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Nepredajné

AJ TOTO SÚ SLOVINKY
Veľa sa hovorí na tému neporiadku v
obci. Je veľa divokých skládok. Naša
príroda to zatiaľ zvláda, ale do kedy?
Je celkom reálne, že naše pravnúčatá
nebudú poznať krásne spievajúce vtáčiky a dokonca ani stromy, ktoré pre
nás sú momentálne samozrejmosťou.
Nebudú vedieť čo to je pstruh potočný
a budú ho poznať iba z akvárií. O tom,
že semeno stromu padne do pôdy a
vyklíči, sa dočítajú v učebniciach prírodopisu , že vtáky si stavajú hniezda a
znášajú vajíčka, sa možno dozvedia na
internete v encyklopédii. Všetko z prírody bude umelé a umelo vytvorené.
Hovoríte si „ Čo sú to za hlúposti?“ Pýtajte sa vedcov a ľudí znalých tejto tématiky, čo možno bude o pár desaťročí. Skúste si vyhľadať na internete, čo
urobí s prírodou jedna vyhodená pet

fľaša v prírode alebo v potoku, televízor ktorý už neslúži svojmu účelu, pneumatika alebo obyčajná batéria z rádia, igelitová taška. Veci ktoré sú samozrejmosťou v našom každodennom
živote, keď sú nepotrebné tak šup ho
do vreca a niekde za dedinu, alebo
do potoka. Veď načo si robiť robotu
navyše a separovať zber, alebo dať
odpad do smetných nádob. Čo tam
jedna odhodená pet fľaša denne! Ale
keď si takto povie každý občan je to
cca 1800 fliaš denne , za týždeň 12
600, za mesiac 50 400 fliaš. Všade
samé fľaše. Spýtajme sa: „kde ostane miesto za pár rokov pre púpavu,
aby včely mohli opeľovať stromy a aby
sme my mohli žiť, aby ovocie nebolo
iba v tabletách a zelenina v zeleninových bujónoch.
Gabriela Kopnická
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

U z n e s e n i e č. 6/2008

Za obdobie mesiacov október, november,
december 2008

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách, konaného dňa 30.8.2008 k bodu “Návrh Územného
plánu obce Slovinky”
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

A) prerokovalo
1. Návrh Územného plánu obce Slovinky podľa § 11 ods. 4 písm. c), g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 26 a § 27 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov

B) berie na vedomie
1. Správu o obstarávaní a o prerokovaní návrhu územného plánu obce vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Ing. Slavomírom Kmecikom (reg. č. 131),
2. Výsledok preskúmania návrhu územného plánu obce Krajským stavebným úradom v Košiciach podľa § 25 stavebného
zákona (list č. 2008/00953 zo dňa 28.8.2008)

C) súhlasí
1. S vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania územného plánu obce Slovinky

D) schvaľuje
1. Územný plán obce Slovinky, vypracovaný spracovateľom Ing. arch. Lukášom Mihalkom, LUCAD s.r.o.. Letná 49, 05201
Spišská Nová Ves

E) žiada
a) starostu obce Slovinky
1. Zverejniť záväznú časť územného plánu obce Slovinky vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným
v mieste obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona
b) odborne spôsobilú osobu pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona a starostu obce Slovinky
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Slovinky
2. Doručiť záväznú časť územného plánu obce Slovinky dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle § 27 ods.4 písm.b)
stavebného zákona
3. Vyhotoviť o obsahu územného plánu obce Slovinky registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s
kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
4. Označiť dokumentáciu územného plánu obce Slovinky schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.l stavebného zákona
5. Uložiť územný plán obce Slovinky v obci, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach v zmysle § 28
ods. 3 a 4 stavebného zákona termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu

Uznesenie č.7/2008
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovinkách konaného dňa
Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách

A./ Berie na vedomie
1./ Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ v Slovinkách na zriadenie spoločného školského úradu s MsÚ v Krompachoch.

