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„Musíš pochopiť rozdiel medzi ľuďmi, kto
rí sa s tebou rozprávajú v ich voľnom čase,
a ľuďmi, ktorí si urobia voľný čas na to, aby sa
s tebou mohli porozprávať.“
Milí spoluobčania,
po troch mesiacoch opäť beriem do ruky
pero a píšem na papier pár viet, ktorými by
som sa Vám rada prihovorila.
Leto je už v plnom prúde, spoločne s deťmi sme sa rozlúčili so starým školským rokom a privítali prázdniny. Pri písaní som
myšlienkami zablúdila do svojho detstva bez
mobilov a počítačov... Bezstarostné dni plné
hier a vylomenín. Tí skôr narodení s úsmevom na tvári budú spomínať na „Janu, Janu
keľo hodyn“, „Krvavý ded“, „Skákanie gumy“
„Školka“ a kopec vymyslených detských hier
na ulici pred večerom, kedy sa takmer z každého domu ozýval otcov hvizd ako znamenie, že už je čas ísť domov. Veru nechcelo sa
nám ísť, bolo kopec argumentov, aby sme
ešte chvíľku mohli byť vonku. Detské hry
nás spájali nielen s ľuďmi, ale aj s prírodou.
Krásne spomienky sú na chvíle, keď sme pomáhali vyháňať kamarátom na pašu statok,
lebo povinnosti im nedovolili len tak sa hrať
na ulici. A poviem Vám, bola to super zábava, hry na zbojníkov, schovávačky a opekanie slaniny. Občas bolo pastierov viac ako
statku a aj tak nám ušiel. Zo strachu pred
výpraskom sme ho museli hľadať. Ak jeden
z nás nemohol kvôli povinnostiam ísť von,
tak sme premýšľali, ako pomôcť, a už celá
ulica ukladala narúbané drevo či nosila vodu
na polievanie záhradky. Upotení, špinaví, ale
šťastní, že sme deň prežili s priateľmi, že sme
sa mohli stretnúť, povystrájať, ale aj pomôcť.
Dnes nám to všetko ukradla doba počítačov. Každý vyjadruje svoj názor cez sociálne
siete a vôbec sa nezamýšľa nad tým, či to
nemôže niekomu ublížiť. Mladí, či my skôr
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narodení, všetci sa uzatvárame do svojej ulity.
Odsudzujeme všetko, čo urobili druhí a len to,
čo robíme my, je podľa nás správne. Poukazujeme, že sa nič nerobí a ak sa niečo zorganizuje, zrazu nemáme čas, nezaujíma nás to, alebo
máme iné povinnosti. Nevážime si prácu ľudí,
ktorí sa snažili niečo pre nás pripraviť. A verte
mi, každá akcia potrebuje veľa šikovných rúk,
dobrej vôle a organizácie a aj tak sa nám niečo nepáči, lebo toto malo byť tak alebo onak.
A v skutočnosti ide len o to, aby sme sa stretli,
porozprávali a vytvorili komunitu spolupatričnosti, pomoci a ľudskosti.
Leto je obdobím, kedy sa usporadúva veľa
akcií v každom smere nášho spoločenského
života. Neuzatvárajme sa do ulít, neostávajme
sami so svojou radosťou, alebo nešťastím, podeľme sa so svojimi myšlienkami, veď život by
nás mal spájať, nie rozdeľovať. Spomeňme si
na rozprávanie starých ľudí o spoločnom pradení, páračkách, kúdeľných chyžkách. Každý,
kto chce priložiť ruku k dielu, má vždy dvere
otvorené.
Ostáva mi už len popriať Vám krásne letné
dni, dovolenku plnú oddychu a pokoja, aby
Vaše kroky vždy šťastne a v zdraví smerovali
domov.
Gabriela Kopnická, starostka obce
„Neverím nikomu, kto nikdy nebol ani tro
chu sebadeštruktívny, kto si neprešiel ani tro
chou sebanenávisti. Niekedy na seba musíš
byť tvrdý, aby si sa spoznal.“ –Johny Depp
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žiadosti o dotácie
Ministerstvo financií SR - Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej haly, sociálnych zaradení a priestorov
na výdaj a ohrev jedla v Dome kultúry Slovinky
Cieľ projektu: Realizáciou zámeru obec získa dôstojné miesto na uskutočňovanie rôznych spoločenských a rodinných akcií. Obec bude môcť svojím občanom a návštevníkom našej obce ponúknuť priestory na úrovni, za ktoré nemusí hanbiť. Široká verejnosť získa priestory na usporiadanie svojich rodinných a spoločenských akcií.
Dátum realizácie projektu: september – december 2019
Schválená žiadosť o dotáciu vo výške : 9 500€
Žiadosť schválená: 18.6.2019
Úrad vlády SR- Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019
Názov projektu: Budova pre šport
Cieľ projektu: V obci pôsobí Obecný športový klub, ktorý v rámci futbalu je zložený z 3 mužstiev.
Všetky tréningy a domáce zápasy sa odohrávajú v športovom areáli obce Slovinky.
Na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 525/2007 z. z. § 5 a Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018 čl. 8-čl.11, obecný športový areál musí spĺňať stanovené podmienky vybavenia šatní, sociálnych zariadení a iných priestorov.
Žiadosť o dotáciu vo výške : 20 000€
Stav: Neschválená
Nadácia SPP- Žiadosť - Grantový program Regióny 2019
Názov projektu: Rozšírenie systému informačných tabúľ v obci Slovinky
Cieľ projektu: Hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť a s tým súvisiacu angažovanosť
obyvateľov obce. Aj napriek digitálnej dobe, mnoho starších občanov nemá prístup k internetu,
a tak sú informačné tabule stále jediným zdrojom informácií o dianí v obci a v okolí.
Predpokladaný dátum realizácie projektu: júl – august 2019
Schválená žiadosť o dotáciu vo výške : 500€
Žiadosť schválená: 2.5.2019
Ministerstvo vnútra SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie z Výzvy Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019
Názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v obci Slovinky
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zamedziť nepriaznivým vplyvom vandalizmu a krádežiam, zabezpečiť poriadok v obci. Kamerovým monitorovaním je možné odhaliť mnohé neželané prejavy občanov a následne predísť mnohým neuváženým činom miestnych občanov, ale aj návštevníkov našej obce a to nielen pri organizovaní spoločenských podujatí , ale aj v bežných dňoch.
V dobudovaní kamerového systému vidíme možnosť zabezpečenia dôslednejšieho poriadku
v obci, možnosť ochrany našich občanov pred vandalizmom a krádežami a tiež možnosť ako
prispieť k prevencii kriminality.
Dátum podania žiadosti: 4.3.2019
Žiadosť o dotáciu vo výške : 14 608€ / Stav: v schvaľovacom procese
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Činnosť technického úseku
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Dokončenie registratúrneho strediska

