
Je všeobecne známe, že 
prvé fyzické rezy v živých or-
ganizmoch sú najbolestnej-
šie. Hlavne, keď sú náhodné, 
neplánované. Väčšinou ne-
dokážeme odhadnúť ich na-
časovanie, rozsah, hĺbku a 
ani ich dôsledky. No ešte bo-
lestnejšie, nepredvídateľnej-
šie, s ďalekosiahlejšími ná-
sledkami sú rezy – rany duše. 
Dávame im rôzne pomenova-
nia, prívlastky, ako je zrada, 
strach, neviera.

Zrada. Prvý rez duše, ktorý 
bolestne pocítil a neustále aj 
dnes pociťuje Kristus. Zradil 
ho vyvolený národ, zradil ho 
učeník, ktorého si sám vybral 
a zrádzame ho aj my, vykú-
pení kresťania, ktorých hod-
nota vykúpenia je nedozer-
ná. Keď Ježiš vo večeradle 
vyslovil vetu: „Veru hovorím 
vám, jeden z vás ma zradí“, 
čo sa asi prehnalo mysľami 
učeníkov? Pasovali sa snáď 
do roly pátračov, vyšetrova-
teľov a žiadali od Ježiša in-
dície na vypátranie, odha-
lenie vinníka – zradcu? Nie, 
naopak. Otázky, ktoré klád-
li Ježišovi sa uberali opač-
ným smerom. Otázky...  „vari 
som to ja, Pane?“ znamenali 
pochybnosti v ich mysliach, 
srdciach. Každý z dvanástich 
si určite myslel, že je v ňom 
dosť nečistoty, hriechu, nie 

na jednu, ale možno na sto 
zrád. Aj naše srdcia sú na-
vrstvené zradami. Zrádzame 
Boha, blížnych, klamstvom, 
pretvárkou, vypočítavosťou, 
smilstvom, sebeckosťou. Já-
novo evanjelium však mra-
zivo pokračuje. Do Judáša 
vošiel Satan. Hovorí sa, že 
zlý duch ma voľnú cestu len 
vtedy, keď dezertuje láska. 
Navrstvené, natlačené hrie-
chy tlačia na škrupinu ľud-
skej duše, kým nenájdu sla-
binu, aby mohli vytrysknúť v 
celej svojej ohavnosti na po-
vrch, tak ako u Judáša. Aj 

dnes sa Judášovo meno pre-
krýva s mnohými menami. A 
následky? Bolesť, utrpenie, 
zúfalstvo, odlúčenosť, zatra-
tenie. Kristus sa následka-
mi našej zrady neustále aj 
dnes dostáva do neutíchajú-
cej agónie...

Strach. Keď sa zmocnili 
a zajali Ježiša, učeníci sa v 
strachu rozpŕchli. Strach na 
nás aj dnes dolieha zovša-
diaľ. Aktuálne celosvetovo 
prežívame strach zo šírenia 
dostatočne neprebádané-
ho vírusu, ktorý zaútočil na 
všetky vekove kategórie, spo-
ločenské triedy, rasy, konti-

nenty. Oberá nás o zdravie, 
blízkych, životne istoty, spo-
ločensky život. Žijeme v ka-
ranténe, izolácii, v spleti na-
riadení, príkazov a opatrení, 
ale hlavne v neistote, v ne-
ustálom strachu. Bezmoc-
ne denne sledujeme prírast-
ky nakazených, ale aj tých, 
ktorí ochoreniu už podľah-
li. Hrozivo vyzerajú finanč-
ne prepady ekonomík na 
burzách. „Pane, nedbáš, že 
hynieme?“ Dnes snáď čas-
tejšie ako inokedy počúva-
me nelichotivé slová na ad-
resu Boha. Ignorant, chladný 

pozorovateľ, ak existuje a je 
všemocný, nech nastolí po-
riadok a spravodlivosť. No 
Boh sa neriadi naším kalen-
dárom, časom. Nepočíta zá-
sluhy a krivdy podľa náš-
ho ľudského úsudku, našej 
ľudskej miery, normy. Jed-
nému z lotrov na kríži sa 
jeho nešťastný život rozuz-
lil v posledných okamihoch, 
a to preto, že urobil a pove-
dal podstatné. Vyznal svo-
je hriechy, uznal, že si za-
sluhuje trest, vyhlásil, že je 
Ježiš nevinný a uznal ho za 
kráľa v hodine, keď ho väč-
šina znevažovala, odmietala, 

potupovala, zavrhla, odsúdi-
la. A svoju nezabudnuteľnú 
reč, ktorú počúvame tisícro-
čia, zakončil slovami, že verí 
v kráľovstvo, ktoré presahuje 
tento svet. 

A čo s rezom neviery? Veru 
hovorím vám: „Ak budete 
mať vieru ako horčične zrn-
ko a poviete tomuto vrchu 
presun sa odtiaľto tam, pre-
sunie sa a nič vám nebude 
nemožné.“ Denne aj niekoľ-
kokrát odriekame slova vie-
ry – Krédo a napriek tomu 
cítime, že naša viera slab-
ne, akosi chradne. Nedoká-
žeme pohnúť vrchom vlastnej 
neviery. Pochybujeme, bojí-
me sa neúspechu, sklamania, 
bezmocnosti. Čakáme na zá-
zrak a čakáme ho predovšet-
kým od Boha. Boh k nám ho-
vorí denne v evanjeliách, že 
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TS dezinfikujú mesto
Zamestnanci Technických slu-

žieb v Námestove už niekoľ-
ko týždňov dezinfikujú verej-
né priestranstvá. Novinkou je, že 
ulice mesta sa strojovo zametajú 

počas nočných služieb, aby po-
čas dňa čo najmenej ovplyvňova-
li plynulosť cestnej premávky. Aj 
touto cestou chceme TS poďako-
vať za ich činnosť.                        MsÚ

Nábrežné čerešne
Pri hlavnej ceste pozdĺž 

chodníka na Nábreží Orav-
skej priehrady nám vyrastie 
nová čerešňová aleja. Mest-
ský úrad tam dal vysadiť pr-
vých 40 stromov. Druhá 

fáza výsadby týchto stromov 
s nádhernými kvetmi, kto-
ré skrášlia a rozvoňajú toto 
priestranstvo, je naplánovaná 
na september tohto roka.  

MsÚ

Foto: Michal Glonek/web

 nákup iba nevyhnutných položiek 
tovarov a služieb, ktoré sú potrebné 
pre chod mesta, MsÚ a rozpočtových 
a príspevkových organizácií
 náhrada mzdy z dôvodu prekážky 
v práci na strane zamestnávateľa je 
v zmysle zákona ponížená u zamest-
nancov na 80% z funkčného platu
 krátenie osobných príplatkov za-

mestnancov
 povinné čerpanie dovolenky
 nepreplácanie nadčasov
 šetrenie energií v rámci 
verejného osvetlenia
 dočasné pozastavenie určitých  
plánovaných akcií z bežného   
rozpočtu 

(MsÚ)

Primátor mesta 
Milan Hubík venuje 

30% zo svojho 
mesačného platu na 
nákup dezinfekčných 

prostriedkov v boji proti 
koronavírusu 
v Námestove. 

                              (MsÚ)

Finančné opatrenia mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Rezy duše

Pokračovanie na 2. str.

V rúškach a rukaviciach rokovali 
osem hodín

Výnimočná situácia si 
žiada výnimočné opatre-
nia. Takým v čase epidé-
mie koronavírusu bolo 
rozhodnutie presunúť 
rokovanie poslancov 3. 
tohtoročného mestské-
ho zastupiteľstva 22. 
apríla 2020 zo zasadač-
ky mestského úradu do 
kinosály Domu kultú-
ry v Námestove. Ako sa 
ukázalo, išlo o nároč-
né podmienky, poslan-
ci sa k tomu vyjadro-
vali kriticky, najmä pre 
nedostatočné odvetrá-
vanie a osvetlenie v ki-

nosále. Priebeh rokova-
nia poslaneckého zboru 
bol náročný sám osebe 
aj preto, že rokovanie – 
v rúškach a ochranných 
rukaviciach – trvalo, aj 
napriek častým výzvam 
primátora k stručnos-
ti a vecnosti reakcií po-
slancov k prerokúvanej 
problematike, takmer 
osem hodín.  

O programe rokova-
nia, jeho priebehu a vý-
sledkoch sa dočítate vo 
vnútri novín, na str. 2 
a 6.

Redakcia

Foto: (msú)

Foto: Marián Kasan



Ako je všeobecne známe, koronavírus sa najviac 
podpisuje na zdraví a životoch seniorov. Ohniská ná-
kazy na Slovensku i vo svete sa výraznejšie ako inde 
prejavujú najmä v domovoch sociálnych služieb na-
priek tomu, že tieto zariadenia sú dlhodobejšie zatvo-
rené, nie sú v nich teda dovolené ani návštevy príbuz-
ných klientov. Redakcia Námestovčana sa zaujímala 
o situáciu, najmä zdravotný stav a dostatok ochran-
ných osobných prostriedkov v Centre sociálnych slu-
žieb v Námestove. Informácie nám vo štvrtok 23. aprí-
la poskytla riaditeľka PhDr. Mária Kondelová.
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Rezy duše
viera je bezpečná cesta, kto-
rá privádza k zázraku. Viera 
nikdy nenechá veci, udalosti, 
aké sú. Alebo prenáša vrchy, 
alebo premieňa ľudí, hovorí 
kresťansky autor Max Luca-
do. Pane, tak bytostne túži-
me v dnešných neľahkých 
časoch po zázrakoch, keď si 
viac ako inokedy uvedomu-
jeme svoju krehkosť, nedo-
konalosť, obmedzenosť, ne-
mohúcnosť. No zázrak, ako 
hovoríš, sa môže udiať len 
tam, kde je viera. Viera uvoľ-
ňuje Božiu všemohúcnosť. 
„Chod, tvoja viera ťa uzdra-
vila.“ Naopak, neviera ju 

paralyzuje. „Pre ich neveru 
tam neurobil  mnoho zázra-
kov“, čítame v evanjeliách. 
Každá ťaživá situácia testuje 
našu vieru. Môžeme ju stra-
tiť a nasleduje zúfalstvo, ale-
bo sa naša viera prehĺbi, do-
zrie k dospelosti a získame 
pokoj.  Pane, v tomto čase, 
kedy sa zmiešava radosť veľ-
konočného obdobia s krížom 
obdobia koronavírusu, nám 
pomôž nájsť a pochopiť nové 
dimenzie našej vzájomnej 
lásky, nádeje a viery.

Doc. JCDr. Miloš Pekarčík, 
PhD.,

námestovský dekan

Dokončenie z 1. str.

V CSS všetci bez príznakov, čakajú na testovanie

  „V CSS  Námestovo sú za-
tiaľ všetci naši klienti aj za-
mestnanci bez príznakov a 
tak, ako mnohé iné zariade-
nia, čakáme na informáciu, 
kedy budeme testovaní na ko-
ronavírus. Prijali sme potreb-
né protiepidemiologické opat-
renia, aby sme minimalizovali 
možnosť nákazy, čo je však 
časovo i finančne náročné. 

Mimoriadnu situáciu rieši-
me aj v súčinnosti so zriaďo-
vateľom, ktorým je pre nás 
mesto Námestovo. Poslanci 
mesta rozhodli na aprílovom 
rokovaní mestského zastupi-
teľstva o navýšení rozpočtu, 
aby sme mali dostatok finanč-

ných prostriedkov na zvýše-
né materiálové náklady. Naša 
situácia je náročnejšia aj pre-
to, že okrem zariadenia pre se-
niorov poskytujeme aj opatro-
vateľskú službu v domácom 
prostredí seniorov a prevádz-
kujeme tiež nocľaháreň pre 
ľudí bez domova. Poskytuje-
me tak sociálne služby pre 77 
občanov.

Vzhľadom na to, že sme za-
tiaľ nemali žiadne ochorenie, 
zvládame túto situáciu všet-
ci, klienti i zamestnanci, dá sa 
povedať statočne, ale najviac 
nás ťaží zákaz návštev príbuz-
ných, lebo tí sú pre našich se-
niorov veľkou oporu. Teraz sa 

musia uspokojiť s telefonát-
mi, ale tie sú u niekoho pre 
problémy so sluchom často 
nemožné. Teraz je hlavne na 
nás, zamestnancoch, aby sme 
ich povzbudzovali a boli im 
oporou. Seniorom veľmi chý-
ba tiež duchovná posila – vy-
sluhovanie sviatostí.

