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Milí Slovinčania,

čoskoro sa rozlúčime s rokom 2020. Priniesol nám veľa nepoznaného, nečakaného ale určite aj veľa radostí a spokojnosti. Spolu sme čelili rôznym prekážkam a výzvam, no všetko sme zvládali s hrdosťou
a cťou. Odchádzajúci rok 2020 bol pre nás ťažkým rokom. Ukázal nám, že sa vieme spojiť pre dobrú vec
a navzájom si pomôcť, a to je to, čo je na ľudských vzťahoch najdôležitejšie.
Čas Adventu a Vianoc je najkrajším obdobím v roku. Myslím si, že práve tento rok nám ukázal, že tým
najcennejším v živote človeka je jeho zdravie, nie drahé darčeky, bohatý vianočný stôl a puntičkárske
upratovanie.
Zastavme sa na chvíľku, užime si moment, keď si spoločne sadneme za štedrovečerný stôl. Poprajme
si život plný krásnych chvíľ, pohody a porozumenia. Zabudnime na malé nezhody a nedorozumenia. Iba
na nás záleží akým smerom sa bude uberať naša budúcnosť.
Dovoľte mi, v mene svojom ale aj celého vedenia obce Slovinky popriať Vám prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a veľa úspešných krokov a rozhodnutí v Novom roku 2021.
Bc. Gabriela Kopnická, starostka obce
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vianočné vinše

Prichádza vianočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Šťastné a veselé želajme si spolu a potom sadnime spoločne k Štedrovečernému stolu
Ing. Matúš Gonda, odborný zamestnanec Stavebného úradu OcÚ Slovinky

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujem Vám v tieto dni sviatočné aj do nového roku 2021.
Ing. Anna Krajňáková, odborný zamestnanec Finančného oddelenia OcÚ Slovinky

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo,
nech sa zdvojí. Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.
Mgr. Lucia Marschallová, odborný zamestnanec Oddelenia správy majetku OcÚ Slovinky

Šťastné a veselé Vianoce, nech čerti od vás smolu odnesú, a choroby stratia vašu adresu,
veľké príjmy, nízke dane, šťastia, lásky požehnane počas celého roka praje,
Darina Pačanová, odborný zamestnanec Sekretariátu OcÚ Slovinky

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzam priať, aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál.
Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok praje
Viera Lenártová, odborný zamestnanec Oddelenia všeobecnej správy OcÚ Slovinky

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok chcem všetkým vám priať,
aby človek človeka mal úprimne rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten Nový rok za to stál.
Lucia Frycová, odborný zamestnanec Administratívneho oddelenia OcÚ Slovinky

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní Vám želám úspešný a šťastný nový rok.
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M, hlavný kontrolór obce Slovinky

Prajem Vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej vianočnej atmosfére a mnoho pracovných
a osobných úspechov v roku 2021.
Bc. Jozef Mnich, manažér Sociálneho podniku obce Slovinky, s.r.o., r.s.p

V novom roku Vám želám veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody,
významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody.
Elena Guspanová, administratívny zamestnanec Sociálneho podniku obce Slovinky, s.r.o., r.s.p
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PODANÉ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Ministerstvo kultúry SR - Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín
Názov projektu: Vianočný koncert PUĽS
Dátum podania žiadosti: 18. 12. 2019
Žiadosť o dotáciu vo výške : 1 000 €
Stav: schválená suma 900 €

Slovensky plynárenský priemysel – Žiadosť o poskytnutie NFP z Programu : GP Regióny 2020
Názov projektu : Návrat skla do obehu
Dátum podania žiadosti: 27. 4. 2020
Požadovaná suma: 1 000 €
Stav: neschválená

Miestna akčná skupina Sľubica, o.z. - Žiadosť o poskytnutie NFP
z Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu
rozvoja vidieka SR 2014–2020
Názov projektu : Multifunkčné ihrisko v obci Slovinky
Dátum podania žiadosti: 20. 11. 2020
Požadovaná suma: 45 859,66
Stav: v schvaľovacom procese

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu –
Žiadosť o poskytnutie NFP z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Názov projektu: Podpora sociálneho podnikania v obci Slovinky
Dátum podania žiadosti: 15. 6. 2020
Žiadosť o dotáciu vo výške: 35 220 €
Stav: neschválená

z činnosti technického úseku

Budovanie čistiacich šácht

Autobusová zastávka

Údržba mosta cez potok

Osadenie autobusovej zastávky

Budovanie oporného múru
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z poslaneckej lavice
Poslanci obecného zastupiteľstva sa od januára do decembra 2020 stretli na svojich zasadnutiach celkovo sedem krát.
9. 1. 2020
Schválenie zámeru, spôsobu predaja
a prevodu majetku obce ako prípad hodný
osobitého zreteľa. OZ v Slovinkách súhlasilo
so zámerom obce Slovinky predať p. Petrovi
Mižigárovi a p. Viere Mižigárovej, pozemok
- parcelu registra C-KN, LV č.1, p.č. 866/3
o výmere 936 m2 , ostatná plocha, k.ú. Nižné
Slovinky.
Schválenie zámeru a spôsobu predaja

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce. OZ schválilo vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra obce Slovinky na funkčné obdobie
2020 – 2026 na deň 19.8.2020. Určilo úväzok
hlavného kontrolóra obce Slovinky v rozsahu
40% týždenného pracovného času.
Vrátenie časti dotácie poskytnutej z roz
počtu obce. Na základe Dohody o vrátení
poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Slovinky
v roku 2020 uzatvorenej dňa 22.6.2020, OŠK

Z ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V SLOVINKÁCH
hnuteľného majetku obce. OZ súhlasilo so
zámerom obce Slovinky odpredať prebytočný
hnuteľný majetok obce – traktor zn. Zetor
7245, variant HORAL SYSTÉM a schválilo spôsob predaja prebytočného hnuteľného majetku obce.
Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny
poslancom a členom komisií OZ. OZ schválilo vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom a členom komisií v súlade s článkom
3 odst. 4 Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách.
V bode rôzne starostka obce informovala
poslancov o poskytnutom dare pre mesto
Prešov. Obyvatelia obce prispeli sumou 770€,
DFS Slovinočka prispel sumou 30€ a Obec
Slovinky sumou 200€. Spolu sa poslalo na
účet mesta Prešov 1000 €. Ďalej informovala
prítomných, že od 1. 1. 2020 obec získala
štatút pre Integračný podnik – Sociálny podnik obce Slovinky, v ktorom je od 7. 1. 2020
zamestnaných 10 ľudí. Sociálny podnik bude
poskytovať aj služby občanom.
11. 2. 2020
Majetkové záležitosti. OZ schválilo poskytnutie pôžičky z rozpočtu obce Sociálnemu
podniku obce Slovinky, s.r.o. vo výške 10 000€
s termínom vrátenie do 31. 12. 2020.
Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu
obce. Bol schválený návrh na rozdelenie dotácií a príspevkov z rozpočtu obce športovým,
kultúrnym a iným organizáciám na rok 2020.
30. 3. 2020
Schválenie predaja hnuteľného majetku
obce. OZ schválilo predaj hnuteľného majetku
obce, traktora zn. Zetor 7245 variant HORAL
– SYSTÉM, rok výroby 1986, dátum prvej evidencie 1.1.1996, ŠPZ SN 414 AD p. Vladimírovi
Stankovi, bytom Nižné Nemecké 72, 072 52
Jenkovce za cenu 9050 € s DPH.
30. 6. 2020
Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane ovzdušia.
OZ schválilo návrh VZN č. 1/2020 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia so schválenými pripomienkami.
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Slovinky vrátilo obci Slovinky časť poskytnutej dotácie vo výške 4000€.
Schválenie zámeru a spôsobu prevodu
majetku obce. Bol schválený zámer predať
pozemok – parcelu registra C-KN, LV č.1, p .č.
863/3 o výmere 1 180 m2 , ostatná plocha, k.
ú. Nižné Slovinky spôsobom podľa § 9a ods. 1
písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov t.j. priamym predajom.
Správa z inventarizácie majetku obce
Slovinky. K 31. 12. 2019 bola vykonaná riadna
inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku, nedokončených investícií, finančného a
obežného majetku, záväzkov a pohľadávok.
Na základe inventúrnych súpisov spracovaných dielčou komisiou vypracovala ústredná komisia inventarizačný zápis k 31. 12.
2019“. OZ vzalo túto správu na vedomie.
Záverečný účet obce Slovinky. OZ rokovalo
o Záverečnom účte obce Slovinky po rozprave boli doplnené účty, v časti pohľadávky
a Záverečný účet obce Slovinky bol schválený.
V bode rôzne poslanci schválili zrušenie uznesenia OZ obce Slovinky č. III/33/2017 zo dňa
6. 6. 2017- Voľba hlavného kontrolóra obce
Slovinky. Súhlasili s prijatím daru, ihličnatej
guľatiny v objeme 12,21 m3 od darcu, Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Nižné Slovinky.
13. 8. 2020
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
Keďže do termínu podania prihlášky prvého
vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra nepodal prihlášku žiaden záujemca, bolo potrebné
vyhlásiť ďalšie voľby. OZ schválilo vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra obce Slovinky na
funkčné obdobie 2020–2026 na deň 28. 9.
2020.
Výzvy na predloženie žiadostí o NFP. OZ
súhlasilo s predložením žiadostí o NFP na
sprostredkovateľský orgán, zameranej na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine na obecných cintorínoch, pri OcÚ
Slovinky, v centrálnej zóne obce Slovinky
a športovom areáli obce Slovinky.
Kamerový systém v obci. V mesiaci júl
bola neodstrániteľná porucha na sieťovom
videorekordéry. Preto je celý kamerový systém nefunkčný. Bolo potrebné zabezpečiť
nový systém s jeho rozšírením. OZ súhlasilo