Rekonštrukcia schodov DK

Oplotenie Nižného cintorína

Obnova knižnice

Chodba MŠ

Údržba kontajnera
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Samospráva je priestor pre každého
V tejto časti Slovinského občasníka Vám prinášame príspevok
hovorcu a tajomníka Rady expertov ZMOS
PhDr. Michala Kaliňáka, PhD.
Miestna územná samospráva je jedinečný model postavený na spolupráci volených orgánov obce s obyvateľmi.
Vízia samosprávy sú kroky k spoločnému úspechu
Mestá a obce schvaľujú rôzne strategické dokumenty, v ktorých prihliadajú na koordinovaný rozvoj územia v konkrétnych kľúčových oblastiach.
V rámci základného samosprávneho zákona, teda v zákone o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy najmä: obstaráva a schvaľuje
územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja
bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie
v obci. Okrem toho do praxe zavádza ďalšie strategické a plánovacie
dokumenty napríklad pre oblasť školstva, ale aj pre sociálnu politiku
a celkový hospodársky a sociálny rozvoj. Tvorba, plnenie a priebežná
aktualizácia strategických dokumentov uľahčuje samosprávam pos
tupnú realizáciu krokov s primeraným finančným krytím. Dokonca
mnohé strategické dokumenty sú jedným z predpokladov pre získanie
eurofondov, prípadne dotácií.
Miestna územná samospráva je výrazne otvorený model, ktorým
predpokladá aktívny prístup obyvateľov k procesom tvorby a participácie na plnení definovaných úloh. Preto obyvatelia, súkromný sektor,
ale aj napríklad mimovládne organizácie a ďalší aktéri miestneho života majú priestor spolupodieľať sa na tvorbe vízie samosprávy aj na jej
napĺňaní.
Združenie miest a obcí Slovenska presne pred tromi rokmi realizovalo zameraný na tvorbu strategických dokumentov samospráv. Do
prieskumu bolo zapojených 296 samospráv, pričom táto vzorka zahŕňala samosprávy v ktorých žije takmer pol milióna obyvateľov. Na
otázku „Disponuje mesto/obec schváleným dokumentom strategického
rozvoja?“ uviedlo 43,5 % miest a obcí, že takýto dokument majú schválený. Dokument strategického rozvoja nemalo schválený, ale pripravovalo 35, 4 % samospráv. Zvyšných 21, 1 % respondentov uviedlo, že
takýto dokument nemá ani nepripravuje. Na otázku „S kým samospráva
komunikovala pri tvorbe tohto dokumentu?“ uviedlo 31, 8 % širokú verejnosť a 23, 2 % samospráv miestne podnikateľské prostredie. S inými
obcami, mestami a regionálnou samosprávou komunikovalo 13, 4 %,
so zástupcami záujmových, neziskových a mimovládnych organizácií
(okrem podnikateľských) komunikovalo 11, 1 % respondentov. Zvyšná
časť komunikácie smerovala k štátnej správe, iným subjektom alebo zahraničným investorom.
Aj to dokazuje, že tvorba vízie samosprávy je otvorená každému, kto
má záujem participovať na spoločnom úspechu.
Samosprávy majú kľúčové miesto vo verejných službách
Verejnoprospešné činnosti ako je údržba zelene, prevádzka verejného osvetlenia, odpadové hospodárstvo, správa ciest a chodníkov,
prípadne prevádzka ihrísk, parkov či cintorínov sú pre obyvateľov samozrejmosti, avšak v rozpočtoch samospráv tvoria nemalé výdavky.
Mestá a obce z hľadiska komunálne legislatívy napríklad zabezpečujú výstavbu a údržbu a tiež vykonávajú správu miestnych komunikácií,
ale aj verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, vrátane kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností obce. Okrem toho zabezpečujú verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Sú zodpovedné za udržiavanie
čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia,
a tiež zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp. Teda rozsah úloh, ktoré vnímame
akosi automaticky je pomerne veľký a finančne náročný.
Podľa prieskumu ZMOS z jesene 2015 má 79, 5 % samospráv na
svojom území verejné detské ihriská, pieskoviská a športoviská. Čo sa
týka správy týchto ihrísk a zariadení, vo vlastnej réžii ich spravuje 94,

5 % samospráv, pričom ďalších 4, 7 % spravuje verejné detské ihriská,
pieskoviská a športoviská organizáciou zriadenou mestom/obcou.
Iba 0, 9 % samospráv uviedlo, že ich správa je v rukách zmluvného
partnera na základe verejného obstarávania.
V prípade kosenia verejných priestranstiev, až 96 % samospráv to
zabezpečuje vo vlastnej réžii. Obchodnú spoločnosť s majetkovou
účasťou samosprávy využíva 2, 6 % samospráv. So zmluvným partnerom na základe verejného obstarávania spolupracuje 0, 7 % miest
a obcí a zvyšných 0, 7 % uviedlo, že kosenie verejných priestranstiev
zabezpečujú iným spôsobom.
Čo sa týka zabezpečovania údržby zelene, 96, 4 % respondentov
uviedlo, že údržbu zelene zabezpečujú vo vlastnej réžii. V prípade
2, 56 % samospráv je údržba zelene realizovaná organizáciou zriadenou mestom či obcou. Na údržbe zelene so zmluvným partnerom na
základe verejného obstarávania spolupracuje 1 % respondentov.
Mestá a obce majú aj pri správcovstve verejného osvetlenia výrazné postavenie. Z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí
Slovenska na prieskumnej vzorke 304 samospráv, ktorá zahŕňa 525
234 obyvateľov, vyplýva, že 75, 4 % miest a obcí zabezpečuje správu
verejného osvetlenia vo vlastne réžii. Ďalšie 3% to zabezpečujú obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta. Prostredníctvom zmluvného partnera na základe verejného obstarávania spravuje verejné osvetlenie 15 % samospráv. Zvyšných 6, 5 % zabezpečuje
správu inou formou.
Rozsah a kvalita poskytovania verejných služieb závisia od finančných možností samosprávy a častokrát sú výrazom kompromisu medzi obmedzenými možnosťami rozpočtov a potrebami obyvateľov.
Od kompetencií nemožno oddeliť zodpovednosť
Samosprávy na Slovensku postupne, od roku 1990 nadobudli nový
rozmer. Získali množstvo kompetencií, finančnú nezávislosti aj nástroje na to, aby formovali územný rozvoj. V prípade kompetencií
starostov, respektíve primátorov v mestách a členov zastupiteľstiev
je dôležité odlíšiť tieto dva volené orgány, ktoré disponujú rôznymi
právomocami.
Ak upriamime pozornosť na základný zákon obcí, teda Zákon
o obecnom zriadení treba si uvedomiť, že obecnému zastupiteľstvu
je okrem iného vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie
a schvaľovať záverečný účet obce a tiež schvaľovať územných plán
obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života
obce. V pôsobnosti zastupiteľstva je tiež oprávnenie rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho
poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach
života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov a tiež
sa uznášať na nariadeniach.
Starosta, priamo volený obyvateľmi obce je najvyšší výkonný orgán.
Tak ako poslanci, je volený na volebné obdobie štyroch rokov. Funkcia
starostu je funkcia verejnou, no aj napriek tomu nie je zamestnancom
obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch
obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta môže pozastaviť
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše
v stanovenej lehote. Ak bol výkon uznesenia pozastavený, zastupiteľstvo ho môže potvrdiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov. Zvoláva a vedie rokovanie zastupiteľstva, ktoré je povinné schádzať minimálne raz za tri mesiace. Avšak starosta v obci a primátor v meste nie sú členmi zastupiteľstvá a preto ani nemajú právo
hlasovať.
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z poslaneckej lavice

