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Hospodárenie obce
V januári (11.01.2012) uplynul rok od nástupu nového vedenia obce,
takže je príležitosť a dôvod na zhodnotenie práce obecnej samosprávy. V roku 2011 sme sa zamerali hlavne na finančnú konsolidáciu obce.
Obec sme preberali zadĺženú a finančné chorú. V podstate sme museli
zaviesť finančný ozdravný režim. V súčasnosti je obec v neporovnateľné lepšej finančnej kondícií a finančne stabilizovaná. Ako už povedal
klasik slovenského parlamentu „ľudia sa z grafov a čísiel nenajedia“,
ale predsa je potrebné na porovnanie uviesť niekoľko čísiel.
Kanalizácia
Mlynskej ulice
Ukončili sme a prefinancovali investičnú akciu Kanalizácia ul. Mlynskej. Dodávateľom boli uhradené všetky faktúry. Je
potrebné podať záverečnú žiadosť o platbu, ktorá dosiaľ nebola podaná z dôvodu
celoplošného preverovania zo strany orgánov EÚ vo veci oprávnenosti nákladov na
externý manažment. Po zúčtovaní všetkých
nákladov finančné kanalizácia celkom stala 723 880 €, čo pri celkovej dĺžke 1245 m
vychádza na 1 m cena 581 € (17 500 Sk!!!).
Rozšafným a nehospodárnym konaním bývalého vedenia (mandátna zmluva
s TRIPLE, s.r.o. za vypracovanie projektu
a podanie žiadosti, neoprávnené náklady za
projektovú dokumentáciu, za stavebný dozor, nerealizovaním reklamy a publicity)
obec zo svojho rozpočtu uhradila namiesto
5 % z nákladov (36 194 €) viac ako trojnásobok 114 247 €, teda preplatila kanalizáciu o 78 000 €!!! Samozrejme, že tieto
peniaze obci chýbali. Čo mohlo byť za ne
urobené si možno už len domýšľať...
Pre tento rok zostala na ťarchu rozpočtu
obce z kanalizácie úverová zaťaženosť vo
výške 176 172 eur. Úver bude umorený po
schválení záverečnej žiadosti o platbu.
Projekt
Zdravá škola
Finančne bol ukončený projekt „Zdravá
škola, základ vzdelania ďalších generácií“.
Aj pri tomto projekte boli zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 15 804
€ (bližšie v inom článku), takže namiesto
očakávanej refundácií vynaložených nákladov vo výške 143 945 €, bolo obcí vrátených len 128 141 €, čím sa do rozpočtu pre
rok 2012 prenáša potreba uhradiť úver vo
výške 49 343 €. Splatenie úveru, ako zoZáväzky obce
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statku po projekte, pôjde celkom z vlastných prostriedkov obce, čím zase bude finančné ukrátená investičná činnosť obce
v tomto roku.
Zverejňovanie
dokumentov
Ďalšou prioritou, ktorej sa obec venovala, bolo zavedenie pravidelnej informovanosti občanov o činnosti a hospodárení samosprávy. Okrem povinne zverejňovaných
zmlúv a faktúr sa na novozriadenej obecnej webstránke zverejňujú materiály pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva (OZ)
a následne výstupy z OZ a zápisnice komisií OZ. Zaviedli sme systém zverejňovania
plnenia rozpočtu obce a školy.
vzn
V predchádzajúcom roku OZ schválilo 8 všeobecne záväzných nariadení obce (VZN). Za zmienku stoja minimálne
VZN o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov, ktorým sa vytvorili podmienky pre ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov s osobitým zreteľom
na ochranu detí a mládeže a VZN o obmedzení hazardných hier, ktorým sa v obci zakázalo prevádzkovanie výherných automatov s cieľom zamedzenia spoločenských
škôd vznikajúcich z prevádzky hazardných
prístrojov. Môžeme konštatovať, že v obci
v súčasnosti už nie prevádzkované žiadne
výherné automaty.
V prospech občanov je aj VZN o miestnych daniach, ktorým OZ odstránilo roky pretrvávajúci nepomer v neprospech
vlastníkov bytov (daň z nehnuteľnosti)
v porovnaní so sadzbou dane pri rodinných domoch, keď doteraz vlastníci bytov platili až 3x vyššiu daň.

Stav k
31.12.2010
200 323,03
232 164,06
16 500,00
16 000,00
4 033,20
32 500,00
20 370,00
37 626,00
177 484,00
5 514,93
22 800,00
50 000,00
815 315,26

Uhradené
v r. 2011
200 323,03
232 164,06
16 500,00
8 000,00
4 033,20
28 500,00
20 370,00
37 626,00
128 141,00
2 659,86
22 800,00
0,00
701 117,15

Z tabuľky vyplýva, že sme dokázali za rok znížiť dlh obce o vyše 86%.

Stav k
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
49 393,00
2 855,07
0,00
50 000,00
114 198,07

Ako sa zmenia dane

Daň bytov a nebytových priestorov
Potešia sa majitelia bytov, ktorým sa dane
znížia. Opraví sa tak doterajší stav, keď majitelia bytov na sídlisku platili za m2 trikrát
viac ako majitelia rodinných domov. Zľavu
50% z daňovej povinnosti dostanú majitelia
starší ako 70 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a bezvládni občania.
Daň z pozemkov a stavieb sa nemení.
Sme toho názoru, že radšej usporíme peniaze iným spôsobom a nebudeme zaťažovať
občanov vyššími poplatkami. Zľavu 50%
z daňovej povinnosti dostanú majitelia starší ako 70 rokov a občania s ťažkým zdravotným postihnutím pre garáže, ktoré slúžia pre
motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Poplatok za vývoz odpadu sa nemení. Aj
keď v obci pribudli veľkokapacitné kontajnery pri jarnom a jesennom upratovaní, poplatky sa meniť nebudú. Podmienkou ich
udržania je, aby občania dodržiavali separovaný zber.Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník hodnoverným dokladom preukáže, že:
a) v určenom období sa dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí
b) neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po

sebe nasledujúcich dní
c) že má v obci trvalý pobyt, ale fyzicky
sa zdržiava na území SR mimo územia obce,
kde si zároveň plní poplatkovú povinnosť
d) držiteľom Jánskeho plakety (darcom
krvi).
Obec zníži poplatok za odpady na základe
potvrdenia o ubytovaní v študentskom domove, internáte a pod. o 50% za študenta,
ktorý študuje v SR mimo územia obce a je
tam ubytovaný.
Poplatok za psov sa zvýši. Keďže narastá
počet sťažností na chov viacerých psov na
pozemkoch rodinných domov, bude poplatok
za psov odstupňovaný tak, že majiteľ bude
za 2., 3. psa platiť viac ako za jedného. Od
dane za psa sú oslobodení osamelo žijúci dôchodcovia.
Daň za užívanie verejného priestranstva sa nemení.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je
rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie k dani
z nehnuteľností je daňovník povinný podať na OcÚ do 31. januára podľa stavu
k 1. januáru 2012.

Liehovar sa bude búrať

Areál liehovaru zmenil v jeseni majiteľa a o chvíľu bude jeho silueta s komínom iba
minulosťou. Noví majitelia podali žiadosť o zbúranie. Na mieste areálu vzniknú parcely
na výstavbu rodinných domov. Stavebné konanie k búraniu sa uskutočnilo v decembri.
Z diskusie vyplynula snaha o zachovanie hniezda pre bociany, keďže komín kvôli technickému stavu musí byť odstránený. Búracia firma nastúpila do areálu 30.1., práce by mali
byť ukončené do konca februára. Časť pozemkov je už rezervovaná, 4-5 je ešte voľných.
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
V posledných mesiacoch roku 2011 sa uskutočnili 3 zasadnutia obecného zastupiteľstva. Okrem štandardných dokumentov, ktoré sa schvaľujú každý rok (záverečný účet obce, rozpočtové opatrenia, zápis do školy a pod.) sa prejednávali aj nové VZN, ktoré by mali zlepšiť život v obci.
Zasadnutie OZ 7/2011
Záverečný účet obce za rok 2010
Záverečný účet obce bol prejednávaný už na 6. zasadnutí
OZ , kde bolo prijaté uznesenie o schodku za rok 2010. Na
žiadosť poslankyne Ing. Bilskej bol potom záverečný účet
doplnený o inventarizáciu majetku, stavy účtov, pohľadávky a záväzky a schválený.
OZ zobralo na vedomie:
a) Prepracovanie Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2010, ktorý bol predložený na VI. zasadnutí OZ
- doplnenie o Inventarizáciu majetku k 31.12.2010, Stavy
bankových účtov k 31.12.2010, Pohľadávky a záväzky k
312.12.2010 a Stavy účtov k 31.12.2010
b) Skutočnosť, že celoročné hospodárenie obce Šarišské
Michaľany za rok 2010 skončilo so schodkom 249 355 eur.
VZN 06/2011 o obmedzení hazardných hier
Návrh VZN o obmedzení hazardných hier na území obce Šarišské Michaľany predložil prednosta OcÚ Mgr. J.Mačo. Za cieľ VZN označil ochranu zdravého spôsobu života,
rodín (hlavne sociálne slabších), mládeže a bezpečnosti občanov. Uviedol, že pokiaľ vo Francúzsku pripadá 1 automat
na 18 000 obyvateľov, na Slovensku je to 1 na 170 obyvateľov, čo je 100-krát viac. V dôvodovej správe konštatoval, že
čoraz viac slovenských miest a obcí si uvedomuje problémy,
spojené s hazardnými hrami. Návrh VZN vychádza z presvedčenia že spoločenské škody spôsobené hazardom ďaleko presahujú krátkodobé finančné efekty.
V roku 2011 je v obci prevádzkovaných 5 výherných automatov. Správny poplatok za vydané licencie činil 1493,50
x 5 = 7467,50 EUR. Starosta doplnil, že hazardné hry sa postupne obmedzujú aj v iných mestách, navyše aj doterajší zákon hovoril, že takéto prístroje mali byť vo vzdialenosti minimálne 200 metrov od školy, škôlky a detského domova.
Ing. Mikloš reagoval, že nemá vedomosť, aby automaty spôsobili u nás nejaké problémy, taktiež sú umiestnené v pohostinstvách, kde je prístup mladistvých minimálny, ich počet
nie veľký a nehrá sa na nich nonstop. On by to nezakazoval
hneď, pomáha to prežiť majiteľom pohostinstiev. V reakcii
na Ing. Mikloša pani Martoňáková odporučila, aby sa prišiel
pozrieť do pohostinstva, keď sa vyplácajú sociálne dávky.
Vtedy sú tam davy ľudí, predovšetkým Rómovia z Ostrovan. Mgr. Mačo poznamenal, že pohostinstvo si má získavať
zákazníkov iným spôsobom – kvalitnou ponukou.
Hlasovanie: Za: 5 (Ing. Bajus, p. Martoňáková, Ing. Škop,
Mgr. Tchurík, Ing. Zborovjan) Proti: 0 Zdržal sa: 2 (Ing. Bilská, Ing. Mikloš)
VZN 05/2011 o podmienkach chovu a držania psov na
území obce Šarišské Michaľany
Návrh VZN predložil prednosta OcÚ Mgr. J. Mačo. Cieľom tohto VZN je zabezpečiť občanom obce zdravé, hygie-

