Obec Stakčín na základe § 6 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s  § 7 ods. 2
zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
v  y  d  á  v a   toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE STAKČÍN Č. 7/2008,

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Viacúčelové ihrisko sa nachádza  na parc.
č. 385/1 v k. ú. Obce Stakčín. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením
a osvetlením pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových  aktivít obyvateľov či
návštevníkov obce Stakčín. Rozmery ihriska
sú 20x40m.
2) Vlastníkom viacúčelového ihriska je obec
Stakčín (IČO 00323578). Viacúčelové ihrisko
(ďalej VI) prevádzkuje počas vyučovania ZŠ
s MŠ Stakčín, mimo vyučovania obec Stakčín.  
3) Prevádzkovateľ VI ZŠ s MŠ Stakčín v zastúpení riaditeľom školy písomne poverí zodpovednú osobu správcovstvom VI za účelom
zabezpečenia prevádzkovania daného objektu počas vyučovania. Starosta obce poverí
správcovstvom VI zodpovedné osoby, ktoré
budú zabezpečovať prevádzku VI mimo vyučovania.
4) Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa
nachádza v priestore VI (ďalej len „užívateľ“).
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa
s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2) Na VI je dovolené vykonávať výhradne tie
aktivity, na ktoré je VI prispôsobené.
3) VI poskytuje široké možnosti pre rôzne
športové aktivity: malý futbal,  nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú a basketbal.  
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je
spontánne osvojovanie si základov loptových
a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých
druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, náv-

števníkov či zamestnancov v rámci „firemných
športových dní “).
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú
povolenú činnosť môže na VI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!
Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2) Každý užívateľ V I je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z VI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na
vstupnej tabuli umiestenej pri vstupe na VI.
3) Užívateľ VI je povinný správať sa tak, aby
jeho konaním alebo nekonaním nedošlo

k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu
majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za
škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do VI zodpovedá osoba porušujúca tieto
pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
5) Každý užívateľ VI je povinný vstupovať na
VI výhradne cez vstupné bráničky.  
6) Vodenie psov na VI  je prísne zakázané.
7) Na VI je zakázaný pohyb na bicykloch
a kolieskových korčuliach.   
8) Prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov v areáli VI.

9) Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami
na VI je zakázaný.
10) Deti do 12 rokov musia byť na VI
v sprievode dospelej osoby.
11) Každý užívateľ VI je povinný udržiavať na
VI  a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj.
12) Hygienické  zariadenie a šatne príslušné
k VI sa nachádzajú v priestoroch telocvične
ZŠ.
13) Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom. (informácie
u správcu).
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1) Prevádzkové hodiny VI:
pondelok - piatok
(mimo prázdnin a sviatkov):
8,00 hod.- 15,00 hod.
- ZŠ, MŠ, individuálne rezervovanie
pre záujemcov
15,00 hod.- 16,30 hod.
verejnosť - deti do 15 rokov
16,30 hod.- 18,00 hod.
deti a mládež od 15 do 18 rokov
18,00 hod.- 21,00 hod.
rezervovanie pre záujemcov
(užívateľov nad 18 rokov)
pondelok - piatok
(počas prázdnin a sviatkov):
9,00 hod.- 11,00 hod.
- verejnosť - deti do 15 rokov
11,00 hod.- 14,00 hod.
- deti a mládež od 15 do 18 rokov
14,00 hod.- 16,00 hod.
- rezervovanie pre záujemcov
16,00 hod.- 18,00 hod.
- verejnosť - deti do 15 rokov

Z rokovania
obecného zastupiteľstva
Dňa 27.08.2008 sa uskutočnilo 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto materiály:
• zobralo na vedomie kontrolnú správu
o plnení uznesení z júnového zasadnutia
obecného zastupiteľstva,
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2008,
• schválilo rozpočtové opatrenie obce č.
2/2008,
• zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za 1. polrok 2008,
• schválilo rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č.
2/2008,
• schválilo VZN č. 6/2008 o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Stakčín,
• zobralo na vedomie informáciu starostu

