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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Svoj príspevok začnem trošku netradične, spomienkou na moje prvé volebné obdobie ako poslankyne
OZ v Slovinkách. Mladá, neskúsená a plná chuti
niečo pre obec urobiť. Na konci volebného obdobia
sme od starostu obce, ako darček, dostali knihy
„Nikdy sa nevzdávaj“ a „Život je zaujímavý“. Prečítala
som ich skoro bez dychu, zaujímavé čítanie, ktoré
človeka napĺňa optimizmom a vierou. Teraz, po pár
rokoch sa mi táto kniha opäť dostala do rúk a opäť ma
zaujal príbeh o odpustení, slovíčko ktorého význam
v dnešnej dobre už skoro nepoznáme.
Thomas A. Edison pracoval na „absurdnom“ vynáleze, ktorý nazval „svietiaca cibuľa“. Jeho pracovný
tím bol pri ňom 24 hodín denne. Keď sa Edisonovi
napokon podarilo zostrojiť jednu takúto svietiacu
cibuľu a svoj vynález mal predstaviť na slávnostnom
zhromaždení vedcov, podal ju chlapcovi – pomocníkovi, aby ju odniesol hore schodmi do miestnosti.
Chlapec šiel opatrne, krok za krokom a dával pritom
pozor najmä na svoje ruky. Bál sa, aby mu nevypadol
z rúk tento neoceniteľný výrobok, ktorý stál toľko
námahy jeho majstra.
Pravdepodobne si domyslíte, čo sa stalo: Keď pomocník vyšiel až celkom hore, veľká sklenená banka
mu pred zrakmi celého zhromaždenia vypadla z rúk a
rozbila sa. Tak dopadla prvá žiarovka na svete.
Celý tím sa musel znova pustiť do práce, aby zostrojil

ďalšiu ,,svietiacu cibuľu“. Keď unavení konštruktéri
dokončili prácu, zostala ešte jedna úloha – vyniesť
vzácny predmet hore do miestnosti. Čo myslíte,
komu pripadla? Edison ňou poveril toho istého
chlapca, ktorému prvá žiarovka vypadla z rúk. Tak
vyzerá skutočné odpustenie.
Keď som to čítala, spomenula som si na Slovinky.
Skrášľujeme našu obec realizáciou projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky. Je za tým
veľa týždňov, mesiacov a dokonca rokov práce
ľudí, ktorí chceli pre túto obec niečo získať, snažili
sa urobiť všetko preto, aby to skrášlenie obce bolo
realizované. Bez pomoci prostriedkov EU, len z
financií obce, by to nebolo možné. Bola to zložitá
a namáhavá cesta a nám sa to podarilo. Určite sa
popri tom urobilo veľa chýb, veď človek nie je tvor
dokonalý, ale každú chybu sa snažíme riešiť a odstrániť a je jasné, že 100 ľudí – 100 názorov a nie je
možné vyhovieť každému. Ale máme tu niečo nové
a krajšie a preto by sme sa mali tešiť. No namiesto
toho sa však len neustále hľadajú chyby, kto čo zle
urobil. Prečo sa toto neurobilo tak a toto tak. Na také
otázky odpovede nie sú, lebo ak jednému urobíme
po vôli, druhý s tým nebude súhlasiť. Tak skúsme
to urobiť tak ako Edison – odpustiť. Pravá veľkosť
človeka nespočíva v povýšenosti a tvrdosti, v
sile a schopnosti, ale v ochote pomôcť a poslú-

žiť. Nehľadať chyby a ponižovať, ale pomáhať
predchádzať chybám a odstraňovať ich. Vybrať
si zo všetkého to lepšie. Máme krajšiu obec
a svojou troškou prispejme k tomu, aby taká ostala
čo najdlhšie. Upozornime deti, aby nebehali po
trávnikoch, všetkých previnilcov, aby neodhadzovali
odpadky mimo smetných košov a nepoškodzovali
majetok obce.
Ako poslankyňa OZ Vám chcem úprimne poďakovať
za vašu doterajšiu zhovievavosť, ktorú ste museli
preukázať pri realizácii tejto stavby. Už chýba len
kúsok a stavba bude ukončená. Zvlášť sa chcem
poďakovať obyvateľom v časti, ako my Slovinčania
hovoríme okolo fary, za tú nekonečnú trpezlivosť
pri budovaní chodníka a vjazdov k ich rodinným
domom. Dúfam, že všetky problémy boli vyriešené
k spokojnosti a v budúcnosti bude tento chodník
prinášať len úžitok.
Spoločnými silami môžeme ďalej pokračovať v rozvoji
obce. Je pre mňa veľkým potešením, ak sa do diania
v obci zapájate aj vy spoluobčania, že máte záujem
pre túto obec niečo urobiť, veď to robíte vlastne sami
pre seba. Máme veľký mech nápadov, hoci malý
balík peňazí, ale našou veľkou devízou je chuť, vôľa
a trpezlivosť a to si nenechajme vziať.
Gabriela Kopnická
Poslankyňa poverená zastupovaním starostu obce

