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Ešte včera bola zima, a dnes je už pekná jar.
Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a „Nový rok“ je preč spolu
s januárom a ja sa Vám prvýkrát prihováram
v roku 2019. Rozlúčili sme sa so starým rokom
a rezko vykročili do nového obdobia. Pani
zima je na ústupe a nás čaká snáď najkrajšie
obdobie v roku - jar. Po zime všetko ožíva,
naša matka zem sa oblieka do nového pestrého šatu. Zavrieme oči a predstavujeme si koberec bielych snežienok na lúke, more žltých
narcisov, niekde v diaľke voňajú konvalinky,
na stromoch sa zelenajú nové lístky a ihličie,
počuť štebot lastovičiek, hašterenie vrabcov
a niekde po lúke skacká zvedavýzajac...
Krásna predstava. V tej chvíli obúvame turistické topánky, berieme batoh na plecia a tešíme sa na potulky prírodou,na snežienky, konvalinky, hopkajúceho zajaca a tak....
No pani jarsi pre nás pripravila nevšedné
prekvapenia. S roztápajúcim sa snehom sa
zrazu objavil koberec bielych tetrapakových
krabíc, more žltých obalov od šampónov,
v diaľke cítiť nevábne voňavé odpadky, miesto
štebotu lastovičiek počujeme šušťanie igelitových vrecúšok na stromoch a po lúkach pohodené pneumatiky, ktoré už doskackali.

S takýmto prekvapením nikto z nás nepočítal, ale túto krásu si pre nás nepripravila pani
zima, ale sme to práve my, ľudia, ktorí si „skrášľujeme“ svoje okolie odpadkami.
Slovinky sú pre nás našim rodiskom a domovom. Je na nás, aby sme si chránili to, čo
máme, našu prírodu a okolie. Nekritizujme
„rotu čipa a dejla“, že neupratala, alebo že na
odľahlých miestach mimo obce nie sú smetné
koše, ale položme si otázku,čo sme my urobili
preto, aby „čistotní ľudia“, ktorí si svoje vlastné príbytky očistili od neporiadku, nevytvárali smetiská v našej krásnej prírode. Dajme si
ruku na srdce a spomeňme si,koľkokrát sme »»
videli suseda vyviesť neporiadok do lesa, ale
s myšlienkou: ,, veď mňa do toho nič a nechcem mať problém so susedom, tak som ticho, veď nech to rieši obecný úrad a starosta,
od toho tam sú. „
Stačí len tak málo,upozorniť a dať smeti do
zberných nádob alebo odviezť do kontajnera
k obecnému úradu.
Teší ma, že sú aj občania, ktorým záleží na
tom, aby sa nevytvárali divoké skládky a ja im
chcem touto cestou úprimne poďakovať za to,
že sa nebáli a upozornili neporiadnikov alebo

Poberaj sa, starec marec, ta, kam išiel február.
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príhovor
ich nahlásili na obecnom úrade. Spoločne sa
nám ich zopár podarilo usvedčiť.
Od roku 1970 je 22. apríl vyhlásený za „Medzinárodný deň Zeme“, ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
Mnoho ľudí vychádza do ulíc a prírody očistiť
ich od odpadkov. Každoročne sa zapájajú do
týchto aktivít aj naši žiaci materskej a základnej školy. Idú nám príkladom a ja pevne verím, že mnohí z nás, dospelákov, sa zapoja do
tejto výzvy našich školákov a dňa 13. apríla
2019 spoločne upraceme vznikajúcu divokú
skládku v časti obce Dorotea a okolie našich
potokov. Privítame tak nadchádzajúce sviatky
jari s radosťou a dobrým pocitom na duši, že
sme niečo urobili pre naše životné prostredie.
Snažme sa chrániť si to, čo je nám najvzácnejšie, to, čo je pre náš život najdôležitejšie, čistý
vzduch, vodu a pôdu.
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má
každý rok nové, nádherné vydanie“, povedal
Hans Christian Andersen, a myslím si, že je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby tá
naša kniha prírody nikdy nezožltla.
Milí Slovinčania, blížia sa najvýznamnejšie
kresťanské sviatky cirkevného roka, počas ktorých si kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie. Symbolom Veľkej noci je znovuzrodenie, nádej a nový život. Pri tejto príležitosti mi dovoľte popriať Vám pokoj a pohodu
počas celého veľkonočného obdobia. Verím,
že tieto sviatky jari plné radosti a požehnania
prežijete v zdraví a v kruhu svojich blízkych.
Gabriela Kopnická, starostka obce

Ministerstvo kultúry SR
Žiadosť o poskytnutie dotácie z Fond na
podporu kultúry národnostných menšín
v roku 2019
Názov projektu: Predstavenie umeleckého telesa PUĽS
Cieľ projektu: Cieľom projektu je prezentácia
tradičného umenia, a tým šírenie kultúrnych
hodnôt rusínov. Uvedeným predstavením,
v ktorom dominuje tanec a rusínska pieseň je
našou snahou prispieť k zachovávaniu identity a hlavne piesňou k udržiavaniu a rozvíjaniu
materinského jazyka, budovať pozitívny vzťah
k tradičnému umeniu, skvalitniť a zlepšiť kultúrny život národnostnej menšiny a vytvárať
duchovné hodnoty a duševné kvality jedinca.
Tento projekt nemá žiadnu ročníkovú periodicitu, ale predstavenia podobného typu boli
v minulosti prijaté divákmi veľmi pozitívne
a splnilo predpokladané zámery a ciele.
Popis projektu: Celý projekt pozostáva z predstavenia profesionálneho umeleckého telesa
PUĽS z Prešova a neobsahuje nejaké ďalšie ak-
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obec informuje

web stránka obce
Výhodou dnešnej doby sú jej technické vymoženosti. Aj naša samospráva sa snaží čo najväčšou možnou mierou priblížiť svoju prácu všetkým občanom pomocou webového sídla obce.
Nová doba poskytuje nové možnosti a to je príležitosť poskytnúť čerstvé informácie, ak nie ste
momentálne doma a nepočujete hlásenie miestneho rozhlasu. Ste zvedaví, čo majú vaše deti
na obed v školskej jedálni? Nemáte čas ísť pozrieť, čo je zverejnené na úradnej tabuli alebo si
preštudovať plagát o akcii na informačnej tabuli?
Využite ponuku webového sídla Obce Slovinky.
Informácie e-mailom: zaregistrujte sa pomocou formulára na ľavom stlpci webového sídla
a budete dostávať na Váš e-mail nové informácie o dianí.
Jedálny lístok: kliknite na ikonu jedálneho lístka v ľavom stlpci webového sídla, vyhľadajte
jedálny lístok podĺa dátumu a dozviete sa, čo mali na obed vaše ratolesti v školskej jedálni.
Miestny rozhlas: klinite na link pod nadpisom „Miestny rozhlas“ v ľavom stlpci webového sídla
a presmeruje vás to na sídlo VM Florián a môžete si vypočuť oznam v miestnom rozhlase, ktorý
vás zaujíma.

