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MARGECIANSKE FAJNOTY – FAJNOTY DOLNÉHO SPIŠA
Deň plný príjemnej vône, výbornej chuti
a veselej muziky
Dňa 12. 10. 2013 (sobota) sa v neďalekej obci
Margecany uskutočnil „Deň plný príjemnej vône,
výbornej chuti a veselej muziky“. Na tomto podujatí
prezentovala našu obec FSk Slovinka, ktorá varila
typické jedlá zo Sloviniek a to pražené rebrá a beliši,
o ktoré bol veľmi veľký záujem, pirohy a samozrejme
nechýbalo ani hriatô. Súčasťou tohto krásneho dňa
a ešte krajšieho podujatia boli aj skupiny z okolitých
dedín a to z Veľkého Folkmára, Kojšova, Kolinoviec
a nechýbali ani domáci Margecančania. Do tanca
a spevu nám vyhrávala ĽH Lukáša Gajdoša z Margecian, s ktorými si zaspievala aj sólistka zo Sloviniek
Mária Marschallová. Popoludnie nám spríjemnil DFS
Jadlovček ale aj FS Karpaťanin z Prešova a ako sa
vraví čerešničkou na torte boli Kandráčovci, ktorí
roztancovali nielen divákov ale aj pána starostu.
V závere by sme sa chceli poďakovať usporiadateľom za pozvanie, ale aj FSk Slovinka za prezentáciu
našej obce.

DIVADLO DAD PO ROKU
Dňa 19. 10. 2013 nás opäť prišli pobaviť herci
z Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. O 17.00
hodine sa začalo prvé predstavenie s názvom Pytačky, ktoré trvalo cca 30 minút. Po 25 minútovej
prestávke sa tí istí herci predstavili v scénke zvanej
Medveď. Obe predstavenia sprevádzal smiech a potlesk asi 100 divákov. Celé predstavenie prebiehalo
v rusínskom jazyku, čo ale nepredstavovalo žiaden
problém ani pre staršiu ani pre mladšiu generáciu.

PREMIETANIE FILMU
„BANÍCKY CHLEBÍČEK“
Obyvatelia našej obce mohli v októbri 2013 sledovať film Banícky chlebíček od režiséra Romana
Fabiána. Premietanie filmu sa uskutočnilo v kinosále
domu kultúry o 19. hodine. Film trval približne 60
minút. Návštevnosť bola slabá, zhruba 40 ľudí. Venoval sa spôsobu života v bývalých baníckych obciach
a pohľadom tamojších ľudí na zašlú slávu baníkov
a na budúcnosť mladých, ktorí žijú v beznádeji, veľkej
nezamestnanosti a podliehajú alkoholu. Na záver po
ukončení projekcie, nasledovala diskusia divákov,
z ktorej bolo zrejmé, že nie všetci diváci pochopili
posolstvo filmu, resp. nesadol im žáner. Najmä bývalí baníci očakávali od filmu vecné fakty, technické
záležitosti, ukážku technologických postupov atď.

Jubilanti 2013

JUBILANTI 2013
Dňa 21. 10. 2013 sa v Kultúrnom dome v Slovinkách konalo posedenie pre jubilantov. O 15.45
sa pomaly začali schádzať pozvaní hostia. O 16.15
posedenie so slávnostným príhovorom otvoril starosta obce Michal Pačan. Po slávnostnom prípitku
nasledoval kultúrny program, o ktorý sa postarali deti
z Materskej školy Slovinky, deti z DFS Slovinočka
a mažoretky. Po takmer hodinovom programe, nasledovala večera- knedľa a maďarský guláš. Okrem nej

mal každý na stole prichystané chutné koláče, slané
čipsy, vodu a iné občerstvenie. Nasledovala voľná
zábava a posedenie pri hudbe, o ktorú sa postarala
skupina MIDO. Okolo 18:00 hodiny sa začala dlho
očakávaná tombola, kde si každý pozvaný hosť
vytiahol nejakú zaujímavú cenu. Po nej sa už hostia
v dobrej nálade pobrali domov.
Celkovo sa dostavilo 35 ľudí zo 60 pozvaných.
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SLOVINSKÝ OBČASNÍK
JE POSLANÍM BYŤ POSLANCOM?