18,00 hod.- 21,00 hod.
- rezervovanie pre záujemcov
(užívateľov nad 18 rokov)
sobota – nedeľa:
9,00 hod.- 13,00 hod.
- rezervovanie pre záujemcov
(užívateľov nad 18 rokov)
13,00 hod.- 15,00 hod.
- deti a mládež od 15 do 18 rokov
15,00 hod.- 17,00 hod.
deti a mládež do 15 rokov
17,00 hod.- 21,00 hod.
- rezervovanie pre záujemcov
(užívateľov nad 18 rokov)

evidenciu o používaní VI a o poplatkoch, ktoré odovzdáva do pokladne obce. Peniaze za
prenájom VI môže obec použiť iba na údržbu VI. Spoplatniť prenájom VI je možné iba
dve hodiny denne. Obec Stakčín ja povinná
predložiť Nadácii SPP raz ročne v intervaloch
počas obdobia 10 rokov správu o výsledkoch
projektu a využívaní VI.
Čl. 5
Tiesňové volania
1)  Telefónne linky pre záchranné služby:
     112 - tiesňové volanie
     150 - hasičská a záchranná služba
     155 - záchranná zdravotnícka služba
2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo opera-      158 - polícia
Čl. 6
tívne upraviť prevádzkové hodiny.  
Osobitné ustanovenia
3) V prípade nevyužitia VI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom vyu- 1) Právnickej osobe, ktorá poruší toto
žívajú VI po súhlase správcu doterajší užíva- VZN, môže starosta uložiť pokutu do výšky      
200.000,- Sk (6638,78 €). Pokutu možno ulotelia, resp. záujemcovia inej kategórie.
žiť do 2 mesiacov odo  dňa, kedy sa starosta
4) Užívanie VI je pre deti a mládež do 18 rodozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil,
kov bezplatné, a to len v čase vyhradenom  
najneskôr však do jedného roka od spáchania
v prevádzkovom ustanovení.
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
5) Užívanie VI pre užívateľov nad 18 rokov
2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa
s trvalým pobytom v obci Stakčín je spoplatdopustí  priestupku proti poriadku vo verejnej
nené iba v prípade, že sa používa umelé
správe a môže byť potrestaná pokutou do
osvetlenie, a to podľa nasledovného cennívýšky 1000,- Sk (33,19 €) orgánom štátnej
ka:
správy, resp. v prípade blokového konania
- 100 Sk/ hod. (3,32 €)
obcou.
6)  Cenník pre užívateľov VI s trvalým pobyČl. 7
tom mimo obce Stakčín:
Záverečné ustanovenia
-  400 Sk/ hod. (13,28 €)
7) Užívateľ   je povinný dopredu nahlásiť re- 1) Toto VZN obce Stakčín, ktorým sa upravuzerváciu ihriska u prevádzkovateľa VI, na tel. je prevádzkový poriadok VI, bolo schválené
čísle 0907 337 729 (p. Milan Süč) alebo v jeho Obecným zastupiteľstvom v Stakčíne   dňa
neprítomnosti na čísle 0911 610 396 (p. Jaro- 27.08.2008 pod č. 247/2008.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom
slav Mandzák).  
8) Úhradu za prenájom VI je potrebné uhra- 01.09.2008.
diť na mieste správcovi.Dlhodobý nájomca 2) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli
uzavrie nájomnú zmluvu. Správca VI vedie obce dňa 11.08.2008.
Ján Kerekanič, starosta obce
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obce o investičnom rozvoji obce za rok
2008,
schválilo VZN č. 7/2008 – prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska,
schválilo žiadosť p. Branislava Kapráľa
o odkúpenie parcely registra „E“, podiel
pod B18 v 10/64 č. KN 789/1 a KN 789/2
o výmere 767 m². Určilo cenu 90.- Sk/m²
(2,99 €/m²),
rozhodlo o preloženie žiadosti p. Mgr. Dušana Kurillu o odkúpenie parcely KN 370/3
z GO plánu 37007459 – 9/2008 na najbližšie zasadnutie OZ s tým, že stav posúdi
komisia pre investičnú výstavbu a územný
plán a v prípade, že členovia komisie odporučia odpredať uvedenú parcelu, určia
návrh ceny pozemku za m²,
schválilo žiadosť p. Michala Pauca o prenájom časti parcely KN 1136/1 o výmere
300 m²,
zrušilo uznesenie č. 135/2007 vo veci prenájmu časti pozemku KN 752/1 pre Ing.
Emila Marjančika z dôvodu, že sa uvedená parcela predala,
zrušilo uznesenie č. 238/2008 o odkúpenie budovy bývalého obecného zdravotného strediska s priľahlými pozemkami pre