nické a kľudné životné prostredie, pokoj a oddych po práci
a v noci a bezpečnosť na uliciach a verejných priestranstvách. VZN vychádza z myšlienky, že láska k zvieratám je
síce pekná vec, ale človek, jeho rodina, kľud, relax, bezpečnosť a pohoda by mali byť na prvom mieste.
V lehote na podávanie pripomienok k návrhu VZN bola
podaná 1 pripomienka od p. Františka Merňáka, ktorý navrhoval v čl. 6 bod 9 rozšíriť o bod 9 b) v tomto znení: „V
rodinných domoch je možné chovať alebo držať maximálne 1 psa. Viac psov je možné chovať iba s písomným súhlasom susedov.“
Mgr. Mačo poznamenal ani chov jedného psa nemusí byť
zárukou, že takýto chov nebude neprimerane zasahovať do
kvality života susedov. Predkladaný návrh VZN poskytuje dostatočnú ochranu obyvateľov obce pred možnými neprimeranými dôsledkami chovu psov, ktoré sú zadefinované v čl. 3, čl. 5 ods. 3, 5, 11 a ods. 14, čl. 7 ods. 2 a 3 a najmä
v čl. 12 ods. 1 a 2 nariadenia a teda pripomienku pána Merňáka na doplnenie textu VZN nie je potrebné uplatniť. Ing.
Mikloš podotkol, že máme v obci jeden problém a dosť vážny, ktorý on už registruje minimálne 10 mesiacov a nepodarilo sa s ním pohnúť. Pýtal sa, čo sa zmení konkrétne pre občanov na Záhradnej ulici, ak sa prijme toto VZN. Mgr. Mačo
mu odpovedal, že ak bude schválené VZN, bude sa to považovať za závažné porušenie VZN.
Ing. Mikloš ďalej poznamenal, že bez presných čísel sa
nebude dať toto VZN uviesť do reálu. Nesúhlasí úplné s pripomienkou p. Merňáka, ale on by predložil 2 návrhy na doplnenie. Podľa neho by koterec pre psa nemal byť pri susedovom plote bez jeho súhlasu. Ing. Škop povedal, že je to
jedna z možnosti na riešenie tohto problému. VZN sa však
nedá stavať kvôli jednému človeku. Hlasovanie o návrhoch
Ing. Mikloša:
1. návrh: Doplniť odrážku v čl. 3 pri určovaní vzdialenosti – vzdialenosť objektov pre zvieratá od susedovho plota =
3m, menšia vzdialenosť len s písomným súhlasom susedov.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 poslancov
2. návrh: V článku 6, bod 9b) doplniť – V rodinných domoch alebo na vlastnom (prípadne prenajatom) pozemku
je možné chovať alebo držať maximálne 2 psov. Viac psov
je možné chovať iba s písomným súhlasom všetkých susedov.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 poslancov
Hlasovanie za VZN s doplnením:
Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 poslancov
Poplatok za psa
Úprava poplatku za psa je obsiahnutá vo VZN č. 08/2011 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu VZN podané žiadne pripomienky.

Diskusia:
Ing. Palčo si myslí, že základná sadzba dane za jedného
psa by sa mala zvýšiť na 500,– € (§7 ods. 4). Ing. Bilská poznamenala, že pri poplatku dane za psa by malo byť doplnené, či to môže byť fyzická osoba, právnická osoba a pod.
Ing. Škop je povedal, že bolo prijaté VZN o chove psov, kde
je stanovené, kto môže byť držiteľom psov. Ing. Bilská reagovala, že pozná domácnosť, kde majú 5 až 6 psov.
Poslanci po krátkej diskusii predložili návrh: Nahradiť § 7
ods. 3: Základom dane u fyzickej osoby je počet psov v dome
alebo v byte bytového domu, u právnickej osoby je to počet
psov v prevádzke firmy,
Hlasovanie za návrh:
Za: 5 (Ing. Bajus, p. Martoňáková, Ing. Palčo, Ing. Škop,
Ing. Zborovjan) Proti: 0 Zdržal sa: 2 (Ing. Bilská, p. Dugas)
Ing. Škop navrhol poslancom, aby sa rozdiskutoval návrh Ing. Palča zvýšiť základnú sadzbu dane za psa na 500,–
EUR. Na finančnej komisii sa hovorilo o 200 % zvýšení
sadzbe. Vychádzalo sa z toho, že kto chová viac psov, má aj
na zaplatenie dane za psa.
Ing. Palčo vysvetlil, že on navrhol sadzbu 500 EUR za 3.
psa. Ing. Bujňák zase poznamenal, že by bolo dobre rozlíšiť
exteriér a interiér. Pani Martoňáková poukázala na domácnosti, kde sa chová viac psov, sú to malé plemená, ktoré nikoho neobťažujú. Poplatok 500 EUR sa jej zdá v takomto
prípade neprimeraný. Poslanci predložili 2. návrh: základná
sadzba dane za psa by mala byť 300,– €
Hlasovanie za 1. návrh (základná sadzba = 500,– EUR):
Za: 2 (Ing. Palčo, Ing. Bajus) Proti: 0 Zdržal sa: 5 (Ing.
Bilská, p. Dugas, p. Martoňáková, Ing. Škop, Ing. Zborov
jan). Návrh nebol schválený.
Hlasovanie za 2. návrh (základná sadzba = 300,– EUR):
Za: 4 (Ing. Bajus, p. Martoňáková, Ing. Palčo, Ing. Zborovjan) Proti: 0 Zdržal sa: 3 (Ing. Bilská, p. Dugas, Ing. Škop).
Návrh bol schválený.
Po schválení základnej sadzby dane za psa poslanci predložili návrh: opraviť § 7 ods. 5 písmena a) 90 % na 97,78 %
a písmena b) 80 % na 96,68 %.
Hlasovanie za návrh: Za: 6 (Ing. Bajus, p. Dugas, p. Martoňáková, Ing. Palčo, Ing. Škop, Ing. Zborovjan) Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Bilská)
Ďalej poslanci navrhli v § 7 za ods. 5 vsunúť ods. 6: Pri
chove viac ako 2 psov v odôvodnených prípadov môže obec
poskytnúť úľavu až do výšky uvedenej v § 7 ods. 5 písm. a).
Hlasovanie za návrh: Za: 5 (Ing. Škop, Ing. Zborovjan,
p. Martoňáková, Ing. Palčo, Ing. Bajus) Proti: 0 Zdržal sa: 2
(Ing. Bilská, p. Dugas)
Hlasovanie za prijaté VZN s doplnkami: Za: 5 (Ing.
Škop, Ing. Zborovjan, p. Martoňáková, Ing. Palčo, Ing. Bajus) Proti: 0 Zdržal sa: 2 (Ing. Bilská, p. Dugas)
Všetky VZN a materiály zo zasadnutí OZ môžete nájsť na
internetovej stránke obce v sekcii Samospráva.

Nekonečný príbeh o neoprávnených finančných výdavkoch ...
V minulom čísle obecných novín sme vás informovali
o náraste objemu neoprávnene vynaložených finančných
výdavkov pri akcii „Šarišské Michaľany - kanalizácia“.
Príbeh o neoprávnených finančných výdavkoch má ďalšie
pokračovanie. Dňa 21.10.2011 vykonalo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
SR kontrolu na mieste projektu s názvom „Zdravá škola,
základ vzdelania ďalších generácií“. Z výsledku kontroly
vyplýva, že v žiadosti o platbu (č. 2 zo 6.7.2010) boli zaradené položky do nesprávnej skupiny výdavkov. Tie boli
kontrolným orgánom vyčíslené ako nezrovnalosť vo výške
13 007,90 €. Pri rekonštrukcii školy – zateplenie, výmena
okien, dodávka IKT (informačno komunikačných technológií)) boli vyfaktúrované aj školenia, čo je v rozpore s číselníkom oprávnených nákladov.
Preložené do zrozumiteľnej reči – pokiaľ škole boli dodané nové počítače a nový software, tak školenie s ich zavedením do praxe bezplatne zabezpečovalo ministerstvo
školstva a školenia nemali byť preplatené externej firme.
Dňa 3.12.2012 bolo obci doručené oznámenie o záveroch
administratívnej kontroly, z ktorého vyplýva, že pre neskoré
predloženie monitorovacej správy č. 2 boli administratívnou kontrolou vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 2
796,65 €. Zo záverov kontroly vyplynula pre prijímateľa –

Obec Šarišské Michaľany – povinnosť vrátiť finančné prostriedky v celkovej výške 15 804,55 €.
V projekte „Šarišské Michaľany – kanalizácia“ sa vedeniu
obecného úradu podarilo rokovaním s dodávateľom služieb
(stavebný dozor) výšku peňažnej náhrady za výkony poskytnuté na základe mandátnej zmluvy znížiť z pôvodných
32 000 € na 16 000 €.
Takže celkové neoprávnené finančné výdavky v projektoch:
• projekt „Zdravá škola, základ vzdelania ďalších generácií“ – 15 804,55 €
• projekt „Šarišské Michaľany – kanalizácia“ – 32 500,00 €
• projekt „Rozširujeme spoluprácu medzi Šarišskými Michaľanami a Dobczycami v oblasti kultúry, športu, rekreácie
a turistiky“ – 38 785,00 €
Neoprávnené výdavky vyčíslené kontrolnými orgánmi išli
na ťarchu rozpočtu obce, čím obci vznikla škoda v celkovej
výške 87 089,55 €.
Vo veci boli zaslané výzvy na úhradu spôsobenej škody
spoločnosti TRIPLE, s.r.o. vo výške 15 804,55 €, bývalému starostovi vo výške 32 500 € a bývalému starostovi a
bývalej prednostke spoločne a nerozdielne vo výške 38 785

€. Ak nedôjde k náhrade škody dobrovoľne, je možné škodu
vymáhať súdnou cestou podaním žaloby.
Stano Škop
predseda finančnej komisie
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Čo je to VZN?