ZO ŽIVOTA KLUBU DÔCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých v Slovinkách uskutočnil v druhom štvrťroku tri akcie tak, ako
mal naplánované. V apríli sme boli v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove na muzikál Mária Antoinetta.
Výlet sa uskutočnil v piatok 27.4.2012 a zúčastnilo
sa ho 30 účastníkov. Zo Sloviniek sme odchádzali
autobusom od ZŠ o 16.00 hod. a do Prešova sme
prišli niečo po 17.00 hod. Keďže predstavenie
začínalo o 18.30 hod., mali sme ešte čas na malú

prechádzku mestom. Po predstavení okolo 21.30
hod. sme nasadli do autobusu, ktorý nás rozviezol
cez Slovinky na Doroteu. Poslední účastníci boli už o
22.30 doma. Výlet sa vydaril, prialo nám aj počasie,
takže na záver každý konštatoval, že takýchto akcií
by mohlo byť viac.
V máji sme mali posedenie v klube pri príležitosti Dňa
matiek. Posedenie nám oživili žiaci ZŠ, ktorí zarecitovali a predniesli poéziu aj prózu a záver spestrili

harmonikár a spevák zo slovinského súboru.
Poslednou akciou v tomto štvrťroku bolo popoludnie
pri guľáši v sobotu 16.6.2012. Stretnutie sa konalo
v záhrade baru Legy a zúčastnilo sa ho 30 členov
Klubu. Počasie nám vyšlo, po daždivých dňoch sa
ukázal nádherný slnečný deň, guľáš sa nepripálil,
pivo bolo chladené, škoda, že harmonikári boli
zaneprázdnení a nemohli prísť.
Ing. Anna Mníchová, predsedníčka Klubu
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Ani tento rok sme nezabudli na naše detičky, na ich krásny sviatok, ktorý im právom patrí. Veľká vďaka patrí
pani učiteľkám, ktoré si našli čas a pripravili pre deti športové akcie alebo išli spolu spoznávať krásy Slovenska formou výletu. Obecný úrad pre všetky deti ZŠ Slovinky kúpil odznaky s logom MDD a bagety a detičky
MŠ dostali tiež odznaky s logom MDD a velikánske vrece plné hračiek, ktoré ostáva pre škôlku. ZRPŠ zasa
nakúpilo hodnotné balíčky pre deti I., II., III., IV. a I X. ročníka a ostatným triedam každej samostatne sa dali
finančné prostriedky, ktoré použili na výlet. Veríme, že všetky deti sme aspoň trocha potešili.

CHARITA
Obec Slovinky každý rok využíva ponuky a tak organizuje bezplatný zber šatstva a textilu. Takýmto zberom
pomáhame k znižovaniu množstva komunálneho odpadu a zároveň prispievame k tomu, aby naše životné
prostredie bolo zdravšie a čistejšie.
Zberom nepotrebného a obnoseného šatstva zároveň pomáhame ľuďom, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.
Spoločne tak prispievame dobrej veci a krajšiemu prostrediu.

POTREBA SPRÁVNE ODPOČÍVAŤ
Odpočinok. Aktuálne slovo. Jeden ho odmieta a
vyhovára sa na mnoho povinností, iní odpočívajú
až veľa. Ďalší myslí len na telo, no na dušu zabúda.
Sú názory, že odpočinúť si môže len pri mori a iný
celý rok šetrí len na extra dovolenku. Pre iných je
najkrajšia dovolenka v kruhu najdrahších, aspoň
niekoľko dní bez veľkých nárokov. Keď jedni odpočívajú, iní pracujú.
Kto zažil niekoľko dní dovolenky strávenej v tichu,
má skúsenosť, že z týchto dní môže čerpať počas
nasledujúcich mesiacov.
Tento čas môžeme využiť na oddych, načerpanie
síl pre dušu i telo, ale aj na upevnenie priateľstva,
vzťahov, ale i spoznávanie nových miest, ľudí, vecí,
obohatiť sa novými zážitkami. Aj Ježiš apoštolom
hovorí: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto
a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31)
Ježiš sám počas verejného účinkovania vedel, čo
je to únava. Mnohí prichádzali, aby ho počúvali, dali
sa uzdraviť, až nemal čas sa najesť. Keď rozmnožil
chleby a ryby a nasýtil zástup, utiahol sa na tiché
miesto. Často strávil v tichu a samote v rozhovore
s Otcom celú noc. Preto, keď sa vracajú apoštoli
k nemu z prvého poslania medzi ľuďmi, sám Ježiš
ich upozorňuje, aby si odpočinuli. Ježiš vie, že tí,
ktorí pracujú, potrebujú načerpať síl. Apoštolov
chce Ježiš rozposlať do sveta. Vie, čo ich čaká.
Potrebujú byť silní. Kde sa niečo robí bez poriadku,
kde sa nezachovávajú základné hodnoty správneho
života, životosprávy, môže sa hovoriť dokonca aj o
hriechu. Prehnaná aktivita, nezdravý prístup k právam tela a duše, hazard so zdravím sa skôr-neskôr
ozvú a človek bude trpieť chorobou, a dokonca si
urýchli smrť.
Človek má primerane dbať na potreby duše aj tela.
Starosť o svoje zdravie duše a tela zaväzuje každého
človeka. Otec má nielen právo, ale aj povinnosť
voči deťom, a má právo aj odpočinúť si, pretože
deti nepotrebujú len mnoho chleba, ale aj lásku. Aj
matka má nielen povinnosti, ale aj práva. Otázka pre
dospelé deti: Dáte aj rodičom čas na oddych? Boh
povedal: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé
úsilie pod nebom… Akýže má osoh, kto je stále činný, z toho všetkého, o čo sa namáhal?“ (Kaz 3,1.9)
Je správne naučiť sa žiť tak, aby sme vedeli povedať
slovami žalmu: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“
(Ž 22,1) Božie a cirkevné prikázania nie sú na to, aby
sa prestupovali. Boh určil siedmy deň na oddych.
Už na začiatku Svätého písma čítame: „A v siedmy
deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.“ (Gn
1,2). Mať čas pre seba. Čím ho máme menej, tým
viac si ho musíme dopriať. Kto povie, že nemá čas
na spánok, ísť k lekárovi, spýtať sa drahých, ako sa
majú, zastaviť sa a dať aj Bohu, čo patrí Bohu, škodí