nezáujem kupujúceho,
• upravilo VZN č. 5/2007 – prevádzkový poriadok pohrebiska čl. 7 –  prenájom miesta
a povinnosti  nájomcu takto: nahradiť vetu
„Výška cintorínskych poplatkov je určená
na 10 rokov pre jedno hrobové miesto na
50.- Sk, pre hrobku 100.- Sk.“ vetou:
„Výška cintorínskych poplatkov je
určená na 1 rok pre jedno hrobové
miesto na 30.- Sk (1 €) a hrobku 60.- Sk
(1,99 €).“
- upravilo uznesenie č. 104/2007 - cenník za
služby poskytované obcou Stakčín takto:
Pridať bod „sadzby prác vykonávané
krovinorezom alebo rotačnou kosačkou:
- kosenie krovinorezom alebo rotačnou
kosačkou 300.- Sk/hod. (9,96 €)
V bode sadzba za prepožičanie prívesného vozíka ŠPZ SV 620 YA opraviť takto:
- jednorazový poplatok do 4 hodín 200.Sk (6,64 €), nad 4 hodiny za každú hodinu + 50.- Sk (1,66 €),
zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok
2008.

OZNAMY
Turistická ubytovňa
Obecný dom Stakčín poskytuje
ubytovanie
v dvoj a v trojposteľových
izbách. Kapacita ubytovne je tridsať
postelí. Na izbách sú
k dispozícii sprchy
s teplou vodou, toalety sú spoločné.
V ubytovni je k dispozícii kuchynka
a spoločenská miestnosť s
televízorom.
Cena ubytovania:
200 Sk noc/osoba
Správca ubytovne:
p.Marián Kapraľ.
Tel:0911610386, 057/4495389
Fax:057/7674309
E- mail:oustakcin@stonline.sk

„Človek, pes a kôň“ – Snina 28.9.2008
IV. ročník podujatia
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina v spolupráci s mestom
Snina, za pomoci sponzorov, chcú
aj tento rok v nede u 28. septem
bra o 10.00 hod. na športovom
areáli za Cirochou usporiadať IV.
ročník podujatia „Človek, pes
a
kô “.
Aktivity
v
rámci
tohto podujatia budú pozostávať
zo súťaží a športových ukážok
udí, psov a koní v týchto disci
plínach:

Obecná knižnica
je otvorená:

Pondelok: 16.30 h - 18.30 h
Streda:   16.30 h - 18.30 h
Piatok:    16.30 h - 18.30 h

Čaj

V dnešných chladivých dňoch nám mnohým
iste padne dobrý teplý čaj. Sortiment je nesmierne bohatý. Dokonca si môžeme vybrať
čaje vrecúškové alebo sypané. Výnimočné
postavenie v rade čajov má čaj Pu-erh.
Čaj Pu-erh je zvláštny tým, že ako jeden
z mála čajov takmer neobsahuje kofeín, jeho
obsah je asi 24x nižší, ako v ostatných čajoch,
takže je vhodný aj na večerné pitie. Obsahuje
množstvo minerálov, ako zinok, železo, horčík, vápnik..., množstvo stopových prvkov hlavne selén, zinok a mangán, a tiež vitamíny.
Známy je predovšetkým tým, že pomáha veľmi účinne odbúravať nadbytočný
tuk a znižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Práve jeho pozitívne účinky pri odbúravaní
tuku preslávili tento čaj po celom svete.
Odporúča sa piť Pu-erh pred každým tučným
jedlom! Ďalším významným účinkom je znižovanie hladiny cholesterolu a tuku v krvi ako aj
rizikových triglyceridov. Pu-erh účinne prečisťuje krv, pečeň a tiež čistí organizmus od toxínov. Taktiež pôsobí priaznivo na tráviaci trakt,
proti poruchám trávenia, podporuje činnosť
žalúdka. Pôsobí proti artérioskleróze - kôrnateniu tepien, rozširuje cievy a znižuje krvný
tlak. Urýchľuje (až dvojnásobne) odbúravanie
alkoholu z krvi, a znižuje príznaky tzv. „opice“,
ako bolesť hlavy...
Je dobré piť ho bez cukru a iných doplnkov.
Na zdravie!