Pomôžte revitalizovať
centrum obce
Aj keď nedostatok finančných prostriedkov neumožnili v minulom roku žiadnu investíciu, pripravujeme sa na
lepšie časy. Jednou z priorít je „poľudštenie“ centra obce.
Potrebujeme však mať víziu, ktorú by sme mohli postupne realizovať. Za centrum obce považujeme priestor pred
nákupným strediskom – trávnik od Jednoty k parkovisku,
parkovisko, autobusové zastávky, trávnik pred nákupným
strediskom.
Máte nápad, ako by mohlo vyzerať. Čo by tam nemalo chýbať? Ako ho vylepšiť? Chýba vám tam trhovisko?
Niečo iné? Viete ako by mohli vyzerať autobusové zastávky a priestory okolo nich? Dajte svoje nápady na papier,
napíšte, nakreslite a pošlite na prednosta@sarisskemichalany.sk alebo doručte na obecný úrad do 15.2.2012.
Všetky dobré nápady budú spracované a z nich následne vytvorená vizualizácia. Priestory autobusových zastávok a okolia hlavnej cesty budú realizované na jar 2012,
keďže v tomto roku bude robená kompletná rekonštrukcia
hlavnej cesty, vrátane osvetlených priechodov pre chodcov, dopravného značenia, zábradlí a pod.

Rodičom za priestupky
detí hrozí väzenie
Rodičom hrozí dvojročné väzenie nielen v prípade, ak
potomok pácha trestnú činnosť, ale aj keď sa dopustí
priestupkov. Priestupkom sú napríklad krádeže tovaru
do hodnoty 266 eur.
V zdôvodnení zákona sa uvádza, že na základe praxe
je páchanie priestupkov osobami mladšími ako osemnásť
rokov rovnako patologické pre ich vývin ako páchanie
trestných činov.
Spoločnosť musí mať záujem na zdravom vývine maloletých a mladistvých, a to predovšetkým sankcionovaním
osôb, ktoré im umožňujú dopúšťať sa týchto konaní.
Mali by byť postihnuté rodiny, v ktorých sú doslova recidivisti, kde ide o opakovanú činnosť.

JA, JA, len JA
Ľuďom vadí dym a smrad
ale JA potrebujem spáliť lepenku
Ľuďom vadia autá na chodníku pred NS
ale JA tam predsa nepôjdem peši
radšej prestrihnem zámku
Deťom sa nemá nalievať alkohol
ale JA potrebujem zarobiť
tak im predám aj cigarety
Zastávky majú slúžiť cestujúcim
ale JA si chcem vypiť čučo
tak čo by som si tam neurobil bar
Moja krčma má určené otváracie hodiny
ale JA chcem zarobiť viac – nechám otvorené
dokiaľ sa pije – ľudia nech sa sťažujú na nočný bordel
Ľudia chcú mať večer kľud, malé deti spia
ale JA sa chcem zabaviť
tak rozhadzujem okolo seba petardy
Lebo JA som ten dôležitý
ostatní sú nuly.

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná obcou vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy. Môže sa týkať miestnych poplatkov, škôl, verejného poriadku, zberu odpadov
a pod. Je záväzné pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území danej obce.
Návrh nariadenia zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej stránke obce v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas
ktorej môžu občania a právnické osoby podať pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu - doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Adresa na predkladanie pripomienok:
Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18,
082 22 Šarišské Michaľany
e-mail: starosta@sarisskemichalany.sk
e-mail: prednosta@sarisskemichalany.sk
Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej
väčšiny poslancov (3/5 väčšina prítomných poslancov).
Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a
zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Prijaté VZN je zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
Pozn.: V roku 2011 bolo prijatých 8 VZN, ku ktorým
prišla 1 pripomienka.
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Barbarské orezávanie
stromov musí skočiť

Takto vyzeral strom pred vypuknutím STIHL-epidémie.

Parkujeme ako chceme
Zákon 8/2009 Zb.z. o cestnej premávke
Parkovanie na chodníku
§ 25 (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť: q) na chodníku
okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
§ 52 (2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou
alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak
ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane
voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
Parkovanie v križovatke
§ 25, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť: d) na križovatke a vo
vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky
a 5 m za ňou;
§ 43 (5) Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4 a v § 25, môže
o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt; také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný zbor
alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta.

... a takto vyzerá teraz

Strih stromov v štýle „Michaľany 2002/2011“.
Strom v obytnej zóne plní dôležitú funkciu – produkuje kyslík, dáva tieň, tlmí hluk, zachytáva prach,
znižuje teplotu okolia. Preto rozumný človek stromy
chráni.
Veľmi divný spôsob ochrany bol doteraz praktikovaný na našom sídlisku. Už niekoľko rokov sa tu koncom
zimy vyskytuje zázračný jav, keď sa stromy premenia
na objekty podobné telegrafným stĺpom. Bez konárov,
len drevené drúky. Funkcia žiadna.
Príčina tohto javu nie je známa. Možno sa niekomu
zdalo jednoduchšie odrezať jeden hrubý konár ako
ostrihať 10 tenkých, možno sa občas niekto v bytovke
už nevie dočkať, keď skončí zimný spánok a vybehne
s pílkou von.
Divné je, že sa tento jav vôbec nevyskytuje v súkromných záhradách.

Web obce – akcie a inzeráty
Na obecnej webstránke pribudnú rubriky

„Pozvánky na akcie“ a „Inzercia“.
Ak pripravujete nejakú akciu a chcete o nej dať
vedieť ostatným, ak niečo chcete predať, kúpiť,
vymeniť – pošlite text na prednosta@sarisskemichalany.sk . Oznamy budú zverejnené zdarma do 24 hodín (v pracovných dňoch).
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Zlá správa pre školu, rodičov, obec ...
Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych žiakov v oddelených triedach porušila zákon. Škola má oddelené triedy pre rómskych žiakov zrušiť. Ide o vôbec prvé súdne rozhodnutie týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.
Čo sa vlastne stalo?
Sú rozhodol, že terajšie rozdelenie tried spĺňa znaky segregácie a nariadil škole zrušiť oddelené triedy, teda vytvoriť triedy zmiešané. Podľa reakcií rodičov bude nasledovať
to, že svoje deti zo školy zoberú a prihlásia ich do niektorej
zo škôl v okolí (Medzany, Sabinov, Prešov). Škola v našej
obci tak príde o žiakov, o peniaze zo štátnych dotácií a učitelia o prácu.
Ako k tomu došlo?
Vývoj situácie
V 70-tych rokoch zrušená ZŠ v Ostrovanoch. Dňa
8.6.2004 podpísal starosta obce J. Brendza dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Ostrovany. Podľa nej naša
ZŠsMŠ je povinná prijať všetkých žiakov s trvalým pobytom v obci Ostrovany. Zvyšuje sa počet žiakov z osady.
Po vstupe do EÚ bol veľký počet Rómov výhodou pre
tých, ktorí si chceli dobre zarobiť na „rómskych projektoch“ v rámci ESF. V projekte boli napísaní aj predstavitelia obce, vrátane bývalého starostu, prednostky, ich rodinných príslušníkov a ďalších ľudí, ktorí si za prácu v projekte
vyúčtovali stovky hodín, aj keď v tomto období vykonávali
svoje riadne zamestnanie.
Do roku 2004 boli v škole aj vyrovnávacie triedy, ale
každý žiak mal psychologické vyšetrenie a nariadený individuálny prístup, takže v triede ich bolo menej a učili sa pomalšie. Nadriadené orgány nemali proti týmto triedam žiadne námietky
Po nástupe J. Illéšovej 1.7.2004 boli tieto vyrovnávacie
triedy zrušené v rámci „organizačných zmien“. Za pomerne
krátke obdobie odišlo zo školy 26 pracovníkov, medzi nimi
mnohí kvalitní učitelia.
S kvalitnými učiteľkami odišiel aj veľký počet žiakov do
ZŠ Medzany. Tým sa prudko zmenil pomer žiakov v našej
ZŠ. Počet žiakov rýchlo klesol z 545 na 420, čím škola prišla o milióny Sk štátnych dotácií.
Rok 2008 – Škola podnikla zúfalý pokus na záchranu
a opäť vytvorila triedy pre Rómov, ale bez ich vyšetrení
a rozhodnutí psychológa. Starosta obce J. Brendza pred kamerami TV vyhlásil, že ide o experiment, ktorý v budúcnosti donesie výsledky.
V júni 2010 podáva košická mimovládka Poradňa pre občianske a ľudské práva žalobu na školu pre „segregáciu“
rómskych žiakov. Vtedajší menovaný nekvalifikovaný riaditeľ školy Rodák nepodnikol nič. Dňa 7.1.2011, mesiac po
prehratých komunálnych voľbách, starosta J. Brendza zorganizoval ešte konkurz na riaditeľa ZŠ. Do funkcie vymenoval M. Cvancigerovú.

Od januára do decembra 2011 sa konalo niekoľko súdnych
konaní, pričom hlavne v prvých si ZŠ počínala dosť chaoticky a bola jej uložená pokuta 150 EUR za nedostavenie sa na
zasadnutie. Škola nevedela hodnoverne doložiť dokumentáciou dôvod rozdelenia tried pre Rómov.
V decembri 2011 súd vyhlásil rozsudok, v ktorom prikázal oddelené triedy pre rómskych žiakov zrušiť. Navyše má
škola zaplatiť trovy konania 1087,- EUR a zverejniť v Učiteľských novinách celý rozsudok (12 strán) formou platenej inzercie.
Rozsudok dostala škola 28.12., obec ho mala až 10.1., keď
si poňho išiel osobne starosta. Dňa 12.1.2012 sa škola proti rozsudku odvolala.
Čo ďalej?
Obec v žiadnom prípade nechce obetovať zrekonštruovanú a dobre vybavenú školu (triedy, jedáleň, kuchyňa, 2
telocvične, dielňa, odborné učebne, výpočtová technika za
100 000 EUR,...) a deti vlastných občanov vyvážať do okolia. V situácii, keď máme s obcou Ostrovany spoločný obvod, však ich žiakov vrátane tých z osady prijímať musíme.
Po nástupe Ing. V. Lešša do funkcie starostu boli v spolupráci s obcou Ostrovany oslovené viaceré inštitúcie (Ministestvo školstva, Min. práce a soc. vecí, Úrad splnomocnenca
vlády pre Rómov, predsedníčka vlády I. Radičová a pod.) so
žiadosťou o výstavbu novej školy pre 370 školopovinných
žiakov z Ostrovan. Pozemok už obec má vytipovaný, chýbajú peniaze na stavbu (asi 2,5 mil. EUR). Ani jedna z oslovených inštitúcií nebola schopná za 2 mesiace zaslať odpoveď.
Do problému sa zapojil aj denník SME, kde zverejnil
veľkú reportáž M. Jesenský. Ten opäť požiadal predstaviteľov vlády o vyjadrenie k škole v Ostrovanoch. Šokovala
nás odpoveď z ministerstva školstva, ktoré napísalo, že nevidí žiadny problém, lebo žiaci z Ostrovan majú zabezpečenú školu v Šar. Michaľanoch, ktorá má dostatočnú kapacitu (!!!). Úradníci asi nevideli matriku v Ostrovanoch a netušia, čo je to demografický vývoj – v Ostrovanoch ročne
pribudne asi 50 detí. Ostatné organizácie odpovedali klasickým „nie sú peniaze“. Najviac pochopenia preukázal úrad
L. Nicholsonovej (SaS), ktorý navrhol obci Ostrovany podať žiadosť o vytvorenie komunitného centra so školou. Potom padla vláda. Pri návšteve v našej ZŠ 16. januára 2012
sa štátny tajomník MŠ SR vyjadril že školu v Ostrovanoch
nepostavia, lebo by nebola využitá škola v Medzanoch (?!).
Obecný úrad sa rozhodol zapojiť sa do procesu ako vedľajší účastník konania.
Ako ďalej?
Či už bude odvolanie na súde úspešné alebo nie, situácia si
vyžaduje zásadné riešenie. Aké sú možnosti?