s rekonštrukciou a rozšírením kamerového
systému v obci Slovinky.
28. 9. 2020
Voľba hlavného kontrolóra obce. OZ na
základe výsledkov tajného hlasovania zvolilo
do funkcie hlavného kontrolóra obce Slovinky
JUDr. Ing. Stanislava Kandrika LL.M. s počtom
hlasov 5.
Odvolanie a voľba člena komisie. OZ odvolalo
z postu člena Komisie školstva, kultúry, športu
a cestovného ruchu Mgr. Jitku Šimoňákovú
a za nového člena tejto komisie zvolilo Mareka
Ščurku.
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. OZ
súhlasilo s predložením žiadostí o NFP na
sprostredkovateľský orgán, zameranej výs
tavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne
prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Mobilná aplikácia „V Obraze“. OZ súhlasilo
s prevodom polročnej bezplatnej skúšobnej
prevádzky mobilnej aplikácie „V obraze“ na
platenú službu spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.
Schválenie žiadosti o poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci. OZ súhlasilo s podaním
žiadosti obce Slovinky o návratnú finančnú
výpomoc MF SR na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v sume 34 718 €.
Návrh na obstaranie hnuteľnej veci. OZ schválilo nákup pásového rýpadla Schaeff HR 18
od spoločnosti STI, spol. s.r.o. Krompachy v celkovej hodnote 5820,- €
19. 10. 2020
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra
na II polrok 2020. OZ schválilo návrh Plánu
činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2020,
ktorý je zverejnený na webovej stránke obce
Slovinky
Správa hlavného kontrolóra o výsledku
vykonanej kontroly. OZ vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku
vykonanej kontroly k 12.10.2020, ktorá je
zverejnená na webovej stránke obce Slovinky.
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami. OZ schválilo Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Slovinky so schválenými pripomienkami,
ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce
Slovinky.
Multifunkčné ihrisko. OZ súhlasilo s pred
ložením žiadosti o NFP v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020, na vybudovanie multifunkčného ihriska
v obci Slovinky.
Zberný dvor v obci Slovinky. OZ súhlasilo
s predložením žiadosti o NFP na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na
výstavbu Zberného dvora v obci Slovinky.
Majetkové záležitosti. OZ súhlasilo so
zámerom obce Slovinky zapojiť sa do verejnej
dražby a odkúpiť parcelu č. 281/1, zastavané
plochy a nádvorie o výmere 721 m2, k.ú. Nižné
Slovinky.
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predstavujeme
SOCIÁLNY PODNIK OBCE SLOVINKY, s.r.o.,
REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK
V prvom čísle Slovinského občasníka v roku 2020 Vám predstavujeme
Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o., 053 40, Slovinky 58 , ktorému bol
1.1.2020 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priznaný štatút registrovaného integračného sociálneho podniku a 7.1.2020 začal reálne vykonávať svoju činnosť.
Jediným spoločníkom spoločnosti je obec Slovinky zastúpená
štatutárom – starostkou obce Bc. Gabrielou Kopnickou.
Podnik v súčasnosti zamestnáva 12 zamestnancov, z toho jedného
zamestnanca na skrátený pracovný úväzok vo funkcii manažéra podniku, jedného zamestnanca v pozícii účtovníčka/ personalistka , jedného
zamestnanca v pracovnej pozícii majster a deväť zamestnancov v pracovnej pozícií robotník.
Činnosť sociálneho podniku je zameraná na poskytovania výrobných
a nevýrobných služieb. Výrobné služby sú primárne orientované na
stavebnú výrobu, nevýrobné služby na oblasť ochrany a zveľaďovania
majetku obce a životného prostredia v obci. Cieľom sociálneho podniku je prostredníctvom vlastných obyvateľov obce - zamestnancov
sociálneho podniku realizovať pre obec tie technické činnosti, ktoré je
obec povinná vykonávať pri výkone samosprávy a ktoré by inak bolo
potrebné zabezpečiť prostredníctvom externých dodávateľov. Činnosť

sociálneho podniku je úzko spätá s ekonomickým programom obce zapracovaným v PHSR obce Slovinky.
Drobné investičné zámery budú realizované výlučne zamestnancami sociálneho podniku, realizácia stavebne náročnejších projektov
financovaných formou NFP bude príležitosťou pre činnosť sociálneho
podniku ako subdodávateľ určitých stavebných prác.
Hlavným objednávateľom a príjemcom nevýrobných služieb bude
samotná obec Slovinky, pre ktorú bude sociálny podnik vykonávať
nasledujúce činnosti:
- údržbu verejnej zelene, kosenie verejných priestranstiev a pozemkov vo vlastníctve alebo užívaní obce, strihanie živých plotov a ostatná starostlivosť o verejnú zeleň za účelom zlepšenia životného prostredia, zimná údržba chodníkov a obecných komunikácií z dôvodu
zabezpečenia ich schodnosti a zjazdnosti,
- správu a údržbu športového areálu, realizácia drobných opráv
a investičných zámerov, starostlivosť a ošetrovanie trávnatých plôch
športovísk, správu a údržbu lyžiarskeho vleku,
- údržbu miestnych cintorínov, opravu, údržbu a rekonštrukciu ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku obce.
Základné informácie sú zverejnené na webovej stránke obce Slovinky,
podstránka – Inštitúcie – Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o.
		