Mottom mojej skromnej predvolebnej kampane
na post starostu obce Slovinky v roku 2010 bolo:
„Aby moja práca mala zmysel“. Do dnešného dňa
som nezmenila názor a stále tvrdím, že od starostu
a poslancov sa očakáva, že hovoriť silné slová a vyslovovať zásadné rozhodnutia budú až po tom, čo
problém dostatočne zvážia, s chladnou hlavou ho
zanalyzujú a premyslia si jeho riešenie.
Napriek skutočnosti, že už nie som poslankyňou
obecného zastupiteľstva, z dôvodu odchodu do
predčasného dôchodku, cítim zodpovednosť voči
občanom, ktorí mi vo voľbách dali svoj hlas. Aj
napriek skutočnosti, že nemám mandát poslanca,
naďalej sa aktívne zúčastňujem zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Pri prerokovaní materiálov, ktoré sú
zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli,
využívam právo, ktoré prináleží každému občanovi
a po ich dôkladnom preštudovaní, v prípade potreby,
predkladám k týmto materiálom doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy. V rámci bodu pripomienky
občanov nielen poukazujem na aktuálne problémy
v obci, ale zároveň navrhujem riešenia. Je zaužívaným pravidlom, že tak ako počas doby, kým som bola
poslankyňou i v súčasnej dobe sú moje príspevky
a návrhy niektorými poslancami hodnotené negatívne a niekedy aj urážlivo. Vo svojich diskusných
príspevkoch poukazujem napríklad na nedostatočnú
koordináciu a riadenie pracovníkov v rámci verejnoprospešných prác, neudržiavané, resp. nedostatočne udržiavané verejné priestory obce (napr. trávnaté
plochy v rámci revitalizovanej časti obce), úroveň
zverejňovaných materiálov, úroveň webovej stránky
obce a Slovinského občasníka s poukázaním aj na
formálne a gramatické chyby.
Je na škodu veci, že takmer všetky moje podnety
boli zainteresovanými osobami brané osobne. Samozrejme, s permanentnou presnosťou vždy nasledoval protiútok. Posledným príkladom je zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, ktoré bolo
uznášaniaschopné až na tretí pokus, dňa 23. októbra
2013. V programe uvedeného zasadnutia boli, okrem
iného, návrhy všeobecne záväzných nariadení obce
(ďalej len „VZN“) o niektorých podmienkach chovu
a držania psov, o dodržiavaní verejného poriadku
a verejnej čistoty na území obce, o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie. Návrhy VZN o niektorých podmienkach chovu a držania
psov a o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej
čistoty na území obce boli predložené opakovane
z dôvodu, že pri ich prvom predložení na rokovanie
obecného zastupiteľstva ich poslanci neschválili.
Dôvodom neschválenia bolo moje upozornenie,
že predložené návrhy nie sú v súlade s platnými
právnymi predpismi. Upozornila som poslancov na
to, že v prípade ich schválenia v predloženej podobe
(v rozpore s platnými právnymi predpismi) podám
podnet na prokuratúru. K prvému návrhu VZN, ktoré
bolo opakovane predložené na zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 23. októbra 2013 som predložila
pripomienky, ktoré neboli p. Kopnickou (predkladateľom návrhu VZN) akceptované. V rámci pripomienkového konania som poukázala na rozpor návrhu VZN
s platnými právnymi predpismi. Napriek predloženým
pripomienkam s poukázaním na rozpor s platnými
právnymi predpismi, prítomní poslanci predložený
návrh VZN bez akejkoľvek diskusie schválili.
Ďalším bodom rokovania bol návrh VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie, ktoré bolo pripravené podľa už neplatnej
vyhlášky. Na túto skutočnosť som v rámci pripomienkového konania upozornila a navrhla som
tomu istému predkladateľovi návrh VZN stiahnuť
z rokovania a zabezpečiť jeho prepracovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zároveň som
odporučila obecnému zastupiteľstvu prijať opatrenia