1) Postavenie školy v Ostrovanoch
Postavením školy by Ostrovany získali vlastný školský
obvod. Základná škola v Šar. Michaľanoch by mohla prijímať aj žiakov z Ostrovan (ale nemusela by). Je predpoklad,
že by mohla získať tých žiakov z Ostrovan, ktorí momentálne chodia do ZŠ Medzany. Na postavenie tejto školy musí
vyvinúť veľkú snahu OcÚ v Ostrovanoch a s ním všetci, ktorým na tom záleží (rodičia, vedenie ZŠ a OcÚ Šar. Michaľany) v rámci svojich možností.
Po výstavbe by bol reálny návrat žiakov a učiteľov, ktorí sú momentálne v ZŠ Medzany, Sabinov, Prešov – škola
by tak získala 80-100 žiakov a tým aj 100 – 130 000 EUR
(3-4 milióny Sk) štátnych dotácií. Takto organizovaná škola s 350 – 400 žiakmi by bez problémov fungovala. Z voľných tried by mohli byť odborné učebne, prípadne by bolo
možné jeden spodný pavilón prerobiť na priestranné a hygienické šatne.
2) Zriadenie súkromnej základnej školy v obci
Súkromné základné školy už existujú v mnohých obciach.
Ich výhodou je, že nemajú pevne stanovený školský obvod
a môžu prijímať žiakov, ktorí spĺňajú ich podmienky. Pri dostatočnom počte žiakov v triede môže takáto škola fungovať
aj bez poplatkov od rodičov, iba zo štátnych dotácií. Škola musí mať hygienikom schválené priestory a byť zaradená
v sieti škôl MŠ SR, čo trvá spravidla rok. Žiadosti sa podávajú do konca júna.
Zriadením súkromnej školy sa neodstráni podstata problému, že do tunajšej ZŠ by naďalej chodilo 250 žiakov z osady a ich počet by sa stále zvyšoval, takže za pár rokov by zaplnili celú školu.
Smutné je, že o školu v Ostrovanoch viac bojujú naši ľudia ako tí, ktorých sa to týka najviac – občania obce Ostrovany.
Mgr. Jozef Mačo
prednosta OcÚ, riaditeľ ZŠ v rokoch 1999-2004
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Zachráňme našu školu pre naše deti... a čo ďalej...

Zhromaždenie „Zachráňme
našu školu pre naše deti“
18. januára o 17,00 hod. sa v telocvični základnej
školy verejné zhromaždenie na podporu základnej
školy v súdnom procese, týkajúcom sa údajnej segregácie žiakov. Na zhromaždení vystúpili zástupcovia
rodičov, školy, učiteľov, OcÚ a niekoľkých politických strán. V príspevkoch boli prezentované názory
na rozsudok okresného súdu, na vyučovanie žiakov
zo sociálne zaostalého prostredia, štatistické a demografické údaje a pod. Diskutujúci sa zhodli na tom, že
jediným trvalým riešením je výstavba základnej školy
v Ostrovanoch.

V utorok 18.01.2012 sa uskutočnilo mimoriadne plenárne zasadnutie n.f. Slnečnica pod názvom „Zachráňme našu školu pre naše deti“ za značnej účasti rodičov.
Je hodné uznania a poďakovania, že rodičom nie je
ľahostajný osud školy. Je obdivuhodné, že rodičia dokázali prejaviť svoj občiansky postoj k prakticky nevykonateľnému rozhodnutiu súdu, lebo prípadná právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia súdu bude mať
za následok likvidáciu školy pre michalianske deti. Aj
napriek, na úvod moderátorom stretnutia avizovanej,
apolitickosti stretnutia, už viac či menej obdivuhodné boli vystúpenia zástupcov politických strán. Nie je
možné uprieť organizátorom stretnutia dobrý úmysel,
avšak okrem akéhosi apelu, ktorý bude mať možno
odozvu v médiách, je potrebné sa k riešeniu problémov
školy postaviť prakticky.
O čom, či vlastne v čom je problém? Rešpektujúc právnu subjektivitu školy v tom zmysle, že zriaďovateľ nie je
aktívne legitimovaný zasahovať do zákonných právomoci a kompetencií riaditeľa školy, je potrebné povedať, že
keď už ide v podstate o bytie či nebytie školy, nemôže to
fungovať tak, že starosta obce sa dozvie o rozsudku súdu
z novín a riaditeľka školy nie je schopná, neviem z akého dôvodu, informovať zriaďovateľa o aktuálnom stave v
súdnom konaní. Pričom k rozsudku, doručenému škole
28.12.2011 sa starosta dostane až 10. januára po osobnej

návšteve v ZŠ a k textu odvolania až na stretnutí rodičov
(18.01.2012). Je zrejmé, že tu niečo nefunguje. Ako môže
potom zriaďovateľ niesť zodpovednosť za školu?
Obdobne to platí o Rade školy, ktorá je zo zákona „iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania“. Keď už ani pri
situácii, v akej sa škola ocitla po vydaní rozsudku, nie je
predsedníčka rady školy schopná zvolať radu, aby sa tým
zaoberala, tak tu opäť niečo nie je v poriadku a nefunguje.
A na záver – mediálne nevytvárajme kvázi hrdinov
a ani záchrancov školy (a týka sa to aj pár osôb zo Slnečnice) z tých, ktorí majú podiel na existujúcom stave
a ktorým doterajší stav dlho vyhovoval a vyhovuje (napr.
rómske projekty ESF, pracovné miesta...). Lebo kvôli
svojmu krátkodobému prospechu v minulých rokoch vytvorili stav, ktorý môže mať dnes pre našu školu katastrofálne následky.
Osobne si myslím, že súd nemohol rozhodnúť inak, ako
rozhodol, pri takej argumentácií a pri takom obhajovaní
zvoleného spôsobu „poschodového“ vyučovania, ako zvolila škola.
Je najvyšší čas to zmeniť.
Stano Škop
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Súd prikázal škole prestať segregovať rómske deti
Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych žiakov
v oddelených triedach porušila zákon. Ide o vôbec prvé súdne rozhodnutie týkajúce sa segregácie rómskych detí vo
vzdelávaní na Slovensku.
Žaloba
Verejnú žalobu na školu podala Poradňa pre občianske
a ľudské práva z Košíc v júni 2010. Podľa žaloby Základná škola v Šarišských Michaľanoch má dlhodobo zriadené
triedy, ktoré navštevujú výhradne žiaci rómskeho pôvodu.
Navyše sú umiestnené na samostatnom poschodí v budove
školy. V školskom roku 2008/2009 boli do nich preradené
aj ďalšie rómske deti, ktoré dovtedy sa vzdelávali spoločne
so žiakmi z majority. Vzdelávaním rómskych detí v segregovaných triedach dochádzalo podľa žalujúcej organizácie
k ich diskriminácii na základe etnického pôvodu. Amnesty
International počas súdneho konania zaslala súdu svoje stanovisko k prípadu.
Rozhodnutie
Súd uznal argumenty žalobcu, že škola porušila zásadu
rovnakého zaobchádzania v zmysle Antidiskriminačného
zákona. Žalovanej škole prikázal napraviť nezákonný stav.
V praxi to znamená zrušiť čisto rómske triedy a vytvoriť
zmiešané. Z rozhodnutia tiež vyplýva pre školu povinnosť
publikovať plné znenie rozsudku v Učiteľských novinách,
aby sa s ním mohli oboznámiť aj iné základné školy a rozhodnutie malo preventívny charakter. „Po prvýkrát slovenský súd odsúdil rozšírenú a nezákonnú prax segregovaného vzdelávania rómskych žiakov, ktorá sa dotýka tisícov
detí. Táto prax negatívne ovplyvňuje ich budúcnosť, vyčleňuje ich na okraj spoločnosti a vystavuje chudobe a diskriminácii“, povedala Barbora Černušákova z Amnesty International, Londýn.
Odvolanie
Škola zvažuje, či sa voči rozsudku okresného súdu odvolá. „Možnosť konzultujeme s právnikom,“ uviedla pre SME
riaditeľka Mária Cvancigerová. Oddelené triedy zriadilo
bývalé vedenie základnej školy. Podľa Cvancigerovej, ktorá
nastúpila do funkcie v januári minulého roku, cieľom bolo
prispôsobiť výchovu a vzdelávanie potrebám a možnostiam
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: „Učiteľky,
ktoré sa venujú rómskym deťom, sú presvedčené, že jedine
uplatnením individuálneho prístupu môžu znevýhodnené
deti svoj hedikep odstrániť. V zmiešaných triedach to nie
je možné.“ Podľa riaditeľky návrat k zmiešaným triedam by
znížil celkovú úroveň vzdelávania na škole.
Ďalšie žaloby
Základná škola v Šarišských Michaľanoch má 400 žiakov, z toho takmer 250 detí z rómskej osady v susedných