B./ Schvaľuje
1./ Zmenu rozpočtu na rok 2008
6 za 0 proti 0 zdržalo sa
2./ Schválenie poplatku za MŠ v hodnote 5 EUR
4 za 2 proti 0 zdržalo sa
3./ Schválenie právomoci presunu finančných prostriedkov na starostu obce s následným informovaním poslancov do
výšky 50 000.- Sk v rámci jednej položky v rozpočte obce.
6 za 0 proti 0 zdržalo sa
4./ Schvaľuje finančný príspevok 50 000.- Sk Baníckemu cechu na zakúpenie baníckych uniforiem.
6 za0 proti 0 zdržalo sa

C./ Ukladá
1./ Starostovi obce po bilancii roku 2008 podať OZ správu o odbere elektrickej energie.
Z: Starosta obce T: koniec februára

Michal Pačan, starosta obce

SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
85 – roční:
Katarína Kovalčíková
Anna Lučanská
Anna Patzová
80 – roční:
Helena Karoľová
Michal Kendra
Gizela Maršaleková
75 – roční:
Anna Brutovská
Mária Karoľová
70 – roční:
Peter Ďorko
Ondrej Lisník
Jozef Mihalčin
Marta Schmidtová
65 – roční:
Helena Ďorková
Mária Ďorková
Anna Marschallová
Katarína Mihalčinová
Michal Mnich
Helena Štecová
60 – roční:
Mária Hudecová
Mária Kovalčíková
Jozef Lehet
Anna Mnichová, Ing.
DO MANŽELSTVA VSTÚPILI
Dominik Ďorko, Mgr. – Lucia Juhásová
Marek Bencko – Jana Neupauerová, Bc.
Milan Haľko – Mária Palečeková, Ing.
Jozef Lengeň – Lucia Pačanová
Marián Mračna, Ing. – Žaneta Ivančová
NARODILI SA
Ivana Belinská
Ema Šefčíková
Miroslava Vargová
Nikolas Kodajek
ROZLÚČILI SME SA
Marián Kolesár
1975 – 2008
Jozef Bikár
1936 – 2008
Mária Kakalejčíková
1931 – 2008
Ján Lučanský
1949 – 2008

STANOVISKO K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA ROK 2008
Obec Slovinky
Stanovisko k záverečnému účtu obce
za rok 2008
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
za rok 2008 je spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení.
Predkladaný materiál vychádza z ekonomickej analýzy príjmov a čerpania výdavkov obce.
Účtovná závierka a účtovné výkazy boli predložené
na predpísaných formulároch a obsahujú požadované vecné a formálne náležitosti.
Systém väzby prvotných dokladov a zápisov do účtovných kníh bol kontrolovaný a preukázaný.
Stav peňazí v pokladni obce k 31.12.2007 56.tis.ska
jeinventarizovaný . Zostatok na bankových účtoch
doložený dokladmi10 609 tis.Sk.
Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva, v zmysle ktorého boli rozpočtova-

né príjmy vo výške 15 651 tis.Sk. Rozpočet bol upravovaný.
Skutočné príjmy boli vo výške 15 332 tis.Sk . a skutočné výdavky obce vo výške 15 199 tis.Sk zo schváleného rozpočtu. Prebytok hospodárenia vznikol vo
výške 133tis.Sk
Sú vykázané pohľadávky obce v celkovej výške1 105
tis. Sk k 31.12.2008 -zamiestne dane a poplatky 428
tis Sk a nedaňové pohľadávky 133 tis.Sk.
Ďaľšie pohľadávky obec očakáva za výdavky vynaložené na povodne v r.2008 vo výške 2 663 tis.Sk.
Výdavky v r. 2008 v schválenej čiastke 15 651 tis.Sk
boli čerpané vo výške 15 199 tis.Sk
Podrobne - viď. správu o čerpaní fin. prostriedkov
Dosiahnutú úspora- prebytok hospodárenia bude
zdrojom rez. fondu a príjmov ďaľšieho obdobia
Stav záväzkov obce voči dodavateľom k 31.12.2008