Bc. Jozef Mnich, manažér sociálneho podniku

PONUKA SLUŽIEB A REMESELNÝCH PRÁC PRE INÉ SUBJEKTY
Obyvateľom našej obce, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám, združeniam a spolkom nachádzajúcim sa v našej obci ale
aj záujemcom mimo územia obce Slovinky ponúka Sociálny podnik
obce Slovinky, s.r.o., r.s.p. nasledujúce služby a remeselné práce :
Služby
- starostlivosť a údržba zelene, záhrad, dvorov a plôch firiem
a spoločností,
- kosenie a hrabanie trávy vo dvoroch, záhradách a na ostatných
trávnatých plochách,
- hrabanie lístia, strihanie živých plotov, orezávanie stromov, výrez
náletových drevín,
- pílenie stromov a odstraňovanie koreňov po výrube, terénne úpravy, kopačské práce,
- rezanie, ukladanie a rúbanie palivového dreva,
- natieranie plotov , upratovacie práce, vypratanie dvorov a odvoz
odpadu,
- upratovacie práce v domácnosti (umývanie okien, čistenie kobercov a pod.)
- rôzne iné manuálne práce (potreba niečo opraviť, zmontovať,
pripevniť, pomoc pri
sťahovaní a pod.)
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce
k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie
stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a iné.
- celoročná údržba hrobových miest (čistenie pomníkov, vytrhávanie
buriny, výsadba kvetov a pod.)
- výzdoba prenajatej miestnosti na spoločenskú udalosť (svadba,
oslava, krstiny, kar a pod.); zabezpečenie obsluhy a služby s tým spojené.
V prípade záujmu o naše služby a remeselné práce nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke obce,
podstránka – Inštitúcie – Sociálny podnik obce Slovinky – Kontaktné
údaje alebo priamo na mail: socialny.podnik@obecslovinky.sk, gabriela.
kopnicka@obecslovinky.sk, jozef.mnich@obecslovinky.sk, alebo na tel.
č. 0907 901 817 Bc. Gabriela Kopnická – konateľka spoločnosti, 0904
648 276 Bc. Jozef Mnich – manažér spoločnosti
Za dodané služby a práce môžete zaplatiť aj servisnými poukážkami
Servisné poukážky si môžete objednať na OcÚ Slovinky. Bližšie informácie Vám poskytneme na hore uvedených kontaktoch.
Servisné poukážky: novodobé sociálne platidlo. Kto ich môže získať
a komu nimi platiť?
Servisné poukážky sú ceniny vydávané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa ďalej distribuujú oprávnenému subjektu,
ktorým je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec alebo vyšší územný

celok. Tu si ich môžu záujemcovia zakúpiť. Ich nominálna hodnota je 10
€ a platia jeden celý kalendárny rok. Používajú sa spravidla na platbu
za služby poskytované registrovaným sociálnym podnikom (ďalej len
RSP). Ide o služby starostlivosti o domácnosť a záhradu, napr. kosenie
trávy, rezanie stromov a kríkov, prípravu palivového dreva, či upratovacie služby ako pranie, žehlenie, umývanie okien a pod. Sociálny podnik
v ktorom chcete platiť servisnými poukážkami, musí byť registrovaným
sociálnym podnikom podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Musí taktiež poskytovať možnosť výmeny v prípade poškodenia
a vrátenia nepoužitých servisných poukážok.
Poukážky existujú v dvoch farebných variatoch, a to vo farbe ružovej –
tie sú určené pre osoby odkázané (t.j. fyzické osoby, ktoré majú právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z.) odkázaná osoba si servisnú poukážku v nominálnej
hodnote 10 € odkúpi od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za 5 €.
Pre RSP predstavuje táto poukážka plnú hodnotu vo výške 10 €.
Vo farbe modrej – tie sú určené pre fyzické osoby. Občan si servisnú poukážku v nominálnej hodnote 10 € odkúpi od Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny za 10 € a tou následne zaplatí za služby RSP
v rovnakej hodnote. RSP požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny o odkúpenie servisnej poukážky. Po následnej finančnej kontrole bude RSP vyplatená suma 13 € za každú jednu poukážku.

•

Servisné poukážky v obehu
Pre lepšiu predstavu ponúkame stručný prehľad, ako servisné poukážky
fungujú v praxi:
Ako občan alebo odkázaná osoba pôjdem požiadať príslušný
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec, alebo vyšší územný celok
o dodanie servisných poukážok .
Kúpim si servisné poukážky.
Objednám si služby od RSP.
RSP zrealizuje dodanie služby.
Za dodané služby zaplatím servisnými poukážkami.
RSP následne požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
o odkúpenie servisných poukážok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny urobí finančnú kontrolu u RSP. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny následne odkúpi od RSP servisné poukážky a sumu vyplatí
priamo RSP.
Zdroj foto: slov-lex.sk Zdroj info: MPSVaR
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z činnosti Sociálneho podniku

Rekonštrukcia chodby v DK

Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti DK

Základy drevenice

Údržba detského ihriska MŠ

6

1–4/2020

Slovinský občasník

z činnosti Sociálneho podniku

Oplotenie základnej školy

Rekonštrukcia budovy pre šport

Zákazka na rekonštrukciu oplotenia

Verejné sociálne zariadenia športový areál
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venujme sa odpadom
Dnes sa budeme venovať dvom témam – sadzbe miestneho poplatku za komunálny odpad
jeho zníženiu a odpusteniu a spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
Téma č. 1 Sadzba miestneho poplatku za komunálny odpad jeho
zníženie a odpustenie
Dňa 16.12.2019 uznesením č. VIII/98/2019 Obecné zastupiteľstvo
v Slovinkách schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Slovinky, ktoré je účinné od 1. januára
2020. Predmetom nariadenia je ustanoviť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Slovinky.
V tomto článku chceme priblížiť naším občanom znenie uvedeného
všeobecne záväzného nariadenia a možnosti z neho vyplývajúce,
upozorniť na možnosť zníženia miestneho poplatku za komunálne odpady formou dobrovoľníckej činnosti vykonanej pre obec Slovinky.
Každý občan ktorý má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, podnikateľ
podnikajúci v obci, vlastník alebo užívateľ nehnuteľností, nachádzajúcej
sa na území obce Slovinky, je poplatníkom miestneho poplatku za komunálny odpad. V prvom rade sa musíme zaoberať sadzbou miestneho
poplatku za komunálne odpady.
„ Sadzbu poplatku obec stanovuje nasledovne:
a./ pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba uvedená v článku 21 ods. 1 písm.
a./ vo výške: 0,052 EUR za osobu a kalendárny deň,
b./ pre poplatníkov, ktorí sú uvedení v článku 21 ods. 1 písm. b./ a c./ a ktorí
požiadajú o množstvový zber vo výške: 0,0531 EUR za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
c./ pre zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vo výške:
0,025 EUR za kilogram“, (výťah z článku 22, VZN č. 4/2019).
„Zníženie a odpustenie poplatku
6. Obec poplatok zníži o 40 %
poplatníkovi, ktorý vykonáva
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o výkone
dobrovoľníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech
obce na podporu plnenia jej úloh v rozsahu najmenej 10 hodín
v zdaňovacom období. Dobrovoľnícku činnosť môže vykonať aj za rodinného príslušníka mladšieho ako 16 rokov.
7. Obec odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý je osobou v hmotnej
núdzi , poberá dávku v hmotnej núdzi a ktorý vykonáva dobrovoľnícku
činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o výkone dobrovoľníctva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh v rozsahu najmenej 20 hodín v zdaňovacom období. Dobrovoľnícku činnosť môže vykonať aj za rodinného príslušníka
mladšieho ako 16 rokov.
8. Na výkon dobrovoľníckej činnosti poplatník nemá právny nárok.
Podrobné podmienky pre zníženie poplatku podľa ods. 6 tohto článku
a odpustenia poplatku podľa ods. 7 tohto článku obec ustanoví v internom predpise“, (výťah z článku 25, VZN č. 4/2019).
Téma č. 2 Spôsob nakladania s odpadom
Spôsob nakladania s komunálnym odpadom
Na území obce je zavedený intervalový zber zmesového komunálneho
odpadu z domácností podľa harmonogramu zberu. Zber tohto odpadu
sa uskutočňuje v intervale 1-krát za dva týždne zberovou spoločnosťou
Ekover s.r.o.. Na území obce Slovinky je zavedený aj množstvový zber
zmesového komunálneho odpadu pre podnikateľa, ktorý je oprávnený
užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie /§ 77 ods.
2 písm. b),c) Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov/. Zbernú
nádobu obec nezabezpečuje, lebo nie je súčasťou poplatku za komunálny odpad. Na území obce sa používajú na zber zmesového komunálneho
odpadu z domácností tieto typy zberných nádob:
110 litrová zberná nádoba pre rodinné domy,
1100 litrová nádoba pre odpad z cintorínov.
Do zberných nádob na komunálny odpad je možné ukladať iba
zmesové komunálne odpady z domácností, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady
a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, drobný stavebný odpad,
odpad z údržby verejnej alebo súkromnej zelene a kompostovateľný