Chcem využiť príležitosť a 
poďakovať všetkým ľuďom, 

jednotlivcom alebo zástup-
com firiem, ktorí teraz pre-
javili záujem o našu prácu a 
venovali nám materiálnu, ale 
i finančnú pomoc“, uviedla 
riaditeľka CSS v Námestove 
Mária Kondelová.

Redakcia

Dodržiavame preventívne opatrenia
S dodržiavaním opatrení 

ÚVZ SR proti šíreniu ocho-
renia COVID-19 pomáhajú 
na Mestskom úrade príslušní-
ci Dobrovoľného hasičského 

zboru Námestovo. Zabezpe-
čujú meranie teploty pred vy-
bavovaním náležitostí obča-
nov v rámci MsÚ. Ďakujeme 
im za túto pomoc.          MsÚ

Foto: (msú)

Mestskí poslanci  rokovali pre pandémiu v kinosále

Na začiat-
ku hlavná kon-
trolórka Ele-
na Krausová 
in formova la 
o plnení jed-
notlivých uzne-
sení. Poslan-
ci sa zaujímali 
najmä o nespl-
nené alebo čiastočne plnené 
uznesenia. Poslanec J. Kurtu-
lík sa venoval plneniu uznese-
nia č. 34/2019 týkajúceho sa 
koncepcie postupného vyspo-
riadania vlastníckych vzťa-
hov k pozemkom, ktoré súvi-
sia s existujúcimi miestnymi 
komunikáciami a prístupmi 
k budovám, prípadne budova-
mi vo vlastníctve mesta, exis-
tujúcimi mestskými plochami 
statickej dopravy a existu-
júcimi verejnými priestran-
stvami. Zaujímal sa aj o ná-
vrh spoplatnenia parkoviska 
na nábreží. Poslanca Petra 
Koladu zaujímali uznesenia, 
ktoré vzišli z komisie cestov-
ného ruchu - a to hľadanie 
účinného riešenia na zabez-
pečenie čistoty a poriadku na 
nábreží a odstránenie stavby 
vodného vleku, ohrozujúcej 
bezpečnosť občanov a pôso-
biacej neesteticky pri vstupe 
do mesta Námestovo. Poslan-
kyňu D. Hollú zaujímalo pl-
nenie uznesenia, kde sa žiada 
mestský úrad, aby do vše-
obecne záväzného nariadenia 
č. 2/2017, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Ná-

mestovo, zadefinoval pod-
mienky pre použitie dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
k predaju nehnuteľností. 

Ďalšími veľmi siahodlhý-
mi bodmi boli správy hlav-
nej kontrolórky k výsled-

kom kontroly dodržiavania 
a uplatňovania všeobecne zá-
väzných právnych predpisov 
a vnútorných predpisov mes-
ta pri použití dotácií z rozpoč-
tu mesta v roku 2019 u vybra-
ných žiadateľov, ktorí nie sú 
zriadení mestom Námestovo. 
Podľa názoru hlavnej kontro-
lórky by mal Mestský športo-
vý klub vrátiť mestu sumu 20 
215,83 €, ktorá predstavuje 
porušenie finančnej disciplí-
ny. Navrhuje dôsledne vy-
konávať administratívnu fi-
nančnú kontrolu v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, a tiež 
dôsledne vykonávať základnú 
finančnú kontrolu v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov. Voči 
zodpovedným zamestnancom 
navrhuje hlavná kontrolórka 
pre zistené nedostatky prijať 
pracovnoprávne opatrenia. 

Vedenie mesta sa k danej 
správe vyjadrí písomne.

Mestské zastupiteľstvo po-
kračovalo v rokovaní v ďal-
ších bodoch, ktoré sa týka-
li správy o plnení uznesenia 
č. 18/2020 a č. 19/2020 tý-
kajúcej sa súladu uznesenia 
MsZ č. 48/2015 o odpredaji 
pozemku pod hromadné ga-
ráže a uznesenia týkajúce-
ho sa budúceho prevodu po-
zemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdate-
ľa. Po diskusii k týmto bo-
dom  poslanec M. Hajdučík 
navrhol prijať uznesenie, kde 
mestskému úradu odporúča 
preskúmať platnosť a účin-
nosť Zmluvy o budúcej kúp-
nej zmluve uzatvorenej me-
dzi Mestom Námestovo ako 
budúcim predávajúcim a bu-
dúcim kupujúcim Staveb-
ný podnik s.r.o., Námestovo, 
zo dňa 23. 3. 2016 a uplat-
niť právne kroky na odstráne-
nie nevýhodných podmienok 
pre Mesto Námestovo, kto-
ré vyplývajú z porušenia vše-
obecne záväzných právnych 

predpisov a uznesenia MsZ 
č. 6/2015 a použiť všetky 
právne prostriedky na ochra-
nu majetku, vrátane včasné-
ho uplatňovania svojich práv 
alebo oprávnených záujmov 
pred príslušnými orgánmi. 

Ďalej sa odporúča mestské-
mu úradu prijať opatrenia na 
dôsledné dodržiavanie vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov zodpovednými za-
mestnancami mestského úra-
du pri používaní spôsobu ve-
rejnej obchodnej súťaže pri 
nakladaní s majetkom mesta.

Rovnako sa odporúča pri-
mátorovi mesta a prednos-
tovi mestského úradu v prí-
padoch porušenia povinností 
pri plnení uznesenia mestské-
ho zastupiteľstva č. 6/2015 
nedôsledným vykonávaním 
finančnej kontroly, ako aj 
porušením pracovných po-
vinností vyvodiť zodpoved-
nosť u zamestnancov, ktorí 
porušili pracovné povinnosti 
ako aj povinnosti vyplývajúce 
zo zákona o finančnej kontro-
le a audite. K tomuto materi-
álu hlavnej kontrolórky sa ta-
kisto mesto vyjadrí písomne.

V rokovaní sa pokračovalo 
bodom rozpočtové opatrenie, 
kde sa prerokúvalo napríklad 
predloženie žiadosti o po-
skytnutie dotácie na projekt 
inteligentných lavičiek, zara-
denie rozpočtových výdav-
kov na uzatvorenie zmluvy 
o nájme nebytových priesto-
rov pre občianske združenie 
V.I.A.C – inštitút pre podporu 
a rozvoj mládeže, ako aj vy-
budovanie verejne prístupnej 
elektrickej nabíjacej stanice 
na verejnom  –  neplatenom 
parkovisku pri mestskom úra-
de. Rozpočtové opatrenia sa 
schválili.

Ďalším bodom bolo opä-
tovné schválenie neprijatých 
uznesení, ktoré neboli podpí-
sané primátorom na predchá-
dzajúcom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva. Z celkovo 
8 nepodpísaných uznesení 
poslanci opätovne schválili 6 
uznesení, ktoré tak nadobudli 
platnosť. Išlo napríklad o to, 
že mestské zastupiteľstvo 
navrhuje mestskému úradu, 
aby v spolupráci s náčelní-
kom mestskej polície, prípad-

V námestovskom Centre sociálnych služieb počas týchto dní...             Foto: (mko)

Vedenie mesta i poslanci počas rokovania aprílového mestského zastupi-
teľstva udržiavali medzi sebou aj stanovenú, približne dvojmetrovú bezpečnú 
vzdialenosť, ktorá je odporúčaná ako jedna z metód ako sa chrániť pred náka-
zou ochorenia koronavírusu.                   Foto: Marián Kasan

Pokračovanie na 6. str.

Termín plánovaného vydania nasledujúceho 
čísla mestských novín Námestovčan je 

1. JÚLA 2020, 
UZÁVIERKA TOHTO VYDANIA BUDE 

16. JÚNA 2020.

Kontakty: Redakcia, tel. 0911 920 010
e-mail: oravec.namestovo@mail-t-com.sk.
Predseda redakčnej rady: tel.0907 447 411

e-mail:peterkolada@yahoo.com

V stredu 22. apríla 2020 sa konalo v poradí tretie 
mestské zastupiteľstvo. Hneď na začiatku došlo ku 
zmene programu. Z iniciatívy poslanca Mateja Haj-
dučíka bol pridaný bod – opätovné schválenie ne-
prijatých uznesení. Poslanci  Juraj Kurtulík a Da-
nica Hollá navrhli stiahnuť z rokovania štyri body, 
pretože tie neboli predtým prerokované v prísluš-
ných komisiách mestského zastupi-
teľstva. Išlo o všeobecne záväzné na-
riadenie č. 1/2020 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mes-
ta, o všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzko-
vý poriadok pohrebiska, ďalej schvále-
nie zmluvy o zriadení spoločného sta-
vebného úradu a doplnok k územnému 
plánu v lokalite Brehy. Návrhy poslan-
cov prešli a zastupiteľstvo sa tak riadi-
lo pozmeneným programom.



Námestovčan 29. 4. 2020 SAMOSPRÁVA 3

 Čo potrebujú ľudia od mesta, nie čo potrebuje mesto od ľudí
Ako prežijeme krízu 

Kríza dokáže veľa. Odhalí 
do kosti, čo v nás je, čo doká-
žeme. Je to medzná situácia, 
s ktorou sa ani jedna z gene-
rácií doteraz nestretla – s vý-
nimkou druhej svetovej voj-
ny. Či to zvládneme, ako tým 
prejdeme a čo ostane, záleží 
len na nás samých. Stačí po-
čúvať, spolupracovať, počú-
vať aj oponentov, nebyť ja, 
ja, hlavne ja... V plnej na-
hote sa ukáže, čo dokážeme 
jednotlivo a pritom spoločne 
odovzdať mestu. Najhoršie je 
teraz mlčať, nič nerobiť. Ako 
zasiahnuť v rozpočte, ako 
pôjde chod mesta, kde sú pri-
ority, čo je hlavnou úlohou... 
Hlavnou úlohou je prežiť a 
vytvoriť podmienky na pre-
žitie ostatným. Kde sú tí zá-
zrační ekonómovia, čo chceli 
škrtať rozpočet pre dôchod-
cov, škrtať Centru sociálnych 
služieb? Veď len na hygienic-
ké pomôcky je tam teraz po-
trebných viac ako 2600 eur 
mesačne. Ak som pred koro-
navírusom v príprave rozpoč-
tu hovoril o prepade príjmov 
do 12 percent, teraz budeme 
radi, ak to bude v rozmedzí 
32-37 percent. Toto tu ešte 
nebolo, ekonomika nepracu-
je, nie sú zdroje. Nepomôže 
nám bagatelizovať, to nie je 
dobrý postup. To, čo zachrá-
ni toto mesto, je správne vyu-
žitie zdrojov – vypustiť z roz-
počtu všetko, čo nie je naozaj 
nevyhnutné. Ak sme doteraz 
prežili bez generelu dopra-
vy alebo bez súťaže návrhov 
nábrežia, je potrebné prečkať 
bez nich aj tento rok. Počkať, 
či sa ekonomika v najbližších 
rokoch postaví na nohy a až 

následne sa k tomu vrátiť. Do 
rozpočtu pribudne viac ako 
120 000 eur. 

Nahota kapitálových 
výdavkov

Ak počítame s prepadom 
v príjmovej časti rozpočtu, je 
potrebné nastaviť tak aj výda-
jovú časť a znížiť výdavky na 
mzdy tiež o 32 %, z predpo-
kladaných výdavkov 866 903 
pôjde o  úsporu 277 408 eur. 
O rozdiel v prepade príjmov 
je potrebné ponížiť aj  prí-
spevky do rôznych združení 
a spolkov a opäť sa nám uká-
že rezerva. Načo sme člen-
mi ôsmich združení? V sú-
časnej situácii stačí členstvo 
v jednom. Dnes sa v plnej 
nahote ukazuje, že kapitálo-
vé výdavky je potrebné zno-
vu prehodnotiť a upraviť túto 
kapitolu rozpočtu o 826 tisíc 
eur nadol. Je potrebné si ur-
čiť nevyhnutné priority. Bu-
deme plniť to, čo je potrebné 
pre riadny chod mesta a to, 
čo môže počkať, musí čakať. 
Takýto výpadok príjmov ne-
zaznamenal nikto v priebehu 
roku a nám nezostáva nič iné, 
len prežiť. Nepôjde to ľahko. 
Naši predkovia zvládli mor, 
vojny – musíme sa naučiť 
prežiť aj my. 

Je čas  otočiť garde: nie 
to, čo potrebuje mesto od 

ľudí, ale naopak 
Vedenie mesta, zastupiteľ-

stvo musia niečo robiť. Čo? 
V terajšej situácii musí byť 
jasné, ako postupovať.