žiadosti o dotácie
tivity. Organizátorom je obec, spoluorganizátor Poddukelský umelecký ľudový súbor. Garant projektu je riaditeľ Poddukelského umeleckého ľudového súboru Mgr. Juraj Švantner.
Predpokladaný dátum realizácie projektu:
apríl – december 2019
Žiadosť o dotáciu vo výške: 1 000 € / Žiadosť
podaná: 13. decembra 2018
Stav: schválená
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.
Popis projektu: Zámerom projektu je rozšírenie kamerového systému v obci Slovinky.
V súčasnosti obec Slovinky má vybudovaný
kamerový systém, ktorým je monitorovaná budova Obecného úradu v Slovinkách
a systém 4 kamier. V rámci projektu Občianska hliadka v obci Slovinky obec získala tiež
8 kanálový videorekordér so samonahrávaním, ktorý ale nepostačuje, preto ho po získaní
dotácie z výzvy Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality plánujeme premiestniť do budovy
Materskej školy a monitorovať budovu a areál
Materskej školy v Slovinkách, ktorá v mesiacoch október - december 2018 prešla výraznou rekonštrukciou. Predpokladaný dátum
realizácie projektu: apríl – december 2019 /

Žiadosť o dotáciu vo výške: 14 608 € / Žiadosť
podaná: 4. marca 2019 / Stav: v schvaľovaní
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.
Popis projektu: Budova Obecného úradu, ktorého súčasťou je aj dom kultúry sa nachádza
v centre obce Slovinky. V predchádzajúcom
roku v Dome kultúry prebehli rekonštrukcie
týkajúce sa prestavby skladových priestorov
na šatňu pre folklórne skupiny Slovinka a Slovinočka, k týmto priestorom bolo potrebné
vybudovať nové schody, nakoľko pôvodné
nespĺňajú základné bezpečnostné požiadavky. Ďalšou etapou renovácie Domu kultúry
v roku 2019 bude rekonštrukcia vstupných
priestorov, priestorov na ohrev a výdaj jedál
a sociálnych zariadení. Momentálne má objekt znehodnotené vstupné priestory kde je
potrebná výmena rozbitej dlažby, omietok
a dverí. Je potrebné rozšíriť priestory na výdaj
a ohrev jedla. Toho času je v DK funkčné iba
jedno ženské hygienické zariadenie. Novým
stavebným riešením je možné získať viac sociálnych zariadení.
Predpokladaný dátum realizácie projektu:
máj – december 2019
Žiadosť o dotáciu vo výške: 15 000 € / Žiadosť
podaná: 12. marca 2019 / Stav: v schvaľovaní
Úrad vlády SR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019
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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.
Popis projektu: Budova, v ktorej sa tieto priestory šatní a sociálnych
zariadení nachádzajú bola postavená v roku 1974 a od vtedy sa v a na
budove riešili len nevyhnutné opravy potrebné pre prevádzku. V súčasnosti obec plánuje v priestoroch športového areálu vybudovanie
multifunkčného ihriska s bežeckou dráhou, ktoré bude v zime slúžiť aj
ako klzisko. Týmto sa nutnosť rekonštrukcie šatní a sociálnych priestorov zvyšuje, nakoľko budú slúžiť nielen hráčom OŠK a hosťom, ale aj
širokej verejnosti.
Predpokladaný dátum realizácie projektu: jún – december 2019
Žiadosť o dotáciu vo výške: 20 000 €
Žiadosť podaná: 13. marca 2019

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.
Popis projektu: Obec Slovinky plánuje v roku 2019 osadiť v obci 3
nové informačné tabule so zabudovaným LED osvetlením o výmere
cca 225 x 100 x 6 cm,tabule budú mať vodeodolné prevedenie, Výplň
z nerozbitného plného polykarbonátu, uzamykanie bezpečnostnými
zámkami, a permanentnú ventiláciu proti zahmlievaniu.
Predpokladaný dátum realizácie projektu: máj – august 2019
Žiadosť o dotáciu vo výške: 1 800€
Žiadosť podaná: 20. marca 2019
Stav: v schvaľovaní

Výsledky hlasovania vo
voľbách prezidenta SR

Výzva na udržiavanie
pozemkov

Prvé kolo ktoré sa uskutočnilo v obci Slovinky dňa 16. marca 2019
Z 1421 oprávnených voličov využilo svoje volebné právo 594 občanov,
čo je 42 %. Počet platných hlasov 592.

Vážení vlastníci a nájomníci pozemkov.
Obec Slovinky upozorňuje vlastníkov a nájomníkov pozemkov na ich
zákonnú povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci
a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzovali a neurážali
ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky
udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov a tak
predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov
dopúšťajú porušenia zákona, na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci,
Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom
zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré
nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.
Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne
rastliny, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ukladá podľa - § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom
a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona
povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je
nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov
o dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a o realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín,
čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením
v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni
ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor
môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od
166 EUR do 33 000 EUR.
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov
pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným
odstraňovaním burín.
Najčastejšie sa vyskytujúce druhy inváznych rastlín: Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), Pohánkovec japonský (Fallopia
japonica), Zlatobyľ obrovský (Solidago gigantea).

Získaný počet hlasov jednotlivých kandidátov na prezidenta.
1. Béla Bugár (Most-Híd), podpredseda NR SR - 6 hlasov
2. Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), advokátka - 123 hlasov
3. Martin Daňo (nezávislý), bloger - 3 hlasy
4. Štefan Harabin (nezávislý), sudca Najvyššieho súdu SR - 111 hlasov
5. Eduard Chmelár (nezávislý), politológ - 10 hlasov
6. Marian Kotleba (ĽS NS), poslanec NR SR - 146 hlasov
7. Milan Krajniak (Sme rodina), poslanec NR SR - 17 hlasov
8. József Menyhárt (SMK), predseda SMK - 0 hlasov
9. František Mikloško (nezávislý), bývalý poslanec NR SR - 48 hlasov
10. Robert Mistrík (podpora SaS), vedec - 3 hlasy
11. Maroš Šefčovič (Smer), eurokomisár - 122 hlasov
12. Róbert Švec (Slovenské Hnutie Obrody), predseda SHO - 1 hlas
13. Bohumila Tauchmannová (nezávislá), podnikateľka - 0 hlasov
14. Juraj Zábojník (nezávislý), bezpečnostný analytik - 0 hlasov
15. Ivan Zuzula (Slovenská konzervatívna strana), environmentalista
2 hlasy
2 kolo volieb na prezidenta SR sa koná po uzávierke Slovinského občasník a výsledky zverejnené na webovej stránke obce Slovinky.