8

odpad zo záhrad - konáre, trávu, lístie a pod.), zložky komunálneho
odpadu, ktoré sú zbierané osobitne v rámci zavedeného systému triedeného zberu (plasty, sklo, papier, kovy, kovové obaly, kompozitné obaly,
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad), ako aj všetky ostatné (nie komunálne) odpady.
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú v zmysle platnej legislatívy povinní zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania, a to na vlastné náklady. Takto vzniknutý odpad nie je komunálnym
odpadom. Na uvedené sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve.
Na verejných priestranstvách (v parkoch, frekventovaných úsekoch
pohybu obyvateľov, na zástavkách MHD) sú na ukladanie komunálnych
odpadov umiestnené odpadové koše. Ich vývoz je zabezpečovaný 1x –
2x týždenne.
Spôsob nakladania s objemným odpadom
Obec zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov od obyvateľov obce (z určených stanovíšť) na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že objemný odpad vznikol na
území obce. Obec oznámi miestne obvyklým spôsobom (mestský rozhlas, webové sídlo mesta) termín zberu objemného odpadu. Zber objemných odpadov sa uskutočňuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené na stanovištiach určených obcou.
Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do
veľkoobjemových kontajnerov. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. v rozobratom stave na
dosky).
Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
• drobný stavebný odpad a stavebné odpady,
• objemné odpady v nezmenšenom objeme,
• okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
• objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta,
• odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber,
• nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny,
pneumatiky a pod.,
• biologicky rozložiteľný odpad - napr. tráva a konáre z pozemkov
právnických a fyzických osôb.
Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať objemný odpad vzniknutý na území obce aj v zbernom mieste pri obecnom
úrade.
Spôsob nakladania s drobným stavebným odpadom
Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou
množstvového zber. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných
udržiavacích prác. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä: opravy fasády, opravy
a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho
častí, ak sa tým nemení jeho trasa, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien,
podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, výmena
zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných
skríň, maliarske a natieračské práce. Pôvodcovia drobného stavebného
odpadu sú povinní drobný stavebný odpad rozdeliť na jednotlivé zložky
komunálneho odpadu – stavebné materiály, kovy, plasty, sklo, drevo
a pod. So zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z drobného stavebného odpadu /najmä kovy, plasty, sklo/ je pôvodca drobných stavebných odpadov povinný naložiť v zmysle časti tohto popisu.
Stavebné materiály /zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod./
sú pôvodcovia drobných stavebných odpadov povinní odovzdať na
zbernom mieste v prevádzkovom čase Po odovzdaní a odvážení drobného stavebného odpadu poverený zamestnanec mesta následne určí
výšku poplatku pre poplatníka a to ako súčin množstva odovzdaného
drobného stavebného odpadu a sadzby určenej vo všeobecne záväznom
nariadení obce o poplatku.
Poplatník zaplatí poplatok v hotovosti priamo do pokladne obecného
úradu O zaplatení poplatku bude poplatníkovi vystavený doklad.
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VIAC BEZPEČIA,
VIAC SPOKOJNOSTI
Politológ, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS PhDr. MICHAL KALIŇÁK, PhD
o problematike bezpečnosti v samospráve.
Bezpečná samospráva je pomerne široký pojem, ktorý zahŕňa viaceré
aspekty života v mestách a obciach a súvisí s prevenciu kriminality aj
zabezpečovaním verejného poriadku. Združenie miest a obcí Slovenska
preto najskôr spracovalo reprezentatívny prieskum k tejto problematike
a od prvého decembra realizuje analýzu, ktorej výsledkom budú návrhy
na konkrétne zmeny vďaka ktorým sa zvýši podpora samospráv v oblasti zabezpečovania verejného poriadku, ochrany ľudí aj majetku.
Aktuálny stav drobnej kriminality
Štatutárni predstavitelia miest a obcí odpovedali nasledovne na
otázku: „Aký je aktuálny stav drobnej kriminality vo vašej samospráve?“
Podľa 78,4% je na zanedbateľnej úrovni. Ďalších 15,7% konštatovalo,
že majú jednu, alebo viac lokalít, v ktorej je drobná kriminalita výrazne
vyššie než v iných častiach samosprávy. Zhodne, po 2,9% respondentov
uviedlo, že drobná kriminalita je na vysokej úrovni na celom území ich
obce či mesta a rovnaký percentuálny postoj bol tých, ktorí konštatovali,
že nevedia odpovedať.
Najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska je zrejmé, ktoré sú
najčastejšie problémy pri zabezpečovaní verejného poriadku v mestách
a obciach.
Znečisťovanie verejných priestranstiev drobným odpadom, ako je
napríklad hádzanie ohorkov z cigariet, prípadne obalov od cukroviniek
a pod. na zem je problém pre 21,5% samospráv. Zakladanie čiernych
skládok vníma ako problém ďalších 21,2% opýtaných. Parkovanie na
miestach, ktoré nie sú na to určené, napríklad na prechodoch pre chodcov, na chodníku, na trávnikoch a pod. je problém v 11,5% samospráv.
Odchyt túlavých zvierat je problémom pre 10,6% opýtaných. Odchyt
túlavých zvierat predstavuje problém pre 10,6% samospráv. Ďalším
problémom je vandalizmus, napríklad ničením verejnoprospešných
zariadení, prípadne obecného majetku, zelene a pod. To za problém
považuje 8,4% opýtaných. Požívanie alkoholu alebo iných psychotropných látok na verejných priestranstvách predstavuje problém pre
7,6% samospráv, nedodržiavanie nočného kľudu uvádza ako problém
pri zabezpečovaní verejného poriadku 7,4% opýtaných. Ďalšími problémami, ktoré respondenti uviedli a v prieskume majú spoločne % sú
záškoláctvo, predaj psychotropných látok, sprejerstvo, bezdomovectvo,
obťažovanie a žobranie a tiež pouličné krádeže. Na otázku nevedelo
odpovedať 0,4% opýtaných.
Viac ako polovica samospráv nemá kamerový
monitorovací systém
Aj to vyplýva z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska. Presnejšie
21,6% samospráv prevádzkuje kamerový monitorovací systém prostredníctvom svojej obecnej, prípadne mestskej polície. Ďalších 19,6%
uviedlo, že disponujú kamerovým systémom, ktorý pre samosprávu prevádzkuje iný subjekt a 1,2% samospráv prevádzkuje kamerový systém
vo vlastnej réžii. Celkovo 28,9% respondentov uviedlo, že ich samospráva nedisponuje kamerovým monitorovacím systémom, ale plánujú ho
zaviesť. Kamerový systém nemá, ani ho neplánuje zaviesť 8% opýtaných.
Inú odpoveď uviedlo 19,2% respondentov a 1,6% nevedelo odpovedať.
Kde siahajú obecné kamery?
V rámci samospráv, ktoré disponujú kamerovým monitorovacím systémom ZMOS zaujímalo aké má tento kamerový monitorovací systém
pokrytie. Menšiu časť kľúčových zón v území má pokryté 43,5% samospráv. Väčšiu časť kľúčových zón je pokrytých v prípade 43,1% samo-