zamedzujúce zverejňovaniu návrhov VZN, ktoré by
opakovane boli v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi. Návrh VZN bol aj napriek tomu schválený bez akejkoľvek diskusie zo strany prítomných
poslancov. V súvislosti s týmto konaním sa mi
natískajú otázky: Prečo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva poslanci nediskutujú, resp. diskutujú
iba niektorí poslanci? Dôvodom je nedostatočná
znalosť problematiky, nepreštudovanie materiálov,
ich nedoručenie v dostatočnom časovom predstihu?
Alebo je dôvodom skutočnosť, že bez diskusie to je
jednoduchšie a rýchlejšie?
Perličkou uvedeného zasadnutia bolo schválenie
zámeru prenajať majetok obce aj napriek skutočnosti, že na zasadnutí sa nezúčastnil dostatočný
počet poslancov. O prijatí uznesenia o prenájme
majetku obce, ktorý je posúdený ako prípad hodný
osobitného zreteľa, rozhoduje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, t.j.
minimálne šiesti poslanci. Až po mojom upozornení
a dodatočnom preskúmaní právnych predpisov
zamestnancom Obecného úradu v Slovinkách
bolo starostom obce oznámené, že už schválené
uznesenie nie je platné. Tu sa natíska otázka, aké
je právne povedomie nielen zamestnancov obce,
ktorí pripravovali materiál na rokovanie obecného
zastupiteľstva a zúčastnili sa zasadnutia, ale aké je
právne povedomie prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva či samotných poslancov vôbec.
V záujme doriešenia stavu, ktorý vznikol schválením VZN v rozpore s platnými právnymi predpismi,
som požiadala o informáciu Ministerstvo životného
prostredia SR. Moja žiadosť bola odstúpená na
priame vybavenie Okresnému úradu v Spišskej
Novej Vsi, ktorý mi poskytol túto informáciu: „Dňa
20. 11. 2013 nám elektronickou poštou Ministerstvo
životného prostredia SR postúpilo na priame vybavenie Vašu žiadosť o informáciu v súvislosti s VZN Obce
Slovinky č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou
vodou v období krízovej situácie. Dňa 21. 11. 2013
naši zamestnanci osobne uvedenú žiadosť prerokovali so starostom Obce Slovinky. Starosta Obce
Slovinky uznal, že nie je možné v preambule VZN
uvádzať zrušenú vyhlášku MŽP SR č. 259/2005
Z. z. Obec Slovinky predmetné VZN dá do súladu
s platnou legislatívou.“
K VZN o niektorých podmienkach chovu a držania
psov som požiadala o stanovisko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vo svojom
stanovisku okrem iného uvádza: „VZN obce môže
upraviť podmienky chovu psov v medziach, ktoré
jej na to dáva zákon č. 282/2002, resp. iné práva
a povinnosti súvisiace s chovom zvierat v medziach,
ktoré jej na to dáva zákon č. 39/2007. VZN obce
musí byť v súlade so zákonom a nemôže zavádzať
práva a povinnosti nad rámec zákona, ak jej to zákon
neumožňuje.“ V stanovisku sa ďalej uvádza: „VZN
nesmie byť v rozpore so zákonom, t. j. nemôže obmedziť práva, ktoré zákon garantuje a nemôže negovať
povinnosti, ktoré zákon ukladá. VZN môže upraviť
niektoré povinnosti, ktoré zákon neustanovuje, no
môže ísť len o také povinnosti, ktoré nevyhnutne
a bezprostredne súvisia s plnením povinností ustanovených zákonom, resp. ktoré zabezpečia verejný
poriadok v obci tak, aby bol dosiahnutý účel zákona
(týka sa § 5 ods.1 zákona č. 282/2007).“ Vo vzťahu
k povinnosti vakcinácie psov proti besnote a nákazlivým chorobám sa v stanovisku ďalej uvádza: „Zákon
č. 39/2007 nesplnomocňuje obec na úpravu vecí
(povinností) súvisiacich s povinnosťou vakcinácie
proti besnote“. Z uvedeného jednoznačne vyplýva,
že VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach chovu
a držania psov z dôvodu rozporu s platnými právnymi
predpismi je neplatné. Zostáva mi iba veriť, že protiprávny stav, ktorý vznikol schválením uvedených
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM JUBILANTOM