Rekonštrukcia registratúrneho strediska

Rekonštrukcia vstupu na javisko

Stav: v schvaľovaní
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z poslaneckej lavice
Poslanci obecného zastupiteľstva sa od ustanovujúceho zasadnutia do 31.3.2019 stretli na
svojom zasadnutí celkovo štyrikrát.
13.12.2018
Návrh rozpočtu obce Slovinky na rok 2019
Ekonómka obce oboznámila prítomných
s dôvodovou správou. Na základe prerokovania návrhu rozpočtu na pracovnom stretnutí
poslancov OZ Slovinky dňa 9.12.2018 navrhla
zmeniť návrh rozpočtu na rok 2019 tak, ako to
vyplývalo z návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách schválilo predložené
návrhy na zmenu rozpočtu obce a rozpočet
obce Slovinky na rok 2019 tak, ako je zverejnený na webovom sídle obce.
Určenie rajónov a ich rozdelenie poslancom
V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky
rozdelená na tzv. rajóny, časti obce podľa
bydliska občanov. Návrh starostky obce na
určenie a rozdelenie rajónov bol poslancami
prijatý.
Voľba členov Rady školy pri ZŠ, Slovinky 71
a Rady školy pri MŠ v Slovinkách
Na návrh starostky obce boli odvolaní bývalí
členovia Rady školy pri ZŠ a MŠ a zvolení noví
členovia.
a.) Poslanec Jaroslav Pačan za člena Rady
školy pri Základnej škole, Slovinky 71
b.) Poslankyňa Mgr. Jana Adamisová za
členku Rady školy pri Základnej škole, Slovinky 71
c.) Starostka Gabriela Kopnická za členku
Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách
d.) Poslanec Jozef Hudec za člena Rady školy pri Materskej škole v Slovinkách
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu
Nakoľko predchádzajúce OZ v Slovinkách
neurčilo v zákonom stanovenej dobe rozsah
funkcie starostu obce, predložila na schválenie túto záležitosť novému OZ, ktoré určilo výkon funkcie starostu obce Slovinky v novom
volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu
plného úväzku, t.j. 1.
Určenie platu starostky obce Slovinky
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách určilo
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostky
obce Slovinky Gabriely Kopnickej vo výške
2,20 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, t.j.
vo výške 2.099,00€.
Prerokovanie ponuky nadobudnutia nehnuteľného majetku
V mesiaci november 2018 bola obec Slovinky oslovená Rudohorskou investičnou spoločnosťou a.s. Spišská Nová Ves s ponukou
predaja budov v areáli bývalých ŽB Slovinky.
Zámerom bolo získať informáciu ohľadom
ceny za budovu 481/2- sklad CO, kde by bolo
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možné vytvoriť priestor pre pokračovanie prevádzky posilňovne OŠK v Slovinkách. Obecné
zastupiteľstvo poverilo starostku obce na rokovanie so spoločnosťou Rudohorská investičná spoločnosť a.s. SNV za podmienok stanovených OZ Slovinky.
Schválenie spôsobu predaja a prevodu
majetku obce ako prípad hodný osobitého
zreteľa pani Anne Šimoňákovej
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom
obce Slovinky predať p. Anne Šimoňákovej,
novovytvorenú parcelu č. 339/10 o výmere 24

štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce, navrhla zmenu položiek
rozpočtu. OZ vzalo na vedomie RO č. 9/2018.
Návrh na súdny zmier
Zástupca starostky obce oboznámil prítomných s dôvodovou správou. Okresný súd
v Spišskej Novej Vsi listom č. 16C/61/2017-35
zo dňa 08.03.2018, ktorý bol doručený Obci
Slovinky dňa 13.03.2018, vydal Platobný rozkaz v právnej veci žalobcu Róberta Schröttera
proti žalovanému Obci Slovinky o zaplatenie
15 000 €. Obec Slovinky podpísala zmluvu
o právnom zastúpení s Advokátskou kancelá-

z Rokovania Obecn
v Slov
m2 a novovytvorenú parcelu č. 339/11 o výmere 84 m2 v k.ú. Nižné Slovinky, ktorá vznikla
na základe GP č. 18/2018 vyhotovenom geodetom Jánom Zemanom IČO: 37176528 oddelením od pôvodnej parcely č. 339/1 o výmere 1954 m2, zastavaná plocha, zapísanej na LV
č. 1 registra C KN, k.ú. Nižné Slovinky. Schválilo
spôsob predaja a prevod nehnuteľnosti.
28.12.2019
Návrh rozpočtového opatrenia č. 8/2018
Ekonómka obce oboznámila prítomných
s dôvodovou správou. Navýšenie niektorých
položiek si vyžiadali výdavky, ktoré so sebou priniesol rok 2018 náročný na akcie pri
príležitosti výročia obce, výdavky na opravy
a úpravy priestorov, výdavky spojené s realizáciou podujatí a materiálom nevyhnutným na
ich úspešnú realizáciu. Navýšenie výdavkov
navrhla vykryť vyššími podielovými daňami
oproti očakávaným, vyššími správnymi poplatkami a využitím položiek v rozpočte bežných
výdavkov, ktoré už nebudú do konca roka
2018 čerpané. Pri niektorých položkách ide len
o presun v rámci rovnakého druhu položky. Pri
kapitálových výdavkoch boli vytvorené nové
položky týkajúce sa projektu na zvýšenie energetickej účinnosti MŠ, ktoré sú čiastočne vykryté prostriedkami zo ŠR, európskych fondov
a čiastočne z našej spoluúčasti. OZ tento návrh schválilo.
Rozpočtové opatrenie
starostky obce č. 9/2018
Ekonómka obce oboznámila prítomných
s dôvodovou správou. Na základe §14, ods. 1
zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého
účelovo určené prostriedky poskytnuté zo