sám sebe. Už v staroveku platilo, že človek musí
pracovať, ale musí aj odpočívať.
Je chvályhodné, že čas oddychu možno využiť na
duchovnú očistu. Tak ako počas voľna vieme vymaľovať, urobiť si poriadok vo veciach, tak je potrebné
urobiť poriadok v duši, v myšlienkach, názoroch,
postojoch k sebe, iným, k povinnostiam, záľubám,
veciam…
Uvedomujeme si, že kto chce v budúcnosti mnoho dokázať, musí správne a vhodne využiť aj čas
oddychu.
Mnohé svetové firmy svojim zamestnancom dokonca na časť dovolenky dávajú finančné prostriedky.
Vedia, že keď si primerane odpočinú, dokážu podať
väčší výkon. Bude menej práceneschopných. Svoj
talent, nadanie, zručnosť, intelektuálne hodnoty
viac a s úžitkom prenesú na svoje pracoviská. Majú
skúsenosť, že správny oddych sa nielen vyplatí, ale
je aj potrebný, žiadaný a je prínosom pre jednotlivca,
rodinu i spoločnosť.
Aj keď na tento čas sa vynakladajú veľké finančné
prostriedky, investície sa vracajú a obohacujú.
Stáva sa samozrejmosťou, že svetové cestovné
kancelárie usporadúvajú niekoľkodenné až mesačné
akcie ticha i modlitby na rôznych miestach, dokonca
v kláštoroch a iných zariadeniach a neboja sa, že ich
ponuka vyjde nazmar, bude nepovšimnutá. Opak je
pravdou. Rastie záujem a tí, čo strávili dovolenku na
týchto miestach, vracajú sa a privádzajú aj ďalších.
Odpočinok, rekreácia, prázdniny, dovolenka…
Aktuálne slová. Žijeme len raz. Je správne, keď
vieme aj počas nich povedať Bohu, že je náš Pán
a Boh. Keď spoznávame Boha v nových ľuďoch,
na nových miestach, keď vieme iným spríjemniť ich
čas oddychu.
Prajem vám všetkým, aby ste tento čas dovoleniek
a prázdnin využili pre osvieženie svojho tela a duše,
načerpali nové sily a potom s chuťou a radosťou
vykonávali svoju prácu.
Mgr .Jozef Palušák, kanonik h.c. Krompachy
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Za obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2012
SRDEČNE BLAHOŽELÁME NAŠIM
JUBILANTOM
85-roční
Anna Štecová
80-roční
Anna Kuchárová
75-roční
Juraj Pačan
Peter Pačan
Anna Varechová
70-roční
Mária Pačanová
Marta Smreková
65-roční
Mária Ďorková
Terézia Lučanská
Ján Nemčík
Helena Nemčíková
Regina Ondková
Margita Palečeková
Helena Slebodníková
Eduard Šimoňák
60-roční
Anna Grabanová
Anna Lučanská
Helena Ontková
Helena Stajsková
NARODILI SA
Martina Polkablová
Martin Širocký
Viktor Kroščen
Dávid Jánoš
ROZLÚČILI SME SA
Mária Vojačková
1936 – 2012
Štefan Mnich
1954 – 2012
Margita Kožárová
1921 – 2012

Pani Helena Bukociová chce týmto vyjadriť
poďakovanie Dobrovoľným hasičom za ich
pomoc. Úprimne ďakujem!

Krása, čistota a poriadok obce by
malo byť záujmom všetkých obyvateľov
našej obce. Bohužiaľ dnešným tvrdením je
poukazovať na to, že je to zodpovednosť
Obecného úradu. Preto je vysoko cenená
aktivita združení a organizácií pôsobiacich
v obci.
Touto cestou sa chceme poďakovať Baníckemu cechu, FK Baník Slovinky, Šachovému
klubu, Kynologickému klubu a Zumba – Taebo klubu za vykosenie Vyšného a Stredného cintorína. S touto myšlienkou pomôcť
Obecnému úradu s vykášaním cintorínov
prišiel Banícky cech a ostatné kluby sa
veľmi radi pripojili.
Žijeme v jednej obci a mali by sme sa o ňu
starať spoločne.
Za človeka, ktorý má rád svoju obec, hovoria jeho činy a nie len reči !

V časti obce Slovinky – pod vlekom je
miesto označené tabuľou „ Zákaz sypania
smetí“. Občania nerešpektujú tento zákaz
a vytvárajú na tomto mieste smetisko. Týmto obec ZAKAZUJE sypanie akéhokoľvek
odpadu na spomínané miesto.
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NÁŠ JUBILANT, PETER LUČANSKÝ ST.
Narodil sa 10.07.1922 v Slovinkách. Po ukončení Ľudovej školy v Slovinkách
pracoval na rôznych prácach ako mladistvý. Po dovŕšení veku 18 rokov nastúpil
do Mangánových baní vo Švábovciach. Odtiaľ bol povolaný v roku 1942 do
vojenskej služby. Počas vojny sa zúčastnil na rôznych vojenských operáciách,
mimo iného aj bojov o Liptovský Mikuláš. Z vojenskej služby sa vrátil v roku 1945
po ukončení vojny.
V roku 1948 nastúpil do baní v Cínovci v Čechách ako baník robotník, kde pracoval až do roku 1951. Odtiaľ prišiel pracovať do Sloviniek, do novo spusteného
banského závodu. Vzhľadom na dostatočné banícke skúsenosti bol vybraný do
doškoľovacieho kurzu pre stredné technické kádre. Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu nastúpil do funkcie revírnika a neskôr bol poverený do funkcie vedúceho
banského úseku. Vychoval veľa mladých technických kádrov, ktorým odovzdával
svoje bohaté banícke skúsenosti. Vo funkcii vedúceho banského úseku pracoval
až do odchodu do plného invalidného dôchodku v roku 1970.
Menovaný na zaslúženom dôchodku vykonával funkciu predsedu Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov až do roku 2005.
Pri jeho významnom životnom jubileu mu želajú všetci členovia Baníckeho cechu
v Slovinkách, ale i všetci, čo ho poznajú, hlavne pevné zdravie.
Srdečne blahoželáme!
S pozdravom ZDAR BOH, výkonný výbor BC v Slovinkách