predstavuje čiastku 122 tis.Sk..
K 31.12.2008 bola vykonaná inventarizácia majetku.
V zmysle vyššie uvedeného odporúčam
obecnému zastupiteľstvuzáverečný účet obceza rok
2008 schváliť bez výhrad a prijať uznesenie o pridelení najmenej 10% z prebytku hospodárenia za rok
2008 tis.sk do rezervného fondu.
11.3.2009.
ing Vaščák Vladimír
hlavný kontrolór obce
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AKCIE OBECNÉHO ÚRADU
NAŠI JUBILANTI
V mesiaci úcty k starším, dňa 23. októbra, sa konalo v dome kultúry v Slovinkách posedenie s jubilantmi. Malým darčekom a kvetom, sa starosta obce
Michal Pačan poďakoval naším občanom, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle jubileum, za všetko čo urobili
pre svoju obec a poprial im veľa zdravia a veľa šťastných rokov. K blahoželaniu sa pripája aj redakcia
Slovinského občasníka.

MIKULÁŠ

PEČENIE PERNÍKOV

Ani tento rok nezabudol na naše detičky, aby ich
pozdravil a rozdal sladké darčeky. Na krásnom koči
a v sprievode dvoch anjelov sme ho všetci privítali v
priestoroch Kultúrneho domu v Slovinkách. Po príhovore starostu obce Michala Pačana a miestnych
duchovných otcov Vladimíra a Petra, nasledoval tanček, ktorí zatancovali šikovné deti z Materskej školy
v Slovinkách pod vedením svojich učiteliek Po tomto vystúpení sa začali rozdávať balíčky plné sladkostí. Deti mali možnosť predniesť Mikulášovi básničku,
riekanku či pesničku. A veru, našlo sa ich dosť, čo
nabrali odvahu!
Lucia Frycová

Pred Vianocami sa v priestoroch Obecného úradu
uskutočnila akcia – pečenie perníkov. Iniciátormi tejto
akcie boli poslankyne Mária Guspanová a Beáta
Sýkorová. S chuťou a s radosťou strávili celé dopoludnie s deťmi, aby napiekli a vyzdobili perníčky.
Takto sa všetkým spestrila predvianočná nálada.
Perníky sa použili do balíčkov pre občanov starších
ako osemdesiat rokov a ostatné na recepcii, keď sa
konal Vianočný koncert.
Všetkým patrí veľké poďakovanie za ich úsilie a námahu.
Lucia Frycová

II. REPREZENTAČNÝ PLES
Prešlo viac ako 365 dní, keď dozneli posledné tóny
I. Reprezentačného plesu a boli položené základy
novej tradície. A opäť nastala chvíľa, keď sme sa
stretli v nádherne vyzdobenej sále nášho kultúrneho
domu. Dámy v krásny róbach, páni v oblekoch prežili pekné chvíle plné radosti a dobrej nálady. Spevom, výbornou hudbou a dobrou náladou všetkých
sprevádzala cimbalová hudba Ondreja Ondzíka z
Víťaza. Husle a cimbal určite rozohriali každú žilku v
tele každého z nás. Aj tento rok sme si mohli vypočuť nádherné tóny husľového virtuóza Stanislava

Salanciho. Tento rok sme sa rozhodli v rámci plesu
usporiadať dobročinnú akciu – dražbu vlastnoručne
vyrobených výrobkov detí z MŠ v Slovinkách. Cieľom dražby bolo vyzbierať finančné prostriedky práve pre škôlku. Všetkým, ktorí prispeli a zakúpili si
tieto ich milé výrobky patrí veľká vďaka.
Gabriela Kopnická a Lucia Frycová
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ÚRAD PRÁCE INFORMUJE
Nová právna úprava peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.447/
2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zákon/ . Tento
zákon upravuje právne vzťahy pri kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
/ŤZP/ tak, aby sa vytvorili pre fyzické osoby s ŤŽP
porovnateľné príležitosti v každodennom živote a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa stretávajú v oblastiach vymedzených zákonom s cieľom ochrániť túto
skupinu fyzických osôb pred sociálnym vylúčením
pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti.
V tomto príspevku chceme upozorniť občanov na
niektoré zmeny v tejto oblasti oproti pôvodnej právnej úprave.
Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú od
1. januára 2009 mesačne pozadu.
Podmienky nároku na peňažné príspevky z hľadiska príjmu za predchádzajúci kalendárny rok sa prehodnocujú vždy v júli bežného roka / doteraz sa prehodnocoval príjem v septembri/.
Zákon zavádza valorizačný mechanizmus opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu tak, že
výška týchto príspevkov je vyjadrená v percentách
zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu /ŽM/, čo zabezpečí zvýšenie týchto príspevkov pri každej úprave súm životného minima.
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov je pri príjme do trojnásobku sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
/ do 31.12.2008 to bolo iba do dvojnásobku sumy
životného minima./
Zákon zaviedol kategorizáciu pomôcok . Zoznam
pomôcok a maximálne zohľadňované ceny pomôcok sú stanovené opatrením MPSVR SR č.7/2009
Z.z. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno
poskytnúť len na pomôcky uvedené v tomto zozname.
Od 1.1.2009 sa poskytuje nový peňažný príspevok
na kúpu druhého načúvacieho aparátu.
Jeho výška je najviac 331,94 eura / 10 tis.Sk/, tiež
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