85 – roční
Helena Karoľová
Gizela Maršaleková
80 – roční
Anna Brutovská
75 – roční
Peter Ďorko
Jozef Mihalčin
Marta Schmidtová
70 – roční
Helena Ďorková
Mária Ďorková
Anna Marschallová
Katarína Mihalčinová
Michal Mnich
Helena Štecová
65 – roční
Mária Hudecová
Mária Kovalčíková
Jozef Lehet
Anna Mnichová, Ing.
60 – roční
Pavol Ďurčík
NARODILI SA
Adela Maňovská
Vanesa Tulajová
Diana Tulejová
Barbora Bencková
Dávid Poklemba
Branislav Macko
Juliana Vojačeková
Sandra Štecová
Teo Perháč

ROZLÚČILI SME SA
Mária Mnichová
1951 – 2013
Mikuláš Karoľ
1930 – 2013
Mária Tiburáková
1923 – 2013
Helena Pačanová
1931 – 2013
Helena Stanová
1940 – 2013
Mária Žofčinová
1914 – 2013
Ján Furín		
1954 – 2013
Helena Perháčová 1928 – 2013
Viera Ivančová
1956 – 2013
návrhov VZN bude promptne odstránený tak, že
náprava bude vykonaná najneskôr do konca tohto
volebného obdobia.
Predpokladám a verím, že ak by predkladateľ VZN
spolu so starostom obce prikladali mojim pripomienkam patričnú vážnosť, ktorá je potrebná pri výkone
ich funkcií, boli by nedostatky v návrhoch VZN odstránené ešte pred ich predložením na schválenie. Na to
je však potrebná vôľa, zodpovedný prístup a hlavne
odosobnenie sa od predsudkov a zášti.
Posúdenie mojich informácií je na Vás, občanoch.
Uvedené informácie si Vám dovoľujem predložiť
aj z dôvodu, že z posledných piatich zasadnutí
obecného zastupiteľstva (od apríla 2013) nie sú
zverejnené zápisnice, čím navyše došlo k porušeniu
Rokovacieho poriadku Obce Slovinky. Keďže sa na
verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva občania zúčastňujú iba sporadicky a v malom množstve,
verejne Vám predkladám čiastočný obraz rokovania
nášho zastupiteľského zboru. O pravdivosti mojich
informácií sa máte možnosť presvedčiť na najbližších
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
december 2013
Ing. Mária Grisáková
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA OŠK SLOVINKY
Vážení športoví fanúšikovia a priaznivci futbalu
v Slovinkách.
Hneď na úvod by sme chceli začať nie príliš lichotivými správami, ktoré nás veľmi mrzia. Ide o mužstvo
dospelých. Už v minulom Občasníku sme informovali
fanúšikov o nútených zmenách v zostave, keď kvôli
práci v zahraničí opustilo káder niekoľko kľúčových
hráčov. Nie je to iba u nás, ale v každom mužstve
v našej súťaží vidno, že keď odstúpi 1 alebo viacerí
hráči, na ktorých výkonoch mužstvo stavia, hneď sa
to prejaví na hre. V našom prípade sú to 4 kľúčoví
hráči. Na odstránení týchto nedostatkov sa veľmi
aktívne pracuje. Pozitívum vidíme v návrate starších
a skúsenejších hráčov, ktorí zvesili kopačky z klinca
a rozhodli sa pomôcť slovinskému futbalu. Mená chceme uviesť konkrétne, pretože títo hráči sú vzorom
a sú to Marek Krožer, Marcel Novotný a Rastislav
Urban (bývalý brankár). Do začiatku jarnej časti
sa pracuje aj na tom, aby poniektorí hráči, ktorí sú
odcestovaní, sa vrátili mužstvu pomôcť a sú ochotní
zanechať prácu v zahraničí. Už pri hodnotení Spišského okresného futbalového zväzu bolo povedané,
že mužstvo Sloviniek platí nováčikovskú daň v 7. lige
príliš kruto a určite si svojou hrou nezaslúži byť na
poslednom mieste tabuľky. Veríme tomu, že mužstvo
ešte posilníme a dokážeme sa udržať v 7. lige.
V kategórií Dorast (U-19) som s výkonom mužstva
spokojný, pretože chlapci po jesennej časti obsadili pekné 6. miesto so stratou 9 bodov na vedúce
mužstvo tabuľky a ešte pritom vypomáhajú v nedeľu
mužstvu dospelých. Je to iba v ich prospech, získajú
tým väčšie skúsenosti. Za to im patrí poďakovanie,
že sa ešte aj v nedeľu snažia vypomôcť dospelým.
Žiaci (U-15) ma taktiež milo prekvapili, pretože od
svojich rovesníkov z okolitých obcí sú omnoho mladší
a napriek tomu si držia pekné šieste miesto tabuľky.
Zvlášť v tejto kategórii mladých chlapcov je dôležité,
aby pre nich boli vytvorené dobré podmienky pre
rozvoj ich talentu, najmä v dobe, keď elektronické
hračky a iné nástrahy deti zo športovísk skôr vyháňajú. Preto chcem poprosiť rodičov, ktorých deti majú
záujem o futbal, nech deti prihlásia u zodpovedných
trénerov (Jozef Baran, Jaroslav Vojtek) alebo u členov
výboru. Futbalové ihrisko je pre všetkých, nie iba pre
tých, ktorí sú registrovaní.
Nedá mi nespomenúť, že sa nájde aj poslankyňa,
ktorá je členom športovej komisie a vôbec nehlasovala za prenájom budovy tzv. Pitlík pre slovinskú
mládež, ktorá má veľký záujem o trávenie voľného
času športom. Ešte v minulosti počas predsedovania
pána Uhrína na MNV som ja osobne budovu Pitlík
dával do spôsobilého stavu, aby sa dala využívať
pre mládež, ako to chcel nebohý pán Uhrín. Len