„Človek a pes“:
1.
2.
3.
4.

Predvedenie ukážok agility a princípov canisterapie
Súťaž v poslušnosti
Predvedenie ukážok športovej kynológie
Súťaž v jedení a žraní súťažiacich účastníkov a
psov
5. Súťaž o najkrajšieho, najmilšieho psa

„Človek a kôň“:
1. Bravúrne ukážky jazdcov - čikošov z ma arskej
Hortobágy
2. Cena primátora mesta v parkúrovom skákaní
3. Westernová šou v podaní Maroša Hvizda
4. Súťaž furmanov
V prestávkach medzi jednotlivými súťažami budú
rôzne súťaže pre divákov a tombola s hodnotnými
vecnými cenami.
Naším cie om je vytvorenie pocitu spolupatričnosti,
vzájomnej tolerancie, zdravej súťaživosti a výbornej
nálady.
Záujemcovia o účasť v jednotlivých súťažných
disciplínach sa môžu nahlásiť do súťaží na tel.
7622503, 0905 552 661, email: lombard@zoznam.sk
alebo priamo pred začatím podujatia.
Srdečne pozývame
MVDr. Vladislav Juško, predseda združenia

ZAMYSLENIE
Deň každého z nás má rovnakých 24 hodín.
Poviete si: aké spravodlivé! Súhlasím a pýtam sa: Koľko z toho spravodlivo nameraného času venujeme dôležitým veciam? A čo
je vlastne pre človeka dôležité?
Podľa mnohých prieskumov, ankiet a sčítaní
sme krajinou, ktorej občania sa hrdo hlásia
ku kresťanstvu. Chodia do chrámov, modlia
sa... Len v bežnom živote človeku ostáva
rozum stáť, kde sa to kresťanské, správne,
čestné a spravodlivé stratilo...
Raz mi pri stretnutí jedna indiánka – držiteľka posvätnej fajky indiánskeho kmeňa
Cree v Kanade na moju hrdosť na naše
drevené chrámy na východnom Slovensku
povedala: „Vieš, mne sa zdá, že vy, kresťania s námahou staviate svoje kostoly, dávate na ich výstavbu mnoho peňazí, a keď ich
dokončíte,  prichádzate do nich na hodinku
dve počas dňa alebo týždňa a v tom čase
sa usilujete byť dobrými. My,  indiáni kmeňa
Cree, považujeme za boží chrám celý svet,

Výlet

do
Maďarska

prírodu, v ktorej a v súlade s ktorou žijeme.
A snažíme sa byť čo najlepšími nepretržite.
Nie hodiny, nie dni, ale po celý život si uvedomujeme, že sme maličkou súčiastkou v hodinách sveta. Každý správny hodinár sa usiluje,
aby hodiny fungovali a bili správne. Preto každú chybnú súčiastku buď opraví, alebo rovno
vyhodí a nahradí ju novou.
Na moju indiánsku priateľku som si spomenula nedávno, keď mi iná priateľka opísala
príbeh,  ktorého bola svedkom. Dve ženy   Rómky prišli do chrámu v dedine svojich nebohých rodičov a sadli si do lavice, kde našli
voľné miesto. Krátko po začiatku bohoslužby
k nim pristúpil muž. So slovami, že on je tu
kurátorom a toto miesto je jeho. Obe ženy
z lavice surovo vyhodil. Aké poníženie zažili,
keď sa ich nikto nezastal, keď kráčali chrámom, si viem celkom dobre predstaviť. A zamýšľam sa nad tým, ako by sa k tým dvom
ženám zachoval tento kresťan mimo chrámu,
ak sa takto chrapúnsky zachoval priamo
v ňom. Veď čo že už nám len tu, na tomto
svete patrí? A kde je povestná láska blížneho
k blížnemu? Na Slovensku sa láskou k blížnemu oháňa veľmi mnoho ľudí. Ak sa ich
spýtam, aby mi vysvetlili, kto je ich blížny, len