správ. Všetky kľúčové zóny na území samosprávy má pokrytých 11,6%
samospráv. Inú odpoveď uviedlo 1,4% opýtaných a nevedelo odpovedať
0,5% respondentov.
Kamerový systém sa osvedčil
Konštatovalo to 84,2% respondentov. O opaku je presvedčených
0,5% opýtaných. Inú odpoveď v prieskume uviedlo 5,6% a nevedelo
odpovedať 4,7% štatutárnych predstaviteľov miest a obcí.
Obrovská potreba medziobecnej spolupráce
Jasná odpoveď zo strany starostov a primátorov zaznela na otázku:
„Podľa vášho názoru, existuje vo vašej obci priestor na medziobecnú
spoluprácu na úseku zabezpečovania verejného poriadku?“ Celkovo 69,% z nich vidí priestor na medziobecnú spolupráci na úseku
zabezpečovania verejného poriadku. Presnejšie 36,2% uviedlo, že vidí
priestor na medziobecnú spoluprácu na tomto úseku a to pri existencii finančnej podpory tejto spolupráce samospráv zo strany štátu.
Ďalších 19,8% uviedlo, že vidí priestor medziobecnej spolupráce formou spolupráce mestských/obecných polícií susediacich samospráv,
resp. vytváraním spoločných mestských /obecných polícií susediacich
obcí. Zvyšných 11,5% konštatovalo potrebu medziobecnej spolupráce
na báze spolupráce viacerých samospráv na správe a prevádzke kamerového monitorovacieho systému. Celkovo 15,5% odpovedalo, že
nevidia priestor na spoluprácu samospráv v oblasti zabezpečovania
verejného poriadku, iba 1,6% vidí riešenie v inej forme a 15,4% nevedelo odpovedať.
Od problémov k riešeniam
Zabezpečovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy.
Nakoľko zriadenie aj prevádzka obecnej polície sú pomerne finančne
náročné a kamerové monitorovacie systémy v samosprávach tiež nie sú
samozrejmosť, hlavným cieľom dokumentu bude návrh riešení na to,
ako konkrétnymi systémovými opatreniami pomôcť miestnej územnej
samospráve zvýšiť aktivity na úseku zabezpečovania verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku a tiež v oblasti prevencie. Dokument
bude svojím zameraním reagovať na potrebu systematickej podpory
medziobecnej spolupráce, zakomponovanie Smart agendy v danej
oblasti a tiež bude reflektovať na dodržiavanie nariadení súvisiacich
s ochranou osobných údajov. Zároveň bude reflektovať na možnosti
zavedenia opatrení eliminujúcich nástrahy drobnej kriminality.
Štúdia bude strategickým materiálom, ktorého závery a odporúčania
bude Združenie miest a obcí Slovenska presadzovať na úrovni
príslušných poradných a expertných tímov a vo vzťahu k ústredným
orgánom štátnej správy. Napríklad vo vzťahu k Ministerstvu vnútra SR,
Ministerstvu spravodlivosti SR, ale aj smerom k poradným orgánom ako
je Rada vlády pre prevenciu kriminality a pod.
Prieskum s názvom „Bezpečná samospráva“ Združenie miest a obcí
Slovenska realizovalo v čase od 7. septembra 2020 do 9. októbra 2020
na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Výsledky prieskumu
budú slúžiť ako podklad na ďalšiu prácu v rámci národného projektu
ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý
je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Efektívna verejná správa. Tieto a ďalšie dáta
získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sa sústredí na aspekty bezpečnej samosprávy
a bude realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho
dialógu.
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dianie v obci v obrazoch

Nový rok

Slovinská kvapka krvi

Uvítanie do života

Slovinské fašangy

Šitie rúšok
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6.–8. máj

Káčer na bicykli

Deň bielych ružív

SNP

Mikuláš
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MATERSKÁ ŠKOLA SLOVINKY

Zimná olympiáda

Návšteva telocvične

Nové sedačky

Karneval

Veselá rozprávka

Rozprávka „Zlaté kura“
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Milí Slovinčania,
po dlhšej odmlke sa Vám znovu ozývame s novinkami z MŠ. Ani sme sa nenazdali a rok preletel,
ako keby mávol čarovným prútikom. Priniesol nám mnoho nových situácií s ktorými sme sa
museli vyrovnať. Začnem teda ako sa patrí - od januára. Po novom roku sme si povedali, že
v zdravom tele, zdravý duch a tak sme sa zamerali na zdravý pohyb a začali sme zvesela „zimnou
športovou olympiádou“ a návštevou telocvične v ZŠ. Vo februári sa nám podarilo (vďaka 2%
z daní právnických a fyzických osôb, ktoré prispievatelia darovali v prospech nášho Občianskeho
združenia Slovinčatká) zakúpiť pre deti krásne sedacie súpravy do hracích kútikov. Tým sme
našim deťom v MŠ skrášlili a zútulnili vnútorné prostredie tried. Záujem o ladný pohyb v nás
prebudil náš „Karneval“, ale aj divadelné predstavenia „Veselá rozprávka“ a „Zlaté kura“. Marec sa
niesol v znamení kníh a literatúry a naše deti sa prezentovali pred svojimi kamarátmi v literárnej
súťaži prednesu poézie „Ja som malá rapotačka“. Všetko vyzeralo krásne, až do polovice marca,
keď nám všetky plány prekazil koronavírus COVID-19 a prerušil nám prevádzku v MŠ až do
31. mája 2020. Kontakt s našimi rodičmi a deťmi sme však neprerušili. Na facebooku sme si vytvorili „skupinu“ a vďaka ochote našich rodičov spolupracovať s nami, sa nám podarilo prostredníctvom nich komunikovať aj s deťmi. Pani učiteľky sa naučili uverejňovať pracovné listy a odkazy na videá, ktoré súviseli s témami nášho Školského vzdelávacieho programu a dištančne
deťom zadávať úlohy na riešenie. Spätnou väzbou boli rodičmi uverejňované vypracované
úlohy, ktoré následne pani učiteľky deťom hodnotili. Takto sme sa aj my „troška“ zdokonalili
v informačno-komunikačných technológiách. Aj zápis detí do MŠ prebiehal netradične, rodičia
zasielali prihlášky do MŠ len prostredníctvom mailov, prípadne využili poštové služby, ale
podarilo sa nám ho úspešne zvládnuť. Od 1.júna nám hlavný hygienik SR dovolil otvoriť MŠ,
aj keď v obmedzenom režime a s mnohými opatreniami (obmedzený počet detí v triedach,
zabezpečenie hygienických dávkovačov a utierok, dezinfekcia, atď....), ktoré sa nám podarilo
zabezpečiť vďaka spolupráci s pani starostkou a obecným úradom. Následkami pandémie boli
najviac obmedzení naši predškoláci, pretože si nemohli užiť žiadne akcie, ktoré sme mali pre
nich naplánované (školský výlet, exkurzia do Planetária, pyžamová párty,...), preto sme si pre
nich pripravili aspoň malú náhradu. Užili si viac hier, na miesto pyžamovej, mali dennú párty
a dokonca sa nám podarilo zorganizovať aj slávnostnú rozlúčku s programom predškolákov.
Z dôvodu, že počas pandémie koronavírusu boli rodičia nútení zostať doma pri svojich deťoch,
vyšli sme im v ústrety a zabezpečili sme prevádzku počas celého mesiaca júla, aby rodičia mohli
pokračovať v práci. Túto možnosť využilo 22 rodičov. Napriek tomu, že deti mohli navštevovať
MŠ aj v prvom augustovom týždni, o prevádzku MŠ prejavilo záujem len 7 rodičov, preto
bola MŠ od 1.8. do 31.8.2020 mimo prevádzky. Zabezpečovalo sa v nej upratovanie, čistenie
a dezinfekcia priestorov. Od septembra bola MŠ pripravená prijať svojich nových „škôlkárov“.
Zapojením sa do projektu EU, realizovaného prostredníctvom Metodicko-pedagogického
centra „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa nám podarilo zamestnať na 2 roky
pedagogického asistenta a školského špeciálneho pedagóga, ktorí nám aktívne pomáhajú pri
výchovno-vzdelávacej činnosti detí s vývinovými poruchami. Aj keď sme dúfali, že nový školský
rok bude prebiehať v normálnom režime, nebolo to tak. Nebezpečný COVID-19 nám krížil plány
od septembra a tak je to až doteraz. Našťastie, aj keď za veľmi prísnych opatrení, môže MŠ
až dodnes riadne fungovať. Akcie, ktoré sme organizovali s deťmi sa realizovali za prísnych
bezpečnostných podmienok. Triedy sa nesmeli spájať a tak sa plánované akcie robili samostatne, v každej triede zvlášť. V septembri nesmel chýbať „Krst knihy pravidiel“, v ktorom si deti
pripomenuli, ako sa slušne správať. V októbri sme sa venovali ovociu a zelenine, ktoré nám darovala „pani Jeseň“. Jesenné počasie sme využili aj na hry v prírode a na púšťanie vlastnoručne
zhotovených šarkanov. Nezabudli sme ani na našich zosnulých a zapálením sviečok pri pomníkoch sme im vzdali patričnú úctu. November sa niesol v znamení povolaní a deti sa zoznamovali s rôznymi pracovnými profesiami. Využili sme aj možnosť navštíviť banícke múzeum v obci
a deti si z neho odnášali bohaté zážitky. V decembri nesmú chýbať tradičné oslavy Mikuláša
a najkrajších sviatkov v roku – Vianoc, ktoré využijeme na rozvoj hlavne emocionálnej stránky
osobnosti našich detí.
Nuž a takto sme sa spoločne preniesli celým rokom v MŠ. Veríme, že v novom roku sa nám choroby a pandémie budú vyhýbať a my budeme môcť pracovať podľa nášho plánu a odovzdávať
deťom čo najviac vedomostí a zážitkov o ktoré sa s Vami radi podelíme v nasledujúcom čísle
Vášho Občasníka. Na záver Vám prajem, aby ste prežili krásne vianočné a novoročné sviatky
v kruhu svojich rodín. V novom roku prajem všetkým ľuďom hlavne pevné zdravie, pretože
v tomto roku počas pandémií sme sa presvedčili, aké je dôležité a pri tom krehké.
Takže milí Slovinčania, už len vinš, ktorý dúfam poteší Vaše srdcia:
Odfúknite snehovú vločku z dlane a prajte si niečo nevídané. Veď práve teraz je ten kúzelný čas,
keď šťastie a pohoda vládne v nás. Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní, nech vianočný
čas sa v lásku zmení, a tak krásne ako sa hviezda ligoce, tak nádherné a tajomné Vám prajem
Vianoce...
Riaditeľka MŠ: Mgr. Lučanská Eva
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Prednes poézie