z Rokovania Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách
Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom
štvrťroku 2019 stretli na svojom zasadnutí dva
krát.
21.5.2019
Záverečný účet Obce Slovinky za rok 2018
Záverečný účet Obce Slovinky za rok 2018 je
zostavený na základe § 16 zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde
po skončení rozpočtového roka obec údaje o
rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje
do záverečného účtu.
Komisia ekonomická a správy obecného
majetku odporúčala OZ 10% prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2018
presunúť do rezervného fondu. Po rozprave
poslanci schválili prpomienku k bodu 4. ZÚ Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a to presunúť do rezervného
fondu sumu vo výške 5000,- €. Záverečný účet
bol schválený bez výhrad.
Súdny zmier – informácia
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách vzalo
na vedomie rozhodnutie Okresného súdu
Spišská Nová Ves, ktorým dňa 5.3.2019 schválil
medzi stranami sporu Obec Slovinky / R.S. uzavretý súdny zmier v tomto znení:
I. Žalovaná sa z a v ä z u j e uhradiť žalobcovi
sumu 11.000,- Eur na účet žalobcu a to do 3
dní od právoplatnosti uznesenia o schválení
súdneho zmieru.
II. Žalovaná sa z a v ä z u j e uhradiť žalobcovi
trovy konania spočívajúce v žalobcom zaplatenom súdnom poplatku vo výške 450,- Eur na
účet žalobcu a to do 3 dní od právoplatnosti
uznesenia o schválení súdneho zmieru.
III. Žalovaná sa z a v ä z u j e uhradiť žalobcovi
trovy právneho zastúpenia vo výške 50 %
v súdnom konaní vzniknutých trov právneho
zastúpenia žalobcu, ktoré však nepresiahnu
sumu 1.490,82 Eur a to na účet právneho
zástupcu a to do 3 dní od právoplatnosti uznesenia o schválení súdneho zmieru.
Protest prokurátora
Obci Slovinky bol doručený protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN obce
Slovinky č. 3/2013 o dodržiavaní verejného
poriadku a verejnej čistoty na území obce.
V zmysle §23 od.2 písm. f ) zákona o prokuratúre
v z.n.p., prokurátor navrhuje prerokovať tento
protest na najbližšom zasadnutí OZ a článok 2
bod 1 a čl.8 VZN zrušiť, resp. zmeniť v súlade
so zákonom a čl. 4 bod.1 písm. b) a čl. 5 zrušiť.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách súhlasilo
s protestom prokurátora Pd 69/19/8810-3
proti všeobecne záväznému nariadeniu obce
Slovinky č. 3/2013 o dodržiavaní verejného
poriadku a verejnej čistoty na území obce.
Združenie obcí „Minibus, o.z.“
„Dňa 18.4.2019 Miestna akčná skupina
SĽUBICA, o.z. vyhlásila výzvu na predkladanie
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žiadostí o poskytnutie príspevku na nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Pri rokovaniach
výkonného výboru MAS Sľubica o.z vznikla
myšlienka založiť OZ za účelom poskytovania služieb spoločnej prepravy mestám a obciam na území MAS za prevádzkové náklady.
Združenie obcí „Minibus, o.z.“ bude založené
obcami Slovinky, Poráč a mestom Spišské
Vlachy. Za sídlo združenia je navrhnuté mesto
Spišské Vlachy. Po schválení stavov Ministerstvom vnútra SR sa vypracuje a predloží
žiadosť na výzvu predkladania ponúk na
základe vyššie uvedenej výzvy MAS Sľubica
o.z., v ktorej sa OZ bude uchádzať o získanie
finančných prostriedkov na nákup 3 kusov
autobusov. Finančný dopad na rozpočet
zakladajúcich členov OZ bude pozostávať
z poplatkov na založenie OZ a 5% spoluúčasti
na financovaní projektového zámeru. Po získaní nenávratného finančného príspevku
budú autobusy dané do správy a prevádzky
mesta Spišské Vlachy, obcí Slovinky a Poráč.
„ Poslanci po rozprave schválili založenie
združenia obcí so zmeneným názvom „Tribus,
o.z.“ so sídlom v meste Spišské Vlachy.
Výpožička nehnuteľného majetku obce
„Rudné bane , š.p. Banská Bystrica požiadali
obec Slovinky o výpožičku pozemkov vo
vlastníctve obce. Jedná sa o pozemky v k. ú.
Nižné Slovinky a to : pozemok, parcela registra C - KN č. 329, ostatná plocha o výmere 237
m2°; pozemok, parcela registra C - KN č. 354/1,
ostatná plocha o výmere 489 m2; pozemok,
parcela registra C - KN č. 365/1, ostatná plocha
o výmere 464 m2; pozemok, parcela registra
C- KN č. 407/3, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 743 m2
Dôvodom výpožičky je realizácia stavby
„Oporný múr pri Slovinskom potoku, SO
01 Múr pri halde č.1“. Poslanci jednohlasne
výpožičku schválili.
Nadobudnutie nehnuteľného majetku
„Uznesením č. II/19/2019 OZ v Slovinkách vyjadrilo súhlas s nadobudnutím pozemku p. č.
481/1, ostatná plocha o výmere 1822 m2 , p. č.
481/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
321 m2 , p .č. 481/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 , p. č. 270/1 ostatná plocha
o výmere 3170 m2 zapísaných na LV č. 1238
kat. územie Nižné Slovinky, a stavby – objektu
CO a zbroj. LM postaveného na pozemku p. č.
481/2 do vlastníctva obce Slovinky od vlastníka predmetných nehnuteľností, Rudohorská investičná spoločnosť, a.s., Ing. Kožucha
12, Spišská Nová Ves. Následne poverilo starostku obce začať rokovanie so spoločnosťou
Rudohorská investičná spoločnosť a.s. SNV
za účelom dojednania kúpnej ceny za predmetné nehnuteľnosti, ako aj ostatných podstatných náležitosti súvisiacich s predmetom
kúpy. Závery ich spoločného rokovania sú
premietnuté do obsahu navrhovaného uznesenia. Kúpa novovytvorenej parcely je nutná