Z ČINNOSTI KYNOLOGICKÉHO KLUBU

RADA ŠKOLY

Dňa 12.05.2012 sa členovia Kynologického klubu v Slovinkách zúčastnili výstavy
a bonitácie nemeckých ovčiakov v Košiciach, pán Rudolf Vereš st. so psom Adom
a pán Jozef Segin so psom Bakom.
Členovia Kynologického klubu v Slovinkách usporiadali v areáli klubu dňa
25.05.2012 športový deň pre žiakov ZŠ v Slovinkách. Žiaci prvého, tretieho
a piateho ročníka súťažili v hode granátom a v športovej streľbe. Vyvrcholením
športového dňa boli ukážky výcviku služobných psov v poslušnosti a obrane.
Na záver vydareného podujatia bol spoločný obed – navarený guláš členmi
Kynologického klubu.

ČINNOSŤ RADY ŠKOLY
1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú
k práci školy.
2. Rada školy:
a / uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4
b / navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do
funkcie riaditeľa
c / predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie
riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
d / vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia , k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam
uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b / až d / a § 5 ods. 7 a to najmä:
1. K návrhu na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných
a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
2. K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu.
3. K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.
4. K návrhu rozpočtu.
5. K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
6. K správe o výsledkoch hospodárenia školy.
3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
a/ posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním
b/ odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,
zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy,
podpísaný predsedom rady školy
c/ riadi sa ustanovením § 5 ods. 2 ,5,6,7 zákona SNR č. 552 / 2003 Zb.
PÔSOBNOSŤ A POSLANIE RADY ŠKOLY
1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 a § 25 zákona SNR č. 596 / 2003 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy,
pri ktorej je ustanovená.
2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy
a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
tejto školy.
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MÔJ NÁZOR
Každý občan obce Slovinky, ktorý splní stanovené
podmienky má právo v určenom rozsahu zapájať sa
do chodu a činnosti obce Slovinky. Tieto legislatívnymi (zákonnými) predpismi upravené práva som využila
aj ja a v roku 2010 som sa vo voľbách do územnej
správy uchádzala o post starostu a zároveň aj o post
poslanca obce. Dôvodom mojej kandidatúry bola
snaha využiť v prospech obce Slovinky skúsenosti
získané dlhoročnou praxou. Môj záujem o rozvoj
obce neustal ani po negatívnych skúsenostiach,
postupne získavaných pri výkone poslaneckého
mandátu. Napriek tomu som odhodlaná vo svojej
činnosti pokračovať ďalej, čím splním sľub, ktorý som
zložila na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovinkách dňa 22. decembra 2010.
Traduje sa že „nová metla dobre metie“, ale zároveň
aj, že „pod lampou býva najväčšia tma“. V plnom
rozsahu sa to prejavilo aj pri uplatňovaní mandátu
niektorých poslancov obecného zastupiteľstva od
jeho ustanovujúceho zasadnutia. V snahe získať
prehľad a skutočný obraz o činnosti v obci, t.j.
obecného úradu, starostu, poslancov, komisií,
hlavného kontrolóra ale aj pracovníkov Obecného
úradu , bola časť poslancov označená ako opozícia, nepriatelia obce alebo dokonca boli s obľubou
používané výhrady typu, že „tak se zda, že tu nesme
šitki Slovinčane“. Ak to mám chápať tak, že nie
všetkým záleží na rozvoji a blahu obce, tak sa plne
s týmto tvrdením stotožňujem, nie som však stotožnená s tým, že do tejto skupiny patrím aj. Dovolím si
pripomenúť, že v Slovinkách žili a žijú takí občania,
ktorí napriek skutočnosti, že nepochádzali zo Sloviniek, svojou prácou a činnosťou boli a ešte aj sú
prínosom pre obec.
Folklór v našej obci má dlhoročnú tradíciu a to hlavne
zásluhou folklórnej skupiny Slovinka a Slovinočka.
V tomto volebnom období sa však založila aj nová
tradícia a to osočovanie poslancov. Posledný prípad
je zverejnenie príspevku prezidenta FK Baník Slovinky v Slovinskom občasníku z marca 2012, v ktorom
poukazuje na nezáujem konkrétnej osoby o činnosť
futbalového klubu a snahu niektorých poslancov o
„rozbitie futbalového klubu“. Zároveň poukazuje na
skutočnosť, že k 8. aprílu 2012 vďaka niektorým novým poslancom nebola FK Baník Slovinky poskytnutá
dotácia a je ohrozená činnosť FK. Som presvedčená,
že ako predsedníčka finančnej komisie mám právo
a hlavne povinnosť poskytnúť občanom obce Slovinky aj iný pohľad na túto problematiku.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce nie je závislé
na vôli toho ktorého zamestnanca obecného úradu
alebo niektorého z poslancov, ale je upravené
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalšími predpismi, pričom obec Všeobecne
záväzným nariadením (ďalej len „zásad“) v súlade
s ďalšími právnymi predpismi upraví poskytovanie
dotácií na podmienky obce. Podľa takto schválených
zásad môže obec na základe predložených žiadostí
poskytnúť dotáciu. Upozorňujem však na dôležitú
skutočnosť, že na poskytovanie dotácií nie je právny
nárok. Znamená to, že obec môže, ale aj nemusí
dotácie poskytnúť.
Ako to bolo v roku 2011? Od prvého zasadnutia
Obecného zastupiteľstva boli poslanci upozorňovaní,
že dotácie je potrebné poskytnúť (aj napriek skutočnosti, že nebol schválený rozpočet na rok 2011
a neboli schválené žiadosti o dotáciu). Ako vinníci
za to, že obec neposkytla dotácie na rok 2011 už
v januári boli označení niektorí poslanci. Je samozrejmé, že to boli noví poslanci, resp. poslankyne,
ktoré poukazovali na nedostatky. Samozrejme, že
ako argument boli často použité slová, že v minulosti
to tak mohlo byť a prečo to noví poslanci nechcú.
Nakoniec v roku 2011 bola dotácia FK vyplatená po
schválení rozpočtu - vo výške uvedenej v rozpočte