riou Tarageľ & Počubajová, s.r.o., prostredníctvom ktorej podala odpor voči platobnému
rozkazu. Dňa 09.05.2018 právna kancelária
obdržala vyjadrenie žalobcu k Odporu žalovaného zo dňa 27.03.2018 a výzvu Okresného
súdu v Spišskej Novej Vsi.
Po vytýčenom pojednávaní na Okresnom
súde v SNV odporca navrhol odročenie ďalšieho súdneho pojednávania a pokus o súdny
zmier. Právny zástupca Obce Slovinky viedol
rokovania o uzatvorení dohody o urovnaní
s právnou kanceláriou žalobcu a následným
ukončením sporu súdnym zmierom za podmienok uvedených v návrhu uznesenia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách súhlasilo
so súdnym zmierom.
30.1.2019
Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu
obce
V roku 2018 si požiadali o dotáciu na rok 2019
Banícky cech vo výške 2 500 €, Pravoslávna
cirkevná obec v Slovinkách vo výške 1 500
€, Gréckokatolícka cirkev farnosť Slovinky
vo výške 5 000 €, Rímskokatolícka cirkev farnosť Krompachy fil. Slovinky vo výške 1 500
€ a Obecný športový klub vo výške 15 000 €,
v tom Zumba 300 €, Šachisti 650 €, Kynológovia 800 € a Futbalový klub 13 250 €. Žiadosti
jednotlivých subjektov boli predložené na
rokovanie Komisie ekonomickej, správy obecného majetku, ktorá ich na svojom zasadnutí
dňa 18.01.2019 prerokovala. Následne odporúčala schváliť dotáciu pre Banícky cech
vo výške 2 500 €, Pravoslávnu cirkevnú obec
v Slovinkách vo výške 1 500 €, Gréckokatolícku cirkev farnosť Slovinky vo výške 1 500 €,
Rímskokatolícku cirkev farnosť Krompachy fil.
Slovinky vo výške 1 500 €, a pre Obecný špor-
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tový klub vo výške 14 000 €, v tom Zumba 300
€, Šachisti 650 €, Kynológovia 800 € a Futbalový klub 12 250 €. OZ schválilo dotácie na
základe odporúčania Komisie ekonomickej,
správy obecného majetku.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu
k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2019.
„Nadväzujúc na uznesenia Komisie ochrany
verejného poriadku, životného prostredia,
výstavby a územného plánovania a Komisie
ekonomickej, správy obecného majetku, navrhujeme vytvoriť v kapitálovej časti rozpočtu
položku Projektová dokumentácia vo výške
23 000 €, ktorá bude zahŕňať bytový dom,
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o 16:00 hod, 27. 06. 2019 o 16:00 hod, 27. 09.
2019 o 16:00 hod, 27. 12. 2019 o 16:00 hod.
Návrh na zriadenie DHZO Slovinky
Starostka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu Návrh na zriadenie DHZO Slovinky
a schválenie členov obecnej hasičskej jednotky. „Dobrovoľný hasičský zbor obce
(DHZO): vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách
a iných mimoriadnych udalostiach, podľa
vybavenia jednotky. Povinnosť obce založiť
Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad
500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1,
písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá

ého zastupiteľstva
inkách
multifunkčné ihrisko, oporný múr a oplotenie vyšného cintorína a položku Spoluúčasť
na projektoch vo výške 20 000 €, zahŕňajúcu
Komunitné centrum a Zvýšenie energetickej
účinnosti MŠ. O sumu 43 000 € bude znížená položka Kapitálové výdavky, kde ostane
73 659 €.“ Po rozprave bol návrh jednohlasne
prijatý.
Rozpočtové opatrenie starostky
obce č. 10/2018 Ekonómka obce predniesla dôvodovú správu k návrhu rozpočtového
opatrenia starostky obce č. 10/2018. Rozpočtové opatrenie urobila starostka obce
v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce podľa článku 19, ods. 1,
písm. a), b) a článku 21, ods. 1 a 3 a na základe
§ 14, ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004, podľa ktorého účelovo určené prostriedky poskytnuté
zo štátneho rozpočtu nepodliehajú schvaľovaniu orgánom obce. OZ vzalo na vedomie
RO starostky obce.
Zásady odmeňovania poslancov
Zástupca starostky obce predniesol dôvodovú správu. „Predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách upravuje výšku odmeny poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisie
tak, aby uvedená odmena primerane kompenzovala poslancovi resp. členovi komisie
čas potrebný na výkon tejto funkcie. Po rozprave bol návrh Zásad odmeňovania poslancov prijatý.
Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo si odsúhlasilo plán zasadnutí na rok 2019 v termínoch: 28. 03. 2019

obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách schválilo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru
Obce Slovinky, veliteľa a 9 členov DHZO.
14.3.2019
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na
území Obce Slovinky na rok 2019.
Poslancami bol tento návrh VZN schválený.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. Obec Slovinky
mala vypracovaný Komunitný plán sociálnych
služieb na roky 2013-2018, ktorý bolo potrebné aktualizovať. Komunitný plán sociálnych
služieb bol schválený s pripomienkami.
Návrh Štatútu obce Slovinky
Návrh nového Štatútu obce Slovinky je predkladaný najmä v súvislosti s novelou č. 70
z roku 2018 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. V tejto
súvislosti boli navrhnuté aj úpravy niektorých
článkov, ktoré vyplynuli z ich uplatňovania v
praxi. Štatút obce bol schválený jednohlasne.
Návrh na odkúpenie parciel v majetku SR
OZ súhlasilo so zámerom obce Slovinky zapojiť sa do verejnej dražby a odkúpiť parcelu č.