MDD

Denná párty I

Denná párty II

Rozlúčka s predškolákmi

Krst Knihy pravidiel

Ovocie-zelenina

Šarkaniáda

Dušičkové spomínanie

Banícke múzeum

Čakanie na Mikuláša

Prišiel Mikuláš
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Dištančné vyučovanie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SLOVINKY
Exkurzia v banskom múzeu

Exkurzia v Banskom múzeu, hodina dejepisu

Návšteva Mestskej ľudovej knižnice

Mikuláš, radosť prvákov

Učebňa chémie, renovácia

Vyučovanie v interaktívnej triede
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Drahí rodáci, ctení rodičia , milí žiaci,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila ako nová riaditeľka našej miestnej základnej školy, ktorou som sa stala v školskom roku 2020/2021.
Je to pre mňa, ako rodáčku tejto krásnej obce, veľká česť. Veľmi si vážim túto dôveru, ktorá sa
mi dostala. Je to moja rodná škola. Vaše deti a vnúčatá sedia dnes v laviciach, v ktorých som i ja
sedávala ako malé dievča. Základná škola v Slovinkách je v mojom srdci celé roky ako kvet, ktorý
nikdy nezvädol.
V rokoch 1954 – 1955, po úspešnej ankete riaditeľa p. Grocha, začali spolu s domácimi občanmi
kopať základy novej školy aj učitelia. Mnohí z občanov ešte pamätali na hrôzy fašizmu a vojny,
ktoré neobišli ani našu obec. Občania Sloviniek vždy poznali aj to, čo je ťažká práca. Dosvedčovali
to poorané polia, pokosené lúky v dolinkách i na skalách, klopanie na bani. A pritom nikdy nezabudli na spev a tradície, ktoré v obci žijú dodnes. Vždy túžili po lepšom živote pre svoje deti.
Naša škola mala vždy v širokom okolí veľmi dobré meno, nielen ako jedna z najkvalitnejších
stavieb, ako škola s najkrajšími priestrannými učebňami a s veľkou telocvičňou, ale známa bola
i tým, že z nej odišlo do sveta veľa kvalitne vzdelaných mladých ľudí a mnohí sú dodnes úspešní
a zastávajú dôležité miesta v celej republike i v zahraničí.
Som preto veľmi hrdá na to, že všetko, čo som sa za svoju 26- ročnú pedagogickú prax
učiteľky môžem teraz venovať našim žiakom. Teším sa zo spolupráce s kvalitným tímom učiteliek
a s obetavými zamestnancami školy. Pracujeme spolu ako jedná veľká školská rodina.
Jednou z hlavných myšlienok, ktoré pri výchove a vzdelávaní vašich detí nechceme opomenúť
je úcta a láska i k miestnej nádhernej prírode a k horám, úctu ku každému stromu. Vystihuje to
i tento krásny obraz, ktorý pre našu školu namaľovala pani Miroslava Grisáková, za čo jej veľmi
ďakujeme.
Cez letné prázdniny sme sa venovali menším úpravám budovy a učební. Asi najviac teší
pohľad na upravenú učebňu chémie, biológie a fyziky, ktorá v „nových farebných šatách omladla“. Pokračujeme renováciou pôvodnej kuchyne na umeleckú učebňu, dokončovaním oplotenia
areálu školy a osadením brán.
Priorita je však vzdelávanie. Ministerský príspevok na učebnice, ktorý sa ponúkol školám, sme
celý využili na objednávku vhodných pracovných zošitov a dokúpenie učebníc pre všetkých
žiakov, v každom ročníku. Je to jednak výborná správa pre skvalitnenie vyučovania a tiež sme
tým odbremenili výdavky rodičov. Radosť z toho aj pani učiteľky, najmä teraz , keď sa žiaci vzdelávajú z domu. Pracovné zošity z prírodných vied sú veľkou metodickou pomocou.
Oslovili sme viaceré nadácie, zaregistrovali sa do viacerých grantov s cieľom zriadiť na škole
novú umeleckú učebňu literatúry a renovovať odborné učebne i školský internet.
Pracujeme s láskou a obetavo. Tešíme sa, že pandemické opatrenia umožnili mladším žiamom
vzdelávať sa v škole. Veľkú pozornosť a záujem preto venujeme žiakom na II. stupni. Každý
deň, znovu a znovu, sa všetky učiteľky prihlasujú na on -line vyučovanie, aby sa tak pravidelne
vaše deti stretávali so školou a neboli osamelé. Pravidelne sa im venuje školská psychologička,
umožňuje im tak častejšie spolu komunikovať a tráviť čas nie osamote ale spolu. Veríme, že už
čoskoro budú opäť všetci žiaci v škole. Zapájame ich do olympiád a súťaží, ktoré sú možné aspoň
vo virtuálnom priestore. Komunikácia s nimi je pre nás veľmi dôležitá.
Záverom už len dodám, že naša škola mala vždy šťastie na dobrých a šikovných riaditeľov.
Aj moje predchodkyne p. Mgr. K. Stehlíková a p.PaeDr. L. Dzuriková sa obetavo o školu starali. Dôkazom sú mnohé učebne vybavené najmodernejšou IKT technikou: „tabletová“ učebňa,
počítačová učebňa, kvalitne vybavená jazyková učebňa, triedy s interaktívnymi tabuľami – to
všetko umožňuje žiakom prístup naozaj k najmodernejším metódam vzdelávania a výchovy.
Základná škola v Slovinkách ponúka kvalitné podmienky a tešíme sa z toho. Chcem sa preto
mojim predchodkyniam za ich prácu poďakovať.
Ďakujem i za vytvorený priestor prihovoriť sa občanom. Urobím všetko, čo je v mojich silách,
aby boli vaše deti vo svojej škole šťastné a dostávalo sa im i naďalej kvalitné vzdelanie. Prajem
požehnané vianočné sviatky všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom i občanom našej krásnej
obce. 					
Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
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návraty do minulosti