pre rok 2011. Uplatnením tohto postupu došlo
k porušeniu Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/1994 o poskytnutí dotácií a návratných finančných
výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území
obce, podľa ktorého žiadosti o dotáciu posudzuje
príslušná komisia. Upozorňujem na skutočnosť, že
v roku 2011 bola FK Baník Slovinky poskytnutá dotácia v celkovej výške 13 112 Eur napriek skutočnosti,
že žiadosť FK Baník Slovinky nebola predložená na
posúdenie ani komisii finančnej, správy obecného
majetku, výstavby a územného plánovania a nebola
ani schválená Obecným zastupiteľstvom. Zmluva
o poskytnutí dotácie v roku 2011 bola zverejnená na
webovom sídle obce až 24. februára 2012. Takéto
konanie kompetentných osôb bolo nad rámec ich
kompetencií. Predchádzajúce tvrdenie však neznamená, že zastávam názor, že obec nemá podporovať
športové činnosti. Som však presvedčená a budem
to neustále presadzovať, že obec je povinná dodržiavať všetky právne predpisy vrátane predpisov, ktoré
upravujú poskytovanie dotácií.
Keďže počas celého roku 2011 Obecný úrad napriek
viacerým upozorneniam zo strany niektorých poslancov nepripravil nový návrh zásad, podľa ktorých by
sa od roku 2012 mohli poskytovať dotácie v súlade
s platnými právnymi predpismi, pripravila som v dostatočnom časovom predstihu návrh nových zásad.
Napriek tomu, že návrh zásad som predložila Obecnému úradu dňa 14. januára 2012, bol v nezmenenej
podobe zverejnený na úradnej tabuli dňa 1. februára
2012, pričom Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto
zásady dňa 5. marca 2012. Pružnejším konaním
Obecného úradu bolo možné zabezpečiť schválenie
zásad v skoršom termíne a tým aj poskytnutie dotácií
mohlo byť zabezpečené o jeden mesiac skôr. Predkladanie žiadostí o dotáciu pre rok 2012 podľa schváleného VZN č. 1/2012 bolo možné do 31. marca
2012. Komisia finančná, správy obecného majetku,
výstavby a územného plánovania bezprostredne po
skončení termínu na podávanie a doručenie žiadostí
o dotáciu na zasadnutí pružne konala a dňa 3. apríla
2012 posúdila predložené žiadosti. V zápisnici zo
zasadnutia tejto komisie sa okrem iného uvádza:
„Komisia po posúdení predložených žiadostí zistila,
že celková požadovaná suma dotácií na športové
činnosti vrátane požiadaviek ostatných organizácií je
16 000 Eur, pričom pre rok 2012 disponibilný objem
v rozpočtovej položke 8.5. Príspevky športovým
organizáciám je 12 900 Eur. Komisia preto navrhla
požadovaný objem dotácií a príspevkov na športové
činnosti rovnomerne upraviť koeficientom, ktorý je
rovný pomeru disponibilného objemu a celkovej
požadovanej sume, t.j. 12 900/16 000. V žiadosti
o dotáciu, ktorú predložil FK Baník Slovinky je
uvedená v časti „rozpočet na akciu/podujatie“ iba
suma, ktorá je rovná požadovanej výške dotácie.
K uvedenej téme bola diskusia, v ktorej členovia
komisie navrhli zriadiť obecný futbalový/športový
klub. Dôvodom je 100% financovanie právnickej
osoby (FK Baník Slovinky) z rozpočtu obce.
Ak je podľa prezidenta FK Baník Slovinky návrh
komisie na zriadenie obecného futbalového/
športového klubu snahou o zrušenie FK, tak pravdepodobne nemá dostatočné informácie, alebo mu
boli poskytnuté zavádzajúce a účelové informácie.
Som presvedčená, že financovanie FK v súčasnej
dobe (ako samostatnej právnickej osoby) by malo
byť zabezpečené aj z iných zdrojov – opakujem, že
v žiadosti FK je v časti rozpočet uvedená suma, ktorá
je rovná požadovanej výške dotácie – z toho vyplýva,
že činnosť FK ja na 100% financovaná z rozpočtu
obce Slovinky. FK v súčasnej dobe je právnickou
osobou (nie je organizačnou zložkou Obecného
úradu, resp. obce Slovinky), avšak požaduje od
obce dotáciu, ktorá je vo výške 100% nákladov.