stolárske práce tam trvali 5 týždňov, na ktorých sme
pracovali 4 stolári. A teraz budovu radšej necháme
chátrať, ako by ju mohla slovinská mládež využívať.
Hlavná vec, že sa všade píše o podpore mladých
ľudí v športovaní, konkrétne aj zdravotná poisťovňa
Dôvera, a. s. za podpory Ministerstva školstva. Len
naša poslankyňa, si neuvedomuje, že školstvo šport
podporuje, pretože šport má pozitívny vplyv na du-

akéhokoľvek nároku na odmenu a sú to konkrétne
pani Marta Kaščáková, Martinka Frycová, Ivanka
Kaščáková, Natálka Šefčíková, Janka Thúrová, ktoré nevynechajú ani jediný zápas a či o rozhodcov,
mládež alebo dospelých sa vedia pekne postarať. Za
to im patrí veľká vďaka. Taktiež ďakujem trénerom,
ktorí sa bez akéhokoľvek nároku na mzdu starajú
o našu mládež.

chovný rozvoj človeka. Tak ako si mládež vychováme,
tak ju aj budeme mať a tak sa k nám aj budú správať.
Toto je vizitka nás, dospelých.
S futbalom sme skončili a už nás naháňajú práce
na klzisku, ktoré musíme dať do vyhovujúceho
stavu, aby bolo spôsobilé pre zimnú prevádzku
klziska. Taktiež ešte potrebujeme nejaký týždeň,
aby sme ukončili práce na budove šatní, ktorú sme
obnovili a zväčšili priestory, aby sme sa my, hostia
a rozhodcovia cítili lepšie, ako to bolo v minulosti
a ušetrili aj nejaké financie na energiách počas
zimnej prevádzky klziska.
Touto cestou by som chcel poďakovať ľuďom,
ktorí trávia svoj voľný čas v prospech športu bez

Na záver by som chcel poďakovať za podporu
v roku 2013 fanúšikom, ktorí nás neustále chodia
povzbudzovať, v neposlednom rade aj Obecnému
úradu, v ktorom máme podporu a taktiež aj všetkým
obyvateľom Sloviniek.
Prezident OŠK Slovinky, Fajth Pavol

KYNOLOGICKÝ KLUB
Dňa 14. 9. 2013 sa konali Majstrovstvá Slovenska
v BVK, ktoré boli uskutočnené v Kynologickom areáli Z Polytanu SK – Malý Lapaš. Kynologický klub
Slovinky bol reprezentovať Eduard Krokus, ktorý sa
umiestnil na peknom 4. mieste. Spolu s Marcelom
Krížom sa vybrali na západ už v piatok, ubytovaní
boli v penzióne na ranči Nový Dvor. Majstrovstvá
Slovenska boli rozdelené do dvoch dní. V sobotu pretekali žiaci, žiačky, dorastenci a dorastenky. V nedeľu
pretekali muži, ženy, muži nad 40 r. a ženy nad 40 r.
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