nechápavo krútia hlavou. A keď sa pýtam,
či každý človek, zväčša rozpačito prikývnu
hlavou. Len potom v pokračujúcom rozhovore vyjde najavo, že síce každý, ale okrem
Rómov, cudzincov, ľudí inej viery či politickej
strany, ako sú tie ich. Až sa napokon výraz
blížny zúži natoľko, že človek pochopí: ten
môj spolubesedník má v láske tak akurát
sám seba.
Ak nepochopíme, kto je náš blížny, nepochopíme zmysel života, zásady kresťanstva,
ani svoje poslanie tu na tejto Zemi. Kým neprídeme na to, že našimi bratmi a sestrami
sú všetci ľudia  bez výnimky, ktorých počas
svojho života stretneme, o ktorých počujeme  - nič sme nepochopili. Kým toto nepochopíme, zbytočne si budeme hrdo hovoriť
kresťania a zbytočne sa budú vyhadzovať
peniaze na projekty podnecujúce k rovnosti.
Nadradenosť a pýcha predchádzajú pád. Ba
naši dedovia tiež múdro hovorili, že žiaden
strom do neba neporastie. Naše dni nám
dávajú dostatok príležitostí chovať sa k druhým tak, ako chceme, aby sa iní chovali
k nám. Skladáme dobre túto skúšku?  Alebo si naozaj iba namýšľame, že sme dobrí
kresťania?               PhDr. Jarmila Kotlárová

Komunitné centrum v Stakčíne za finančnej podpory ETP Slovensko
organizuje

výlet do Sarospataku v Maďarsku.

Výlet je určený rómskym občanom, ktorí sa narodili pred 9. 5. 1945.
Odchod je 19. 09. 2008 o 06.00 hod..
Dúfam, že nám počasie vyjde a kúpanie v termálnych vodách
prinesie zaslúžený oddych.
PhDr. Jarmila Kotlárová, Komunitné centrum v Stakčíne

ŠPORT - FUTBAL

OFK AGRIFOP
STAKČÍN

Od 12.9.2008 má náš futbalový klub opäť
nové vedenie v tomto zložení:
prezident OFK - Radovan Morochovič
predseda - Miroslav Sochanič
tajomník a pokladník - Ján Peľo
členovia - Sergej Cilip
                 Alexander Rudy
                 Vladislav Sura
                 Jozef Bobrík
Radovan Husťák
Novému vedeniu želáme veľa trpezlivosti, bohatých sponzorov a veľa skutočných pomocníkov, nie len tých, čo veľa kritizujú, ale sami
nedokázali pre náš futbal nič okrem hrubých
nadávok na diváckej lavičke.

Futbalový turnaj žiakov základných škôl
Obecný futbalový klub AGRIFOP Stakčín,
obec Stakčín a ZŠ s MŠ Stakčín
Vás  p o z ý v a j ú

na futbalový turnaj žiakov základných škôl.
Termín: 19.09.2008
Čas: od 8:30 do 15:00 hod.