Fázy historického vývoja baníctva a hutníctva v Slovinkách I. časť
Baníctvo Sloviniek podobne ako rudné baníctvo na Spiši vo všeobecnosti malo niekoľko vývojových historických fáz. Aj v prípade ťažby medených a železných rúd v kopcoch medzi Gelnicou a dolinami Slovinského či
Poráčskeho potoka je možné definovať nasledujúce časové úseky:
1) Fázu protobaníckeho vývoja, ktorú nemôžeme doložiť konkrétnymi písomnými dôkazmi, ale o jej jestvovaní svedčia prehistorické dobývky – pingy, ale aj archeologické nálezy zo širšieho okolia, svedčiace o miestnom spracovaní kovov z tunajších ložísk.
2) Fáza stredovekej ťažby rudy pred a po prvej písomnej zmienke, ktorú charakterizuje činnosť valdburgerov
z Gelnice. Medzi slovinskou a gelnickou časťou inak jednotného rudného poľa Gelnica - Slovinky príroda vyformovala eróznymi silami geomorfologické bariéry v podobe horských chrbtov, ktoré sťažovali dopravu medzi
sídlami (viď symbolický význam lokality Tatarkov kríž). Gelničania preto rozoznávali im dopravne blízke lokality ako gelnické a slovineckú odľahlú zónu za bariérou hôr považovali za odľahlú, ťažšie prístupnú, pričom aj
na opačnej strane kopcov zakladali bane a vyťaženú rudu boli nútení spracovať na slovinskej strane, nakoľko
doprava vyťažených nerastov do gelnických dolín by bola náročná, drahá a neefektívna. Táto fáza vývoja slovinského baníctva sa viaže na obdobie vyspelého baníctva v Gelnici ako slobodného banského mesta.
3) Fáza feudálnej závislosti, kedy boli Gelničania nútení opustiť slovinské bane (nevieme, za akých okolností
a ako sa to stalo). Slovinky sa stali majetkom zemepánov z Richnavy, resp. Spišského hradu. Opustené bane
obsadili zrejme zemepánmi podporovaní miestni drobní šľachtici a mešťania z Krompách a postupne aj cudzí
valdburgeri hlavne z Levoče, Iglova (dnes Spišská Nová Ves), v menšej miere aj zo Švedlára, Mníška nad Hnilcom,
Spišských Vlách... Spočiatku sa uprednostňovala ťažba železných rúd a výroba železa, neskôr, najmä v 17. a 18.
storočí, ťažba a zhutňovanie medenej chalkopyritovej a medeno-striebornej tetraedritovej rudy (plavého kyzu).
4) Fáza po vzniku Mediarskeho štátneho (erárneho) podniku v Smolníku a zavedení štátneho monopolu
na obchod s meďou. Je to doba rozkvetu medeného baníctva. Ložiská na Slovinkách ťažili početné drobné
ťažobné spoločnosti, ktoré v druhej polovici 18. a niektoré až v 19. storočí vstúpili do Spolku hornouhorských
ťažiarov. V 19. storočí nastala z viacerých dôvodov kríza dobývania a spracovania medi so zánikom medeného
baníctva na konci 19. storočia.
5) V druhej polovici 19. storočia medené baníctvo bolo vytlačené baníctvom železnej rudy a formu podnikania drobných ťažobných spoločností nahradili veľko kapitalistické formy podnikania v tomto rezorte. Centrom železiarstva sa stali Krompachy.
6) Táto fáza po prvej svetovej vojne prešla do medzivojnovej fázy striedania hospodárskych kríz a krátkych
konjunktúr a ukončili ju udalosti druhej svetovej vojny s miernou vojnovou konjunktúrou.
7) Po druhej svetovej vojne a znárodnení podnikov ťažkého priemyslu a baníctva vznikol v Slovinkách vyspelý
ťažobný a spracovací závod patriaci pod Železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves. Po roku 1989 v dôsledku
rozhodnutia štátu o útlme rudného baníctva zanikla banská činnosť. Nové výrobné programy, ktoré ju mali
nahradiť, nedokázali presadiť svoje produkty v trhovom konkurenčnom prostredí a viedli ku zániku banského
závodu Slovinky.

Protobanické obdobie miestneho baníctva
Baníctvo na veľkých, stredných či malých žilách v Slovinkách, v Gelnici, na Žakarovskom či Záhurskom žilníku,
či na malých ložiskách v iných lokalitách v okolí Sloviniek či Krompách začínalo vždy v miestach, kde sa telesá
strmo uklonených žilných telies pretínajú s povrchom. Tento priesečník bol výsledkom milióny rokov pôsobiacej erózie, ktorá postupne brúsila okolité kopce a s nimi aj žilné telesá, ktorých rozdrobené nerastné látky sa
stali súčasťou eróznych naplavenín, no v prevažnej miere podliehali chemickej premene, oxidácii a redukcii
a menili sa na iné nerasty, alebo boli rozpúšťané a odplavované tečúcou vodou. Prví ľudia schopní rozoznať
význam týchto prírodných javov, ktoré nazývame tvorbou gosanov, železných klobúkov, boli prospektori –
predstavitelia vývojovej etapy ľudstva, počas ktorej sa začali používať kovy. Dobu používania kovov vieme už
časovo definovať.
Prvými prospektormi a následne a baníkmi v Slovinkách museli byť teda ľudia, hľadajúci meď. O výskytoch
prirodzenej medi vieme z početných nálezov gosanov v rôznych častiach sveta. Vzniká v dôsledku prírodných
chemických reakcií. V panenských (ľudskou činnosťou nedotknutých) ložiskách v odľahlých častiach zemegule boli nájdené až niekoľko desiatok kilogramov vážiace „hrudy“ tohto hnedého a mäkkého kovu. V prípade
Sloviniek a ďalších spišských žilných ložísk to boli možno iba menšie pliešky, vrastené do kremeňa, ktoré prví
baníci dobývali primitívnymi nástrojmi a pravdepodobne namieste v malých pieckach tavili na čistý kov.
Bronzovú dobu vystriedala železná doba a ťažbu medi ťažba sekundárnych železitých minerálov, vznikajúcich
zvetrávaním sideritu. Na tých istých miestach a možno s odstupom stoviek rokov obnovili staré povrchové
bane – pingy ľudia iných etník a ťažili okrové limonity, ktorých zhutňovanie v primitívnych pieckach pomocou
dreva, alebo drevného uhlia dokázali zvládnuť.
Ťažbu gosanov zastavila až nestabilita stien jamových lomov, alebo aj prechod zvetraného limonitu do nezvetraného sideritu. Tento minerál – uhličitan železitý - si vyžadoval náročnejšie hutnícke procesy, najmä však
dvojfázové spracovanie. Najprv premenu pomocou praženia na kysličník železitý a potom chemickú redukciu
v hutníckej peci za pomoci uhlia na čisté železo.
Dnes je možné nájsť pingy na mnohých miestach v horách v okolí Sloviniek. Tiahnu sa po okolitých horách
v rovnobežných líniách a indikujú priebeh veľkých i menších žilných ložísk. Ako svedčia mapy z 18. a 19. storočia,
už pre baníkov v tomto období to boli objekty, pomocou ktorých usmerňovali razenie kutacích chodieb do neznámych častí žíl. Pingy v Slovinkách skúmali archeológovia František Javorský a Anton Točík. Uvedené možno
hypotetické, no o reálne základy a analógie s inými lokalitami sa opierajúce tvrdenia je možné konfrontovať
s archeologickými nálezmi z blízkeho okolia Sloviniek a tým do istej miery verifikovať ich opodstatnenosť.
							