2239/4, zastavané plochy a nádvorie o výmere 1217 m2, parcelu č. 2239, zastavané plochy
a nádvorie o výmere 111 m2, parcelu č.
2239/3, zastavané plochy a nádvorie o výmere
125 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Nižné Slovinky
a zapísaná na LV č. 40.
Nadobudnutie nehnuteľného majetku
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 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. 482/2 do vlastníctva obce Slovinky od vlastníka predmetných
nehnuteľností, Rudohorská investičná spoločnosť, a.s., Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves.
Drevenica
Drevenica pána Milana Semana na parcele č.
514/1 v k.ú. Vyšné Slovinky bola jednou z monumentov, ktorými sa naša obec zviditeľňovala na svojich fotografiách na webovom sídle.
Po smrti majiteľa bola nehnuteľnosť predaná
novému vlastníkovi, ktorý predmetnú drevenicu ponúkol obci za protihodnotu vyplanírovaného pozemku po odstránení drevenice.
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách súhlasilo
so zámerom obce Slovinky presťahovať drevenicu na parcelu KN C č. 483/3 k.ú. Nižné Slovinky vedenej na LV č. 1
Zásady odmeňovania poslancov
Dňa 30.1.2019 obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní schválilo návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách. Výkon predmetného uznesenia
bol starostkou obce pozastavený z dôvodu,
že ustanovenia týkajúce sa odmeňovania zástupcu starostu obce boli v rozpore s právnou
úpravou vyplývajúcou z poslednej novely zákona o obecnom zriadení č.5/2019 Z. z. ,účinnou od 1.2.2019, preto bol predložený nový
návrh ktorý bol poslancami schválený.
Návrh na obstaranie hnuteľnej veci- traktor. leasing
Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup nového traktora zn. Kubota M5- 091 CAB a nového
príslušenstva viacúčelovej techniky v sume
66 650,40 € s DPH, formou autoúveru VÚB
s akontáciou 30% a 36 mesačnými splátkami
v celkovej hodnote 68 102,52 €.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Zámerom je nákup zváračskej techniky CO2
pre potreby obce. Hodnota celej sady je do
sumy 1 500 €. V kapitálovej časti rozpočtu
bude vytvorená položka Zváračka CO vo výške
1 500 €. O sumu 1 500 € bude znížená položka
Kapitálové výdavky, kde ostane 72 159,- €.
Poslanci súhlasili s nákupom zváračskej techniky CO2 a RO 2/2019 schválili.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019
Predmetom návrhu bolo vytvorenie položky
na akontáciu a splátky na rok 2019 autoúveru
na traktor Kubota M5 – 091 CAB.
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Rajóny poslancov Obecného zastupiteľstva
v Slovinkách

V rámci bližšieho kontaktu a spolupráce medzi poslancom a občanom je obec Slovinky rozdelená na tzv. rajóny,
časti obce podľa bydliska občanov. Šesť zo siedmich poslancov má pridelený jeden rajón v pôsobnosti ktorého
vyvíja svoju činnosť s verejnosťou.
Je na občanoch, aby sa zoznámili so svojimi poslancami a predkladali im svoje sťažnosti, problémy,
prípadne pripomienky na životné prostredie, verejný poriadok, osobnú ochranu,
ochranu majetku vo svojom vlastníctve a vo vlastníctve obce.
Povinnosťou poslancov je informovať občanov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Rozdelenie obce na rajóny jednotlivým poslancom
podľa čísla rodinných domov:
1./ Ing. Jana Bencková
Vyšné Slovinky
Dorotea - Hlavná cesta od kaplnky Vyšné Slovinky, Nová ulica Dorotea
Čísla domov: 511 – 546, 476 – 499, 500 – 510, 554, 561, 600 – 611, 631
2./ Jaroslav Pačan
Vyšné Slovinky
Štreka
Čísla domov: 393 – 456, 564, 567, 586, 563, 584, 625, 632
3./ Ing. Mária Grisáková
Vyšné Slovinky
Permoník Hlavná cesta, PZ, Zákuť, Urbariát Vyšné Slovinky, časť Hriady, Ulica
Čísla domov: 291 – 374, 553, 618, 628, 630
4./ Bc. Patrik Stajsko
Nižné Slovinky
Hŕbok, Poráčska dolina, pravoslávny chrám
Čísla domov: 144 – 219, 582, 521, 522, 552, 555, 556, 557, 558, 559, 571, 572, 576, 577, 616, 617, 626, 575
Obecný úrad Hlavná cesta, gréckokatolícka fara
Čísla domov: 53 – 70
5./ Mgr. Jana Adamisová
Nižné Slovinky
Stupy – Južný ostrov, ihrisko, gréckokatolícky kostol, Rínok, Pošta
Čísla domov: 220 – 278, 583
Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky
Pošta – pod Turňami, Pošta – Hlavná cesta – Permoník, okolie Osvetovej besedy
Čísla domov: 116 – 143, 629, 279 – 290, 375 – 392, 573, 593, 594, 579, 581
Gréckokatolícky kostol – Základná škola – Rínok – Pošta
Čísla domov: 560, 71 – 115, 565, 569, 570, 574, 592, 596, 597, 598, 599, 633, 635
6./ Jozef Hudec
Nižné Slovinky
Banská osada, rímskokatolícky kostol
Čísla domov: 1 – 48, 568, 595, 585, 587, 550, 634
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spoza školskej brány

Materská škola Slovinky
Milí Slovinčania!
Zima končí a na dvere nám pomaly klope jar. Možno sa nás opýta, čo
sme robili v zime, ako sme sa starali o svoje zdravie. Deti našej materskej školy sa jej môžu smelo pozrieť do očí a povedať, že pre seba robili
naozaj všetko, aby boli zdravé. Veď využili nie len prírodné prostredie
Vašej krásnej obce, ale denne sa otužovali pravidelným cvičením a pobytom na čerstvom vzduchu. Svedčia o tom aj akcie, ktoré sme s deťmi
realizovali.
V januári sme v rámci spolupráce so ZŠ navštívili telocvičňu, kde si
deti naozaj užili nie len veľký priestor, ale aj množstvo aktivít, ktoré sme
s nimi v telocvični realizovali. (foto z telocvične)
Vo februári sme organizovali „Zimnú škôlkársku olympiádu“, pri ktorej mali deti možnosť spoznať a na vlastnej koži vyskúšať najbežnejšie
zimné športy – sánkovanie, klzákovanie, chôdzu na lyžiach po rovine,
pozemný hokej (škoda len, že sme nemali možnosť zahrať si hokej na
skutočnej ľadovej ploche, chýbalo nám klzisko). Denne mali deti možnosť využívať školský dvor na hry so snehom, stavanie snehuliakov, či
vyšľapávanie cestičiek. Hrami na pobyte vonku sa otužovali vzduchom
a snehom. (foto z olympiády)
Aj napriek tomu nás skolila chrípka a veľa detí nám ochorelo. Našťastie, prišli jarné prázdniny a tak sa zastavilo šírenie „škaredého“ vírusu. Po prázdninách deti nastúpili do MŠ v plnej sile. Radosť z odchádzajúcej zimy prejavili pri karnevalovom šantení. Piesne a tanec zaznieval
z MŠ celé dopoludnie a masky boli naozaj krásne, veď posúďte samy.
(foto karneval)
Čo teda dodať na záver? Už sa všetci tešíme na jarné slniečko a nové
aktivity, ktoré budeme s deťmi realizovať počas jarných mesiacov.
O nich sa však viac dozviete v ďalšom čísle Slovinského občasníka.
riad. MŠ: Mgr. Lučanská Eva