Ostrovanoch denne do nej dochádza. V Ostrovanoch totiž
základnú školu nemajú. „Rodičia detí zo Šarišských Michalian spísali ešte pred mojím nástupom do funkcie petíciu proti vytváraniu zmiešaných tried. Viacerí radšej vozia
svoje deti do školy v Medzanoch, v Sabinove, či v Prešove. Môže sa stať, že nakoniec u nás ostanú len rómski žiaci,“ uviedla riaditeľka. Podľa súdu však škola uprednostnila
protiprávne segregované vzdelávanie pred rozvíjaním inkluzívneho vzdelávania. „Rozhodnutie súdu je plne v súlade s medzinárodnými štandardami na ochranu ľudských
práv. Základné školy musia rozvíjať individuálny prístup
k výučbe žiakov v kolektíve a nevyčleňovať ich z bežného vzdelávacieho prúdu,“ zdôraznil Štefan Ivanco. Poradňa
pre ľudské práva je pripravená poskytnúť odbornú pomoc
pri tvorbe interného desegregačného plánu. Podľa Ivanca
diskriminácia rómskych žiakov v Šarišských Michaľanoch
nie je na Slovensku ojedinelá. „Vieme aj o ďalších školách.
Chceli sme počkať, ako dopadne pojednávanie. Je dosť
možné, že podáme aj ďalšie žaloby.“
Rodičia:
Preložíme deti do iných škôl
Pri rodičovských združeniach sa rodičia nerómskych žiakov pravidelne informujú o tom, či budú deti z bežných
tried zlúčené so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Priamo nám povedali, že v takom prípade deti zo
školy preložia do inej,“ dodala riaditeľka. „Naše deti by
boli takto diskriminované tým, že učitelia sa musia viac
venovať slabým žiakom a na šikovnejšie nemajú dostatok
priestoru,“ vraveli zákonní zástupcovia detí zo Šarišských
Michalian.
Korzár, 9.1.2012 (tim)

Zákaz segregácie na Slovensku je smiešny
Pre denník SME som sa vyjadrila k rozhodnutiu súdu,
ktorý zakázal ZŠ v Šarišských Michaľanoch segregovať
rómske deti od nerómskych. Povedala som, čo si myslím.
Pre tých, ktorí článok nečítali, tu je moja skrátená odpoveď:
„Súd mohol rozhodnúť okamžite, ale okamžité riešenie neexistuje. Pomohlo by, keby sa triedy zostavili správnym pomerom. Možno ich robiť menšie, rozdeliť školákov v správnom pomere, aby rómske deti mali individuálnejší prístup.
Je ale pravda, že v minulosti keď boli zmiešané triedy, tak
majoritní rodičia deti odtiaľ odhlasovali. Mám syna, ktorý
ma 12 rokov a určite by som ho z podobnej triedy nevzala,
ale asi by to nebolo jednoduché a nebola by som tým nadšená.“
Poďme si to rozobrať. Súd síce rozhodol, ale neexistuje spôsob, akým by škola mohla rozhodnutie súdu naplniť.
Prečo? Lebo akonáhle sa riaditeľka pokúsi integrovať rómske deti, vznikne čisto rómska škola. Taká je realita. Rodičia nerómskych detí pošlú deti do inej školy. Takže, nebudeme mať čisto rómske triedy, ale čisto rómske školy. Jediným riešením by bolo vytvoriť oveľa viac tried ako je tých
jestvujúcich, v ktorých by bol pomer rómskych detí k nerómskym povedzme 2:10. Lenže, to je nemožné. Zo 430
detí na škole je viac ako polovica rómskych. Redaktorovi
som preto okrem iného povedala aj to, že ľudsko-právne teórie, vrátane antidiskriminačnej legislatívy, vyzerajú dobre
na papieri, ale v praxi sú nepoužiteľné. S praxou sa potýkajú ľudia ako riaditeľka a učitelia ZŠ v Šarišských Michaľanoch, ako aj rodičia rómskych aj nerómskych žiakov. A tí sa
búria. Pochopiteľne. Rozsudok súdu totiž reaguje na to, že
segregácia je postavená mimo zákon. Ale toto môže byť v
praxi naplnené len v takej krajine, ktorá nemá rómske
osady v takom stave ako máme my. V takej krajine, kde
štát investuje do predškolskej výchovy, aby potom deti z takéhoto zaostalého prostredia v škole nebrzdili deti z majori-

ty. V takej krajine, ktorá nerozdáva prídavky na deti len
pre to, že ste rodič, ale skúma, aký ste rodič. Či vaše dieťa sedí v škole polonahé, špinavé, hladné a zavšivavené.
A tu sa dostávam k vete, za ktorú som si od mnohých čitateľov vyslúžila kritiku – že by som svoje dieťa z integrovanej triedy nevzala. Je fakt, že by som tým nebola nadšená a
je fakt, že moje dieťa nechodí do školy v Šarišských Michaľanoch. Napísalo mi zopár ľudí z prostredia, kde sú veľké
rómske osady a ktorých deti chodia do ZŠ s rómskymi deťmi. Chcú odo mňa úprimné odpovede. A myslím, že si ich
zaslúžia. Napriek môjmu ľudskému presvedčeniu a napriek
tomu, že ako politik som viazaná istou dávkou politickej korektnosti musím napísať, že to bola práve politická korektnosť, ktorá spôsobila, že moja odpoveď na priamu otázku
redaktora nebola najúprimnejšia...
Takže, teraz úprimne. Áno, vadilo by mi, keby som
môjmu synovi každý deň po príchode zo školy mala čistiť
jeho hlavu od vší. Áno, vadilo by mi, keby mu hladní spolužiaci kradli desiatu. Áno, vadilo by mi, keby mi deň čo deň
doma nariekal nad tým, že musí sedieť vedľa páchnuceho
spolužiaka. Áno, vadilo by mi, keby chodil domov zo školy
s monoklom len pre to, že sa nenarodil v osade.
Kým deti z osád nebudú chodiť do školy pripravené, umyté a nasýtené, hra na vadí – nevadí bude mať rovnaký záver.
A z antidiskriminačnej legislatívy a z rozsudkov súdov na
nej založených si môžeme urobiť trhací kalendár. Suma –
sumárum, ospravedlňujem sa všetkým rodičom, ktorí majú
deti v zmiešaných školách a majú negatívne skúsenosti, a
ktorých moja typicky bratislavská odpoveď v klišé politickej korektnosti nasrdila a urazila. Aj keď, úprimne, veľmi
by som si priala školy bez segregácie rómskych detí. Možno raz – v inej dobe, v inom Slovensku.
11.01.2012
Lucia Nicholson, štátna tajomíčka MSVaR SR
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Voľby novej rady školy
Rodičia majú možnosť zvoliť si zástupcov, ktorí budú
naozaj presadzovať ich záujmy.
Dňa 7.4.2012 uplynie 4 ročné funkčné obdobie terajšej
Rady školy. Do tohto termínu musí byť zvolená nová.
Čo je Rada školy: Rada školy je iniciatívny a poradný
samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy.
Zloženie Rady školy:
1 zástupca pedagógov ZŠ
1 zástupca pedagógov MŠ
1 zástupca nepedag. zamestnancov
3 zástupcovia rodičov ZŠ
1 zástupca rodičov MŠ
4 zástupcovia obce
Voľby zástupcov rodičov ZŠ:
• treba zvoliť 3 zástupcov
• rodičia navrhnú kandidátov do Rady školy
• na celoškolskom zhromaždení sa rodičom rozdajú
lístky s menami kandidátov
• každý rodič na lístku zakrúžkuje maximálne 3 mená
• zvolení sú tí, ktorí získajú najviac hlasov
Voľby zástupcov rodičov MŠ:
• treba zvoliť 1 zástupcu
• rodičia navrhnú kandidátov do Rady školy
• na celoškolskom zhromaždení sa rodičom rozdajú
lístky s menami kandidátov
• každý rodič na lístku zakrúžkuje maximálne 1 meno
• zvolený je ten, ktorý získal najviac hlasov
Kandidáta do RŠ môže navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.
Volí sa tajným hlasovaním. Platný je každý lístok, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov.
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov. Každý rodič má iba 1 hlas,
bez ohľadu na počet detí v škole.
Zákony: Vyhláška 291/2004 o voľbách do orgánov
školskej samosprávy; Zákon 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
Poznámka:
Rodičia by si mali uvedomiť, že Rada školy reprezentuje ich záujmy. Nemali by k voľbe pristupovať spôsobom
„ta ja nemám čas, nech to zoberie niekto druhý“
Doterajším zvykom bolo, že nejaká skupina si navrhla
v triedach svojich zástupcov a ostatní rodičia sa potešili,
že „to niekto zoberie“ a zvolili ich. Potom sa len čudovali,
že zvolený na zasadnutia nechodí, že RŠ sa k ničomu nevyjadruje, že práca je len formálna a ich záujmy nezastupuje nikto. Tento spôsob je navyše v rozpore s vyhláškou,
kde sa žiadni triedni dôverníci ani voľby v triedach nespomínajú. Volí sa tajne a na celoškolskom zhromaždení,
kandidáta môže navrhnúť hociktorý rodič.
Nebojte sa navrhnúť svojich kandidátov, ak si myslíte,
že budú zastávať vaše záujmy. Nie tých, ktorí najviac vykrikujú, ale tých, ktorí sú schopní dávať rozumné návrhy.

Schválený ďalší autobus
pre žiakov z Ostrovan
Na žiadosť obce premáva ďalší spoj Šar. Michaľany Ostrovany s odchodom o 12,20 hod. Tento spoj by mal
slúžiť na odvoz žiakov, ktorí skončili vyučovanie v ZŠ po
4. a 5. vyučovacej hodine.
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Šarišské Michaľany

Segregácia ktorej menšiny v Šarišských Michaľanoch?

„Škola v Šarišských Michaľanoch musí prestať segregovať deti Slovákov a Rómov a musí vytvoriť zmiešané
triedy.“ Súd vyslovil rozsudok a teraz by malo nastať jeho
vykonanie.
1. Zaujímalo by ma, aké pedagogické vzdelanie mali
sudcovia, keď dokázali učiteľom, tak jasne povedať, že
ich vyučovací postup a prístup, poškodzuje našu etnickú
menšinu?
Počul som už také množstvo rôznych názorov na segregáciu na školách, že by som si ako neodborník asi sotva trúfol
povedať, či oddelené vyučovanie detí na nižšom stupni je
pre deti naozaj škodlivé. Osobne si myslím, že by o tom
mali rozhodovať skúsenosti pedagógov a nie sudcov.
2. Rozhodnutie súdu má aj čisto praktický nedostatok.
Pochopil som ho tak, že je tu diskriminovaná menšina.
Kto je v tomto prípade vlastne menšina? Mám dojem,
že tou sú deti Slovákov, žijúcich v Michaľanoch. Ak má
škola 22 tried a z nich je 12 tried čisto s deťmi Rómov, je
tu vlastne segregovaná menšina Slovákov.
Asi by teraz mala nasledovať petícia rodičov slovenskej menšiny detí na škole a následná žaloba na štát, aby
zabezpečil deťom Slovákov, možnosť navštevovať školu
na primeranej úrovni bežnej na iných školách, napríklad v
Bratislave, ktorá zodpovedá nárokom našej kultúry a našich
požiadaviek na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdelania.
Myslím tým úroveň kultúrnu, ale aj úroveň hygienickú a
samozrejme úroveň bezpečnostnú. Rodičia tunajšej slovenskej menšiny by mali tiež žiadať, aby sa učitelia venovali ich deťom rovnako intenzívne, ako je to zvykom na iných
slovenských školách, ktoré navštevujú deti bežnej slovenskej populácie. Učitelia sa totiž v snahe „ťahať dopredu“
deti Rómov, ktoré zaostávajú po takmer všetkých stránkach,
nemôžu venovať slovenským deťom na inde úplne bežnej
úrovni, lebo deti Rómov z Ostrovian žijú v inej kultúrnej dobe a spoločnosti, či si to priznať chceme, alebo nie.
Ostrovany sú síce osada na Slovensku, ale kultúrou časti
obyvateľstva patria do úplne inej zemepisnej oblasti niekde v krajinách rozvojového sveta a pravdepodobne aj
do úplne inej časovej doby.
3. Otázne je aj to, čo bude nasledovať? Súd môže nariaďovať, čo len chce, ale sú tu ešte rodičia a deti. Tak, ako je
tomu už dnes, dochádza k prirodzenej segregácii, keď rodi-