Hrá sa na ihrisku s rozmermi 20x40 m s umelým povrchom pri ZŠ Stakčín.
Pravidlá:
- počet hráčov na ihrisku 1+6
- pravidlá malého futbalu
- hladká športová obuv (podmienka)
- občerstvenie zabezpečuje organizátor
- mužstvá sa musia nahlásiť do 18.09.2008 do 14:00 hod.
riaditeľke ZŠ s MŠ Stakčín (tel. 7692118)
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Začiatok školského roka 2008/2009
     V prvých dňoch mesiaca september každoročne zavládne v našej
krajine slávnostná atmosféra spojená so začiatkom nového školského
roka.
Krásne a bezstarostné prázdniny sa skončili. Začína sa školský rok
2008/2009. Čo nám prinesie? V tomto školskom roku nás čakajú mnohé zmeny. Výchova a vzdelávanie sa s účinnosťou od 1. septembra
2008 uskutočňuje v 1. a 5. ročníku podľa výchovno-vzdelávacích programov nasledovne:
-   štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy
a vzdelávania,
-   školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy,  
podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.
Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní. Umožní posilniť autonómiu školy a vytvorí priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania   podľa špecifického zamerania školy,
potrieb regiónu, zamestnávateľov, ale aj rodičov.   
Poloha našej školy v blízkosti NP Poloniny a vodnej nádrže Starina
predurčujú environmentálne a regionálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktívne spolupracujeme so Správou NP Poloniny
a dvakrát sme sa úspešne zapojili do Enviroprojektu. Už niekoľko rokov sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa ho učia spoznávať a chrániť ho. Z tohto dôvodu sme
náš Školský vzdelávací program zamerali na oblasť environmentálnej
výchovy.
Školský vzdelávací program je zameraný aj na šport, nakoľko chceme
vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít školskej mládeže a občanov našej obce. Naším cieľom
je prostredníctvom pohybových aktivít vytvoriť podmienky pre aktívne
využívanie školských športových objektov a rozvíjať u žiakov schopnosť a pripravenosť na pravidelnú pohybovú a športovú aktivitu, viesť
ich k poznaniu, že primeraná pohybová aktivita má pozitívny vplyv na
zdravie človeka. K splneniu stanovených cieľov by malo prispieť aj
viacúčelové ihrisko, ktoré bolo vybudované v areáli školského ihriska
vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Nadácie SPP a Obecného
úradu v Stakčíne.  Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením a osvetlením pre loptové hry, ktoré bude slúžiť na prevádzkovanie
športových aktivít obyvateľov či návštevníkov obce Stakčín. Pri tejto
príležitosti by som chcela vyjadriť úprimné poďakovanie starostovi
obce p. Jánovi Kerekaničovi za tento prekrásny dar, ktorý žiaci základnej školy dostali k začiatku nového školského roka.   

  Od školského roka 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v základných školách poskytuje
primárne vzdelávanie ISCED 1, začínajúc 1. ročníkom a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2, začínajúc 5. ročníkom. Žiaci, ktorí budú
v školskom roku 2008/2009 navštevovať 2.– 4. ročník a 6.– 9. ročník,
sa budú vzdelávať podľa učebných plánov a učebných osnov schválených podľa doterajších predpisov pre základné školy.
V čase mimo vyučovania máme pre žiakov základnej školy aj v tomto školskom roku pripravených množstvo aktivít prostredníctvom záujmového vzdelávania.   

Organizácia školy
v školskom roku 2008/2009
Naša škola opäť privítala všetkých svojich starých žiakov a učiteľov,
ale s úprimnou radosťou sme privítali medzi nami aj našich nových
žiakov. Najpočetnejšiu skupinu nových žiakov tvoria prváci.
V školskom roku 2008/2009 bude našu základnú školu navštevovať
249 žiakov v 14 triedach. Na primárnom stupni vzdelania to bude 5
tried a na nižšom sekundárnom stupni vzdelania 9 tried. V porovnaní
s uplynulým školským rokom klesol počet žiakov školy o 9. Jedným
z dôvodov je aj to, že našu školu opustilo 35 žiakov končiaceho 9.
ročníka a do 1. ročníka sa zapísalo iba 25 žiakov, z toho má 1 žiačka
odloženú povinnú školskú dochádzku o jeden rok. 2 žiačky 4. ročníka
budú pokračovať vo vzdelávaní na osemročnom gymnáziu v Snine.
V pedagogickom kolektíve nenastali žiadne zmeny. Na základnej
škole bude aj v tomto školskom roku pracovať 21 pedagogických
zamestnancov, z toho 3 učitelia náboženskej výchovy a 1 vychovávateľka ŠKD.
Začiatok školského roka je vždy významnou udalosťou, ktorá zasiahne do života každej rodiny, rodičov, žiakov a učiteľov. Ide o slávnostnú
chvíľu, na ktorú najmä tí, čo idú do školy po prvýkrát, budú spomínať
po celý život.   
Verím, že žiaci využili prázdniny na zmysluplné oddychové aktivity,
pretože nás čaká veľa náročnej práce. Vzdelanie je najlepšou obranou človeka a napokon i spoločnosti nielen pred neznalosťou, ale aj
pred chudobou, nezamestnanosťou a neúspechom.
Na záver by som chcela všetkým žiakom zaželať veľa úspechov v novom školskom roku, veľa dobrých, tvorivých a múdrych učiteľov a učiteľom veľa šikovných, zvedavých a po vedomostiach túžiacich žiakov.                                                     
                                                                                  Mgr. T. Kapraľová

Viete že…...............................................................................
Rodičia žiakov stredných škôl, ktorí chcú mať už v
októbri vyplatené prídavky na dieťa, musia do konca
septembra odovzdať úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny podľa miesta svojho bydliska potvrdenie
o návšteve školy.
Ak si uplatňujú nárok na rodinný prídavok prvýkrát
(žiak je v prvom ročníku strednej školy), musia vyplniť
aj žiadosť o rodinné prídavky. Tlačivá žiadosti nájdu
na spomenutých úradoch alebo na internetovej
stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
K nim treba doložiť rodný list dieťaťa, váš občiansky
preukaz a potvrdenie o návšteve školy.