Zároveň má FK okrem dotácie zo strany obce zabezpečený kompletný servis na webovej stránke
obce, v rozpočte obce sú pre rok 2012 vyčlenené
finančné prostriedky na údržbu športového areálu
(majetok obce v prenájme FK) vo výške 5 000,Eur. Okrem finančných požiadaviek prezident FK
požaduje nadštandardné služby zo strany komisie,
pričom členov komisie označuje ako „referentov pre
šport“. Súhlasím s takýmto plnením zo strany obce
za predpokladu, že FK by bol súčasťou obce, t.j.
Obecný FK. Potom by bola obec povinná zabezpečiť
jeho činnosť na 100%.
Vážení občania, v tomto stanovisku som podrobne
uviedla výlučne svoj názor. Plne sa stotožňujem s tvrdením, že je vhodnejšie, ak sa deti a mládež venujú
športovým aktivitám a nie iným nekalým činnostiam.
Vysoko oceňujem zanietenosť, ochotu a odbornú
spôsobilosť nadšencov, ktorí sa tejto činnosti venujú
na úkor svojho voľna a na úkor svojich osobných
záujmov a povinností. Som však presvedčená, že
tak, ako pre futbal platia prísne pravidlá, tak musíme
aj na poli financovania obce dodržiavať stanovené
pravidlá. Jednou z hlavných úloh Obecného úradu,
poslancov a ďalších oprávnených osôb na poli financovania je v plnom rozsahu zabezpečiť, aby sa obec
vyhla rôznym penaltám alebo aj diskvalifikácii.
Ing. Mária Grisáková

Obec Slovinky Vás srdečne
pozýva na XVIII. ročník
folklórnych slávností
￼

TITILOMBOM

18. augusta 2012
v amfiteátri Domu kultúry
v Slovinkách
Program:
13.00 – prezentácia, obed
15.00 – vystúpenie FS a skupín

Účinkujú folklórne súbory
a skupiny:
Folkmárčanka z Veľkého Folkmára
Puľs z Prešova
DSF Jadlovček z Margecian
Kalina z Kolinoviec
Slovinka zo Sloviniek
DFS Slovinočka zo Sloviniek
Pripravená je tombola, žirafa pre
deti, stánky s občerstvením, guláš.
Vstupné 1EUR, vstupenka je
zlosovateľná.
Tešíme sa na Vašu účasť.
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ŠPORTOVÁ SPRÁVA FK BANÍK SLOVINKY
V tomto čísle Slovinského občasníka radi oboznámime našich športových fanúšikov a verejnosť s prácami na futbalovom ihrisku a zhruba zhodnotíme ukončenie futbalového ročníka 2011/2012. Začali by sme
hodnotením ukončenia futbalového ročníka.
Žiaci: Žiaci nás milo prekvapili, keď sme mali s nimi
v príprave iba pár tréningov a iba jediný odohratý
prípravný zápas a nebyť zbabraných dvoch zápasov,
ktoré jednoznačne vyzneli v náš prospech, mohli
skončiť aj na prvom mieste tabuľky. Chcem všetkým
žiakom poďakovať za ich statočnosť a bojovnosť, za
ich výbornú reprezentáciu obce Slovinky.
Dorast: Taktiež mal iba zopár prípravných zápasov,
ktoré absolvoval s mužmi dospelých a sú to chlapci
iba zo Sloviniek, alebo majú korene v Slovinkách.
S týmito hráčmi chceme dotiahnuť súťaž do samého
konca, aby sme nemuseli privolávať chlapcov z okolia, s ktorými máme doposiaľ veľmi zlé skúsenosti.
Naši dorastenci, aj keď po veľmi ťažkých zápasoch,
si triedu udržali, za čo im veľmi pekne ďakujem a po
poslednom zápase v Jamníku, kde skončil zápas 2:2,
sme si na 100 % zabezpečili miesto v tejto triede. Po
zápase som chlapcom, ktorí hrávajú striedavý štart
za dorast a za A mužstvo, s ozaj veľkou úprimnosťou
poďakoval za ich statočnosť a bojovnosť za obec Slovinky, lebo kto neodohral dva majstrovské zápasy dva
dni po sebe, niekedy vo veľkých horúčavách, nevie
si ani predstaviť, koľko sily sa musí na to vynaložiť.
Môže to povedať len ten, kto to skúsil. Napredovať
budeme i naďalej iba s chlapcami zo Sloviniek.
Dospelí: Na začiatku sezóny 2011/2012 bola
výročná futbalová schôdza, ktorej sa zúčastnili
aj starší páni a hráči, ktorí hrávali za Slovinky. Po
oznámení, akým štýlom chceme začať sezónu, nás
dvaja tréneri okamžite opustili, lebo sme ich pridelili
k žiackemu mužstvu, ktoré nakoniec obstálo z našich
mužstiev na najlepšom mieste. Či nám naša športová
verejnosť bude veriť alebo nie, sú k dispozícií zápisy

z majstrovských futbalov, že sme každú jednu nedeľu
prekladali desať registračiek z dorastu do A. To sú
tí chlapci, ktorým patrí tá veľká vďačnosť a na Slovinkách si budujeme iba mužstvo z hráčov Sloviniek
a z hráčov, ktorých rodičia vyrastali na Slovinkách.
Do nového súťažného ročníka bude mužstvo A posilnené hráčmi dorastu, ktorí už nemôžu hrávať za
dorast a svoju športovú pripravenosť môžu venovať
už iba A mužstvu. Taktiež hráči dorastu, ktorí ešte
majú striedavý štart, budú v doraste zapájaní do hry
iba v nutných prípadoch. Chcel by som poďakovať
našim najstarším hráčom hlavne Jozefovi Hudecovi,
ktorý má neustále chuť do hry, ale ako tréner z trénerskej lavičky, by toho urobil asi viac, bolo treba by
to vyskúšať. Ďalej chcem poďakovať Erikovi Fricovi,
Jarovi Vojtekovi, Jožkovi Baranovi, Michalovi Thurovi,
ktorí vydržali v tých najkritickejších podmienkach
a neopustili mužstvo a ostali verní FK Slovinky.
Do novej sezóny roku 2012/2013 si nedávame
žiadne predsavzatia, lebo my do každého jedného
zápasu ideme s tým najlepším úmyslom zdolať súpera, či sú to žiaci, dorast alebo dospelí.
Čo sa týka prác na futbalovom ihrisku, doposiaľ boli
vynovené všetky šatne. Kvôli zimným podmienkam
a bezpečnosti v športovej budove, taktiež pre zväčšenie a potrebe miesta, boli pristavené priečky,
ktoré sú doposiaľ ukončené vencom, aby nám to
zlé poveternostné podmienky nezničili. Na to, aby
sme naše práce aspoň na hrubo ukončili, sme nútení
siahnuť do svojich vreciek, (lebo peniaze na údržbu
sa minuli). Nechceme, aby sa zničila naša práca,
ktorú sme doposiaľ urobili. Týmto si chceme skrášliť
aj naše prostredie, aby sme mohli prilákať čím viac
mládeže do športového areálu.
Chcel by som ešte pripomenúť, že počas prázdnin sme nemali ešte ani minútu voľného času.
24.6.2012 sa odohral žiacky futbalový turnaj o pohár
predsedu obce, na ktorom sa zúčastnili mládenci z
FK Trstenej okr. Košice, FK Slivník okr. Trebišov,