Základná škola Slovinky
Základná škola, Slovinky 71 žije pestrým životom, žiaci sa zúčastňujú
rôznych aktivít, besied či kultúrnych programov. Aj v druhom polroku
šk. roka 2018/2019 sa naše deti s vyučujúcimi zapájajú do rôznych aktivít.
Žiaci sa pravidelne pod vedením svojich vyučujúcich zúčastňujú matematických súťaží, jazykových olympiád – v anglickom a nemeckom
jazyku, žiaci deviateho ročníka absolvujú program, ktorý im pomáha
zorientovať sa pri výbere svojej budúcej profesie.
ŠKD pod vedením pani vychovávateľky zorganizoval 1.3.2019 pre
svojich malých členov 2. ročník Detského plesu v ZŠ, Slovinky 71. Nádherne vyzdobená telocvičňa, tanečná hudba a smiech detí vytvorili
tú pravú plesovú atmosféru v škole. Chlapci aj dievčatá sa predviedli
v krásnom spoločenskom oblečení, výborne sa zabavili, vyskúšali si rôzne tanečné kreácie a samozrejme sa aj občerstvili a posilnili na popoludnie strávené v škole.
8. marca 2019 naša škola organizovala obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Víťazi školských kôl z obvodu
predviedli svoje recitačné umenie v prednese poézie a prózy, umeleckým slovom sme si zároveň pripomenuli aj 65. ročník tejto súťaže a 170.
výročie narodenia nášho literárneho velikána Pavla Országha-Hviezdoslava. Pred samotnou súťažou sa hosťom z iných škôl predstavila s umeleckým prednesom naša bývalá žiačka Natália Preisnerová a pásmom
folklórnych piesní deti z DFS Slovinočka pod vedením Márie Marschallovej.
Mesiac marec bol bohatý na mimoškolské aktivity a v rámci tohto
mesiaca ako mesiaca kníh sme už po tretíkrát zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom Slovinky Noc kníh. 41 detí z 1. až 4. ročníka našej
školy zažilo popoludnie a večer plný hier, súťaží a aktivít zameraných
nielen na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti, ale rozvíjali si aj pohybovú stránku, svoju fantáziu a tvorivosť.
Všetkým, ktorí pomohli zrealizovať tieto aktivity ďakujem za ich prínos
a snahu.
PaedDr. Lenka Dzuriková, riaditeľka Základnej školy, Slovinky 71
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dianie v obci v obrazoch

Pečenie perníkov

Zapálenie sviečok na Vianočno stromčeku

Privítanie Nového roka

Slávnostné uvítanie novorodencov do života
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dianie v obci v obrazoch

Slovinské fašengy

Zahrajte mi túto

Najúspešnejší športovci regiónu Spiš za rok 2018

Noc kníh na úrade
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venujme sa odpadom

Prečo triediť odpad?
Túto otázku si už určite mnohí z nás položili. Neexistuje iba jedna odpoveď, je ich množstvo, tak sa poďme na to pozrieť zblízka. V prvom
rade je to in. Byť ekologický je moderné. Ak triedim, dávam šancu odpadu, aby sa z neho vyrobilo niečo ďalšie, napr. bicykel z plechoviek, či
fleecová bunda z pet fliaš. Nezaťažujem životné prostredie ukladaním
na skládku. Dávam prácu ľuďom, ktorí v tomto priemyselnom odvetví
pôsobia. Tým, že odpad ukladám, kam patrí, nevznikajú čierne skládky,
ktoré nám, povedzme si, aj v našej obci ničia dobrý pocit z víkendovej prechádzky v lese. Žijem v krajšom a zdravšom prostredí, pestujem
zdravšiu zeleninu a dýcham čistejší vzduch. No a v neposlednom rade
si šetrím vlastnú peňaženku. Ten posledný dôvod zrejme zarezonuje
v nás všetkých najviac. Ruku na srdce, nie sme všetci členovia Greenpeace, či iní zanietení aktivisti, ale ak ide o naše peniaze, pritiahne to
pozornosť hádam každého.
V tomto roku nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 o poplatkoch za
uloženie odpadov a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe nového zákona budú platiť obce za uloženie
komunálneho odpadu na skládku podľa toho, koľko ton z komunálnych
odpadov reálne vytriedia. Jednoducho povedané. Čím viac ton odpadu
Slovinčania vytriedia, tým menej bude obec platiť za uloženie na skládku. Treba však povedať, že poplatky za uloženie na skládku tvoria časť
celkových nákladov na nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci.
Obec by mala svoje náklady na nakladanie s komunálnym odpadom
podľa platnej legislatívy preniesť na občanov, teda možno predpokladať, že dane za odpad sa budú zvyšovať.
V Slovinkách sme dosiahli úroveň vytriedenia vo výške 25,77 %. Preto
bude našej obci tento rok účtovaný poplatok za uloženie na skládku vo
výške 10,- € t, čo predstavuje cca 100 % zvýšenie oproti minulému roku.
V ďalších rokoch to bude oveľa viac, ak sa nenaštartujeme a nezačneme
triediť viac ako doteraz. Tento výsledok nie je zďaleka uspokojivý, najnižšie poplatky sa účtujú pri úrovni vytriedenia viac ako 60%.

Zaujímavé informácie, ktoré nám môžu pomôcť naštartovať triedenie.
Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
prostredníctvom OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov), s ktorou
má naša obec uzatvorenú platnú zmluvu.
Papier možno recyklovať až sedemkrát a sklo je recyklovateľné donekonečna. Množstvo papiera ako letáky a časopisy však zhorí v našich
pieckach. To, že sa nemajú spaľovať ani plasty, či iný odpad, by malo
byť samozrejmosťou, no podľa štipľavého zápachu, ktorý sa niekedy
šíri našou dedinou, to však až také jasné nie je. Pri spaľovaní odpadu vznikajú nebezpečné škodliviny a jedy, ktoré neunikajú vysoko
do atmosféry, ale zostávajú v miestnostiach, kde sa páli alebo neviditeľné dopadajú späť do blízkosti miesta, kde sa spaľuje, späť
na dom, na záhradu, na úrodu... Čím je spaľovanie nedokonalejšie (nízke teploty, málo kyslíka), tým viac škodlivín vzniká. Končia
v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele. Málokto z tých,
čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia.
Bohužiaľ, množstvo ľudí ukladá odpad tam, kam nemá, a tak vznikajú v dedine aj mimo nej v okolitých lesoch čierne skládky. Ak čiernu
skládku tvorí komunálny odpad a nepodarí sa zistiť jeho pôvodcu, odstrániť to musí na svoje náklady obec. Ak by ste mali vedomosť o tom,
že niekto vytvoril alebo vytvára čiernu skládku bez ohľadu na to, či je,
alebo nie je občanom našej obce, oznámte tieto skutočnosti na obecný
úrad. Nezatvárajme oči pred takýmto konaním, veď ide o našu obec,
prostredie, v ktorom žijeme.
Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad a ani
akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému
prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe. Triediť sa naozaj oplatí.
Ing. Mária Haľková