Prídavky dostane len jeden z rodičov.Nárok na prídavok
si môže uplatniť len jeden z rodičov, jeho výška je 540
korún mesačne na jedno dieťa. Vypláca sa mesačne
pozadu. Dôležité je tiež vedieť, že úrad vám vyplatí
prídavok za celý kalendárny mesiac aj v prípade, ak
podmienky nároku na prídavok boli splnené len za časť
kalendárneho mesiaca.
Rodičia žiakov základných škôl, teda školopovinných
detí do 15 rokov, nemusia potvrdenie o návšteve školy
predkladať - peniaze im vyplatia automaticky. Nárok
majú aj študenti druhej strednej školy

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2008
o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Stakčín
(návrh)
Obecné zastupiteľstvo obce Stakčín sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods.
9 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení
niektorých zákonov, § 6 zákona č. 596/2003
Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov),
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Stakčín (ďalej len „obce“).
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školskými zariadeniami školský
klub detí a školská jedáleň v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
§2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou vo výške 100,- Sk (3,319
EUR).
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr
do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží
riaditeľovi Základnej školy s materskou
školou, SNP 412, Stakčín (ďalej len „riaditeľ“), ako právnickej osobe, prostredníctvom zástupkyne riaditeľky materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej
núdzi podľa období osobitného predpisu2)
je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
c) má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby

alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi.
§3
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca
mesačne na jedného žiaka od 50,- Sk (1,660
EUR).
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr
do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Riaditeľ základnej školy (ďalej len „riaditeľ“) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný
zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy
a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).
§4
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
podľa finančných pásiem.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) v piatich pásmach
(v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
3) Príspevky na nákup potravín na jedno
jedlo pre dieťa materskej školy tvoria spolu
30,-Sk (1,00 EUR) – prvé pásmo z finančných
pásiem ministerstva:
a) Desiata v sume 7,- Sk
b) Obed v sume 17,- Sk
a) Olovrant v sume 6,- Sk
4) Príspevky na nákup potravín na jedno
jedlo pre žiaka základnej školy - prvé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume
25,- (0,83 EUR)
) § 28 ods. 6), § 114 ods. 7), zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých
zákonov
2
)) § 10 - § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1

b) Obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. v sume
27,- Sk (0,90 EUR)
5) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19
ročných žiakov strednej školy - prvé pásmo
z finančných pásiem ministerstva:
a) Obed v sume 30,- Sk (1,00 EUR)
6) Výroba jedál a nápojov pre dospelých
stravníkov (zamestnanci škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Stakčín sa zabezpečuje podľa odseku č. 5.
7) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady vo výške minimálne 30,- Sk (1,00
EUR). Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu
výšku réžie na základe reálnych nákladov na
činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje
podľa Zákonníka práce.
8) Príspevok na nákup potravín podľa ods.
3) až 7) a príspevok a réžia u cudzích stravníkov podľa ods. 8) sa uhrádza mesačne vopred.
9) Príspevok na nákup potravín, resp. príspevok a réžia u cudzích stravníkov sa uhrádza mesačne vopred.
§6
Účinnosť
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť
1. septembra 2008.
V Stakčíne  28.07. 2008
Vyvesené na úradnej tabuli dňa     01.08.2008
Zvesené z úradnej tabule dňa        15.08.2008
Ján Kerekanič, starosta obce

HOTEL ARMALES
v Stakčíne

Hotel Armales Vás
pozýva na víkendové
posedenia s hudbou.
Po pracovnom týždni
Vás pozývame na
víkendový oddych
a zábavu.
Tešíme sa na Vašu
účasť!