V prvom rade:
Navýšiť rozpočet Centra 

sociálnych služieb na dosta-
točnú výšku o 26 000 eur, 

aby zvládli situáciu a nákup 
tak potrebných ochranných 
pomôcok. Zabezpečiť testo-
vanie 100 % zamestnancov 
a obyvateľov centra.

Mestská polícia je potreb-
ná na monitorovanie a ochra-
nu práve tých najzraniteľnej-
ších. Tam ste potrební, nie na 
úrade. Tam sa ochránia sami. 

Nebude to jednoduché. Ná-
ročné veci sú ešte len pred 
nami. Tak ako furman, keď 
ide z kopca, zatiahne brz-
du. Aj teraz je čas dať uzdu 
výdavkom, prihamovať ich 
a pomôcť dôchodcom pla-
tiť im dopravu k lekárovi, na 
nákupy, ak treba, riešiť stra-
vu donáškou. Ak dokážeme 
rýchlo a operatívne reago-
vať, a hlavne efektívne riadiť,  
adaptujeme sa aj v tomto krí-
zovom prostredí – nepomôže 
nám schovávať sa po kance-
láriách a tváriť sa, že sa nič 
nedeje. Teraz zlyháva hlavne 
komunikácia – pod stresom 
a tlakom konáme ťažkopád-
ne. Rozpočet máme pekný 
a hlavne nesplniteľný, je to 
len zdrap papiera. Ani teraz 
nemáme nekonečnú moc, aby 
sme s mestom robili to, čo 
nám napadne. 

Je potrebné upriamiť sa na 
základnú prioritu, a tou je 
ochrana zdravia pre všetkých 
- aj tých bez domova, aj tých 
v Centre sociálnych služieb, 
aj tých dôchodcov, čo nám po-
stavili toto mesto. 

Vytváranie príležitostí pre 
tých, čo tú bývajú, pracujú. 
Chlieb od domáceho pekára, 
mlieko z domácich zdrojov, 
podpora poľnohospodárstvu 
znížením dane z poľnohospo-
dárskej pôdy na nulu, hlavne, 

nech zem niekto obrába. To, 
čo dopestuje, predá alebo o to 
menej kúpi. 

Mesiac po začiatku pandé-
mie nám chýbajú rúška, nie je 
dezinfekcia. Tu je teraz príle-
žitosť pre dobrovoľných ha-
sičov – dezinfi kovať verejné 
priestranstvá, a nie merať tep-
lotu tým, čo idú na úrad. Od-
merajú si ju sami. Musíme 
zanechať zaužívané veci a po-
stupy a vymyslieť a konať tak, 
aby to bolo na osoh ľuďom. 

Nie je čas na ľahostajnosť, 
je čas konať 

A ako konkrétne? Akú kon-
krétnu pomoc môžu občania 
od mesta očakávať? V prvom 
rade je potrebné vedieť, čo je 
úlohou mesta. Ak má mesto 
vo svojom štatúte v paragrafe 
43 defi novanú pomoc obyva-
teľom pri mimoriadnych si-
tuáciách, tak je jasné, že ide 
hlavne o túto pomoc. A te-
raz: čo sme urobili pre obyva-
teľov mesta od začiatku pan-
démie? Nič, nič, jedno veľké 
nič!  Zaliezli sme do kancelá-
rií a vystrašene pozeráme, čo 
sa deje. V čase ohrozenia po-

trebujeme organizovať a ria-
diť základné práce miestneho 
významu, organizovať pohyb 
občanov. Proste riadiť, po-
máhať, kde sa dá, lebo načo 
bude mesto, keď nebudú ľu-
dia? Prepad príjmov, ako som 
už spomenul, bude minimál-
ne 32-37 percent. S tým musí 
počítať mesto, aj jeho rozpo-
čet.  Z očakávaného príjmu 
5 883 988 eur na dani z príj-
mov dôjde k výpadku 2 177 
079,26 eur. Aby som len ne-
upozorňoval, navrhujem aj 
konkrétne riešenia – o túto 
sumu sa musí znížiť rozpočet 
mesta vo výdavkovej časti. 

Nechcime veľa, 
ale robme to na 100 

percent 
Vypusťme zbytočnosti a sú-

streďme sa na 100-percent-
né zvládnutie toho, čo si na-
stavíme. Musíme sa zjednotiť 
v hlavných stanoviskách a ko-
ordinovať svoje stanoviská 
a nie, aby si každý mlel svo-
je. Očakávam najmä vypra-
covanie analýz a modelových 
prognóz. To je úlohou vede-
nia mesta. Zatiaľ tu máme len 
odhad, podľa ktorého sa HDP 
dočasne zníži o 30 percent. 
Očakávam preto vypracova-
nie a predstavenie pandemic-
kého plánu. Nie je potrebné 
nič vymýšľať, stačí garanto-
vať fungovanie mesta, lebo 
v mimoriadnych podmien-
kach platia mimoriadne opat-
renia. Ak z rozpočtu neminie-
me na nezmyselné projekty, 
prekonáme aj tento čas. Je 
potrebné konať – predstaviť 
jednotné riešenie. Očakávam 
určenie zodpovednosti na jed-
notlivých miestach riadenia. 

Kto velí mestu, máme krízový 
štáb, alebo nás sa to netýka? 
Kto je menovite za čo zodpo-
vedný ? Kto je členom okres-
ného krízového štábu?  

Mesto je povinné 
poskytnúť okamžitú po-

moc obyvateľom 
v núdzi 

Pomohli sme? Komu? Pý-
tam sa, komu?? Určenie zod-
povednosti je prvým predpo-
kladom úspešných riešení. 
Všetkých nás to trápi, všet-
ci sa obávame straty zamest-
nania, straty zákazníkov. Zák-
ladom je však mať vírus pod 
kontrolou, je nutné mať do-
statok kvalitných ochranných 
pomôcok. Upravme rozpočet, 
znížme nájomné, lebo je po-
trebné, aby nájomcovia prežili 
a potom bude priestor na fun-
govanie. Znížme daň z nehnu-
teľnosti tak, aby nám ľudia 
a fi rmy neodchádzali, ale zo-
stali. Znížme alebo úplne 
upusťme od dane na tento ka-
lendárny rok, maximálne vy-
chádzajme v ústrety fi rmám, 
ktoré investujú v meste, kto-
ré chcú niečo postaviť. Koro-
navírus dnes ničí hlavne našu 
psychiku. Vytvorme krízo-
vý štáb, nechajme v rozpočte 
rezervu, maximálne šetríme, 
nespoliehajme sa na štát – nič 
nám nedá. Bez ľudí v meste 
to nepôjde. Myslime dopredu. 
Ak môžeme, pomôžme. Na 
začiatok bude stačiť, ak nebu-
deme brať odmenu za prácu 
pre mesto a necháme ju tým, 
čo ju potrebujú viac.  Každý 
sám za seba nech rozmýšľa, 
ako a čím mestu prispeje.

Marián Grígeľ
poslanec MsZ

Kríza a jej vplyv na mestský rozpočet

Keď sme pripravova-
li rozpočet na rok 2020, už 
sme predpokladali, že prí-
jem mesta bude rásť iba o  
2 %, čo oproti predchádza-
júcim rokom, keď prijem 
rástol až o 6%, bol výraz-
ný pokles. Najväčší vplyv 
na to ma pokles rastu dane 
z príjmu fyzických osôb. 
Táto daň tvorí najväčší po-
diel na príjme mesta, až 80 
% z celkovej sumy, ktorá 
môže byť použitá na chod 
mesta, školských organi-
zácií a rozvojových aktivít 
mesta. V súčasnom rozpoč-
te tvorí táto daň až 5.9 mil. 
eur z celkových príjmov 7.3 
mil. eur. Ostatné príjmy sú 
transfery, ktoré mesto po-
súva ďalej školám a ďalším 
organizáciám. 

Ak sme chceli zachovať 
rast príjmu fi nancií do roz-
počtu, tak bolo potrebne sa 
zamerať aj na ďalšie možnos-
ti. V minulom roku, a taktiež 
na začiatku tohto roka, sme 
sa venovali určitým mož-
nostiam zvýšenia príjmu, či 
už úpravami určitých daní, 
nájmov, resp. úspor na stra-
ne výdajov. Situácia dnes sa 
výrazne zmenila. Odhady sa 
menia každým dňom. Pred-
pokladám, že dôjde k výraz-
nému výpadku daní z príj-
mu fyzických osôb, čo bude 
mať veľký vplyv na chod 
mesta a jeho aktivity. Tak-
tiež môže dôjsť k poklesu 
príjmov z pohľadu určitých 
daní a poplatkov, ktoré súvi-
sia s podnikateľskou činnos-
ťou, ktorú kríza výrazne za-

siahne. 
Znova sa dostávame do si-

tuácie ako pri schvaľova-
ní rozpočtu na rok 2020. 
Bude potrebné prehodno-
tiť výdaje mesta a organizá-
cií a nájsť výrazne  úspory. 
Vláda už schválila možnosť 
použiť rezervy mesta aj na 
krytie bežných výdajov. Na-
ším zámerom bolo využiť 
rezervu na investične a roz-
vojové aktivity mesta, pre-
tože v tomto naše mesto vý-
razne zaostáva. Verím, že 
aj v súčasnosti dokážeme 
realizovať potrebne opra-
vy infraštruktúry a taktiež 

nezastať na prípravných 
a projektových aktivitách 
mesta tak, aby sme boli pri-
pravení na realizáciu toho, 
čo naše mesto potrebuje, aj 
keď situácia dnes je iná. 

Keďže komisia pre rozpo-
čet, fi nancie, správu a hos-
podárenie s majetkom mesta 
pre uzatvorenie mestského 
úradu riadne nezasadla, dis-
kusia k tomu zatiaľ nepre-
behla. Predpokladám, že 
už na najbližšom zasadnutí 
MsZ 22. apríla 2020 mest-
ský úrad predstaví určité vý-
chodiská, ako chce súčasnú 
situáciu zvládnuť.

Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí  pracujú v zdra-
votníctve, v obchodoch, sta-
rajú sa o chorých, starých, 
alebo akýmkoľvek spôso-
bom nám ostatným pomáha-
jú zvládnuť tuto zložitú dobu.

Verím, že to spolu a s Bo-
žou pomocou dokážeme.

Ing. Štefan Uhliarik
poslanec MsZ,

predseda komisie 
pre rozpočet, fi nancie, 
správu a hospodárenie 

s majetkom mesta

Dnes žijeme dobu, na ktorú budeme ešte dlho 
spomínať. Koronavírus nás dostal do situácie, 
s ktorou sme sa v minulosti nestreli. Naši rodi-
čia a starí rodičia prežili hrôzy 2. svetovej voj-
ny a ťažké 50. roky, ale väčšina z nás nič podob-
né neprežila. Dnes je veľmi ťažké predpovedať, 
akým smerom sa bude  tento stav vyvíjať a aký 
dosah to bude mať na našu ekonomiku.

DKN podujatia zrušil, 
v rekonštrukciách pokračuje

Ako zasiahla pandémia 
koronavírusu do aktivít 
a činnosti Domu kultúry 
v Námestove? Opýtali sme 
sa jeho riaditeľky Mgr. Evy 
Mušákovej. 

Dom kultúry je v situácií 
ako všetky kultúrne zariade-
nia. Týka sa to zákazu kultúr-
nych a spoločenských podu-
jatí, v súčasnosti neposkytuje 
služby obyvateľstvu, na kto-
ré bol ako príspevková or-
ganizácia mesta zriadený. 
Dôsledkom je nedostatok fi -
nančných prostriedkov, ktoré 
sú potrebné na zabezpečenie 
fungovania tejto inštitúcie.

Všetci čakáme, ako sa situ-
ácia vyvinie, ale už teraz vie-
me, že niektoré projekty mu-
síme rušiť. 

Potešujúce je aspoň to, že 
pokračujeme v rekonštrukcii 
knižnice a s napätím očaká-
vame, ako bude pokračovať 
projekt výmeny sedadiel v 
sále. Verím, že sa nám podarí.

Zrušenie podujatí teda vý-
razne zasiahlo aj do ekono-
miky DKN. Aké opatrenia 
boli prijaté, resp. sa prijí-
majú na udržanie systému 

jeho chodu a pre naštarto-
vanie DKN do plného výko-
nu po skončení epidémie?

Táto otázka je v štádiu rie-
šenia. Prijímame opatrenia na 
zabezpečenie a udržanie cho-
du Domu kultúry v Námesto-
ve.