FK Jamník, FK SNV a domáce mužstvo FK Baník
Slovinky, ktoré obsadilo druhé miesto. Turnaj vyšiel
výborne a získali sme na ňom veľmi dobré skúsenosti
ako žiaci, tak aj vedúci funkcionári. Dňa 30.6.2012
sa konalo posedenie pri príležitosti 20-teho výročia
znovuzaloženia futbalového klubu pod vedením pána
Léheta. Hoci prezenčná listina mala 29 podpisov,
vo futbalovej klubovni sa určite pohybovalo okolo
60 dospelých mužov. Veľmi si vážim, že sa uvažuje
o pomoci pre futbal na Slovinkách aj do budúcnosti.
Bolo viac názorov, ktoré nechceme teraz rozpisovať
pre nedostatok miesta a bol som veľmi spokojný
s priebehom celého posedenia. Myslím, že sa každý
cítil ako doma a každý si mohol porozprávať zážitky
z minulosti, ale aj vyjadriť svoj názor o tom, v čom by
sa dalo ešte pomôcť. Taktiež chcem poďakovať personálu futbalového klubu, môžem menovať Marián
Fajth, Milan Hudec, Ján Kaščák, Ján Furin, Michal
Patz a hlavne vrchnej šéfkuchárke pani Kaščákovej
za veľmi chutný guľáš, ktorí si všetci pochvaľovali.
V neposlednom rade by som chcel ešte poďakovať
organizátorom akcie „Vítame prázdniny 2012“, že aj
keď na poslednú chvíľu, tak predsa sme boli prizvaní
a požiadaní, či neprispejeme nejakými športovými
činnosťami. Naša odpoveď bola jednoznačne áno, aj
keď sme boli bez prípravy. Myslím, že sme to zvládli
na výbornú. Chcem uviesť aj mená mládencov, ktorí
sa k tejto činnosti bez akéhokoľvek váhania pripojili,
a to Erik Fric, Jaroslav Vojtek, Maroš Vojtek , Marián
Fajth a Jozef Baran a týmto im znovu poďakovať. Na
záver by som povedal, že to bola veľmi dobrá myšlienka zorganizovať takúto akciu ,ktorá sa konala
v centre obce a priamo na obecnom úrade a s návštevnosťou vyše 109 malých zaregistrovaných detí,
ktoré súťažili. Bolo by veľmi dobré, keby sa takéto
akcie v budúcnosti opakovali.
Prezident FK Baník Slovinky, Fajth Pavol

DEŇ MATIEK
Pri príležitosti sviatku Dňa Matiek Obecný úrad v Slovinkách a Centrum voľného času pripravili pre naše milé mamky, babky a ostatných
prítomných slávnostný program, v ktorom vystúpili a predviedli svoju
šikovnosť naše mažoretky zo Sloviniek a DFS Slovinočka.
Na znak úcty dostali od detí všetky ženy, mamky a babky krásny
kvet.
Toto je príbeh, ktorý už možno každý z nás počul alebo čítal, ale pri
každom počutí znovu a znovu fascinuje.
Malý chlapec sa spýtal mamy: „Prečo plačeš?“ „Pretože som žena,“
povedala mu.
„Nerozumiem!“, povedal syn. Jeho mama ho len objala a povedala:
„A nikdy ani neporozumieš.“ Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca:
„ Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu?“ „Všetky ženy plačú
bez dôvodu“ , bolo všetko, čo mohol otec odpovedať.
Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumejúc, prečo
ženy plačú. Nakoniec zavolal Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: „Bože,
prečo sa ženy rozplačú tak ľahko???“
Boh odpovedal: „Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná.“
„Urobil som PLECIA dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale
natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.“
„Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod dieťaťa a odmietnutie,
ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.“
„Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa
všetci ostatní vzdávajú, starať sa o svoju rodinu, napriek chorobám
a únave, bez sťažovania sa.“
„Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek jeho chybám
a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce.“
„Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní
svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť – stáť vedľa neho
bez výhrad.“
„A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej.
Dal som jej ju, aby ju použila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to