zo života organizácií pôsobiacich v obci
Vážení čitatelia.
Týmto krátkym článkom by som Vám chcela
priblížiť činnosť občianskeho združenia, ktorého hlavnou náplňou je zachovanie baníckych tradícií a hodnôt technického dedičstva
Sloviniek. Banícky cech v Slovinkách v septembri 2018 oslávil 11. výročie svojho vzniku.
Za prvú písomnú zmienku o Slovinkách je
považovaný údaj o sídlisku Abakuk, nachádzajúci sa v listine uhorského kráľa Ľudovíta
I. Veľkého z roku 1368. Takže oslava prvej písomnej zmienky o našej obci je aj oslavou baníctva. Už viac ako neuveriteľných 650 rokov
bola ťažká a nebezpečná práca v útrobách
našej matičky zeme každodenným chlebíkom
väčšiny rodín na našom území.
Spoločnými silami sa nám v priebehu 11
rokov podarilo urobiť poriadny kus práce
a nedovoliť, aby sa na banícku históriu v Slovinkách pozabudlo. Vždy budem hrdá na to,
že som súčasťou tohto združenia.
Dovolím si Vás v krátkosti oboznámiť s činnosťou nášho združenia. Tak ako aj po minulé
roky sme našu činnosť zamerali hlavne na brigádnickú činnosť na údržbu náučného baníckeho chodníka, múzea, starých banských diel.
Ďalšími našimi aktivitami bola účasť na podujatiach organizovaných jednotlivými cechmi
a spolkami v regióne ako aj na podujatiach organizovaných Združením baníckych cechov
a spolkov Slovenska.
Mám za to, že na naše pomery a možnosti
je činnosť BC na veľmi vysokej úrovni. Čo sa
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týka brigádnickej činnosti, je účasť členov na
brigádach pomerne uspokojivá a je potrebné všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájajú
úprimne poďakovať.
Čo priniesol rok 2018?
V marci bola v Multifunkčnom centre
SNV uvedená do života kniha Technické pamiatky baníctva a hutníctva Krompachy, Kluknava, Slovinky, na ktorej sa podieľalo aj naše
združenie. Pri tejto príležitosti sme u nás zorganizovali prezentáciu, kde bola predstavená
táto publikácia, ale aj kniha Dejiny baníctva
obce Slovinky.
Tak ako každý rok zúčastnili sme sa chrámového sviatku Veľký piatok v Gréckokatolíckom
kostole a Pravoslávnom chráme, osláv ukončenia druhej svetovej vojny pri pamätníkoch
padlých hrdinov v centre našej obce, chrámového sviatku Pravoslávnej cirkevnej obce,

taktiež sme sa zúčastnili osláv prvého výročia
slávnostnej vysviacky Rímskokatolíckeho kostola v Slovinkách a mnohých ďalších.
V mesiaci august sme zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa banských nešťastí pri pamätníku a zúčastnili sa
pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti
výročia SNP.
September bol v znamení osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a my
sme sa svojou troškou zapojili a usporiadali
prezentáciu baníckych fotografií a druhý ročník Dňa baníkov pre širokú verejnosť spojený so „Slávnostným šachtágom“, na ktorom
sme prijali troch nových členov do našich radov. Naďalej budeme pracovať a vynakladať
čo najväčšie úsilie, aby boli naše banícke tradície zachované pre ďalšie generácie. Budeme
sa aj naďalej zúčastňovať kultúrnospoločenských podujatí organizovaných nielen obcou
a naším cechom, ale aj partnerskými spolkami a cechmi a Združením baníckych spolkov
a cechov Slovenska.
Chcem poďakovať za spoluprácu firme STI
spol. s.r.o. Krompachy, Rudné bane š.p. BB pracovisko Slovinky, poslancom obecného zastupiteľstva, miestnym cirkvám a ich duchovným
otcom Petrovi, Tomášovi a Jozefovi.
V neposlednom rade chcem úprimne poďakovať sponzorom, jednotlivcom, ale aj inštitúciám, ktoré poukázali 2% z daní na BC Slovinky. ZDAR BOH! 				
Gabriela Kopnická, predsedníčka BC Slovinky
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návraty do minulosti

Fašiangy
Počas Fašiangov sa konali priadky páračky, pričom sa rozprávali strašidelné príbehy. Piekli sa pampúšiky a mládež
sa zabávala. Nasledoval 40-dňový pôst. Na Kvetnú nedeľu sa schádzali dievky do kostola, pochytali sa za ruky a spievali
dedinou piesne – Už se brižky zelinajú...
Veľká noc
Na Veľkú noc si každá gazdiná pripravila košík s dobrotami, ako je pascha, za pohárik masla, šunky, klobásku, chren, vajíčka.
Každá gazdinka sa predvádzala, aby mala čo najkrajší košík. Po posvätení košíka a ukončení svätej omše sa každý ponáhľal
s košíkom domov čo najrýchlejšie, aby sa im na jar pri vyhnaní dobytka na pašu nerozutekal dobytok.
Na svätého Juraja
Na svätého Juraja sa na poliach v Slovinkách posväcovala ozimina. Svätý Juraj - jeho meno má grécky pôvod a znamená
„poľnohospodár“. V aktuálnych životopisoch sa uvádza, že Juraj pochádzal z Kapadócie a bol dôstojníkom. Obľubu si svätý
Juraj získal najmä u šľachty a rytierov. Po ústupe rytierskych turnajov sa jeho kult dostal do popredia hlavne na vidieku.
Z Juraja sa stal tak patrón roľníkov. Pod ochranu mu zverovali kone aj dobytok. Mnoho zvykov z príchodu jari z predkresťanskej doby našlo novú formu pri oslavách svätého Juraja. Tu patrí aj požehnanie ozimín.
Turice (Rusadľa)
Na 50. deň po veľkonočných sviatkoch pripadá sviatok Zostúpenie Svätého Ducha . Dátum závisí od toho, či sa veriaci riadia
podľa juliánskeho alebo gregoriánskeho kalendára. Na Slovinkách je tento sviatok známy ako Rusadľa. Pôvodne bol sviatkom zosnulých, ale svoju prastarú pohanskú funkciu už dávno stratil. Dnes je označovaný ako sviatok zelene, rastlinstva
a symbolizuje bujnú vegetáciu začínajúceho sa leta. Charakteristickým symbolom sú brezy a brezové vetvičky, ktoré majú
ochrannú funkciu pred nešťastím a všetkým zlým. Zdobia sa nimi domy a hospodárske budovy. Mládenci stavali dievčatám
pred dom vysoké máje. Večer sa všetci spoločne stretli na dedinskej zábave.