Máte „prorockú predpo-
veď“, predstavu, kedy by sa 
možno mohla pomaly uvoľ-
ňovať a zlepšovať situácia 
v návštevnosti?

Keďže ide o zhromažďova-
nie ľudí, predpokladám, že 
zrušenie zákazu kultúrnych a 
spoločenských podujatí bude 
až medzi poslednými opatre-
niami.                      Redakcia

MÔJ NÁZOR
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Korona zatvorila dvere škôl, 
nie však vyučovanie

Ako vy vnímate zásah pandé-
mie do života, predovšetkým do 
života škôl? 

Pred tromi mesiacmi sme si ani 
len nevedeli predstaviť, že naše 
bozky a objatia môžu niekoho 
ohroziť na živote. Nevedeli sme si 
predstaviť, že lásku k starým rodi-
čom budeme prejavovať tým, že 
ich prestaneme navštevovať. Rov-
nako sme si nevedeli predstaviť, že 
vyučovanie bude mesiace prebie-
hať z domu. Tento neviditeľný ví-
rus ako prievan doslova zo dňa na 
deň zatvoril dvere všetkých škôl 
a vyprázdnil školské lavice. Od zá-
kladu zmenil plány učiteľom, žia-
kom aj rodičom a všetci museli 
okamžite začať fungovať v úplne 
inom režime, na aký boli zvyknu-
tí. Žiaci, rodičia a učitelia boli od-
razu postavení pred novú úlohu, 
s ktorou sa museli popasovať.  Ro-
dičia sa museli oveľa viac zapojiť 
do prípravy ich detí, žiaci byť sa-
mostatnejší, viac premýšľať a tvo-
riť a učitelia byť kreatívnejší a po-
užívať odlišné formy učenia ako 
doteraz. Hlavne pri menších de-
ťoch patrí veľká vďaka rodičom, 
ktorí sa na určitú dobu stali trpezli-
vými pomocníkmi. Bez ich pomoci 
a energie by to školy zvládali ove-
ľa ťažšie.  

Ako na diaľku prebieha vyučo-
vanie?

Celú situáciu prežívam nielen 
z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľa-
du rodiča. Všetko prišlo rýchlo 
a nečakane a nikto na nič podob-
né nebol celkom pripravený. Aby 
to mohlo fungovať, učitelia mu-
seli prebudovať systém vyučova-
nia a žiaci spolu s rodičmi systém 
učenia sa. V každej domácnosti sú 
však iné podmienky a učitelia mu-
sia, alebo mali by brať do úvahy 
aj to, že nie všetky deti majú rov-
naké možnosti a rovnakú štarto-
vaciu čiaru. To, že sa vyučovanie 
presunulo z klasických tried do na-
šich detských izieb a obývačiek, je 
pre každého obrovská zmena. O to 
viac si myslím, že by takáto forma 
nemala žiakov ubíjať, ale naopak, 
podporiť ich samostatné myslenie 
a kreativitu.

Učitelia volia rôzne formy – od 
pracovných listov, interaktívnych 
úloh až po využívanie rôznych so-
ciálnych sietí a komunikačných 
kanálov ako messenger či Zoom. 
Práve tie umožňujú žiakom pripá-
jať sa do virtuálnych tried a aspoň 
na chvíľu, aj keď len v digitálnom 
priestore, stretnúť sa ako trieda so 
svojimi spolužiakmi a učiteľmi. 

Ako to prežívali žiaci?
Ta istá  vriaca voda, čo spôso-

bí zmäknutie zemiaku, spôsobí aj 
stvrdnutie vajíčka. Nie vždy je to 
len o okolnosti, ale aj o tom, ako na 
ňu zareagujeme. Niekto sa s tým 
popasoval viac a rýchlejšie, iný po-
treboval viac času. Myslím si však, 
že žiaci všade rýchlo pochopili, že 

toto nie sú prázdniny, ale vyučova-
nie inou formou. 

Roky sa hovorilo o tom, že škol-
stvo potrebuje viac slobody. Od-
razu sme ju všetci dostali, rodičia, 
žiaci aj učitelia. Lenže väčšia slo-
boda ide ruku v ruke aj s väčšou 
zodpovednosťou, pre žiakov, uči-
teľov aj rodičov. Čo sa týka mojej 
osobnej skúsenosti, musím pove-
dať, že na gymnáziu máme množ-
stvo skvelých a šikovných žiakov a 
som veľmi milo prekvapený, že aj 
napriek ťažkej dobe dokázali byť 
decká nielen zodpovedné, ale hlav-
ne kreatívne, nápadité a tvorivé.

Nahradí online vzdelávanie 
v budúcnosti kamenné školy?

Podstatné je si uvedomiť, že nie-
čo podobné sa môže kedykoľvek 
zopakovať, a preto musíme byť 
pripravení a venovať online vzde-
lávaniu väčšiu pozornosť. Záro-
veň sa však ukázala dôležitosť ka-
menných škôl a prezenčnej formy 
vzdelávania. Nielen z pohľadu vy-
učovania, ale aj z pohľadu zacho-
vania stability v spoločnosti či 
z hospodárskeho hľadiska. Navy-
še, škola okrem vzdelávania za-
bezpečuje aj sociálne kontakty. Tie 
digitálna forma a online komuni-
kácia nikdy nedokáže plnohodnot-
ne nahradiť. Takže si nemyslím, že 
pri normálnom fungovaní spoloč-
nosti online vyučovanie tak skoro 
nahradí kamenné školy. 

Priniesla táto ťažká situácia do 
školstva aj niečo pozitívne?

Podobne, ako je to pri iných 
krízach, aj táto koronavírusová, 
okrem všetkých problémov a kom-
plikácií, paradoxne, prináša aj prí-
ležitosti. Súčasná situácia tak po-
pri mnohých negatívach funguje aj 
ako akcelerátor vývoja. Napríklad 
určite nastal obrovsky pokrok v di-
gitálnej gramotnosti a téma škol-
stva sa stala jedna z nosných tém 
spoločnosti. Určite je však neme-
nej dôležité aj to, že deti si v tých-
to časoch viac uvedomujú, aká 
dôležitá je medzigeneračná solida-
rita, osobná zodpovednosť voči os-
tatným a že je našou prirodzenou 
povinnosťou starších ľudí, ktorí tu 
roky tvorili hodnoty, chrániť. Tieto 
veci sú minimálne tak dôležité ako 
vzdelanie samotné.

Redakcia

Členom, v minulosti dlhoročným predsedom, redakčnej rady 
mestských novín Námestovčan je PaedDr. Ján Kozoň, s kto-
rým si, mimochodom, v auguste tohto roku pripomenieme spo-
ločne 10 rokov existencie týchto novín. Ján Kozoň je však pre-
dovšetkým pedagóg - pôsobí na Gymnáziu Antona Bernoláka 
– a tak sme mali blízko k sprostredkovaniu skúseností z vyu-
čovacieho procesu, ktorý nám vnútil nový koronavírus. 

Pomáhať si treba viac, 
ako kedykoľvek predtým

V zmysle opatrení na ochranu pred 
vírusom COVID-19 pre zachova-
nie zdravia a bezpečnosti  obča-
nov, Mestská polícia v Námestove 
okamžite zriadila webstránku mest-
skej polície https://msp-namestovo.
webnode.sk/, kde sa občania môžu 
dozvedieť o niektorých opatreniach 
mesta a mestskej polície, v súvis-
losti s nariadeniami Úradu verej-
ného zdravotníctva (ÚVZ SR).  Je 
pochopiteľné, že pre všetkých tu 
vznikla nová situácia, ktorú ešte 
nikto nezažil a nebol na ňu pripra-
vený. Ľudia a podnikateľské sub-
jekty spočiatku nevedeli v niekto-
rých prípadoch, po novoprijatých 
nariadeniach, čo majú robiť a ako 
reagovať. K prípadným porušeniam 
nariadení sme pristupovali s poro-
zumením a vzájomnou komuniká-
ciou sa dosahovala náprava. Takto 
sme napríklad postupne uzatvára-
li pohostinské zariadenia, riešili ne-
dostatky v obchodných reťazcoch 
a pod. V súčasnosti napríklad po-
skytujeme v skorých ranných hodi-
nách súčinnosť zdravotníckym pra-
covníkom pri povinnom vykonávaní 
triedenia pacientov, ktorí vstupujú 
do Oravskej polikliniky Námestovo. 
Denne robíme pravidelné kontroly 
vydaných nariadení ÚVZ SR. Zá-
važné zistenia nedostatkov a prípad-
né podnety od občanov nahlasuje-
me Regionálnemu ÚVZ SR. Okrem 
tejto práce sa, samozrejme, venu-
jeme aj policajnej práci, kde nás 
aj napriek zníženému počtu pohy-

bu vozidiel na cestných komuniká-
ciách, najviac zamestnáva doprava. 
Aj keď sú parkoviská zväčša polo-
prázdne, vodiči aj tak často nezod-
povedne stoja v zákazoch a na verej-
nej zeleni, neplatia parkovné a pod. 
V mnohých prípadoch sa to snaží-
me riešiť len písomným „upovedo-
mením“ vodiča o spáchaní priestup-
ku, pre ktoré sa nemusí dostaviť na 
MP, ale pri opakovanom spáchaní 
priestupku už dostáva výzvu a tým 
môže očakávať sankciu, na udele-
nie ktorej má polícia dvojročnú le-
hotu. Niektorí páchatelia priestup-
kov bývajú zaskočení v prípadoch, 
keď namiesto očakávanej sankcie 
za priestupok sú od mestskej polície 
obdarení ochranným rúškom so slo-
vami „prajeme Vám príjemný deň 
a správajte sa zodpovedne voči sebe 
a svojmu okoliu“.  

Robíte aj nejaké aktivity počas 
tohto obdobia spoločne s DHZ, 
ako napr. naposledy pri uvoľňo-

vaní prístupových komunikácií?
V súčasnosti na to nemáme časový 

priestor, ale v kontrole prístupových 
komunikácií, ktoré sú súčasťou zá-
sahových ciest na vykonanie hasia-
ceho zásahu hasičských jednotiek 
sme neustali. Pri zistených nedo-
statkoch priebežne vylepujeme vý-
zvy na vchodové dvere v bytových 
domoch, kde obyvateľov upozor-
ňujeme na spôsob státia, ktorý sme 
vyhodnotili ako rizikový a stáva sa 
vážnym ohrozením života, zdra-
via, bezpečnosti alebo majetku ob-
čanov. Ak sa v problematických 
lokalitách po tomto opatrení nedo-

siahne náprava, budeme 
musieť pristúpiť k ráz-
nejšiemu konaniu.

Určite ste sa v týchto 
dňoch stretli aj s pozi-
tívnymi, príkladnými 
činmi nezištnej pomoci 
ľudí v tejto mimoriad-
nej situácii. Môžete nie-
ktoré spomenúť?

Mestská polícia kontro-
luje priamo v teréne po-
vinnosť nosenia rúška a 
upozorňuje verejnosť na 

dodržiavanie nariadenia o jeho nose-
ní. Pri tejto činnosti obdarúva rúška-
mi hlavne tých, ktorí na túto povin-
nosť z rôznych príčin pozabudli, majú 
problém si ich zakúpiť, prípadne za-
dovážiť iným spôsobom. Vzhľadom 
na to, že starí ľudia majú spravidla 
len jedno rúško, čo je naozaj málo, sú 
týmito rúškami priebežne obdarúva-
ní. Ochrana zdravia a života sa takto 
stala spoločným cieľom nielen mesta, 
ale aj verejnosti okamžite po tom, čo 
sme  zverejnili výzvu pre darcovstvo 
rúšok určených pre uvedený účel. Na 
náš úmysel zareagovalo a podporilo 
ho mnoho darcov, ktorí na Mestský 
úrad - Mestskú políciu začali priná-
šať desiatky vlastnoručne ušitých rú-
šok, za čo im patrí veľké „ĎAKUJE-
ME“  a niektoré mená sú zverejnené 
aj na webstránke MsP. Naši darcovia 
šijú naozaj nádherné rúška a niektoré 
kolekcie by mohli byť zaradené aj do 
módnych časopisov.

Aj napriek tomu, že práca poli-

cajta je skôr o represii a v uliciach 
sa stretávate väčšinou s negatívny-
mi skutkami ľudí, čo vám dlhodo-
bo udržiava pozitívne myslenie, po-
máha vám vidieť svet okolo krajší? 