z dôvodu prístupu k stavbám, nie je potrebná
kúpa celej parcely č. 270/1, ako je to uvedené
vo vyššie citovanom uznesení.“ OZ schválilo
nadobudnutie nehnuteľného majetku.
Rozpočtové opatrenie starostky obce
č. 4/2019
Potreba úpravy rozpočtu vznikla z dôvodu,
že sociálne posudky neboli rozpočtované
vzhľadom k tomu, že je ťažké predpokladať
ich výšku a počet v priebehu roka, poplatok za
RTVS nebol v roku 2018 uhradený, tento rok
prišla faktúra za dva roky. Zdravotný dohľad
predstavuje ročný poplatok firme, ktorá
dohľad vykonáva. Položka Slovinské fašiangy
predstavuje rozdiel medzi nákladmi na akciu
a predanými platobnými znakmi.
Rozpočtové opatrenie starostky obce
č. 5/2019
Na základe § 14, odsek 1 Zákona o roz
počtových pravidlách územnej samosprávy
č. 583/2004, podľa ktorého účelovo určené
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce.
Opatrenia boli poslancami vzaté na vedomie.
27.6.2019
Návrh VZN č. 2/2019 o dodržiavaní verejnej
čistoty a verejného poriadku na území obce
Uznesením č. III/37/2019 OZ v Slovinkách
vyjadrilo súhlas s protestom prokurátora
proti niektorým ustanoveniam VZN obce
Slovinky č. 3/2013 o dodržiavaní verejného
poriadku a verejnej čistoty na území obce.
V zmysle § 23 ods. 2 písm. f ) zákona o prokuratúre v znení neskorších predpisov prokurátor navrhol článok 2 bod 1 a čl. 8 VZN zrušiť
resp. zmeniť v súlade so zákonom a čl. 4 bod.1
písm. b) a čl. 5 zrušiť. Predložený návrh VZN
č. 2/2019 o dodržiavaní verejného poriadku
a verejnej čistoty na území obce Slovinky
jednak upravuje napadnuté ustanovenia
v súlade s požiadavkou prokurátora a zároveň
je doplnený o ďalšie ustanovenia, regulujúce
dodržiavanie verejného poriadku a verejnej
čistoty na území obce. Predmetné VZN bolo
jednohlasne schválené.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Potreba rekonštrukcie a modernizácie VO
v obci je odôvodnená energetickou
efektívnosťou, zlepšovaním kvality života
miestnej populácie a s tým súvisiace znižova
nie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti
obyvateľstva, zvyšovaním bezpečnosti cestnej premávky, redukciou množstva produkovaných emisií CO2. Problematikou VO v obci
sa zaoberalo už minulé obecné zastupiteľstvo,
kedy rozhodujúci počet poslancov neschválil
návrh riešiť jeho rekonštrukciu a modernizáciu
formou koncesnej zmluvy na dobu 15 rokov
a nenavrhol ani alternatívne riešenie. Z uvedeného dôvodu je opakovane táto záležitosť
predložená na rokovanie OZ .Pre prípad, že
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nebude zastupiteľstvom schválené riešenie
VO formou koncesnej zmluvy tak, ako je uvedené vyššie, bolo navrhnuté rozhodnúť samostatne vo veci vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu VO.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách schválilo
vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci.
Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce ako prípad hodný osobitého zreteľa p. Jánovi Preisnerovi
Predmetom predaja je novovytvorená parcela č. 2203/3 o výmere 38 m2, ktorá vznikla
oddelením od parcely registra C-KN, LV č.1,
p. č. 2203 , lesný pozemok o výmere 911 m2 ,
k. ú. Vyšné Slovinky. Pozemok sa nachádza
v zastavanom území obce a tvorí priľahlý
pozemok k nehnuteľnosti žiadateľa, ktorý
ho dlhodobo užíva, čo je aj hlavný dôvod

jeho záujmu o nadobudnutie pozemku do
svojho vlastníctva. Cena za prevod majetku
bola stanovená v zmysle Čl. 5 bodu 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Slovinky. OZ súhlasilo s týmto zámerom.
Schválenie zámeru, spôsobu predaja a prevodu majetku obce ako prípad hodný osobitého zreteľa p. Štefanovi Preisnerovi
Predmetom predaja je časť pozemku - parcely
registra C-KN, LV č.1, p.č. 2203/2 o výmere 61
m2 ,k.ú. Vyšné Slovinky, lesný pozemok. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce
a predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti a žiadateľ ho dlhodobo užíva,
čo je aj hlavný dôvod jeho záujmu o nadobudnutie pozemku do svojho vlastníctva. Cena za
prevod majetku bola stanovená v zmysle Čl.
5 bodu 3 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Slovinky. OZ súhlasilo s týmto zámerom.

Návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2019
Na základe uznesenia číslo III/42/2019 obecné
zastupiteľstvo schválilo nadobudnutie – kúpu
pozemkov reg. C KN a to parcely č. 481/1,
ostatná plocha o výmere 1822 m2, parcely
č. 481/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
321 m2, parcely č. 481/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2 zapísaných na LV č. 1238,
kat. územie Nižné Slovinky, novovytvorenej parcely č. 270/4 o rozlohe 1059 m2, ktorá vznikla
oddelením od pôvodnej parcely č. 270/1 ostatná
plocha o výmere 3170 m2 zapísanej na LV č 1238,
kat. územie Nižné Slovinky a stavby – objektu CO
a zbroj. LM postaveného na pozemku p. č. 481/2
do vlastníctva obce Slovinky od vlastníka Rudohorskej investičnej spoločnosti, a.s. za úhrnnú
cenu 27.500,- €. Poplatky za vklad sú vo výške
66,- €. V rozpočte navrhujeme navýšiť položku
nákup pozemkov a budov o 27.600,- € a vykryť ju
z položky Kapitálové výdavky, ktorá sa tým zníži o
27.600,- €. Návrh bol poslancami schválený.

•

Vyňaté zo všeobecne záväzného nariadenia
Uznesením č. IX/49/2019 Obecné zas
tupiteľstvo v Slovinkách dňa 27.6.2019 schválilo VZN č. 2/2019 o dodržiavaní verejného
poriadku a verejnej čistoty na území obce
a týmto chceme poukázať na niektoré články
predmetného VZN, ktoré je účinné dňom
18.7.2019
Článok 7
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty
a poriadku na verejných priestranstvách
1. Na území obce Slovinky je každý povinný
zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú
čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky
a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, dobrými mravmi a všeobecne
uznávanými
pravidlami
občianskeho
spolužitia.
2. Obyvatelia obce, právnické osoby a fyzické
osoby podnikatelia, ktoré majú vo vlastníctve, správe alebo inom užívaní bytový fond
alebo iný nehnuteľný majetok, objekty obchodov alebo iných prevádzok poskytujúcich
služby, ako aj majetok rodinných domov
a priľahlých pozemkov, sú povinní zabezpečiť,
aby miesta verejnosti prístupné boli riadne,
včas a v potrebnom rozsahu udržiavané
a vyčistené.
3. Ak sú na miestach verejnosti prístupných,
ktoré vlastnia (spravujú, užívajú) osoby uvedené v ods. 2 vysadené pásy zelene, sú tieto
povinné takéto plochy riadne udržiavať
a čistiť.
4. Osoby uvedené v ods. 2 sú povinné v súvislosti s udržiavaním poriadku, čistoty a údržby
zelene na nimi užívanom majetku najmä:
• zabezpečovať pravidelné čistenie a sú
stavne dozerať na dodržiavanie čistoty na
mieste verejnosti prístupnom,
• zabezpečovať, aby užívaný majetok
neohrozoval alebo nenarúšal verejnú
čistotu, vzhľad alebo prostredie obce,
zdravé podmienky a zdravý spôsob života
obyvateľov na území obce,
• zabezpečovať, aby užívaný majetok
neobmedzoval alebo neohrozoval iné
ho pri všeobecnom užívaní verejného

priestranstva alebo miesta verejnosti
prístupného,
• zabezpečovať dostatočný počet odpadkových košov, ich pravidelné vyp
rázdňovanie, starať sa o čistotu ich okolia
a o ich udržiavanie,
• starať sa, aby odpadky boli odkladané len
na určené miesto,
• čistenie miesta verejnosti prístupného
zabezpečovať tak, aby boli jeho užívatelia
čo najmenej obťažovaní.
5. V záujme ochrany života, zdravia, majetku
a bezpečnosti občanov, s cieľom zlepšiť vzhľad
a životné prostredie v obci, sa na verejných
priestranstvách zakazuje:
a) znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami z domov, bytov, prevádzok a iných objektov, a ukladať ich mimo zberných nádob,
b) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo
miest na to vymedzených,
c) spaľovať smeti, domový odpad alebo iný
odpad na zemi alebo v smetných nádobách,
d) poškodzovať, ničiť verejnú zeleň,
vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách bez súhlasu obce,
e) znečisťovať verejné priestranstvo smetím,
papiermi, ohorkami z cigariet, zvyškami jedál
a nápojov,
f ) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky,
g) skladovať na verejných priestranstvách
stavebné materiály, stavebný odpad, palivo
bez povolenia obce,
h) znečisťovať komunikácie pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých
alebo inak znečistených ciest a plôch. V prípade znečistenia komunikácií alebo verejných
priestranstiev sú vodiči povinní zabezpečiť
okamžité očistenie povrchu komunikácie alebo verejného priestranstva.
ch) vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať
plagáty, reklamy, inzeráty na plochy a objekty, mimo miest na to určených,
i) parkovanie a odstavovanie motorových
a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni

a neoprávnené parkovanie na chodníkoch,
j) umiestniť a uchovávať vozidlo na mieste,
na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné
prostredie alebo narušuje estetický vzhľad
obce.
Článok 8
Povinnosti pri dodržiavaní čistoty
a poriadku na nehnuteľnostiach
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území
obce a ich okolie musia byť udržiavané tak ,
aby svojim stavom nenarúšali vzhľad a pro
stredie obce a neohrozovali bezpečnosť
občanov.
2. Nehnuteľnosti hraničiace s verejným
priestranstvom musia byť stále upravené
a udržiavané tak, aby nečistoty neboli na
verejné priestranstvo zanášané, prípadne
splavované (vetrom, dažďom, polievaním),
neprekážali chodcom pri používaní verejného
priestranstva (konáre stromov a kríkov).
Ak pôvodca znečistenia alebo prekážky
nebol zistený, nápravu zabezpečí vlastník
nehnuteľnosti alebo správca verejného priestranstva.
3.Každý vlastník, správca alebo užívateľ
pozemku nachádzajúceho sa v zastavanej
časti územia obce je povinný predchádzať
výskytu a šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch, odstraňovať invázne druhy
rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu
a zabezpečiť kosenie pozemku najmenej 2 x
do roka.
Článok 10
Dodržiavanie verejného poriadku v čase
nočného kľudu
1. Časom nočného kľudu je na celom území
obce považovaný čas od 22.00 hod. do 6.00
hod..
2. Verejný poriadok v čase nočného kľudu je
zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom.
3. Za neprimerané hlasové a hlukové prejavy
v čase nočného kľudu sa nepovažujú hlasové
a hlukové prejavy spojené s akciami a podujatiami organizovanými obcou alebo riadne
ohlásenými a akceptovanými obcou v zmysle
osobitného predpisu.

•
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venujme sa odpadom

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
Zopár rád ako správne triediť odpad.
Kam patria tégliky z jogurtov? Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.
Kam patria použité hygienické potreby? Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov? Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov,
farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
Kam patrí molitan? V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.
Kam patrí polystyrén? Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na
zberný dvor.
Kam patria PET fľaše? Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad
zošliapnutím.
Kam patria krabice z kartónu? IPo zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.
Zdroj: ENVI-PAK, leták nebuďme lenivý a trieďme odpad

Triedenie odpadu je dôležité
V minulom čísle Slovinského občasníka sme sa venovali otázke „Prečo
triediť odpad“. Autorka článku poukázala na potrebu separovania komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.
Pre život samosprávy je to veľmi dôležitá téma, takže sa k nej opäť vraciame.
Len človek produkuje veci, ktoré zostanú pre neho i príronespracovateľnými a nevyužiteľnými stovky až tisícky rokov.
du
Niektoré naše produkty dokonca znehodnocujú dôležité prírodné zásoby podzemných vôd, pôdy, vzduchu, ktoré sú nevyhnutné k životu
na Zemi. Z týchto dôvodov Envirorezort SR zmenil odpadovú politiku
tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať a aby ekonomicky znevýhodPoložka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

1
2
3
4
5
6
7

<10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
>60%

nilo skládkovanie, čo má pomôcť s množstvom odpadu, ktorý končí na
skládkach. Poplatky za skládkovanie v roku 2019 vzrástli a aj v ďalších
rokoch sa budú postupne zvyšovať. Platiť má princíp, že čím bude obec
viac separovať, tým menej za odpad zaplatí. Poplatok za skládkovanie
budú obci vypočítané na základe prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č.
330/2018 Z.z., ktoré je účinné od 1. januára 2019
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO
ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU
ODPADOV euro.t-1
V prílohe môžeme vidieť ako rapídne budú v budúcich rokoch stúpať
poplatky za uskladnenie odpadu, ktoré uhrádza samospráva. Napríklad
pri úrovni triedenia komunálneho odpadu 25,77% v roku 2018 je poplatok v roku 2019 v sume 10 € za tonu odpadu. Ak sa triedenie odpadu
v obci nezvýši, tak v roku 2020 sa poplatok zvýši na 22 €. To predstavuje
viac ako 100% zvýšenie poplatku.
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Musí byť preto našou snahou neustále zvyšovať úroveň separácie
v obci triedením komunálneho odpadu ale aj biologicky rozložiteľného
odpadu.
Jednou zo zložiek odpadu je biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov. Obec disponuje zbernými nádobami na biologický
rozložiteľný odpad, ale z dôvodu znehodnocovania BRO komunálnym
odpadom bola nútená uzatvárať zberné nádoby kladkou a využíva ich
iba pre potreby obce. Preto prichádzame s myšlienkou spoločného
uskladňovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad do 1 100
litrových zberných nádob pre viacero domácností, ktoré obec zakúpi
a poskytne do spoločného užívania domácnostiam. Hlavnou podSadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019
17
12
10
8
7
7
7

2020
26
24
22
13
12
11
8

2021
33
30
27
22
18
15
11

mienkou je, aby zberné nádoby obsahovali iba zelený odpad zo záhrad.
Napríklad: Päť domácností sa spoločne dohodne, že zberná nádoba
bude uskladnená u jednej z nich a ostatné budú odnášať zelený odpad do tejto nádoby. Takže odpad nevyhodíme k potoku alebo za ploty
záhrad ale do zbernej nádoby a tak zvýšime podiel separácie komunálneho odpadu v obci. Čiže v globále pomáhame k zlepšeniu životného
prostredia a zároveň k znižovaniu poplatku za uskladnenie komunálneho odpadu.
Preto chcem poprosiť občanov, ak majú záujem o spoločné
uskladňovanie BRO aby to nahlásili na obecnom úrade. Bližšie informá
cie je možné získať na mailovej adrese slovinky@obecslovinky.sk alebo
na telefónnom čísle 0907 901 817.
Ale stále nesmieme zabúdať, že je veľmi dôležité triediť odpad
s ktorým si naša príroda nevie poradiť. Separujme odpad a upozorňujme
všetkých, čo vyhadzujú odpadky do prírody, že toto nie je tá správna
cesta k ochrane životného prostredia. Snahou samosprávy bude
vytvárať podmienky na zvyšovanie úrovne separácie.
Gabriela Kopnická, starostka obce