ktrého výška je najviac 11.617,88 eura /350 tis.Sk.
Zvyšuje sa maximálna suma peňažného príspevku
na kúpu druhého mechanického vozíka na najviac
1.659,70 eura / 50 tis.Sk, doteraz 16 tis.Sk/ a na
kúpu druhého elektrického vozíka na najviac
4.979,09 eura / 150tis.Sk, doteraz 110 tis.Sk/
Pre účely peňažného príspevku na úpravu rodinného domu, na úpravu bytu a na úpravu garáže je opatrením MPSVR SR č.6/ 2009 Z.z. stanovený zoznam
stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení
a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny.
Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa
zvyšuje odmena za 1 hodinu osobnej asistencie na
1,39% sumy ŽM, t.j. v súčasnosti na 2,49 eura /75
Sk, do 31.12.2008 to bolo 55Sk/
Pre účely peňažného príspevku na opatrovanie sa
rozširuje okruh fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať opatrovanie o švagra, švagrinú, neter , synovca.
Opatrovanie môže vykonávať aj iná fyzická osoba ak
býva s fyzickou osobou s ŤZP, t.j. ak majú spoločný
trvalý alebo prechodný pobyt. Peňažný príspevok na
opatrovanie môže poberať aj fyzická osoba, ktorá
ma zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70% / tieto osoby boli doteraz
vylúčené pre účely nároku na tento príspevok./
Peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov
starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70% alebo invalidného výsluhového dôchodku
sa už nebude pri úprave dôchodkov znižovať lebo je
stanovený paušálne 46,38% zo sumy ŽM, t.j. v súčasnosti 82,99 eura /2 500 Sk/ resp.61,22% zo
sumy ŽM pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP, t.j. v súčasnosti 109,54 eura /
3.300 Sk/. V prípade zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť sa peňažný príspevok na opatrovanie o túto
sumu znižuje.
Ak je suma peňažného príspevku na opatrovanie u
poberateľov uvedených dôchodkov vyššia ako stanovené sumy, na ich prehodnocovanie sa vzťahujú
podmienky stanovené zákonom účinným do
31.12.2008, až kým suma príspevku nedosiahne
paušálnu sumu.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona
účinného od 1.1.2009 najneskôr do 31. júla 2009.
Týka sa to opakovaných peňažných príspevkov na

kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie poskytovaných podľa zákona účinného do
31.12.2008.
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydáva parkovacie preukazy fyzickým osobám, ktoré sú podľa posudku odkázané
na invalidnú prepravu osobným motorovým vozidlom
podľa tohto zákona alebo majú praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Je to nová agenda, ktorú do 31.12.2008 vykonával rezort Ministerstva vnútra SR, t.j. Obvodné úrady v sídle kraja. Osobitné
označenie vozidla prepravujúceho občana s ŤZP,
ktoré bolo vydané do 31.12.2008 platí do
31.12.2013, ak neuplynula lehota jeho platnosti.
Fyzickej osoby s ŤZP, ktorej bolo vydané osobitné
označenie vozidla prepravujúceho občana s ŤZP do
31.12.2008 a neuplynula doba jeho platnosti , vyhotoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz podľa nového zákona na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby s ŤZP podanej v období
od 1.februára 2009 do 31. 12 .2013, a to bez uhradenia správneho poplatku.
Preukaz fyzickej osoby s ŤZP vydaný podľa predpisov platných do 31.12. 2008 platí tiež do
31.12.2013.
Zároveň chceme upozorniť občanov, že sa predĺžili
lehoty v konaní vo veciach peňažných príspevkov na
kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o
peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný
posudok podľa § 15 odst.1 zákona alebo ak je podklad na rozhodnutie o parkovacom preukaze posudok podľa § 15 odst.3 zákona, lehota na vydanie
posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na
vydanie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu nemôže rozhodnúť v takto
určenej lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30
dní.
Ďalšie informácie poskytne Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Kontakty nájdu občania na stránke
www.upsvarsn.sk.
JUDr. Michal Komara, PhD.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Sp. N. Vsi

ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
ZLOMENINY
Zlomeniny sú veľmi časté a veľmi bolestivé zranenia. Vznikajú v domácnosti, na záhrade, pri športe,
doprave.
Najčastejšie vznikajú ako následok úrazu- pády, dopravné nehody.
Delíme ich na:
1.) OTVORENÉ – nad miestom zlomenej kosti je
porušená aj koža, hrozí infekcia rany a kosti,
2.) ZATVORENÉ – nad zlomeným miestom nie je
poranená koža
Príznaky zlomenín :
– silná bolesť
– zmena tvaru končatiny
– opuch v mieste zlomeniny
– krvácanie do kože v mieste zlomeniny
– nemožnosť pohybu
Platí pravidlo, že pri každej náhle vzniknutej bolesti
následkom úrazu končatiny sa končatina musí znehybniť.

Presnú diagnózu zlomeniny určí až rőntgenove vyšetrenie kosti.
Ako poskytneme prvú pomoc pri zlomeninách končatín ?
ZÁKLADOM JE ZNEHYBNENIE KONČATINY
Znehybnenie = zabránenie pohybu
– zraneného so zlomeninou ošetrujeme čo
najšetrnejšie, aby sme mu nezväčšovali
bolesti, a aby úlomky kosti ešte viac
nepoškodili okolité tkaniva
– so zlomenou časťou tela manipulujeme čo
najmenej aby sme nezhoršili poranenie
– v žiadnom prípade zlomenú a deformovanú časť
tela nenaprávame
– pri ošetrovaní zlomeniny na končatine vytvoríme
oporu poranenému miestu podložením našich
rúk pod miestom zlomeniny,
– znehybňujeme tak, aby bol znehybnení vždy
jeden kĺb nad a jeden kĺb pod miestom
maximálnej bolestivosti, napr. bolesti predlaktia
znehybníme končatinu v lakti aj zápästi,
zlomenina predkolenia- znehybňujeme
končatinu v kolene aj kotníku