čia slovenských detí zo Šarišských Michalian, zapisujú svoje deti na iné školy, v iných obciach. Nerobia tak zo žiadnej
rozkoše a určite ich to neteší. Na otázku, prečo to robia, som
už nepriamo odpovedal, ale zhrniem to ešte raz: Boja sa o
svoje deti a chcú ich mať vzdelané a zdravé. S najväčšou pravdepodobnosťou, ich teda presunú do iných škôl a
segregácia tu, v Šarišských Michaľanoch, bude ešte väčšia.
Kým teraz deti chodili aspoň do jednej etnicky zmiešanej
školy, teraz sa situácia ešte viac vyhrotí a deti budú od seba
oddelené, teda segregované, úplne dokonale.
Aké je riešenie?
Ako prvú, by mal štát zabezpečiť výstavbu školy v obci
Ostrovany. Je tam dostatok detí a aj dostatočný populačný
prírastok a deti by to mali do školy aj podstatne bližšie, než
dochádzať 3 kilometre do školy v Šarišských Michaľanoch.
Škola by mala mať odborný personál hovoriaci rómskym
jazykom, tak aby sa bez najmenších problémov dorozumeli
učitelia s deťmi. Deti by mali mať učebné plány nastavené tak, aby čo najrýchlejšie zvládli slovenčinu, ktorá je pre
ne prakticky cudzím jazykom a aby získali všetky potrebné návyky, ktoré sú bežné v civilizácii 21. storočia a ktoré
oni nemajú. Je to práve vzdelanie, ktoré môže dať deťom
z osád šancu, dostať sa vyššie na spoločenskom rebríčku
a nie rozhodnutie súdu, nech už je akokoľvek motivované
spravodlivosťou. Život totiž vôbec nie je spravodlivý a deti
z osád takto doslova oberáme o šancu, prebojovať sa vyššie
a nezostať na “smetisku” spoločnosti.
Na záver Vám prikladám aj citáciu z internetovej stránky obce Ostrovany. Skúste sa zamyslieť, ako pripravené
do školy školy idú slovenské deti. Tie rómske z osád toľko
šťastia nemajú a ak ich chceme dostať na porovnateľnú úroveň, akú majú deti väčšinového obyvateľstva, tak im musíme dať v škole oveľa viac času a venovať sa im na úplne
inej úrovni. “Komunitné centrum Ostrovany v súčasnej
dobe pracuje na projekte „Premosťovanie komunít na
strednom a východnom Slovensku“, ktorý sa začal v
roku 2009. V tomto projekte sa zameriavame na predškolskú výchovu, deti vo veku do 5 rokov, ktoré sa učia
rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učia sa základným
hygienickým návykom a pod.”!!! Súd možno rozhodol
podľa zákonov, ale rozhodol naozaj správne?
Ing. František Ksenzsigh (SaS, asistent poslanca), Prešov

Poslanec Kužma tvrdí, že všetci sa boja aktivistov
Súdne rozhodnutie o údajnej diskriminácii rómskych žiakov v Šarišských Michaľanoch považuje
poslanec NR SR Štefan Kužma
(SDKÚ) za nešťastné. Podľa neho
sa všetci boja aktivistov, ktorí žalobu podali.
Žiadna segregácia, ale prispôsobenie tým, ktorí potrebujú individuálny
prístup. Takto vníma rozdelenie detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia do samostatných
tried poslanec Štefan Kužma. „Ak bude musieť škola deti
zlúčiť, pôjde o znevýhodnenie ostatných detí, ktoré majú
právo vzdelávať sa takým tempom, ako ich rovesníci napríklad pri Bratislave,“ hnevá sa poslanec.
Vychováme negramotných?
Poslanec je sklamaný z vyjadrení politikov, ktorí majú
rovnaký názor ako súd. „Všetci sa boja aktivistov. Mimovládne organizácie nás vedú do nešťastia!“ vraví Kužma.

K rozsudku sa vraj nemá vyjadrovať človek, ktorý žije
na druhom konci republiky a problému nerozumie. Postup
vedenia školy chápe: „Deti z osád sa snažia viesť k tomu,
aby z nich boli napríklad dobrí murári. My ich však nútime
do toho, že buď budú všetky deti lekári, právnici alebo nič.
A výsledok je nič. Ak nemajú podmienky na domácu prípravu, ťažko zvládnu trebárs učivo angličtiny v ôsmom ročníku. Navyše, nevedia poriadne slovenčinu. Takto vychováme
iba negramotných ľudí.“
Rovnaký názor na problém majú aj rodičia z oboch komunít. „Nechceme, aby naše deti spojili s ostatnými. Medzi
svojimi sa cítia lepšie,“ uviedla Jarmila Duždová. V tomto duchu vypovedala aj na súde ako svedok. „Pred tromi
rokmi sme museli z organizačných dôvodov niektoré triedy
zlúčiť. Žiaci z Ostrovian sa hanbili odpovedať, chodili za
učiteľmi plakať, aby sme ich oddelili,“ tvrdí súčasná riaditeľka školy Mária Cvancigerová.
Zdroj: Korzár, 12.1.2012,
Ingrid Timková (krátené)
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Štatistika o počte obyvateľov obce
Šarišské Michaľany k 31.12.2011
Celkový počet obyvateľov: 2 832 (1 394 mužov a 1 438
žien). V roku 2011:
sa narodilo
38 detí (27 chlapcov a 11 dievčat)
sobáše
34
úmrtia
19 občanov (11 mužov a 8 žien)
prisťahovanie 31
odsťahovanie 34
Vekový priemer zomrelých je: muži – 67 rokov, ženy –
70 rokov
Veková štruktúra obyvateľov:
od 0 do 15 rokov - 546
od 16 do 18 rokov - 126
od 19 do 60 rokov - 1699
od 61 do 80 rokov - 407
nad 80 rokov
- 53 (18 mužov a 35 žien) 		
V obci Šarišské Michaľany je najviac frekventované
priezvisko:
Rakaš
- 88
Mikloš
- 40
Machala - 31
Pešta
- 51
Marton
- 28
Dužda
- 44
Najviac používaným menom u žien je:
Jana
- 44
Mária
- 150
Helena
- 42
Anna
- 71
Katarína - 49
Martina
- 38
Najviac používaným menom u mužov je:
Jozef
- 142
Ján
- 73
Martin
- 103
František - 53
Peter
- 85
Vladimír - 43
Matričná činnosť
Matričný úrad v Šarišských Michaľanoch vykonáva matričnú agendu pre obce Šarišské Michaľany a Ostrovany.
V roku 2011 bolo v Šarišských Michaľanoch uzatvorených 25 sobášov z toho 12 cirkevných a 12 civilných.
V matričnom obvode sme zaznamenali 12 úmrtí, z toho
8 v Šarišských Michaľanoch a 4 v Ostrovanoch. Ostatné
úmrtia sú zapísané v matrikách príslušných podľa miesta úmrtia.

Spoločenská kronika
Matričné udalosti
september 2011 – december 2011
Narodení: 					
Čirč Roman
Senderák Adam
Bečaverová Liliana
Markuš Oliver
Fecko Vladimír
Rakaš Adrián
Mikloš Ján
Rakaš Dávid
Krehlíková Karin
Radvanský Dávid
Vikartovský Tobias
Machalová Emma
Kriško Martin
Múdra Vanesa
Fabianová Soňa
Bednárová Tatiana
Rokošný Tomáš
Lazor Tobias
Manželstvo uzavreli:
Kolarčík Anton a Mgr. Česánková Miroslava
Kosorin Andrej a Palčová Dana
Lipták Martin a Ing. Veselovská Andrea
Strelec Štefan a Kožárová Monika
Viktor Miroslav a Fiľaková Katarína
Mgr. Vojtek Jozef a Mgr. Šimová Lenka
Javorský Milan a Zahuráková Ľubica
Mesarč Stanislav a Sedláková Ivana
Mičinec Milan a Kandráčová Slavomíra
Navždy nás opustili:
Lukáčová Mária
Mudrá Mária
Klein Milan
Kožárová Agnesa
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Financovanie športu v obci
Každý rok sa na obecnom úrade zídu žiadosti športových klubov o dotáciu na kalendárny rok.
Teda ani nie tak o dotáciu, ako o preplatenie podstatnej čiastky na činnosť. V dobe obmedzovania
výdavkov je čas pozrieť sa podrobne na financovanie športu v obci a stanoviť si, čo chceme mať,
čo chceme platiť a koľko si môžeme dovoliť. Netreba zabúdať, že rozdeľujeme peniaze, ktoré
patria všetkým občanom obce.
Aké športové kluby má obec?
Odpoveď bude prekvapivá – žiadny. V obci pôsobí 5 občianskych združení, zaregistrovaných na MV SR:
Obecný športový stolnotenisový klub (od 29.11.2006)
Obecný športový futbalový klub (od 14.4.2000)
Športovostrelecký klub (od 2.8.1999)
ŠK Fitness (od 20.9.1994)
TJ Slovan Imuna (od 16.7.1990)
Napriek slovu „obecný“ v názve ani jeden z týchto klubov nezaložila obec. Ide o samostatné občianske združenia,
ktoré majú svoje stanovy, svoj účet a svoje vedenie. Na financovanie svojej činnosti môžu získavať peniaze z dotácií,
z grantov, 2% podiel z dane, z darov, vlastnej činnosti, od
sponzorov a podobne.
Čo chceme financovať?
Aby sa stanovili jasné pravidlá pre financovanie športu,
je nevyhnutné odpovedať na niekoľko zásadných otázok:
Chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre rekreačné športovanie? Chceme podporovať z daní občanov iba mládež do
18 rokov alebo aj dospelých? Je pre nás dôležitejších 20 detí
na ihrisku alebo titul majstra, prípadne účasť vo vyššej súťaži? Je prioritou obce športovanie našich občanov alebo nás
viac zaujímajú výsledky klubov aj za cenu, že 30-60% športovcov je z iných obcí? Alebo chceme všetko naraz? Máme
na to?
Čo je našim cieľom?
prehľadné financovanie (jasná a známa štruktúra klubov,
funkcionárov, všetko zverejnené) dotovať z našich daní
športovanie našich občanov, hlavne detí a mládeže vytvorenie podmienok pre neorganizovaný šport
Ako to dosiahnuť?
Vychádzajme z predpokladu, že ak si niekto založí občianske združenie, nemôže požadovať, aby jeho činnosť financovali z 90% iní, hlavne ak vlastný vklad je minimálny alebo
žiadny. Obec môže oceniť prínos menovaných OZ k športovej činnosti (športovanie mládeže, výchova talentov, reprezentácia obce), ale za jasných podmienok: kluby zverejnia
zoznamy členov; kluby budú vyberať členské príspevky, aby
ich činnosť nefinancovali iba ostatní občania; kluby sa zaregistrujú ako príjemcovia 2% z dane; klub zverejní podrobné
vyúčtovanie dotácie, inak peniaze z dotácie vráti a nedostane ďalšiu; na neorganizovaný šport sa dá toľko financií ako
na organizovaný (športoviská, akcie,...); budeme podporovať domáce talenty a súťažiť s tým, čo doma máme
Čo sa už urobilo?
OcÚ zverejnil na svojej webstránke informácie o všetkých poberateľoch dotácií – základné informácie (vedenie,