•
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spoza školskej brány

Materská škola Slovinky
Je tu leto, čas dovoleniek a oddychu. Skôr ako sa zatvoria školské
brány a všetci sa rozbehneme nabrať nové sily, chcela by som Vám,
čitatelia Slovinského občasníka stručne zrekapitulovať život v MŠ za
posledný štvrťrok tohto školského roka. Marec bol mesiacom aktivít zameraných na knihu, ktorá je zdrojom poznania. Preto nesmela
v našich činnostiach chýbať návšteva obecnej knižnice, ale aj rozprávka sprostredkovaná divadelnými predstaveniami. Deti si zasúťažili
v prednese poézie, ale oživenie priniesla aj beseda so záchranármi
z Krompách, či exkurzia na hospodárskom dvore. Zážitkom pre predškolákov bola návšteva v 1. ročníku ZŠ a následný zápis do 1.ročníka.
Nezabudli sme ani na rozvíjanie kultúrnych a ľudových tradícií
prostredníctvom návštevy chrámov v obci, vítaním jari, upálením
Moreny a spoznávaním ľudových zvykov Veľkej noci. Prínosom bola
beseda s výrobcom kožených remeňov a zvoncov s pánom Novotným, ale aj zdobenie kraslíc s pani Ing. Grisákovou, s pani Stanovou
a umenie pletenia korbáčov s pánom Bogačevičom. Krásu prírody
spoznávali deti spolu s lesníkom pánom Nemčíkom, s Ing. Svarinskou
a Ing. Čarnou. S dravými vtákmi sa zoznámili pri návšteve sokoliarov
a nezabudli sme ani na Deň Zeme a význam separovania odpadu.
Máj bol mesiacom prejavenia lásky a vďačnosti našim mamám za starostlivosť, ale využili sme ho aj na návštevu Planetária v Prešove a na
organizovanie branno-športovej vychádzky. V júny pokračovali športové aktivity pri detskom trojboji – v behu, skoku a hode kriketovou
loptičkou. Školský výlet do kaštieľa v Markušovciach vtiahol deti do
histórie a oživila ju aj rozprávka o Šípovej Ruženke. Kreslenie na chodníky a pyžamová párty predškolákov boli príjemným rozptýlením.
Zavŕšením školského roka bola slávnostná rozlúčka s predškolákmi
a odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Želáme teda všetkým našim predškolákom úspešný nástup do ZŠ
a veľa, veľa jednotiek, ale zároveň všetkým deťom, rodičom a starým
rodičom krásne prázdniny, plné len tých najkrajších zážitkov z dovoleniek. Verím, že po prázdninách sa stretneme v plnej sile a chuti do
Mgr. Lučanská Eva, riaditeľka MŠ
ďalšej práce. 		
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Základná škola Slovinky
Školský rok 2018/2019 máme za sebou a s radosťou sme nastúpili na
zaslúžený oddych. Nielen deti, ale aj učitelia oddychujú po náročných
desiatich mesiacoch tvrdej práce. Tak ako v každom školskom roku, aj
v tomto sme spolu prežili veselé aj menej veselé chvíle, prekonávali
prekážky v rôznych podobách.
Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 potvrdilo, že aj na
našej škole máme mimoriadne aktívnych a šikovných žiakov. Mnohí
boli za svoje úspechy, tvrdú prácu a reprezentáciu školy odmenení
knižnou odmenou alebo diplomom. Úspechy sa dostavili v matematických, on - line, cudzojazyčných súťažiach či súťažiach v oblasti finančnej gramotnosti.
Naša škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe vytvorený
zaujímavý a veľmi potrebný predmet – Viac ako peniaze, ktorý deťom
pomáha nadobúdať a rozvíjať finančnú gramotnosť. Práve prostredníctvom tohto vyučovacieho predmetu sa deti oboznamujú so svetom financií, finančných operácií, získavajú poznatky a vedomosti,
ktoré im budú pomáhať pri práci s financiami v ich budúcom živote.
V tomto školskom roku sme pre našich žiakov prvýkrát zorganizovali školu v prírode. Žiaci štvrtého ročníka strávili jeden týždeň mimo
školských lavíc v rekreačnom stredisku v Krompachoch, kde okrem
vyučovacích hodín pod vedením učiteliek absolvovali aj rôzne súťaže,
hry, kúpanie či vychádzky.
PaedDr. Lenka Dzuriková,
riaditeľka Základnej školy, Slovinky 71
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dianie v obci v obrazoch

Deň zeme

Vytvorme si kraslicu

Poďme si spolu postaviť máj

Pietny akt kladenia vencov
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dianie v obci v obrazoch

Deň matiek

Okolo Slovinok

Deň detí

Vítame prázdniny
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predstavujeme

romana mihalíková
Dňa 14. júna 2019 sa v Spišskom divadle konal finálový večer MISS SPIŠA 2019. Do finálovej deviatky sa tento rok prebojovala aj Romana Mihalíková zo Sloviniek a získala titul
MISS SPIŠA 2019.
„Touto cestou chce vedenie obce srdečne zablahoželať Romanke k víťazstvu v súťaži, popriať
jej veľa ďalších úspešných krkov nie len v osobnom ale aj študijnom a profesijnom živote.“
V krátkom rozhovore nám Romanka prezradila svoje pocity a dojmy zo súťaže.
väčšinou cez víkendy takže nijako výrazne mi
to neovplyvňovalo bežné dni. Akurát možno
plánovanie si nejakých stretnutí s dievčatami,
pobyty, cvičenia a dohadovanie si tréningov
bolo na každodennom poriadku.

Aká bola tvoja motivácia prihlásiť sa do súťaže MISS SPIŠA 2019?
Už dlhšiu dobu som sa zaujímala o modeling
a hovorila som si, že rada by som to skúsila.
Veľa ľudí mi hovorilo, že to určite mám skúsiť
a tak, keď prišla jedna slečna do našej školy
s tým, že hľadá dievčatá do súťaže Miss Spiša, neváhala som a chopila som sa príležitosti
skúsiť niečo, o čom som dlho premýšľala. Zaujímalo ma, čo všetko ma čaká, čo zažijem a aké
nové skúsenosti nadobudnem. Moja rodina
a priatelia ma v tom podporovali a to ma motivovalo nevzdať to.

Si študentka a nebolo to ľahké skĺbiť štúdium
s povinnosťami v súťaži. Boli učitelia zhovievaví v tejto oblasti?
Ja som o tom, že som sa prihlásila do súťaže
nikomu nerozprávala. Bála som sa ako ľudia
zareagujú. Učitelia taktiež nič netušili a školu
som nevynechávala ani nezanedbávala. Učitelia sa o tom, že som bola v nejakej súťaži dozvedeli až keď som už mala korunku na hlave.
Boli to pre mňa rýchle a ,,zbesilé´´ dni ale pri
správnom rozvrhnutí si toho všetkého sa to
dalo zvládnuť.
Ako reagovali tvoji rodičia na tvoje rozhodnutie zúčastniť sa MISS SPIŠA?
Najprv mali z toho väčšie obavy ako ja ale potom ma v tom podporovali a boli celkom radi,
že som tam. Úprimne ich potešil môj úspech
a výhra no viac to, že si po dlhšej dobe mohli
konečne vydýchnuť, že stresy a všetko s tým
spojené je za nami. Už si len užiť dovolenku,
ktorá nás čaká.