Dokazujú to vaše, vskutku nádher-
né, fotografie okolitej prírody, vaše 
povzbudivé texty na Facebooku... 
Určite dodávajú energiu ich čitate-
ľom v tejto neľahkej dobe... 

Mnohí sa nás pýtajú, či nemáme 
strach. Strach tu určite nie je, ale je 
tu veľký rešpekt a povinnosť sprá-
vať sa zodpovedne. Policajt, ktorý 
má strach, nemá čo robiť v ozbro-
jenej zložke a nech si hľadá radšej 
bezpečnejšie povolanie, aby svojím 
konaním neohrozil seba, svojich ko-
legov a hlavne verejnosť. Súčasná si-
tuácia mi naozaj mnoho napoveda-
la o charakteroch ľudí, s ktorými 
pracujem. Ja som hrdý na tím ľudí 
okolo seba a na to, ako bez reptania 
zvládajú plnenie stanovených úloh. 
Mojou úlohou nie je len zabezpečiť 
policajtom ochranné pomôcky, dať 
im informácie a pokyny, ale hlav-
ne udržiavať ich v psychickej po-
hode. Je to naozaj pre nás všetkých 
náročné obdobie a, navyše, ak máte 
určitú zodpovednosť, kladie to o to 
vyššie nároky na vašu myseľ. Prá-
ca si od nás vyžaduje byť pokojný 
a rozvážny. Rodina zas potrebuje 
vidieť vás, že prídete domov v po-
trebnej pohode, čo jej dáva vieru 
a nádej. Ako toto všetko „ustáť“? 
Tu považujem za dôležité, aby si 
človek dokázal zachovať nadovšet-
ko zdravú myseľ a dokázal si nájsť 
účinný spôsob psychohygieny. 
Pre mňa je to napríklad každoden-
né vstávanie pred východom sln-
ka, kúpanie s v Oravskej priehrade 
a takmer hodinová športová aktivi-
ta. To ma udržiava v tak potrebnej 
kondícii. ... všetko raz pominie, ako 
aj toto. Ľudských úsmevov možno 
dnes až tak moc nevidíme, ale aj oči 
sa vedia nádherne smiať. Preto vyu-
žime toto obdobie na to, ako sa viac 
pozerať ľuďom do očí, kde mož-
no uzrieť nielen radosť, ale aj smú-
tok... a dá sa to spoznať aj z dvoch 
metrov. Táto doba nie je o tom, či 
to všetko vydržíme... lebo človek 
toho vydrží mnoho, ale je tou pra-
vou skúškou našej ľudskosti. Ne-
prestávajme sa zaujímať o seba... 
práve naopak, je potrebne si pomá-
hať viac, ako to bolo kedykoľvek 
predtým.                Anna Lajmonová

Mestská polícia pomáha denne zdravotníckym pracovníkom pri umožňo-
vaní vstupu pacientov do polikliniky v meste.              Foto: (mh)

Náčelníka Mestskej polície v Námestove Mgr. Miroslava Hajdu-
číka sme sa opýtali: Aké poznatky máte z výkonu svojej policaj-
nej práce na teritóriu mesta v súvislosti s dodržiavaním vyhlá-
sených opatrení proti koronavírusu?



prekrikovať, kde odbornosť 
a znalosť problematiky je sa-
mozrejmá... 

V súčasnosti sme ukončili 
stavbu „Dočasné podopretie 
mosta ponad Váh v Komár-
ne“ a  „Dočasné premoste-
nie rieky Poprad v Kežmar-
ku“. Obe stavby boli pre nás 
výzvy, po odbornej, technic-
kej a logistickej stránke. Vždy 
boli pre mňa výzvy stavby, 
ktoré sa realizovali v medz-
ných podmienkach: ťažko do-
stupné, ďaleko, uprostred hl-
bokej vody atď. 

S kolektívom odhodlaných 
odborníkov a pri pokore a reš-
pekte je možné toho veľa...

Čo konkrétne „obnáša“ 
pozícia vedúci projektu re-
konštrukcie mostov?

Funkcia vedúceho projek-
tu sa spravidla vo firmách ne-
vyskytuje, pretože firmy sú 
štruktúrované a podliehajú 
vnútornej hierarchii. Po funk-
cii vedúceho projektu vrcho-
lový manažment spoločnos-
ti siahne spravidla v situáciii 
neštandardného riešenia zá-
kazky, ktorá je niečim nová, 
nezvyklá, alebo je jej potreb-
né venovať osobitnú pozor-
nosť.

Podopretie mosta v Komár-
ne bolo neštandardné tým, 
že na prípravu bol relatív-
ne krátky čas, bolo potrebné 
pripraviť vyjadrenia a súhla-
sy dotknutých orgánov štátnej 
správy, správcov toku, zadať 
projektovú dokumentáciu, zá-
roveň ju odkonzultovať a rea-
lizovať aj vlastnú stavbu, pri 
mimoriadnych bezpečnost-
ných opatreniach. Spoločnosť 

MBM Group a.s. Námestovo 
preukázala mimoriadnu pruž-
nosť a realizovala zákazku so 
cťou a k spokojnosti investo-
ra.

Ako pokračujú práce na 
moste v Komárne, údaj-

ne najtenšom moste na Slo-
vensku? V súčasnosti zrej-
me nepokračujú, keďže svet 
a celé Slovensko „premos-
til“ koronavírus...

V súčasnosti je stav-
ba z našej strany hoto-
vá a pripravená na záťa-
žovú skúšku, ktorú však 
investor, SSC Bratisla-
va, odložil, pretože ju 
plánuje urobiť ako spo-
ločnú s diagnostickou 
skúškou pre projektan-
tov sanácie tohto mosta. 
Je to totiž príliš citlivý 
dopravný bod v meste 
Komárno a prerušenie 
dopravy cezeň si vyža-
duje extrémne náročnú 
prípravu.

Verím však, že v krát-
kom čase prebehne aj 

záťažová skúška mosta a pro-
jektanti, ktorí už začali praco-
vať, budú môcť stanoviť spo-
ľahlivé technické riešenie na 
jeho definitívnu sanáciu a tým 
obnoviť jeho pôvodné tech-
nické parametre. 

 Väčšina mostov na Slo-
vensku má údajne približ-
ne 80 rokov a nečudo teda, 
že potrebujú nutne rekon-
štrukciu, alebo sa jej nedoč-
kajú a padajú, ako napr. ten 

v Trstenej... Kde na Sloven-
sku máme mosty v najkri-
tickejšom stave a kedy príde 
na rad, čo do opráv mos-

tov aj Orava (Námestovo)? 
Máte takéto informácie?

 Necítim sa byť expertom 
na stav mostov v rámci Slo-
venska, ale ako ste to správne 
pomenovali, keď sa o mosty 
a o cesty nebudeme dosta-
točne starať, tak sa nám budú 
takto pripomínať, ba obávam 
sa, že v blízkej budúcnos-
ti sa to môže stať až politic-
kou otázkou a starostlivosť 
o ne už bude úlohou dňa. Je 
bežné, že politici vo svojich 
kampaniach sľubujú, koľko 
nových diaľnic vybudujú, ale 
to, že sa začnú normálne sta-
rať o veci, ktoré tu už máme a 
slúžia nám, to ako keby niko-
ho nezaujímalo.

Myslím si, že každý región 
na Slovensku má nejakú svo-
ju bolesť o ktorej je presved-
čený, že by si zaslúžila  ce-
lorepublikovú pozornosť.
Štátna kasa má však svoje li-
mity a, naviac, nie každý vo-
lený hlas v parlamente má 
rovnakú silu...

Z pozície hlavného kontro-
lóra samosprávy ste sa vrá-
tili k svojej profesii, ktorá 
vás určite napĺňa, ale zrej-
me sa, možno pri stretnutí 
s bývalými kolegami, občas 
v myšlienkach poobzriete aj 
na tú „kontrolórsku“. Ako 
vnímate toto obdobie s od-
stupom času?

Samozrejme, že sa pravidel-
ne stretávam s bývalými ko-
legami z MsÚ, veď som pre-
žil medzi nimi štyri a pol roka 
a som Námestovčan a o dia-
nie v meste sa zaujímam. Mu-
sím však povedať, že som mal 

šťastie, že som už dôchodca 
a naviac, som mal kam odísť 
z tohto prostredia, ktoré sa 
tam vytvorilo po posledných 

komunálnych voľbách. 
Prostredie komunálnej po-

litiky je veľmi zraniteľné, 
keď do nej naraz príde veľa 
nových ľudí, tak do exeku-
tívy ako aj do zastupiteľstva, 
všetci naraz chcú presadzo-
vať svoje predstavy o riadení 
mesta, bez znalosti zákonov, 
vnútorných predpisov a na-
viac, často s osobnými cieľ-
mi. Nuž bolestné býva vy-
medzovanie si vzájomných 
kompetencií.

Moje podania na prokuratú-
ru a následný odchod z MsÚ 
bolo len malým pokusom 
poukázať na nebezpečen-
stvo pri vymedzovaní si vzá-
jomných  kompetencií medzi 
mestským parlamentom a pri-
mátorom a teda aj mestským 
úradom, čo môže mať za ná-
sledok narušenie práce sluš-
ne fungujúceho organizmu 
úradu a následne bolo logic-
kým ukončením môjho krát-
keho pôsobenia v komunálnej 
sfére, pretože som mal záu-
jem, aby pozícia kontrolóra 
v mesta nebola zbytočne kon-
traproduktívna. 

* * *
Na záver by som chcel po-

vedať, že prevažnú časť svoj-
ho profesionálneho živo-
ta som prežil v hospodárskej 
oblasti, kde musia ľudia kaž-
dý deň bojovať o svoju exis-
tenciu, a preto bývajú nie-
kedy netrpezliví. Na druhej 
strane som mal možnosť za-
žiť aj život vo verejnej sprá-
ve, kde je každodenná zákon-
nosť  prvoradá a mnohokrát 
sa legislatíva vyvíja veľmi 
rýchlo a je náročné tento vý-
voj sledovať. 

Je veľmi dôležité, aby ľu-
dia, zvlášť v prípade, že pro-
fesionálne prichádzajú do 
kontaktu z oboch sfér nášho 
života, mali voči sebe rešpekt 
a pokoru, pretože len takto je 
možné sa dopracovať ku vzá-
jomne akceptovateľným vý-
sledkom spolupráce a práca 
mestského úradu a mestské-
ho zastupiteľstva si získa reš-
pekt i uznanie vo verejnosti.     

    Anna Lajmonová
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Mosty ako objekt činnosti i subjekt ducha

Počas celého môjho 4,5 roč-
ného pôsobenia na MsÚ, vo 
funkcii kontrolóra, som ne-
stratil kontakt so spoločnos-
ťou MBM Group.a.s., z ktorej 
som prišiel. Živo som sa zau-
jímal o dianie vo firme, ale aj 
o dianie na stavbárskom trhu. 

Vždy sme si kládli za priori-
tu byť pripravení reagovať na 
potreby trhu, byť odborne aj 
technicky pripravení. 