zvládla.“
Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe, akým si češe
vlasy.
Krása ženy – matky, musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, kde sídli
láska.
…dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali matku, lebo Boh počíta jej slzy…
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby
bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou. Z miesta pod ramenom, aby bola
chránená a vedľa srdca, aby bola milovaná. Preto si všetky zaslúžia úctu a lásku muža
a svojich detí, za ich trpezlivosť, silu, múdrosť, cit a vytrvalosť.
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PREDSTAVUJEME VÁM
Prinášame Vám rozhovor s občanom Sloviniek,
viacnásobným majstrom Slovenska v silovom trojboji
– Danielom Kurillom (1978)
Usadil si sa v Slovinkách. Človek tvojich kvalít by
mal bývať aspoň v okresnom meste. Prečo?
Vyrastal som v Krompachoch. Mám tu veľa priateľov
a s manželkou sme hľadali vhodné bývanie, nie v
paneláku. Naskytla sa kúpa staršieho domu, ktorý
sme opravili. Nebanujem. Slovinky majú čaro malej
dedinky s úchvatnou prírodou a kľudom, ktorý mám
rád.
Minulý rok si bol ocenený najlepším športovcom
roka (Slovenskej asociácie silového trojboja)
SAST. Ako to vnímaš ako aktuálna slovenská
jednotka?
Je to výsledok 15 ročného tvrdého tréningu v
posilovni.
Čo je powerlifting-silový trojboj?
Zahŕňa to drep s činkou, tlak na lavičke s činkou a
mŕtvy ťah s činkou. Platný pokus je každý cvik prevedený správne 1x s maximálnou váhou.
Prečo práve powerlifting?
Po ukončení strednej školy v Nitre, som nastúpil ako
profesionálny vojak do práce v Prešove. Ako väčšina
mladých chlapcov, aj ja som chcel mať väčšie svaly.
V Prešove bol oddiel sil. trojboja, do ktorého som sa
prihlásil. Po tvrdých tréningoch sa začali objavovať
prvé výsledky. Tak som sa tomuto druhu športu začal

venovať naplno. Prešovský oddiel som reprezentoval
asi 10 rokov, vo váhovej kategorii do 90 kg.
V akom oddieli si registrovaný v súčastnosti?
Registrovaný som v Lučenci. Kedže sa už niekoľko
rokov zúčastňujem svetových súťaží, nepotrebujem
bodové ohodnotenia z postupových kôl. Organizátori
mi oznámia, kde sa koná súťaž, a záleží na mojej
forme, či sa rozhodnem zúčastniť.
Aké tituly máš a čo by si chcel dosiahnuť?
Kedže som sa priebežne posúval do vyššej hmotnostnej kategórie, spomeniem len tie za posledné
roky. Som viacnásobný majster Slovenska v kategóriách do 110 kg a do 125 kg, na ME v Maďarsku
som získal striebro, bronz v Írsku. Na MS v Česku
a Nemecku striebro,v Lotyšsku bronz. A čo chcem

dosiahnuť? Ak to zdravie dovolí, tak samozrejme to
navyššie ocenenie pre športovca na svete.
V svetovej tabuľke najsilnejších mužov sveta
powerliftingu si na 8. mieste. Aké sú tvoje
osobné rekordy?

Ako prebiehajú tvoje tréningy?
Trénujem 6x týždenne 2-2,5hod. tréning si delím. 2x
týždenne ťažké drepy, 3x tlaky, 1x chrbát, ramená,
triceps, biceps. Kardio si dávam 15-20 minút 2x
týždenne.
Kde a s kým trénuješ? Kto je tvoj tréner?
Trénera nemám. Cvičím podľa pocitu vlastného tela.
Sú dni, keď cítim, že si môžem naložiť mimoriadne
ťažké váhy, ale sú dni, keď mám pocit, že aj mucha
na jednej strane činky by bola veľkou príťažou. Keď
som v Slovinkách, chodím trénovať do posilovne
v Jamníku, pretože tam majú olympijské tyče, ktoré
znesú váhy kotúčov, ktoré potrebujem pri cvičení.
Nerozumiem tomu, veď v športovaní sa stále
hovorí o tréneroch?
Ano, ale ja som trénera potreboval pri svojich začiatkoch. Pri mojich tréningoch už zaberá iba sebadisciplína, odhodlanie a kvalitná strava.
Keď sme pri strave, aký je tvoj jedálniček?
Veľké porcie kvalitného mäsa, ryža a zelenina. Chlieb
a pečivo skoro nejedávam. Sladkosti jem veľmi málo,
pretože sa po nich zvyšuje hmotnosť a znižuje sila,
ktorá je pri mojom športe dôležitá. Každé ráno sa
postavím na váhu a podľa toho si rozdelím stravu na
celý deň. Varím si sám jednoduché jedlá, ktoré mi
chutia a prospievajú .
Čo toľko zatracované doplnky výživy?
Samozrejme, že vo vrcholových športoch to bez toho
nejde. Keďže žijem prechodne aj v Nemecku, kde
aj trénujem, poznám veľa športovcov, ktorí to tvrdo
odmietajú, ale výsledky nemajú žiadne. Nejedná sa
však o žiadne steroidy, ale o proteíny a vitamíny, ktoré
dodávajú silu nie objem.
V novinách Ťa označili za hviezdu slovenského
powerliftingu. Cítiš sa tak?
Nie. Robím len to, čo ma baví a čo je už súčasťou
môjho života. Musím povedať,že ma to ani neživí. Ako
je známe, na celom svete je len zopár športov, ktoré
vás dokážu uživiť, no žiaľ trojboj medzi ne nepatrí. Je
to šport fungujúci vďaka sponzorom. Len dres šitý
na mieru ma stojí 320 € a to nehovorím o strave a
doplnkoch výživy. Ale čo, keďže nefajčím a nepijem
alkohol, mám z čoho šetriť.
Na ktorej súťaži sa najbližšie predstavíš?
17.septembra sa v Bardejove uskutočnia majstrovstvá sveta, na ktoré sa pripravujem a zároveň
pozývam všetkých priaznivcov tohto športu.
Čo by si odporučil začínajúcim trojbojárom?
Každý šport je založený na vytrvalosti. Je dobré, ak si
človek nájde priateľov, ktorí sú zanietení pre rovnaký
šport, v ktorom sa budú vzájomne podporovať. Trojboj je založený na pravidelnom a správnom tréningu.
Netreba podceňovať zranenia, dodržiavať stravu,
spánok a učiť sa od skúsenejších, lebo powerlifting
je šport, v ktorom výsledky neprichádzajú hneď.

Som držiteľom slovenských rekordov drep 400 kg,
tlak 262,5 kg, mŕtvy ťah 330,5 kg.

Kvetoslava Ďorková
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