pripravujeme

Apríl 2019

13. 4. 2019 - „Deň Zeme“, výzva pre všetkých obyvateľov obce Slovinky na jarné upratovanie verejných
priestranstiev - vznikajúca divoká skládka v časti obce Dorotea a okolie našich potokov.
17. 4. 2019 - Tvorivé dielne – „Vytvorme si kraslicu“, spojené s vyhodnotením najkrajších kraslíc

Máj 2019

1. 5. 2019 - „Poďme si spolu postaviť mája“, stavanie mája v centre obce v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi
a členmi súboru Slovinka a Slovinočka.
7. 5. 2019 - „Pietny akt kladenia vencov“ padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne spojené
s premietaním slovenského čiernobieleho filmu.
11. 5. 2019 – 26. 5. 2019 - Premietanie priameho prenosu zápasov slovenských hokejistov z Majstrovstiev sveta
ľadovom hokeji 2019 v amfiteátri pri OcÚ.
12. 5. 2019 – „Deň matiek“ – divadelné predstavenie v podaní hercov ukrajinského Divadla Alexandra Duchnoviča
s Prešova.
25. 5. 2019 – Turistický pochod „Okolo Slovinok“.

Jún 2019

03. 6 – 10. 6 - „Venované deťom“, sochárske sympózium pre deti pri OcÚ.
29. 6. 2019 – „Vítame prázdniny 2019“, privítanie prázdnin plné súťaži a zábavy pre našich najmenších na futbalovom
ihrisku v Slovinkách.
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duchovné slovo na záver

Nový život
z priepasti
smrti.
Život je bohaté a komplikované spektrum voľby našej slobody. Tak, a je to práve ona - sloboda našej vôle, často si vyhľadávajúca pohodlnejšiu pre naše zmysly príjemnejšiu, voľnú, ba priam bezuzdnú cestu, búrajúcu všetky zásady Desatora. A takto to bolo odjakživa. I vtedy,
keď Ježišov postoj k Zákonu Jeruzalemskému chrámu mohol byť pre náboženské vrchnosti Izraela príležitosťou, že sa Ježiš stáva odporcom
Zákona Jeruzalemského chrámu. Skutočným kameňom úrazu pre vrchnosti bola Ježišova úloha v Božom diele v najvýznamnejšom zmysle
slova, ktorým chcel a i vykúpil ľudstvo od hriechov.
Dnes už vieme, že naše vykúpenie závisí i od našej spolupráce s Božským Vykupiteľom, pričom v nás má stále rezonovať hlas Fatimskej
výzvy - pokánie, pokánie, pokánie. I teraz v období Veľkého pôstu je milosti plný čas, kedy môžeme v sebe usmrtiť starú, sivú, možno až
čiernu zjazvenú dušu, aby sme ju pokáním znovuzrodili odetú do svetla bez tieňov a jaziev minulosti. Keď veríme, že Ježiš je cesta, poďme
po nej, veď Ježiš na Zelený štvrtok, predvečer svojho umučenia, keď ešte nebol zajatý, urobil so svojimi apoštolmi pamiatku svojej dobrovoľnej obety Otcovi za spásu ľudí. Eucharistia, ktorú v tej chvíli ustanovil, je pamiatkou jeho obety. Je to obeta Novej zmluvy. Kalich Novej
zmluvy, ktorý Ježiš anticipoval, keď pri poslednej večeri seba prijíma, potom z Otcových rúk pri svojej agónii v Getsemanskej záhrade, keď
sa stal poslušným až na smrť. Keďže Ježiš bol rovnako človekom, ako aj Bohom, zamyslime sa nad jeho psychickým i fyzickým utrpením pri
zrade Judášom, pri zaprení Petrom, pri ponižujúcom a hroznom bičovaní, pri korunovaní tŕním, pri predvádzaní pred veľradu, Herodesa,
Poncia Piláta, nad jeho utrpením na jeho krížovej ceste, keď niesol ťažký kríž, nad utrpením pri pohľade na jeho bolestnú matku a nad jeho
mukami pri zomieraní na kríži. Kristova smrť je Veľkonočná obeta, ktorou sa uskutočňuje definitívne vykúpenie ľudí baránkom, ktorý sníma
hriechy sveta a zároveň obeta Novej zmluvy.
Je to obeta svojmu Otcovi skrze Ducha Svätého, aby napravil našu neposlušnosť. I svojich učeníkov vyzýval, aby vzali svoj kríž a nasledovali
ho. Nech nesieme svoj kríž v akejkoľvek ťažkej podobe, je to jediný a pravý rebrík do raja a okrem neho niet iného, po ktorom by sa dalo
vystúpiť do neba. Ježiš Kristus okúsil smrť za všetkých ľudí, zostúpil k zosnulým, svojou smrťou premohol smrť a diabla, ktorý vládol nad
smrťou, bol pochovaný a tento stav Pána Ježiša je tajomstvo Bielej soboty. Na tretí deň vo svojej Veľkej noci a zmŕtvychvstaní dal vytrysknúť
životu z priepasti smrti. Keď zomrel Kristus, s ním mal v nás zomrieť starý človek a s jeho vzkriesením by sa mal v nás zrodiť nový človek
víťazstvom nad hriechom. Kristus nám svojím zmŕtvychvstaním otvára prístup k Novému Životu, ktorý nás uvádza do Božej milosti, aby
sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych, aj my žili novým životom. Ježiš uskutočňuje adoptívne synovstvo, ktorým zaručuje skutočnú
účasť na svojom živote, aby sme už nežili iba pre seba, ale pre toho, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych, lebo on ospravedlňuje naše duše
a neskôr oživí i naše telá. Modlime sa, aby vzkriesený Pán Ježiš svojím vykupiteľským dielom zaodel naše duše do posväcujúcej milosti, do
rúcha čistej belosti, posväcujúceho pokoja a úprimnej lásky k blížnym.
Prajem celým Slovinkám požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky, nech vzkriesený Kristus prinesie do nášho osobného, manželského a rodinného života pokoj, silu a radosť z nového života, ktorý nech je viditeľný v našich skutkoch a v celom našom živote. Počas
veľkonočný sviatkov chceme o toto prosiť aj pri našich stretnutiach v našich chrámoch.
Mgr. Jozef Palušák, farár Krompachy
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