Takže bolo logické, že som 
sa vrátil na miesta, kde ľudia 
stáli o to vypočuť si môj ná-
zor a radu, kde sa nemusím 

Pomoc zo srdca má 
nevyčísliteľnú hodnotu

Približne v polovici mar-
ca mi zatelefonoval staros-
ta Ľubomír Piták zo Sihelné-
ho, že má nejaké prebytočné 
rúška po tom, čo ich rozde-
lil vo svojej obci a tak som 
telefonicky zisťoval v orav-
ských nemocniciach, kto by 
ich potreboval. Záujem bol 
veľký, ja som o tomto čine 
starostu informoval na so-
ciálnej sieti. A to bol zrejme 
podnet pre dnes už rozsiah-
lu pomoc Oravcov, podnet 
pre tých, ktorí chceli rov-
nako pomôcť. Postupne sa 
tak s ponukou pomoci hlási-
li ďalší a ďalší ľudia z okresu 
Námestovo. Iniciatívu som 
nazval ORAVA SI POMÁ-
HA  a od 18. marca sa k nej 
pridávajú stále ďalší nezišt-
ní darcovia – ženy, ktoré šili 
po dedinách rúška, jednotliv-
ci, starostovia, firmy, podni-
katelia – darovali ochranné 
pomôcky, dezinfekčné pros-
triedky, ochranné štíty, ruka-
vice či ochranné obleky... Za-
čínajú sa ozývať aj Oravci, 
ktorí žijú mimo Oravy a chcú 
pomôcť. Napríklad teraz mi 
volal jeden Oravčan, pôso-
biaci v Bratislave, že chce 
pomôcť trstenskej nemocnici 
a nevie ako. Poprosil ma, aby 
som zistil, čo potrebujú. Me-
dzi darcami boli aj takí, ktorí 
ochranné prostriedky ponúka-
li na predaj, nám ich však po-
skytli bezplatne. Ja som tieto 
prostriedky po telefonickom 
zisťovaní potreby aktuálne 

rozvážal oravským nemocni-
ciam a námestovskej polikli-
nike, neskôr i domovom soci-
álnych služieb – DSS v Lokci, 
Námestove, DSS v pôsobnos-
ti VÚC Žilina –  v Novoti, Zá-
kamennom, Oravskej Lesnej 
a Zubrohlave. Ženy – darky-
ne rúšok z obcí Námestovské-
ho okresu tak ušili a darovali 
týmto zariadeniam dohroma-
dy 3000 rúšok, čo je určite 
od každej veľký skutok lás-
ky. Ak by sme chceli finanč-
ne zmerať tento dar žien, po-
väčšine pracovníčok bývalej 
Makyty, ktoré sú v súčasnos-
ti doma, vo finančnom vyjad-
rení by predstavoval cca 9000 
eur. Táto ich nezištná pomoc 
má však nevyčísliteľnú hod-
notu, lebo je darovaná zo srd-
ca. Aj pred chvíľou (21. aprí-
la, pozn. aut.) mi telefonovala 
pani z Brezy, že má priprave-
ných 300 rúšok. Keďže všet-
ky zariadenia na Orave majú 
textilných rúšok už  dosta-
tok, lebo sú zásobované aj zo 
štátu, ponúkol som tento dar 
z Brezy riaditeľke odboru so-
ciálnych vecí na VÚC Žilina. 
S radosťou rúška prijala, po-
skytne ich zariadeniam v nie-
ktorom inom okrese Žilinské-
ho kraja a moja cesta s darom 
Oravcov bude teda najbližšie 
smerovať  do Žiliny... 

Anna Lajmonová
(Mená darcov sú zverejne-

né na facebookovom profi-
le Igora Janckulíka, pozn. 
aut.)

Na Facebooku informujete o nezištných aktivitách jednotlivcov 
a kolektívov z Oravy, ktorí pomáhajú v čase pandémie ochran-
nými zdravotníckymi prostriedkami a pod. pod názvom Orava si 
pomáha. Ako vznikla táto iniciatíva a kam smerujú tieto prepo-
trebné darované veci darcov? Opýtali sme sa držiteľa profilu na 
Facebooku, nezištného sprostredkovateľa i distributéra pomoci 

Prednedávnom priniesla jedna z televízii reportáž o ná-
ročných rekonštrukčných prácach na moste v Kežmar-
ku. Zo spomínanej reportáže sme sa dozvedeli, že ve-
dúcim projektu na realizáciu týchto náročných prác na 
moste, prác v ťažko dostupných podmienkach je Ná-
mestovčan Ing. Karol Gandel. Ing. Gandel je bývalý 
hlavný kontrolór Mesta Námestovo a tak nás zaujímalo, 
ako sa v krátkom čase z hlavného kontrolóra mesta stal 
vedúci projetku takejto, určite náročnej stavby.

Odovzdávanie ochranných rúšok a ochranných oblekov pre 
nemocnicu v Dolnom Kubíne.         Foto: ar ij

Budovanie podpery mosta 
v Komárne.        Foto: ar gk

Ing. Karol Gandel
Narodil som sa tu pred 65-mi rokmi, tu som vyrástol (a to 

dosť), tu som sa oženil (ozaj šťastne), založil som si rodinu 
a odtiaľto som vyrážal za svojimi profesionálnymi cestami 
po blízkom, ale aj poriadne vzdialenom svete, aby som po-
maly ukončil svoj pestrý profesionálny život stavbára  vo 
svojom rodnom meste.

Profesionálne som začal v Pozemných stavbách Žilina. 
Ako mladý stavbár som prešiel riadiacimi funkciami na 
stavbe. Toto obdobie ma naučilo rešpektovať autority, ale 
zároveň sa orientovať a spolupracovať v štruktúrach veľké-
ho stavebného podniku. 

Pokračoval som v Stredoslovenských stavbách Žilina, čo 
bol taktiež veľký stavebný podnik, avšak orientovaný na 
stavby inžinierskeho staviteľstva pokrývajúceho územie ce-
lého Slovenska a zasahujúceho aj do Čiech. Naučilo ma 
to orientovať sa v miestnych podmienkach, spolupracovať 
s miestnymi firmami a samosprávami. Obrovská škola po-
znania a rýchleho rozhodovania sa.

Pätnásť rokov ako SZČO ma naučilo sebadisciplíne, poko-
re, tvrdej drine  a odriekaniu.

Nástupom do spoločnosti MBM GROUP a.s. v roku 2004 
som našiel kolektív mladých ľudí s obrovským zápalom a po-
tenciálom, kde sa odo mňa očakávala skúsenosť a odbor-
nosť. Výsledkom sú krásne stavby pozemného, inžinierskeho 
a dopravného staviteľstva. Máme za sebou praktické skú-
senosti so stavbami v Čechách, v Rusku, vo Vietname. Boli 
sme pozvaní  ako odborníci do Saudskej Arábie i Indie...

Dnes, so znalosťou  situácie, sme pripravení a už disponu-
jeme aj praktickými skúsenosťami s rekonštrukciami cest-
ných mostov a dočasných premostení.

Karol Gandel (vľavo) so ženijným inštruktorom pri kontrole 
prác na moste v Komárne.         Foto: ar gk
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ním na Mlynskej ulici pri 
Saleziánoch, ďalej išlo o pre-
vod pozemku pre firmu Uni-
versal s. r. o a zmenu VZN 
5/2017 o miestnych daniach 
a poplatkoch zonáciu poplat-
kov za daň z ubytovania, le-
hotu oznamovacej povinnos-
ti platiteľa dane z ubytovania, 
spôsob vedenia preukaznej 
evidencie na účely tejto dane, 
náležitosti potvrdenia o za-
platení dane, lehoty a spôso-
by jej odvodu obci, prípadné 
oslobodenie alebo zníženie 
dane.

Poslanci ďalej schválili 
spolufinancovanie projektu 
„Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych 
odpadov“ tzv. Kompostáreň, 
v meste Námestovo. Nasle-
doval bod prevody, nájmy, 
výpožičky mesta Námestovo, 
kde najprv poslanci schválili 
prevod nehnuteľného majet-
ku do vlastníctva mesta. Išlo 
o pozemky pod prieťahom. 
Ďalej došlo k schváleniu uza-
tvorenia zmluvy o postúpe-
ní investičných práv a povin-
ností v súvislosti s realizáciou 
stavby „Splašková kanalizá-
cia – Vojenské Námestovo. 
Zámena garáži na sídlisku 
Brehy bola jedna z ďalších 
častí tohto bodu, kde poslan-
ci schválili zámenu pozem-
kov medzi mestom a žiada-

teľmi, keďže nastal nesúlad 
medzi skutkovým a práv-
nym stavom. Ten spočíva 
v tom, že na pozemkoch pat-
riacich mestu sa nachádzajú 
garáže vo vlastníctve zamie-
ňajúcich. Poslanci ešte ne-
schválili uznesenie o zriadení 
vecného bremena v prospech 
oprávneného Slovenská dis-
tribučná, a. s. na pozemkoch, 
ktoré sú pre k. ú. Námesto-
vo zapísané na LV č. 1399 na 
Mesto Námestovo v celos-
ti, formou Zmluvy o zriadení 
vecného bremena. Pozemky 
sú dotknuté realizáciou stav-
by: „Bytový dom Brehy – Ve-
terná ulica.

V bode prerokovania inicia-
tívnych návrhov  a odporúčaní 
komisií mestského zastupiteľ-
stva, ktorý predkladal pred-
seda komisie cestovného ru-
chu, poslanec P. Kolada, boli 
prijaté celkovo 4 uznesenia.  
Dve z nich sa týkajú zverejne-
nia platného Štatútu Oravskej 
priehrady na webovej strán-
ke mesta a jeho následnej ak-
tualizácie. V treťom uznese-
ní zastupiteľstvo odporučilo 
vedeniu mesta iniciovať ko-
ordinačnú poradu v záujme 
riešenia pretrvávajúcich ne-
dostatkov v cestovnom ruchu. 
V uznesení č. 4 apeloval spo-
mínaný poslanec na umiestne-
nie smetných nádob pri ihris-
kách v areáli ZŠ Slnečná. 

V predposlednom bode 
programu Interpelácie vystú-
pila D. Hollá, ktorá podotkla, 
že priestory kinosály v Dome 
kultúry nie sú práve najvhod-
nejšie pre konanie zastupiteľ-
stva, a to najmä pre zlé odvet-
ranie, nedostatočné osvetlenie 
a nefunkčnú vzduchotechni-
ku, takisto položila otázku ve-
dúcej stavebného oddelenia 
Soni Medveckej ohľadom za-
čatia územného konania vo 
veci stavby vysokého napä-
tia pre Luthor Park a areál fir-
my Accentis. Podľa názoru 
poslankyne, vo verejnej vy-
hláške chýba zoznam parciel, 
ktorých sa táto stavba dotkne. 
vedúca stavebného oddelenia 
reagovala, že nie je si vedomá 
akýchkoľvek porušení zo stra-
ny stavebného úradu. Poslanec 
P. Kolada sa zaujímal o vyu-
žitie elektromobilu, ktorý je, 
podľa jeho názoru, nedosta-
točne využívaný a jeho použí-
vanie v niektorých prípadoch, 
napríklad mestskou políciou, 
by značne znížilo výdavky na 
pohonné hmoty, pričom pou-
kázal aj na ekologický aspekt 
a efektívnosť. 

Na záver 3. tohtoročného 
rokovania  mestského zastu-
piteľstva primátor poďako-
val všetkým prítomným za 
účasť. 

Ing. Peter Kolada
poslanec MsZ

Mestskí poslanci  rokovali...
Dokončenie z 2. str.

Nácvik evakuácie pri požiari
Skupina študentov zo Stred-

nej zdravotníckej školy v 
Dolnom Kubíne s názvom 
ORAVSKÁ POMOC zorga-
nizovala 6. marca 2020 s po-
volením a podporou riadite-
ľa ZŠ na Komenského ulici v 
Námestove cvičný požiarny 
poplach. Cvičenie bolo za-
merané na nácvik evakuácie 
školy pre vypuknutie fingo-
vaneho požiaru v priestoroch 
učebne praktického vyučova-
nia, ktorú viedli učitelia a za-
mestnanci školy. Poplach bol 
vyhlásený riaditeľom ško-
ly prostredníctvom školské-
ho rozhlasu. Všetci prítomní 
v budove boli, vzhľadom na 
nepriaznivé počasie, evakuo-
vaní cez prepoj do telocvične. 
Po príchode jednotky Dobro-
voľných hasičov z Námesto-
va sa začal prieskum, loka-
lizácia a likvidácia požiaru. 
Súbežne prebiehalo aj vyhľa-
dávanie ranených a ich odsun 
do hniezda ranených, urče-
ného v telocvični, kde sa ich 
ujali spomínaní študenti. Tam 
žiakom názorne ukázali ošet-
rovanie rôznych zranení, ako 
sú otvorená  a zatvorená zlo-
menina, vonkajšie krvácanie, 
postup pri poskytovaní KPR 

teda umelé dýchanie a ne-
priama masáž srdca, pomoc 
v bezvedomí, šoku a pod. Po 
ukážke si situácie mohli žia-

ci vyskúšať na vlastnej koži. 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Námestovo sa chce poďa-
kovať organizátorom a ria-

diteľovi školy za umožnenie 
zúčastniť sa na tomto cviče-
ní, ktoré prispelo k ďalšiemu 
zdokonaleniu členov jednot-

ky pri plnení úloh pri takej-
to udalosti a veliteľovi zása-
hu pri ich rozdeľovaní. 

(pt)

Využívajme služby miestnych 
majstrov a živnostníkov...