Ktorá z disciplín vo finále ti sedela najviac
a ktorá najmenej?
Najviac mi sadla prvá disciplína, ktorá spočívala v tom, že sme boli preodeté do dobových
šiat a mali sme choreografiu – tanec ktorý bol
vytvorený ako dej v starej kaviarni, ktorý som
si náramne užila. Veľmi sa mi páči obdobie
prvej republiky a až natoľko som sa do toho
vcítila, že všetko ostatné išlo samo.
Obávala som sa promenády v korzetoch
na vysokých podpätkoch. Ja nenosím lodičky a tam som ich mala v ten deň obuté asi
druhýkrát v živote. Bála som sa, že sa niekde
potknem a skotúľam sa do javiska. Naozaj boli
tie lodičky pre mňa vysoké ale bol to pocit na
nezaplatenie keď už som úspešne, bez ujmy
na zdraví zašla za oponu, mohla si ich dať dole
a nikdy viac ich neobuť.
Chcela by si niečo odkázať dievčatám na Spiši?
Buďte hlavne samé sebou, úprimné s nie prehnaným sebavedomým, vážte si samé seba
presne také aké ste a vo všetkom si verte. Krása je len to, ako sa cítite a čo z vás vyžaruje pretože krásna tvár, vlasy, postava, to všetko raz
pominie ale dobré srdce ostane navždy.
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Čo všetko si musela absolvovať kým si sa dostala do finále tejto súťaže?
Odhodlanie sa na to dať, jeden dlhý kasting,
styling, fotenia, tréningy, cvičenia a každodenný stres.
Ako vyzeral tvoj bežný deň počas súťaže?
Bol hlavne o premýšľaní nad finálovym večerom, či to zvládnem a pod. Tréningy sme mali

zo života organizácií pôsobiacich v obci

DFS Slovinočka
V máji sa dievčatá z nášho DFS Slovinočka zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna.
Všetky súťažili v kategórii sólo vo veku 8 do 14 rokov. Ich spev odborná
porota ocenila na strieborné pásmo. Za hudobný doprovod ďakujeme
nášmu skvelému harmonikárovi Marekovi Ščurkovi.
Posledný májový víkend bol pre nás výnimočný. Ako jediný detský
folklórny súbor sme sa stali súčasťou skvelého projektu a dostali sme
možnosť zahrať si v dokumente, ktorý nesie názov Juhaši bačove co po
vas zostane. Zaspievali sme typické bačovské piesne z našej obce. Za
túto príležitosť ďakujeme etnológovi Mgr. Petrovi Kováčovi a veríme,
že sa mu spolupráca s nami páčila.
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Hneď prvý júnový víkend sa v obci Kamienka konala spevácka súťaž Holose, holose, ktorej súčasťou sme boli aj my. Tento rok sme tam
predviedli trávnice z našej obce. Po namáhavých tréningoch sme si
vybojovali 1. miesto. Za hudobný doprovod ďakujeme Ing. Matúšovi
Gondovi, ktorý nás doprevádzal na píšťale.
Našu obec sme tohto roku prezentovali aj na Nadregionálnych spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podradí. Boli sme súčasťou
programu „To najlepšie čo doma máme.“
Organizátorom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na spoluprácu
budúci rok.
Mária Marschallová , vedúca DFS Slovinočka

•

2/2019

Slovinský občasník

návraty do minulosti
Všeobecne o Slovinkách
Slovinky ležia v severnej časti Slovenského Rudohoria na sútoku Poráčského a Slovinského (Lacenberkského) potoka. Dnešné Slovinky sú výsledkom zložitého vývoja
osídľovania tohto priestoru ľuďmi, ktorí sa tu počas stoviek rokov usadili vo viacerých
migračných vlnách, zakladali si tu domovy a rodiny a snažili sa prácou nadobudnúť
živobytie.
Obec, respektíve dve obce toho istého mena niesli pôvodné historické názvy Abacuk, Akakuk, Slowynka, alebo Zlowynka, prípadne nemeckú podobu Unterhofen a
Oberhofen, či maďarskú Alsoszálank, či Felsöszálank.
Podľa etymologického výkladu Antona Marca je možné názov Abakuk odvodiť zo
staronemeckých slov „Abus“ – miesto, ktoré si zasluhuje pozornosť, v prenesenom
význame miesto nálezu rudných ložísk a „Eck“ - kút. Abakuk tento autor považuje za
nárečovú podobu označenia miesta, kúta, pozoruhodného výskytom rudy. Ponúka aj
vysvetlenie formy Slowynka, ktorá sa objavuje od roku 1405. Je to iba nárečová podoba spojenia „Schlagwinkler“, vyslovovaného ako „Šlósvinkl“, čiže kúta, kde sa rúbe,
čiže ťaží ruda. V staronemčine výraz „Sloch“, či „Slo“ má význam močaristé, podmáčané miesto, či miesto ležiace blízko pri potoku a slovo „Winckel“ znamená opäť kút,
zabudnuté miesto.
Od roku 1460 sa vyskytuje podoba Zlowynkau, neskôr aj nemecká podoba „Oberhofen“ (pre Vyšné Slovinky) a „Unterhofen“ (pre Nižné Slovinky). Slovo „Hof“ znamená
v nemčine dvor, majer, „ofen“ je pec, huta. Tento názov bol zrejme odvodený od výskytu hutníckych pecí v Slovinskom údolí.
Obec Slovinky v dnešnej podobe vznikla spojením dvoch pôvodne samostatných
obcí s vlastnou samosprávou a vlastnými katastrálnymi územiami. Dnešná obec má
vlastné symboly odvodené z historických obrazových pečatí, používaných už od konca 16. storočia a potom v 18. a 19. storočí. Pri tvorbe obecného erbu sa vychádzalo
zo zachovaných podôb obrazových pečatí obidvoch obcí, pričom pri voľbe hlavného motívu sa uprednostnila podoba pečate Nižných Sloviniek, ktorá je staršia. Erb
tvorí neskorogotický zelený štít so zlatou postavou svätého Juraja na koni ako rytiera kópiou ubíjajúceho čierneho draka. V horných rohoch štítu sú umiestnené zlaté
kladivká ako symbol najdôležitejšieho povolania miestneho obyvateľstva – baníctva.
Zdvojenie baníckeho symbolu zároveň vyjadruje skutočnosť, že obec vznikla z dvoch
obcí s dominantným baníctvom. Boj svätca s drakom má symbolizovať odveký zápas
dobra a zla. Zelená farba štítu a čierna farba draka sú farbami baníkov. Žltá (zlatá)
farba hlavnej postavy a kladiviek je prejavom úcty k patrónovi miestnej farnosti, ale
aj k práci baníkov, ktorí z útrob zeme získavali nerastné bohatstvo.
Obecná vlajka je farebne odvodená od erbu, pričom sa pri jej návrhu rešpektovali
zásady slovenskej vlajkovej tvorby. Pozostáva z troch farebných pruhov: žltého, čierneho a zeleného, pričom bočné pruhy majú oproti strednému dvojnásobnú šírku.
Vlajka ma konci dvojitý zástrich siahajúci do jednej tretiny listu vlajky.
Pečať obce je kruhová, jej stred vypĺňa erbové znamenie bez štítu. Kruhopis pečate
znie: OBEC SLOVINKY. Začiatok a koniec nápisu sú oddelené štylizovanou ružičkou.
Podľa hydrologického členenia patrí územie katastra obce Slovinky do povodia Hornádu. Dnešné spojené Slovinky ležia v údolí, vytvarovanom miestnymi tokmi.
Zdroj: Dejiny baníctva obce Slovinky

pripravujeme

August 2019
24. 8. 2019 – „Titilombom“

folklórne slávnosti na amfiteátri spojené s dobrým jedlom, tombolou a dedinskou zábavou.

28. 8. 2019 – „Pietny akt kladenia vencov k výročiu SNP“

		

, vzdanie úcty obetiam Slovenského národného povstania.
„ Vatra SNP na Gelnickej hore“, zapálenie vatry na počesť obetí SNP.

31. 8. 2019 – „Slovinky hýbte sa“

športový deň pre širokú verejnosť na športovom areály Slovinky – zdravý pohyb, guláš a príjemné stretnutia.

September 2019
14. 9. 2019 - „Deň baníkov 2019“,
oslava dňa baníkov spojená so „Slávnostným Šachtágom“ a kultúrnym programom pre všetkých priaznivcov
udržiavania baníckych tradícií na Slovinkách.
19. 9. 2019 – „Šakraniáda 2019“

súťaž o najkrajšieho šarkana pre deti na futbalovom ihrisku v Slovinkách.
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duchovné slovo na záver

Čo môže
dnes konať
kresťan
pre spásu
sveta?