– pri poranení dolných končatín ošetrujeme
zraneného v leže, dolnú končatinu znehybníme
priviazaním k druhej dolnej končatine, ale
dolnú končatinu znehybníme dlahou ( môžeme
použiť napr. lyžiarsku palicu, haluz, hrubšiu
tkaninu
– poranené horné končatiny ošetrujeme v sede,
končatinu môžeme znehybniť priviazaním k
hrudníku, ale ju dáme do závesu z trojrohej
šatky
– deformovanú končatinu nikdy nenaprávame, ale
obložíme a tak znehybníme
– zatvorené zlomeniny znehybňujeme cez odev
– privoláme odbornú pomoc
ZLOMENINY REBIER:
– vznikajú pri pádoch, dopravných nehodách
Príznaky :
– bolestivosť v mieste poranenia,
- sťažené dýchanie až nemožnosť nadýchnuť sa
V rámci prvej pomoci uložíme zraneného do polosedu s miernym predklonom a privoláme odbornú pomoc.
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NÁBOŽENSKÉ OKIENKO
…Aby som sa stal človekom.
„Otče, pomodlite sa za mňa a moju rodinu, aby
sme žili život dobrý“?
Súčasný otec Cirkvi, veľký teológ odpovedal :„Pomodlite sa aj vy za mňa, aby som sa stal človekom!“ Keď som sa dozvedel o tomto výroku duchovného vodcu pravoslávneho sveta, veľmi som sa čudoval jeho
odpovedi. Ako môže človek, ktorého život celý svet považuje za
svätý povedať, aby sa stal človekom.
Už viem, čo tým myslel tento
svätý človek, od chvíle, keď som
sa o jeho živote dozvedel viac.
Stať sa človekom neznamená len
narodiť sa ako dieťa svojim rodičom v rodine, žiť, dýchať, pracovať, ale v prvom rade naplniť svoj
život zmyslom. Hlbšie sa zamyslieť, prečo som tu, prečo žijem,
prečo sa trápim. Hlbšie sa zamyslieť nad veľkou úlohou, ktorú sme dostali my všetci, všetci
ľudia sveta, aj my v Slovinkách.
Áno, treba mať zmysel života,
veľký cieľ, aby som sa stal človekom, aby sme sa stali ľuďmi. Ako
to urobiť? Dokonca to vieme veľmi presne ako to urobiť. Vlastne
preto medzi nás prichádza Isus
Christos, Spasiteľ, Záchranca
všetkých nás. On ukázal, ako sa stať človekom, a to
je jediná a jedinečná Pravda o bytí človeka, zmysle
života a cieli našej pozemskej existencie. Teda, človek sa stáva človekom vtedy, keď dokáže odovzdať
seba iným, pomôcť, ľúbiť, byť milosrdným a odpúšťať. O tom je Narodenie Christa Spasiteľa. O tom sú

Vianoce, že Boh prichádza, rodí sa uprostred ľudstva, aby sme spoznali Pravdu skutočného života,
aby sme sa mohli stať ľuďmi. O tom je celé Evanjelium, Sväté Písmo, o tom je cirkevná Tradícia, iba a
len o tom hovoria svätí cirkevní otcovia.
Pravoslávne deti sa na sviatok svätého Nikolaja zapájajú do projektu „Dobrý anjel“. V tento deň odzneli v našom chráme vyznania ľudí. Ľudí, ktorí pocho-

pili život. Stali sa človekom s veľkým Č. Dovoľte mi,
aby som sa na tomto mieste podelil so všetkými čitateľmi Slovinského občasníka aspoň s jedným vyznaním:
„Pomôcť starším, chorým a slabším a nečakať vďaku, požičať a nečakať, že vrátia, darovať a nežiadať

protihodnotu, poradiť a nečakať chválospevy ani
odmenu. Sú vari toto dobré skutky? Ak áno, tak ich
robíme každý deň. Myslím si ale, že ak sme kresťania, tak by to mala byť samozrejmosť, neoddeliteľná
súčasť nášho bytia, tak ako dýchanie. Ak tak nekonáme, treba sa zamyslieť, kto vlastne sme? A ešte
niečo. Všetko, čo urobíme pre iných, sa nám vráti. V
inej forme, iným spôsobom, od iných ľudí. Vráti sa
to znásobené. Bohužiaľ, nielen to
dobré, čo vykonáme, ale a to zlé,
ba dokonca aj to, čo by sme mali
urobiť a neurobíme. A človek sa
potom čuduje, prečo? Prečo?
Pretože sme prestali robiť dobré
skutky? Nie. Pretože sme možno na chvíľu prestali žiť ako kresťania… Lebo robiť dobré skutky
neznamená byť lepšími ako ostatní, robiť dobré skutky znamená
byť kresťanmi.“
Chcem vyjadriť z hĺbky srdca
úprimné prianie, aby sme všetci
v Slovinkách boli ľuďmi, ktorí chápu a majú hlbšie vnímanie zmyslu nášho bytia. Tak, aby sme
zmysluplne naplnili odkaz. „Tak
svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby
videli vaše dobré skutky a oslávili
Nášho Otca, Ktorý je v nebesiach.“
Prajem všetkým Vám, sestry a
bratia, čitateľom a zostavovateľom, všetkým ľuďom v Slovinkách, aby na vlastnej skúsenosti pocítili Narodenie
Spasiteľa, ktoré sa prejaví v pokoji vášho osobného
života a života celých vašich milovaných rodín.
Mgr. Peter Kačmár