členské poplatky a pod.), štatúty klubov, vyúčtovanie za rok
2010 a 2011
– kluby musia mať zvolené vedenie podľa schválených
stanov; kluby boli vyzvané, aby sa zaregistrovali ako príjemcovia 2% z daní; kluby musia vyberať členské (podľa neho
sa určí počet členov); v prípade, že klub riadne nevyúčtuje
predchádzajúcu dotáciu, musí peniaze vrátiť a nové nedostane; obec prispeje iba na nutné výdavky klubov, ostatné
(občerstvenie, pokuty, cestovné viacerých rodinných príslušníkov na zápasy a pod.) si musia financovať sami.
Aký je reálny stav v kluboch?
Stolný tenis
Počet členov je 51. Aktívnych hráčov 26, z toho cezpoľných 16 (t.j. 61,23%). Klub je registrovaný medzi prijímateľmi 2% dane za rok 2011. Členský poplatok sa nevyberá.
Príspevok v roku 2011 bol 2000,- EUR (na úhradu štartovného, cestovného a materiál). V roku 2011 má klub sa
sebou výbornú sezónu. Medzi najväčšie úspechy patrí zisk
medailí na Majstrovstvách Slovenska, kde získali jednotlivci
2x bronz, družstvá 1x zlato, 1x striebro a 1x bronz a účasť
v kvalifikácii o postup do extraligy. Prioritou činnosti je výchova mládeže. Klub organizuje tradičné turnaje pre rodičov
a deti a umožňuje využiť herňu pre rekreačnú hru.
Futbal
Počet členov je 131, v 5 družstvách hrá 96 hráčov, z toho
cezpoľní 33 (t.j. 34,4%). V roku 1999 ešte bol súčasťou
OŠK, v roku 2000 vznikol OŠFK. V roku 2006 sa ešte spomína 5-členný výbor, ktorý sa postupne rozpadal a nakoniec klub viedli prakticky dvaja ľudia. Stanovy OZ neboli
dodržiavané, klub existoval 5 rokov bez členskej schôdze,
bez zvoleného vedenia (predseda, pokladník, revízna komisia). Výdavky neboli riadne vyúčtované, faktúry chodili
na obecný úrad (!). Je nepochopiteľné, ako za týchto podmienok mohlo obecné zastupiteľstvo schvaľovať tomuto
občianskemu združeniu dotácie v tisícoch EUR. Klub nebol
zaregistrovaný ako príjemca dane 2%, nevyberalo sa žiadne
členské.
Dotácia v roku 2011 bola 4579 EUR, Väčšina výdavkov
išla na poplatky (štartovné, rozhodcovia, doprava), ale vo
vyúčtovaní sa objavili aj také kuriozity ako preplatenie pokút za žlté a červené karty. Okrem príspevku obec zaplatila
aj 850 EUR za zájazd mladších žiakov do Nemecka na turnaj. Klub získal ďalších 3000 eur od sponzora, materiálnu
pomoc dostáva aj od firiem (dresy, jedlo,..).
Prihlásením dorastencov do vyššej súťaže stúpli náklady
tohto družstva z 1200 eur na 3000, pričom klub bol navyše povinný zostaviť aj druhé družstvo dorastu. Keďže toľko
hráčov nemal, tvoria ho prevažne hráči z okolitých obcí..

Poďakovanie E. Zborovjanovi
2. decembra 2011 po svätej omši duchovný otec Anton Lesník sa poďakoval
Emilovi Zborovjanovi, pokladníkovi ružencového spoločenstva za mnohoročné
príkladné vedenie tejto náročnej a zodpovednej práci. Odovzdal mu kyticu kvetov a útlu knižôčku z ktorej prečítal báseň
od Milana Rúfusa. Emil Zborovjan bol pokladníkom spoločenstva od roku 1996, zároveň je aj kronikárom farnosti. Zakladateľom
farskej kroniky bol vdp. Štefan Sninčák, ktorý ju viedol až do 29. septembra 1949, kedy
emigroval do USA. Po jeho odchode z farnosti sa kronika neviedla celých
46 rokov. Uvedomujúc si povinnosť zanechať pre nastavajúce generácie aspoň stručný zápis
o tom, čo všetko sa urobilo v našej farnosti počas tohto obdobia
pre zveľadenie Božieho chrámu
v roku 1996 podľa nariadenia
Konferencie biskupov Slovenska
sa obnovilo písanie farských kroník vo farnostiach, kde sa písali
alebo sa vôbec neviedli. Vedenie

kroniky prevzal Emil Zborovjan, ktorý zriadil i Prílohu k farskej kronike, v ktorej sa nachádzajú fotografie, novinové články, vzácne listiny a plagáty. Do roku 2006 sa farská
kronika písala ručne. Od roku 2007 sa kronika vedie v modernejšom šate. Pomocným
kronikárom od roku 2007 a zároveň aj fotografom je Marek Sekerák.
Po milej slávnosti duchovný otec vyhlásil,
že na základe volieb ružencového spoločenstva do funkcie pokladníka bola jednohlasne
zvolená Mária Švecová.
Marek Sekerák

Organizácia klubu sa normalizovala po tom, ako terajší
predseda p. K. Marcinko 15. júla 2011 zvolal členskú schôdzu, kde boli zvolení všetci potrební predstavitelia (podľa
stanov OZ) a vypracovaná štruktúra klubu. Zároveň bolo
uložené vedeniu: preskúmať stav záväzkov OŠFK voči dodávateľom s prípadne záväzky voči fyzickým osobám; vypracovať správu revíznej komisie o hospodárení a nakladaní
s finančnými prostriedkami za predchádzajúce obdobie, ďalej vedenie účtovnej evidencie a pokladničných dokladov,
vyhotoviť koncepciu rozvoja klubu na najbližších 5 rokov
a túto predložiť na mimoriadnu členskú schôdzu 28.1.2012.
V súčasnosti OŠFK vykonáva svoju športovú činnosť v 5
družstvách: prípravka, žiaci, dorast, ml. dorast, muži. Voľne pridružený je kolektív známy ako Old Boys (25 hráčov).
V uplynulej sezóne dorastenci vybojovali postup do III. ligy
VsFZ Košice a muži skončili v 1. triede ObFZ Prešov na 2.
mieste.
Športová streľba
Počet členov je 37, z toho cezpoľní 19 (t.j. 51,35%). Klub
je registrovaný medzi prijímateľmi 2% dane za rok 2011.
Členský poplatok je 5,- EUR mládež do 16 rokov a 15,EUR nad 16 rokov. Príspevok v roku 2011 bol 2000,- EUR
(na úhradu štartovného, ubytovania, cestovného na súťaže,
nákup streliva a streleckého materiálu). Medzi najvačšie
úspechy patrí 10. miesto J. Korinka a 11. miesto S. Slaminku na jubilejných 50. Majstrovstvách sveta v Mníchove,
majstrovské tituly zo slovenského šampionátu J. Korinka
a P. Zborovjana, medailové umiestnenia M. Spišákovej, K.
Zborovjanovej, M. Majáka. S. Slaminka a J. Korinek boli
v roku 2011 zaradení do reprezentácie SR a centra talentovanej mládeže. Prioritou činnosti je výchova mládeže. Klub
organizuje tradičnú streleckú súťaž pre občanov „O pohár
starostu obce.“
Záver
Cieľom tohto príspevku je priniesť prehľad do financovania športu v našej obci a skončiť tak s doterajšou praxou
„Pýtajú 3000? Dáme im 2000“. Spomínané OZ majú v stanovách uvedených 5 - 10 spôsobov financovania, využívajú
ich však minimálne, väčšinu prostriedkov na činnosť dostávajú od obce. Minimálne alebo vôbec sa nevyužívajú možnosti zapojiť sa do projektov a získavať dotácie z grantov,
usporiadať komerčnú akciu, brigádu alebo aspoň vyberať od
členov členský príspevok.
Výdavky na šport v roku 2011
Dotácia Obecný športový stolnotenisový klub 2000 EUR
Dotácia Obecný športový futbalový klub
4579 EUR
Dotácia Športovostrelecký klub
2000 EUR
Energie – tribúna
4377 EUR
Nemecko – futbalový turnaj
850 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPOLU
13 806 EUR
Klubom poskytuje obec zadarmo priestory, energie, kosenie ihriska a platí aj a jedného pracovníka (upratovanie,
pranie).
J. Mačo, predseda komisie školstva, kultúry športu
V budúcom čísle: Financovanie rekreačného športu
a alternatívnych športov

Výherné automaty skončia
Na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený zákaz výherných automatov. Na území obce Šarišské Michaľany nie je povolené prevádzkovať
hazardné hry prostredníctvom výherných
prístrojov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách a hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry podľa § 3
ods. 2 písm. e) zákona o hazardných hrách.

Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný ukončiť svoju činnosť najneskôr do
28. 02. 2012. Ohlásenia porušovania tohto VZN prijíma Obecný úrad v Šarišských
Michaľanoch ústnou, písomnou alebo
elektronickou formou. Pri zistení neoprávneného umiestnenia a spustenia výherného
zariadenia v prevádzke bez príslušných povolení udelí dotknutej fyzickej osobe alebo právnickej osobe starosta obce pokutu
vo výške od 3 300 do 16 000 EUR v súlade s §56 ods. 2 zákona o hazardných hrách.