Dnešná doba, ktorá je poznačená sekularizmom, hriechom a materiálnosťou pozerá na kresťanstvo s nevôľou, ako na „organizáciu“ zakazajúcu, obmedzujúcu mnohé princípy, nepísané zákony
tohto sveta. Mnohí si však ani neuvedomujeme vážnosť a veľkoleposť kresťanstva v dnešných
časoch. Práve kresťanstvo je „trvalým a nevyschýnajúcim prameňom“ múdrosti a sily. Tak, ako
každý dom, či akákoľvek stavba má svoje základy, tak základom práve tohto prameňa je náš Spasiteľ, Isus Christos.
Už od útleho veku sme vnímali akési pôsobisko Isusa Christa v kresťanskom živote, či už
prostredníctvom rozprávania ľudí, alebo prostredníctvom Svätého Písma. Práve na stránkach Sv.
Písma je jasne viditeľný fakt komunikácie nášho Spasiteľa s národmi, nehľadiac na spoločenskú
vrstvu bohatstva - chudoby, radosti - starosti , či mladosti – staroby.
Nezostáva nám nič iné, iba potvrdiť fakt, že Isus Christos svojimi skutkami bol, je a bude láska.
Nie láska v podobe dnešného moderného sveta, ale láska nekonečná, všetkých objímajúca, vďačná, verná, trpezlivá, poslušná .....
V Evanjeliu podľa Jána čítame: „Tak Boh miloval svet....“ áno, práve láska má v dnešnom svete
veľkú silu milovať, konať dobro pre všetkých bez akéhokoľvek rozdielu. Človek, zvlášť ten, ktorý
nesie meno nášho Spasiteľa Isusa Christa – Kresťan – ako svetlo sveta a soľ zeme má láskou svietiť
a žiariť. Láska sa odzrkadlí v tvojich skutkoch i v tvojom živote. Potvrdzujú to aj slová veľkého
ruského svätca 20.storočia prepodobného Serafíma Sarovského, ktorý vo svojich duchovných
poučeniach okrem iného hovorí, aby sme žili tak, aby okolo nás mohlo nájsť spásu tisíce ľudí. Tieto slová prepodobného otca Serafíma smerujú práve k prvému a najväčšiemu prikázaniu nášho
Spasiteľa , vyjadrené v Evanjeliu podľa sv. Matúša slovami: „Milovať budeš, Pána svojho Boha, celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a milovať budeš svojho blížneho, ako sám seba.“ Opäť
sa dostávame k najdôležitejšiemu faktu v živote kresťana – k láske. Bez lásky nedokážeme nič,
prečo? Aj v liste apoštola Pavla Korinským je jasne napísané „aj keby som hory prenášal a lásky
by som nemal , - nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by
som nemal, nič mi to nepomôže“ (1Kor 13,1-3).
Mať lásku je ten najväčší dar, aký existuje, pretože láska to nie je len slovo, je to akási dôležitá
forma, ktorá má viacero prívlastkov. Láska je a bude dobrotivá, láska nezávidí, nevypína sa, nie je
neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, všetko znáša, všetkému verí, všetko pretrpí
a najdôležitejšie je, že nikdy neskonči.
Absenciu lásky vidíme každodenne okolo nás, v podobe lži, sebectva, neprávosti, nenávisti ....
Pýtame sa prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá a tá znie - pre nedostatok lásky k sebe i k svojmu
blížnemu. Veľmi dôležitou a krásnou cnosťou, ktorou sa kresťan môže preukázať v dnešnom svete
je pokora. Áno, aj v živote Christa, apoštolov, mučeníkov, svätých, prepodobných, jurodivých...
vidíme neopísateľnú pokoru, ktorou menili jednotlivcov ba i celé národy.
Ostáva však nezodpovedanou otázkou, čo tá pokora vlastne je. Slovo pokora cirkevn. smirenije
je znakom pokoja, kľudu, skromnosti, ide vlastne o stav, ktorý bráni kresťanskému človeku upadnúť do pýchy.
Christos, ako náš vzor pokory nám ukázal nielen lásku, ale aj pokoru k svojmu Nebeskému
Otcovi, pretože svoju dušu položil za hriechy tohto sveta. Pokiaľ človek žije láskou, pokorne slúži
Cirkvi a ľuďom neočakávajúc žiadnu odmenu je pravým vzorom. Síce v tomto zmodernizovanom
svete bude vysmiaty, odsúdený, no to pozitívne mu bude dané potom. Veď aj na stránkach sv.
Písma sa dočítame, o ponížení počas pozemského života a o sto násobnej odplate vo večnosti.
Ďalším konaním je pokánie. O pokání treba hlásať, učiť, vysvetľovať prečo sa spovedáme ako
správne sa spovedáme, nesmieme zabudnúť na fakt, že pokáním a spoveďou človek získava odpustenie priestupkov od Najvyššieho sudcu Isusa Christa. Od Neho človek získava posilnenie, spojenie, radu do života, prijíma Telo a Krv nášho sladkého Vykupiteľa , ktoré nás posväcuje, očisťuje
a ozdravuje. Čím častejšie človek prijíma tieto Sväté Dary žije s ním Christos a takýto človek žije na
veky. Je to akási forma lieku, ktorá sa nikdy neminie. Je ho dostatok pre všetkých, bez ohľadu na
diagnózu či duchovný stav kresťana. Pomáha pri akejkoľvek ťažkosti a tento liek je možné užívať
dennodenne. Je však smutné, keď sa nám Christos ponúka na každej jednej Božskej liturgii, a mi
aj po zvolaní ,,So strachom Božím i viroju pristupite“ ( S Božou bázňou as vierou pristúpte!), zostávame stáť na svojich miestach a radšej navštívime ambulantného lekára, ktorý nám tiež podá liek,
ale zostáva otázne, ako náš organizmus sa s daným liekom vysporiada.
Nie je možné, aby kresťan vyznávajúci Christa, opierajúci sa o Sväté Písmo bol významný pýchou, hrdosťou, človek lipnúci k majetku, peniazom či kariére. Christu, apoštolom, svätým Otcom
bolo všetko toto cudzie. Pýtame sa prečo? No či nie, že boli sluhami Najvyššieho? Či neovládali
zákon Christov, ktorý sa opiera o milosrdenstvo, lásku? Nám dal Christos slobodnú vôľu možnosť
výberu, je teda len a len na nás čo si vyberieme a po akej ceste života budeme kráčať. Či si vyberieme cestu širokú, cestu modernej doby, plnej nenávisti, zloby, klamstva, sebectva a pýchy, alebo
sa rozhodneme kráčať po ceste úzkej, síce tŕnistej a nájdeme večný pokoj.
Môžeme si slobodne vybrať, no ja verím že každý si vyberie to výhodnejšie. Aj v obchodoch sa
snažíme pozerať na akcie, výhody. Žime tak, aby sme po ukončení našej pozemskej púte nemuseli
byť uvrhnutý do večného záhrobia, na miesto večnej skazy, bolesti a utrpenia, kde je plač a škrípanie zubmi, ale aby sme ten náš budúci život prežili v plnej nádhere, kráse a vo večnom pokoji, kde
nebude panovať zloba, nenávisť, ale tá spomínaná nekonečná láska.
ThDr. Marek Beňa
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