Na zisky zabudnite, sna-
žíme sa prežiť. Takto by 
v stručnosti znelo hes-
lo podnikateľov na rok 
2020. Situácia je hranič-
ná pre väčšinu malých či 
veľkých firiem. Reštaurá-
cie sú ešte zatvorené, iné 
firmy pracujú v obmedze-
nom režime. S výnimkou 
potravín, drogérií a lekár-
ní všetky firmy hlásia veľ-
ký prepad tržieb. Dá sa 
predpokladať, že aj keď 
sa štátne reštrikcie zru-
šia, kúpna sila obyvate-
ľov bude nízka. Orava je 
kraj „týždňovkárov“, ak 
sa nepohne biznis v Euró-
pe, pocítia to rodiny a aj 
podnikatelia z Oravy, kto-
rým ubudnú zákazníci. Je 
veľmi  ťažké teraz predví-
dať budúcnosť a to znáso-
buje pocit neistoty. Ak sa 
opýtate podnikateľov ako 
vnímajú situáciu, všetci 
hovoria o tom, že treba vydr-
žať a že treba pozitívne mys-
lieť. Ak sa však opýtate, aký 
majú plán a ako sú pripravení 
čeliť kríze, odhalíte skutočnú 
pravdu pod povrchom. Ne-
majú plán a nikto nie je pri-
pravený. Pod povrchom je 
schovaný strach o budúcnosť 
rodín. Veľa podnikateľov má 

vo svojej firme investova-

ný celý rodinný majetok. Kto 
podniká, vie, že prísť o firmu, 
to nie je len predať auto a vy-
pratať priestor. Je to strata in-
vestície prenesená do budú-
cich dlhov, ktoré bude treba 
splatiť. Obetovaný čas, vy-
daná energia, práca po veče-
roch, to sa nedá reálne vyčís-
liť. Strata firmy je trauma na 

celý život. Podnikatelia musia 
byť bojovníci. Musia sa ve-
dieť prispôsobiť potrebám zá-
kazníkov, reagovať na konku-
renciu, vždy sa musia vedieť 
vynájsť. Bojovať však s pan-
démiou majiteľ reštaurácie na 
Orave sotva dokáže. Bojovať 
musí ľudstvo a miestny pod-
nikateľ musí vydržať. Mo-
mentálne je nevyhnutné byť 
solidárni. Dnešná doba otes-
tuje charaktery ľudí.  Maji-
telia priestorov musia vyjsť 
v ústrety nájomcom. Štát musí 
nájsť možnosti pomoci. Ban-
ky by mali nielen odložiť 
splátky úverov, ale na neja-
ký čas aj zmraziť úroky. Mu-
síme si navzájom pomáhať. 
Mne ostáva len vyzvať ľudí 
- zákazníkov, ak môžete, ku-
pujte veci od tých menších fi-
riem. Využívajte služby miest-
nych majstrov a živnostníkov. 
Viac ako inokedy dnes platí, 
že iIh zisk je teraz ich výplata. 
Posledná pandémia bola pred 
sto rokmi. Keď tu dnes sme, 
tak naši predkovia vedeli, ako 
prežiť. Držali spolu, pomáhali 
si... Buďte zdraví!   

Rastislav Žulko
autor je člen komisie 

pre cestovný ruch, 
regionálny rozvoj, služby 

a technickú činnosť v meste

             Ilustračná snímka: (aln)

Prijímacie konanie na pozíciu 
MESTSKÝ POLICAJT 
Mesto NÁMESTOVO vyhlasuje výberové konanie na voľné 
pracovné miesto na pracovnej pozícii: príslušník Mestskej 
polície – člen hliadky. Miesto práce: Mestská polícia, 
Cyrila a Metoda 329/6,  029 01 Námestovo. 
Informácie o výberovom konaní:
	 https://www.namestovo.sk/
	 https://msp-namestovo.webnode.sk/

Kontaktné pracoviská MV SR predlžujú 
úradné hodiny

Od pondelka 27. aprí-
la 2020 môžu občania vy-
užiť kontaktné pracoviská 
Ministerstva vnútra SR po-
čas dlhších úradných hodín. 
Namiesto doterajších 3 úrad-
ných hodín im budú pracov-
níci v pondelok, utorok, štvr-
tok a piatok k dispozícii od 8. 
do 14. hodiny, v stredu od 10. 
do 16. hodiny. Napriek pre-
dĺženým úradným hodinám 
však rezort vnútra na svojej 
webovej stránke upozorňuje, 
že z dôvodu ochrany verejné-
ho zdravia platia v poskyto-
vaní služieb naďalej viaceré 
obmedzenia. Na dopravnom 
inšpektoráte je potrebné sa 
vopred objednať. Vodičský 
preukaz si vybavia noví vo-
diči, po strate alebo odcu-
dzení, skončení platnosti, či 

zmene údajov. Vydávajú sa 
tiež medzinárodné vodičské 
preukazy a výpisy z evidenč-
nej karty vodiča. Verejnosť si 
na kontaktných pracoviskách 
môže požiadať tiež o nový 
občiansky preukaz, a to naj-
skôr dva mesiace pred uply-
nutím jeho platnosti, či z dô-
vodu straty, krádeže, alebo 
výmeny za nový typ preuka-
zu s čipom a zmene údajov 
alebo dovŕšení 15 rokov. Na 
oddelení dokladov pomôžu s 
odblokovaním bezpečnostné-
ho osobného kódu a odbloko-
vania e-podpisu (KEP PIN), 
pričom certifikáty pre e-pod-
pis je možné získať online. 
Cestovné pasy sa vydáva-
jú iba v prípade urýchleného 
vydania do dvoch pracov-
ných dní. Cestovné občianske 

preukazy pre deti do 15 ro-
kov si však aktuálne nevyba-
víte. Rovnako tak ani zbrojné 
preukazy, licencie a skúšky 
odbornej spôsobilosti na 
držanie zbrane a streliva. 
Okresné úrady nepojedná-
vajú o priestupkoch a správ-
nych deliktoch a overovanie 
listín a podpisov vybavíte iba 
po telefonickom dohodnutí 
termínu. Aj naďalej platí zá-
kaz prítomnosti maloletých 
na pracoviskách, zákaz pohy-
bu klientov mimo priestorov 
centier a podateľne, zákaz 
využívania sociálnych zaria-
dení. Pri vstupe do priestorov 
kontaktných centier je nutné 
mať prekryté dýchacie cesty, 
pri vstupe použiť dezinfek-
ciu rúk a dodržiavať pokyny 
supervízora.          (pol., red.)

PODNIKATELIA A KORONAVÍRUS

Opitému vodičovi hrozí i prepadnutie vozidla
Minulý týždeň zaevidova-

la polícia na cestách v Žilin-
skom kraji až 39 podguráže-
ných vodičov. Z celkového 
počtu vodičov motorových 
vozidiel až 16 nafúkali nad 
1 promile, u 8 vodičov bolo 
zistené požitie alkoholic-
kých nápojov pod 1 promi-
le a jeden z kontrolovaných 
vodičov sa dychovej skúške 
odmietol podrobiť. Piati vo-

diči motorových vozidiel 
spôsobili pod vplyvom al-
koholu dopravné nehody. 
Kontrolám sa nevyhli ani 
cyklisti, u 9 z nich bola dy-
chová skúška pozitívna. 

V piatok 24. apríla vo ve-
černých hodinách havaroval 
v obci Oravské Veselé vo-
dič Škody Octavia. 26-roč-
ný vodič sa po nehode pod-
robil dychovej skúške, pri 

ktorej mu policajti namera-
li 1,20 mg/l alkoholu v dy-
chu, čo je v prepočte 2,50 
promile. 

Vodiči čelia obvineniu 
z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. 
Polícia upozorňuje, že vo-
dičovi pod vplyvom alko-
holu môže zaistiť vozidlo 
a navrhnúť jeho prepadnu-
tie.                                 (pol.)

MÁME 
ZATVORENÉ

Prepáčte
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Začali s obnovou židovského cintorína

Vyšetrovanie (zatiaľ) 
na mŕtvom bode

Podľa slov Karola Kurtu-
líka predsedu Občianskeho 
združenia Pamätaj, je vyšet-
rovanie tohto vandalského 
činu deštrukcie židovské-
ho cintorína v Námestove na 
mŕtvom bode. Je tu veľký ce-
lospoločenský záujem, aby 
sa situácia objasnila. Správa 
o tejto udalosti bola uverej-
nená hádam v každej európ-
skej a svetovej televízii. Bol 
eminentný záujem o túto uda-
losť z Českej republiky, Poľ-
ska, Nemecka, Švajčiarska, 
USA, Izraela či Ruska. Re-
portáž o tejto smutnej uda-
losti sa objavila aj v správach 
v Brazílii.

Prípravné práce 
a priebeh 

rekonštrukcie
Po tejto situácii bola cez OZ 

Pamätaj vyhlásená zbierka, 
pomáhali ľudia z celého sve-
ta. Snahu pomôcť prejavili 
viaceré politické strany a tak-
tiež sa o situácii informovala 
americká ambasáda. 

Po 16. januári 2020 za-
čalo OZ Pamätaj pripravo-
vať viacero krokov, ktoré by 
pomohli celý chod cintorí-
na upraviť na vyššiu úroveň. 
Boli inicializované povolenia 
pre osadenie kamery, ktorá by 
monitorovala online celý are-
ál cintorína. Práce mali časo-
vú náročnosť, vzhľadom na 
potrebu povolení od vlastní-
kov pozemkov (niektorí boli 
mimo územia SR). Podarilo 
sa to s vlastníkmi dohodnúť 
až na tretí raz. Sled povolení 
a prác je už vo finále. Kábel 
je osadený v zemi, ostáva-
jú ešte práce na osadení stĺpa 
pre kameru, zapojenie rozvo-
dov, osadenie kamery a pri-
pojenie routera. V spoluprá-
ci s mestom Námestovo bude 
kamera pripojená do úložiska 

chránenej dielne mesta Ná-
mestova. 

Paralelne s káblovým roz-
vodom sa stavajú a osádzajú 

pomníky. Tie, ktoré boli roz-
bité sa lepia na veľkoplošnú 
dlažbu a budú opäť postave-
né. Práce sa začali pred pár 
týždňami a verím, že budú 
zakrátko ukončené posta-
vením nielen rozbitých, ale 
opravením všetkých pomní-
kov.  

Opravu a osadenie pomní-
kov robia profesionálni od-
borníci z viacerých firiem 
bez nároku na odmenu. Sa-
mozrejme, niektoré polož-
ky bude treba vyplatiť, ako 
i rôzne povolenia, výkopové 
práce, dodanie betónu a pod. 
Popri prácach na obnove ná-
hrobných pomníkoch sa plá-
nuje dokončiť aj južné názna-
kové oplotenie židovského 
cintorína z kameňa. Časť zá-
kladov bola vykopaná a za-
betónovaná v minulosti. Po-
sledné dva roky bol taký 
vysoký stav vody, že nebolo 
možné v prácach pokračovať. 

Uvidíme. Momentálne poča-
sie praje a verím, že sa poda-
rí oplotenie dokončiť presne 
podľa projektu, ako to navrh-
li z Ateliéru Hollý.

Myslím si, že práce na cin-
toríne sú už od začiatku veľ-
mi dobre zorganizované a 
začínajú pripomínať čes-
kých programátorov, kto-

rí naprogramovali, len tak 
zo špásu, virtuálnu diaľnič-
nú eznámku. Každého, koho 
som oslovil, povedal áno. 
V celej situácii je zaintereso-
vaných veľa ľudí, ktorí majú 
srdce na správnom mieste 
a ochotu pomôcť. Táto situ-
ácia sa dotkla takmer každé-
ho, zareagovali mnohí umelci 
natočením klipov, ktoré máte 
možnosť vidieť na stránke 
FB židovský cintorín Námes-
tovo. Spomeniem režiséra Ju-
raja Johanidesa s kamerou 
Igora Lunthera či domácu fir-
mu z Námestova. Ako som 
spomínal, záujem z televízií 
bol enormný a k téme sa vy-
jadrovali aj ľudia nielen zo 
Slovenska, ale aj s Maďar-
ska a Izraela, s ktorými spo-
lupracujem a sledujú celko-
vé dianie u nás. V diskusii 
na FB profile bolo cítiť roz-
horčenie ľudí  z tejto uda-
losti. Tento atak na cintorín 

nafotili aj profesionálni foto-
grafi. Verím, že ich výsledok 
v umeleckej podobe bude-
te vidieť na druhej pripravo-
vanej výstave pod názvom 
„Žili medzi nami II“. Pri tej-
to príležitosti (zatiaľ nech-
cem predbiehať udalosti) sa 
pripravuje koncert klasickej 
hudby spojený s témou ži-

dovského dňa (jedál a tradí-
cii) v Námestove. Na prípra-
ve výstavy budú mať svoje 
miesto na prezentáciu aj ško-
ly z Námestova a okolia, kto-
ré v rámci svojich programo-
vých aktivít majú spracované 
podobné témy.