Voľby do NR SR

Do 14. 2. 2012 zašle obec každému voličovi „Oznámenie o mieste a čase konania
volieb“ spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov. Voličom je každý občan,
ktorý dňom volieb dovŕšil 18. rok.
Volič môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek inom
volebnom okrsku na základe voličského
preukazu, ktorý si môže vyzdvihnúť od 9.
2. 2012 do 8. 3. 2012 na obecnom úrade.

Dňa 10. 3. 2012 v čase od 7,00 do 22,00
hod. sa uskutočnia voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. V našej obci sú
vytvorené dva volebné okrsky. Umiestnenie volebných miestností:
• okrsok č. 1 v obradnej miestnosti
v budove OÚ
• okrsok č. 2 v školskej jedálni ZŠ.
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V ľadovom koryte bude zastupovať Slovensko ako jediný
Korčuliar Tomáš Palko sa popri hokeji venuje netradičnému extrémnemu športu – zjazdu v ľadovom koryte známemu pod
názvom Red Bull Crashed Ice. Ako jediný Slovák si ešte koncom minulého roka vybojoval v kvalifikácii právo štartovať
na finálových šampionátoch, ktoré sa uskutočnia v Holandsku a Švédsku vo februári.
Do finálových zápolení sa prebojoval z kvalifikačných
jázd, keď si najprv vybojoval 2. miesto v Amsterdame a neskôr skončil na 4. priečke vo švédskom Göteborgu.
„Kvalifikácie sa mi podarilo zvládnuť veľmi dobre. Odohrávali sa na klasickej ľadovej ploche, kde sa ide na čas
a cez rôzne prekážky. Čiže je to vlastne prekážková dráha na tradičnom hokejovom povrchu. Keďže som sa dobre
umiestnil aj v Amsterdame (2. miesto) a aj v Göteborgu (4.
miesto), prebojoval som sa do finálových bojov v týchto
krajinách. Tam to už bude pravé orechové, pretože sa bude
jazdiť už v ľadovom koryte. Som rád, že sa mi to podarilo,
pretože bol som tam ako jediný Slovák a samozrejme ako aj
jediný budem štartovať v holandskom finále vo Valkenburgu a rovnako vo švédskom finále v Aare, ktoré sa pôjdu vo
februári,“ vysvetlil Tomáš Palko.
Snom prebojovať sa na súboj titanov do Quebecu
Ak by sa Tomášovi Palkovi podarilo umiestniť na finálových šampionátoch v Holandsku a Švédsku na popredných
priečkach a získal by do výsledného hodnotenia čo najviac
bodov, mal by šancu prebojovať sa na vyvrcholenie ľadovej
párty Red Bull Crashed Ice do Quebecu.
V kanadskom meste má toto podujatie obrovskú popularitu. „Áno, v Quebecu sa to berie ako také vyvrcholenie
sezóny a štartujú tam vlastne najlepší z najlepších. Zjazd
dlhým a nebezpečným ľadovým korytom tam sleduje každoročne viac ako 100-tisíc divákov. Dostať sa tam bude veľmi

Stolnotenisová prípravka
Školské športové stredisko pre stolný tenis pri ZŠ ŠarišskéMichaľany otvorilo pre deti vo veku 7 rokov a staršie

STOLNOTENISOVÚ PRÍPRAVKU
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť každý utorok a štvrtok
od 15,30 do17,00 hod. v stolnotenisovej herni u trénera p.
Balčáka.

Vyžrebovanie jarnej časti
I. triedy majstrovstiev
ObFZ Prešov 2011/2012
SENIORI odohrajú jarnú časť sezóny 2011/12 v nedeľu
18. kolo 25. marec - 15.00 Šar. Michaľany - Dubovica
19. kolo 1. apríl - 15.30 Nemcovce - Šar. Michaľany
20. kolo 8. apríl - 15.30 Šar. Michaľany - Hermanovce
21. kolo 15. apríl - 15.30 Demjata - Šar. Michaľany
22. kolo 22. apríl - 16.00 Šar. Michaľany - Haniska
23. kolo 29. apríl - 16.00 Šar. Michaľany - Ražňany
24. kolo
6. máj - 16.30 Žipov - Šar. Michaľany
25. kolo 13. máj - 16.30	Šar. Michaľany - V. Šebastová
26. kolo 20. máj - 17.00 Kojatice - Šar. Michaľany
27. kolo 27. máj - 17.00 Šar. Michaľany - Torysa
28. kolo
3. jún - 17.00 Miklušovce - Šar. Michaľany
29. kolo 10. jún - 10.30 Šar. Michaľany - Fričovce (?)
(?) - aj tento zápas sa zrejme odohrá v UHČ 17.00,
budú to rozhodujúce kolá a zápasy sa musia odohrať v rovnakom UHČ
30. kolo 17. júna - 17.00 Janov - Šar. Michaľany
Viac tu: http://osfksarisskemichalany.webnode.sk/rozpis-zapasov/seniori/

STOLNOTENISOVÁ HALA – ROZPIS
DEŇ
PO
UT
ST
ŠT
PIA
SO
NE

ČAS

AKCIA

16,30 – 18,30 Rekreačný stolný tenis
19,00 – 20,00 ŽENY - cvičenie
15,30 – 17,30 začiatočníci + základná škola
17,00 – 18,30 pokročilí
18,00 – 20,00 dorast, dospelí
16,30 – 19,00 doplňujúci tréning
19,00 – 20,00 ŽENY cvičenie
15,30 – 17,30 začiatočníci + základná škola
17,00 – 18,30 pokročilí
18,00 – 20,00 dorast, dospelí
16,30 – 18,00 doplňujúci tréning
17,30 – 19,00 doplňujúci tréning dorast, dospelí
TURNAJE - Majstrovské stretnutia
TURNAJE - Majstrovské stretnutia

Tréner/cvičiteľ
Balčák V.
Balčák V.
Gombik J.
Roba P., Gombik J.
Balčák V.
Gombik J.
Roba P.
Balčák V.
Gombik J., Roba P.
tréneri - rodičia
tréneri - rodičia
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Postup pri darovaní 2%
z daní pre futbalový klub
OŠFK Šarišské Michaľany
OŠFK Šar. Michaľany, občianske druženie, je prijímateľom 2% z daní za rok 2011
Názov: OŠFK Šarišské Michaľany
Sídlo: Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
Právna forma: Občianske združenie, 701 - športový klub
IČO: 37789791
DIČ: 2021567229
Číslo účtu: 0503689305/0900
OŠFK Šarišské Michaľany
Ďakujeme Vám za Vašu podporu
Viac tu: http://osfksarisskemichalany.webnode.sk/news/
postup-pri-darovani-2-percent-z-dani-pre-nas-futbalovy-klub-osfk-sarisske-michalany/

náročné. Najprv mi musí vyjsť finále vo Valkenburgu a neskôr ďalšie finále v Aare. Podľa umiestnenia a podľa zisku
bodov postupuje 32 najlepších a verím, že medzi nimi bude
aj moje meno. Je to mojím veľkým snom. Verím, že v ľadovom koryte sa mi budú vyhýbať pády a že tento môj sen sa
stane skutočnosťou,“ dodal Tomáš Palko.
Zdroj: Korzár

Stolný tenis

Rozpis domácich majstrovských stretnutí
na obdobie január - apríl 2012
dátum
14.1.
15.1.
28.1.

kategória súťaž hodina súper
muži C
V. liga 10,00
Kamenica
muži B
III. liga 10,00
Humenné B
muži B
III. liga 15,00
Stropkov
muži C
V. liga 16,30
Dubovica B
29.1.
muži A
II. liga 10,00
Veľké Kapušany
muži A
II. liga 15,00
Michalovce
11.2.
muži C
V. liga 16,00
Šarišské Dravce
19.2.
muži B
III. liga 16,00
Vranov n.T B
25.2.
muži C
V. liga 16,00
Jakovany
4.3.
muži B
III. liga 10,00
ŠKP Prešov B
10.3.
muži C
V. liga 17,00
Dubovica A
11.3.
muži A
II. liga 10,00
Krompachy
muži B
III. liga 15,00
Bardejov B
24.3.
najml. žiaci - majstrovstvá Východného Slovenska jednotlivcov
muži C
V. liga 17,00
Torysa
25.3.
muži B
III. liga 10,00
Brezovica B
1.4.
muži A
II. liga 10,00
Udavské
muži A
II. liga 15,00
Vranov n.T A
21.4.
muži C
V. liga 17,00
Sabinov B

Postup pri poukázaní 2% z daní:
1. Fyzické osoby - ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)
Do 15. februára 2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom
požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (najneskôr však
do 30. 4. 2012). Z tohto potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Do 30. apríla 2012 pošlú/doručia vyplnené
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby za r. 2011 a Potvrdenia o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
samostatne (SZČO …)
Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť
nižšia ako 3,32 €. Upozornenie: Podiel 2% z dane môže
daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.
3. Právnické osoby
Do 31. marca 2012 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už
súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné
priamo do daňového formulára vypísať údaje prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane
aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech
jedného prijímateľa je 8,30 €. Vypočítajte si Vaše 1,5%
(2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľov.
Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť
splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV.
sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane
v prospech 1 prijímateľa.

Dá sa to aj u nás?
V sezóne 1995/1996 sme hrali majstrovské futbalové
stretnutie IV. ligy v obci Čierne nad Topľou. Je to obec,
ktorá nemá ani 800 obyvateľov. Preto ma prekvapilo, že
na miestnom štadióne bolo na bariére, obklopujúcej hraciu
plochu, umiestnených 14 panelových reklám. Takýto počet
nebol v tých časoch príliš obvyklý ani na štadiónoch mužstiev účinkujúcich v republikových súťažiach, či dokonca
v najvyššej súťaži – prvej lige. Z toho, čo si pamätám, na
reklamných paneloch ponúkali svoje služby miestne potraviny, obchod s miešaným tovarom, pohostinstvo, ale tiež kaderníctvo, kominár, bezpečnostný technik, realitný maklér
a skupina agropodnikateľov.
Tajomník tamojšieho klubu sa na moje udivené otázky
iba usmieval. Nakoniec priznal, že spolu so starostom obce
nakontaktoval každý podnikateľský subjekt v obci za účelom sponzoringu futbalu v obci. Niekto dal menej, niekto
dal viac, ale podstatné je, že prispel každý (!), nakoľko to
považoval často aj za vec osobnej a spoločenskej prestíže.
Vedeli by sme to tak zorganizovať aj u nás?
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