MŠ V SLOVINKÁCH INFORMUJE
Školský rok 2008/09 sa začal v znamení zmien v
oblasti školstva. Od 1.9.2008 platí nový školský zákon prinášajúci zmeny aj pre materské školy, ktoré
sú zaradené do systému škôl a deťom poskytujú tzv.
predprimárne vzdelávanie. Dieťa odchádzajúce z MŠ
do ZŠ dostane „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole“.
Nový vzdelávací program pripravil učiteľkám nejednu vrásku a nemálo starostí, ale určite sa s ním popasujeme a pripravíme ho tak, aby prinášal osoh hlavne našim deťom. Dôkazom toho sú aktivity a činnosti, ktoré prinášajú deťom nielen vedomosti, ale hlav-

ne radosť z učenia. Veď nie je nič krajšie, ako učiť
sa hrou a tá je našou najčastejšou, ale pre učiteľky
aj najnáročnejšou činnosťou. Bohatosť aktivít organizovaných materskou školou svedčí o to, že Vaše –
naše deti prežívajú v MŠ krásne chvíle.
V septembri sme sa spolu s deťmi zúčastnili osláv
Dní obce Slovinky, navštívili sme Výstavu baníckych
tradícií, stretli sme sa s členkami súboru Slovinka a
dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o folklórnych tradíciách. Hrou na kuchárky, spolu s pani učiteľkou
upiekli svoje prvé „Banánové koláče“. Verte, že
všetkým veľmi chutili.
V októbri sme navštívili v rámci Mesiaca úcty k starším bývalú zamestnankyňu, v spolupráci s rodičmi
sme organizovali Dni ovocia a zeleniny.
Novembrová súťaž v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda, ukázala šikovnosť našich detí a ich rodičov. Vlastnoručne zhotovené šarkany žiarili farbami a všetci
zúčastnení odchádzali s podujatia plní radosti, spokojnosti a hrdosti nad tým, ako sa im podarilo rozžiariť šťastím očká ich detí.
Ani december nebol chudobnejší na akcie. Pripravili sme oslavy Mikuláša a Vianočnú besiedku. Celý
školský rok bude bohatý na zážitky a my veríme, že
deti ho prežijú radostne a budú s chuťou a nadšením chodiť do materskej školy.

Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým,
ktorí prispeli k tomu, aby sme v týchto náročných
časoch mohli dať deťom lásku, trpezlivosť a starostlivosť takú, akú si zaslúžia. Veď sú tým najvzácnejším, čo v živote máme. Ďakujem všetkým aktívnym
rodičom našich detí, ktorí nám pomáhajú a zapájajú
sa do diania v MŠ. Aj s ich pomocou sa nám darí
zvládať náročné úlohy, ktoré sú na nás kladené. Nech
je rok 2009 krajší, bohatší a pokojnejší a nech Vám
prinesie naplnenie všetkých Vašich túžob.
Mgr. Eva Lučanská, riaditeľka MŠ

UZÁVIERKA NAJBLIŽŠIEHO ČISLA JE 10. JÚNA 2009
Slovinský občasník • Vydáva: Obec Slovinky • Adresa administrácie: Obecný úrad Slovinky č. 30 • Redakčná rada: Michal Pačan, Ing. Anna Krajňáková, Gabriela Kopnická, Mgr. Mária Mníchová •
Redaktor: Lucia Frycová • Vydanie: v roku 2009 - 4x • Náklad: 550 ks • Príspevky: Zasielajte na adresu administrácie • Vydávanie povolené: Ministerstvom kultúry SR • Registračné číslo: RP-110/
2005 • Tlač: Tlačiareň Sedlák, s.r.o. • Grafika: Lucian Cmorej – ABC studio, Sp. N. Ves • Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