Zdroj: Dejiny baníctva obce Slovinky
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duchovné slovo na záver

Má ešte zmysel sláviť Vianoce?

Celý rok 2020 sa nesie v duchu tzv. pandémie koronavírusu
a všetkého, čo k nemu už patrí: striktných opatrení na spomalenie jeho šírenia i nebývalých dlhodobých obmedzovaní základných
slobôd ľudí. V lete po skončení prvej vlny sme si všetci mysleli, že už
bude lepšie. Prišla však jeseň i zima a dnes v decembri všetci svorne
tvrdíme, že dnešná doba nie je normálna. Či nás trápi vírusové ochorenie, bojíme sa a radšej s rúškom na tvári minimalizujeme kontakt
s ľuďmi, ba ani ruky si už nepodávame, alebo nás trápia tvrdé opatre-
nia, ktoré majú dopad na normálne fungujúci život rodiny, prácu našich
blízkych a vyučovanie našich detí. Mnohým ľuďom však posledné
dni svitá nádej. Mnohí ľudia by sa už najradšej dali zaočkovať novou,
a teda neoverenou, riskantnou vakcínou, len aby mohli viesť život ako
predtým, len aby ďalšie Vianoce už boli normálne… Ale aké majú byť
tie „normálne“?
Samozrejme, ak budeme zdraví, budeme sa i počas týchto
sviatkov tešiť. Deti a vnúčatá sa budú tešiť z darčekov a my z nich.
Určite nám radosť urobí dobrá a výnimočná štedrovečerná večera.
A povedal by som, že aj rozžiarený stromček v nás opäť prebudí
dieťa… Darčeky, večera, stromček nám teda urobia radosť. Ale vždy
bude nad nami visieť Damoklov meč v podobe rúška, ktoré sa, žiaľ,
stáva našou druhou smutnou tvárou, ale i vírusového ochorenia,
ktoré je ešte málo prebádané. Neustále budeme v očakávaní nových
a nových zákazov vychádzania, opäť sa bez certifikátu nedostaneme do obľúbeného obchodu, na poštu po dôchodok či k lekárovi.
Rýchlo zistíme, že radosť z Vianoc bola len krátka. A tak sa pýtam: Sú
tohtoročné Vianoce sviatkom radosti, pokoja a rodiny? Pravdupovediac, neviem.
Sú Vianoce 2020 sviatkom radosti?
Odpovedzme si každý sám. A nie na základe veselých reklám a milých
vianočných filmov. Ak sú tieto sviatky radostné, určite najmenej za
posledné desiatky rokov. Skôr si ich však budeme pamätať ako na
najsmutnejšie Vianoce.
Sú Vianoce 2020 sviatkom pokoja?
Akoby mohli byť? Taký strach z ochorenia, ktorý v nás pestujú či
strach zo straty živobytia si mnohí ani nepamätajú.
Sú Vianoce 2020 sviatkom rodiny?
Takéto upäté a odľudnené sviatky sme tu tiež nemali, niektorí ľudia
by nám najradšej obmedzili aj kontakt s rodinou. Zhrnutie našich
odpovedí je zrejmé. Tohtoročné Vianoce sú najmenej radostnými,
najmenej pokojnejšími a najmenej rodinnými sviatkami, aké človek
za život zažil.

Tohtoročné Vianoce dostanú prívlastok ako najčudnejšie,
najsmutnejšie, naj… Teda počkať. História si tieto sviatky určite bude
takto pamätať, ale pre každého z nás je podstatnejšia iná vec. A to
pochopenie Vianoc, ich skutočného zmyslu a reálneho odkazu.
Či sme veriaci a či neveriaci ľudia, nik nám nemôže zobrať to - čo
v sebe nosíme, čo nás robí šťastnými - lebo ako povedal známy
francúzsky spisovateľ a letec: “správne vidíme iba srdcom, čo je
dôležité, je očiam neviditeľné”. Potom ani choroba, ani smrť, ani zákaz
či príkaz nás neurobia nešťastnými. Ak sme veriaci tak “TO v sebe”
dobre poznáme, je TO najmä viera v nášho Spasiteľa, je TO vidieť
v druhom človeku Boha, je TO patričnosť k Jeho Neveste – Cirkvi.
Či snáď svätá Barbora alebo svätý Juraj, ktorých predčasne
v 4. storočí pripravili o život len preto, že verili v Hospodina, či snáď
ich Vianoce, ich Veľká noc, ich život postrádal zmysel? Práveže preto
sa nebáli položiť svoj život, že ten zmysel našli! Našli sme aj my zmysel Vianoc? Našli sme aj my uložené Dieťatko v plienočkách? A ak
sme Ho našli, prijali sme Ho? Ak sme Ho prijali, sme teda kresťania.
Ale nie na papieri, nie dvakrát do roka. Potom aj my budeme môcť
povedať: „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani
kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška,
ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Christovi Isusovi, našom Pánovi” (Rim 8, 38-39).
Možno si poviete, že my takí kresťania nie sme. Že viera ochladla. To je pravda. Ale pozrime, čo povedal zbojník, ktorý bol spolu
s naším Spasiteľom ukrižovaný. „Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď
prídeš do svojho Kráľovstva.“ A Isus mu povedal: „Veru, hovorím ti, dnes
budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 42-43). To znamená, že zbojník naozaj pochopil, že Ten, vedľa neho ukrižovaný, je Spasiteľ sveta! Tvrdý
zbojník by nikdy také slová na verejnosti nevyslovil, keby si nebol
istý. Prirodzene, musíme dodať, že ten zbojník už počas života musel mať svedomie, nemohol byť iba zlým.
A tak dnes aj my, zlí či dobrí, veriaci či neveriaci, dnes vidíme
v Betleheme v obyčajných jasličkách v chudobnej maštali narodiť
sa Dieťa. To Dieťa neskôr v 33 rokoch zabijú. Veriaci ešte dodajú, že
to betlehemské Dieťa vstane z mŕtvych. A práve to chudobné Dieťa
určuje životy mnohých – veriacich i neveriacich. Ľudia sa stávajú
lepšími, ľudia si chcú odpúšťať, ľudia nachádzajú pokoj na duši
a spokojný život. Ľudia nachádzajú spásu. Napokon pre kresťana
nič nie je dôležitejšie. Preto prajem každému z nás pevné zdravie,
pokoj na duši, dobré vzťahy s ľuďmi a vedomie, že Boh v Betleheme ku nám už krok spravil, teraz je rad na nás, mali by sme naň
odpovedať.
o. Miroslav Guba, pravoslávny duchovný
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