Pomôcť môžu aj 
bežní ľudia

Stačí, ak pri návšteve cinto-
rína budú disciplinovaní, uvi-
dia nejaký zbytočný konár, 
alebo papier a dajú ho na po-
riadok. Samozrejme, chcem 
poďakovať všetkým mojim 
priateľom a ľuďom, ktorým 
nie je ľahostajná táto situá-
cia, za ochotu a pomoc. Ve-
rím, že obnovený a uprave-
ný cintorín ako celok a online 
sledovanie situácie na stránke 
bude dobrý začiatok pre ďal-
šie pripravované aktivity OZ 
Pamätaj.

Zdroj: Karol Kurtulík, 
predseda OZ Pamätaj

Občianske združenie Pamätaj sa už takmer desať 
rokov usiluje o obnovu starého židovského cintorí-
na v Námestove na brehu Oravskej priehrady. Po ne-
dávnom vyčíňaní vandalov a zničení 59 náhrobných 
pomníkoch sa už rozbehla jeho obnova.

V minulosti si Oravskú priehradu najprv „obzrela“, teraz tu už zahniezdila – hus divá 

Tento rok tu však prvýkrát 
v histórii zahniezdila aj hus 
divá. Tento druh hniezdi iba v 
nížinách západného a východ-
ného Slovenska. Na Oravskej 
priehrade bola doposiaľ pozo-
rovaná len na ťahu. V rokoch 
2017 a 2019 sa tu 1 - 2 páry 
ukázali, no nezahniezdili. 
Tento rok však boli od začiat-
ku marca na Vtáčom ostrove 
a v jeho okolí pravidelne po-
zorované dva páry husí. Pásli 
sa na čerstvej tráve, čistili sa 
alebo oddychovali v bezpečí 
ostrova. Hniezdenie naznači-

lo pozorované párenie, avšak 
potvrdené bolo až začiatkom 
apríla. Jedna hus sedela na 
jednom mieste niekoľko ho-
dín, len večer sa bola na pol-
hodinku napásť a znova sa 
vrátila na miesto. Rovnako 
aj ďalší deň až dodnes. Ďale-
kohľadom bolo možné pozo-
rovať aj úpravu hniezda po-
čas sedenia. Hus svedomite 
sedí aj pri náhodnom vyruše-
ní, na rozdiel od čajok nevy-
letí, len sa prikrčí k hniezdu. 
Určite však netreba skúšať jej 
trpezlivosť a dodržať ochran-

né pásmo minimálne 50 m od 
brehu ostrova. Husi žijú v tr-
valých pároch, sedí však len 
samica, približne štyri týžd-
ne. Húsatá už sprevádzajú a 
ochraňujú obaja rodičia. Do-
vtedy však husi čelia ešte 
rôznym nebezpečenstvám – 
môžu to byť prírodné činitele 
(počasie, možnosť zatopenia 
ostrova v dôsledku povodní, 
prirodzení predátori), ale aj 
človek, najmä vyrušením se-
diacej samice.

Hniezdenie vodného vtáctva 
na Vtáčom ostrove umožnila 
starostlivosť o hniezdne bio-
topy, najmä kosenie, hrabanie 
a iné odstraňovanie náletov 
bylín a krovín, či vytvárania 
štrkových plôch pre hniezde-
nie rybárov riečnych. Tieto 
práce robia najmä pracovníci 
ŠOP SR Správa CHKO Hor-
ná Orava v Námestove, počas 

tradičných letných táborov aj 
dobrovoľníci zo Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti a 
pridávajú sa aj študenti tunaj-
ších škôl. A prečo sa to všet-
ko robí? Nestačí to nechať na 

prírodu? V tomto prípade nie. 
Tieto druhy pôvodne hniez-
dili na prirodzených mok-
radiach okolo riek a tokov, 
kde pravidelne prichádza-
li povodne, vytvárali nové 

ostrovy, strhli kroviny a stro-
my na ostrovoch. Vytvárali 
tak neustále nové miesta na 
hniezdenie. Na ostrovoch sú 
vtáky chránené okolitou vo-
dou a dobrým výhľadom na 
okolie. Keďže čajky a rybá-
re hniezdia v kolóniách, sta-
čí ak jeden vták zazrie poten-
ciálneho predátora a všetky 
začnú robiť krik a útoky na 
obranu hniezd. V súčasnos-
ti sú takmer všetky mokra-
de odvodnené alebo zastava-
né, rieky spútané, nevznikajú 
nové ostrovy v dostatočnej 
veľkosti, sú vybudované 
hrádze a priehrady. Preto ak 
chceme zachovať tieto zau-
jímavé a vzácne druhy, po-
trebujeme prírode trochu po-
môcť. Tá sa nám odmení aj 
zahniezdením takého druhu 
ako hus divá. 

Miroslav Demko 

Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade je už od 90. ro-
kov významným útočiskom vodného vtáctva. Hniez-
dia tu stovky väčších čajok bielohlavých alebo men-
ších čajok smejivých. Zo vzácnejších druhov sú to 
napríklad rybáre riečne, alebo ohrozený druh kalužia-
ka červenonohého. V trávach hniezdia bežné kačice 
divé, ale tiež kačice chrapačky, ktoré v takom počte 
nenájdeme v žiadnej inej lokalite na Slovensku.

Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade je útočiskom divého vtác-
tva.     Foto: Miroslav Demko

 Práce na obnove cintorína pokračujú.                 Foto: oz p

Webstránka cestovného 
ruchu v troch jazykoch

Postupne sa začínajú ma-
lými krokmi realizovať ďal-
šie z mnohých návrhov, kto-
ré sú výstupom z komisie 
pre cestovný ruch, regionál-
ny rozvoj, služby a technic-
kú činnosť v meste. Jedným 
z takýchto krokov na zatrak-
tívnenie nášho mesta je aj to, 
že potencionálni turisti sa už 
môžu na našej webstránke 
dozvedieť informácie o Ná-
mestove v troch jazykoch 
(poľsky, anglicky a nemec-
ky). Komisia v závere minu-
lého roka zadala firme, kto-
rá spravuje mestskú stránku, 
urobiť prieskum, kto ju na-
vštevuje alebo získava z nej 
informácie o našom meste. 
Samozrejme, na prvom mies-
te sú to občania zo Sloven-
ska, potom z Českej repub-
liky a prekvapením bolo, že 
na treťom mieste to boli ľu-
dia zo Spojených štátov ame-
rických. Ďalej nasledovali 

Poliaci, Nemci, Nóri, Rakú-
šania, Briti a v prvej desiat-
ke nechýbali ani Ukrajinci či 
Švajčiari. Veríme, že je to je-
den z ďalších nevyhnutných 
krokov na zlepšenie atrakti-
vity nášho mesta z hľadiska 
cestovného ruchu.

Ing. Peter Kolada
predseda komisie pre CR, 
regionálny rozvoj, služby 

a technickú činnosť v meste

Východ slnka na Oravskej priehrade.  Foto: Miroslav Hajdučík



Hoci sú všetky školy pre 
žiakov zatvorené, učitelia Zá-
kladnej školy na Komenské-
ho ulici v Námestove naďa-
lej pracujú. Riaditeľ školy 
hneď na začiatku poveril uči-
teľov pokračovaním vo vyu-
čovaní v online podobe. Uči-
telia využívajú všetky možné 
spôsoby, ako sa priblížiť žia-
kom v tejto ťažkej situácii. 
So žiakmi komunikujú pros-
tredníctvom EduPage stránky 
či Planéty vedomostí. Môžu 
využívať stránku Učíme na 
diaľku, kde nájdu nielen uči-
telia, žiaci, ale aj rodičia ma-
teriály na digitálne vzdelá-
vanie sa. Ďalšie interaktívne 
úlohy a testy, ktoré pokrýva-
jú učivo základnej školy, sú 
k dispozícii  na portáli Alf-
book.

Prevažná väčšina našich 
žiakov má doma prístup k in-
ternetu. Mnohé deti majú 
v mobile messenger face-
booku či iné aplikácie. Mno-
hí učitelia si tak vytvorili 

skupiny z jednotlivých tried. 
Po dohodnutí presnej hodiny 
a spojení sa s deťmi, začne 
pohodlné učenie sa.  V sku-
pinách si môžu zdieľať otáz-
ky v podobe chatu, urobiť 
skupinový hovor a učiteľ ho 
vie moderovať. Cez skupiny 
si zadávajú úlohy, prezentá-
cie, pracovné listy či cvičenia 
z učebníc alebo pracovných 
zošitov.

Okrem aplikácií učitelia 
využívajú aj mailovú, tele-
fonickú a sms komunikáciu 
so žiakmi a rodičmi. Peda-
gógovia zadávajú úlohy mi-
nimálne deň vopred. Čas na 
vypracovanie závisí od pova-
hy predmetu a ročníka, kto-
rý žiak navštevuje. Rodičia 
aj žiaci pristupujú k úlohám 
zodpovedne, nejasnosti a po-
trebné informácie konzultu-
jú s vyučujúcim daného pred-
metu, respektíve triednym 
učiteľom.

Naši učitelia majú aj  „nor-
málne“ vyučovacie hodiny 

cez aplikáciu ZOOM. Žiaci 
sa  pripájajú  do svojej „vir-
tuálnej“ triedy a učivo im 
vysvetľuje  učiteľ. Môžu sa 
pýtať, ak by niečomu nero-
zumeli prípadne si ujasniť to, 
čo už vedia. Takto sa umož-
ňuje  aj žiakom „stretnúť“ sa 
so svojimi spolužiakmi a tak 
trochu zmierniť dopad izolá-
cie. 

Sme hrdí na prístup našich 
učiteľov, ktorí zadávajú svo-
jim žiakom nielen tradičné 
domáce úlohy, ale väčšinou 
k učivu  pripoja aj niečo „na-
viac“.  Vždy adresujú žiakom  
milé povzbudivé slová, kde 
im vysvetľujú, že je to len do-
časné opatrenie a že sa tešia, 
ako sa  onedlho stretnú. Všet-
ci povzbudzujú žiakov, že 
toto obdobie spoločne zvlád-
neme a potom si novozíska-
né vedomosti zopakujeme. 
Teraz sa ukazuje, pre koho je 
povolanie učiteľa poslaním.

Čo sa týka hodnotenia, aj 
naša škola namiesto známok 

udeľuje žiakom už iba slov-
né hodnotenie. Je viacero 
možností ako žiakov takto 
hodnotiť. Naši učitelia, žia-
ci a ich rodičia sú o všet-
kom podrobne informovaní 
na stránke našej školy. Uči-
telia sa snažia  poskytovať 
žiakom najmä slovnú spät-
nú väzbu, motivovať ich, po-
máhať im hľadať chyby a 
navrhnúť spôsob ich odstrá-
nenia. Nie úplne všetci žia-
ci našej školy majú prístup k 
internetu a rovnakú podporu 
zo strany rodičov, hoci, ako 
sme už spomínali, väčšina 
túto možnosť má. Snažíme 
sa preto, aby bola zaručená 

spravodlivosť pre všetkých 
žiakov a rešpektované vlast-
né domáce podmienky na 
prípravu.  Efektivitu a účin-
nosť slovného  hodnotenia 
nateraz nepoznáme, ale ve-
ríme, že bude konštruktívna 
a motivujúca. 

Ďakujeme žiakom za zodpo-
vedný prístup k školským po-
vinnostiam a plnenie úloh podľa 
pokynov vyučujúcich. Ďakuje-
me aj všetkým rodičom, ktorí sa 
v tomto neľahkom období stali 
našimi najbližšími spolupracov-
níkmi vo vzdelávaní žiakov. 

Prajeme si všetci vzájomne 
veľa zdravia, pokoja a trpezli-
vosti.

A nakoniec ...
Nachádzame sa v situácii, 

v ktorej sme ešte nikdy pred-
tým neboli. Prázdniny ešte, 
bohužiaľ, nemáme. Je iba 
prerušený vyučovací proces 
v škole. Škola by mala fun-
govať aspoň na diaľku. Ži-
vot sa v tomto okamihu zme-
nil nielen nám, milí dospelí, 
ale aj deťom. Táto situácia 
ich má predovšetkým nau-
čiť viac o živote, nie o po-
učkách. Určite nemôžeme 
pokračovať v načatom uči-
ve, akoby sa nič nedialo. 
Celý svet spomalil, spomaľ-
me teda aj my. Teória poč-
ká, neujde. Strach a stres te-
raz prežíva každý. Domáce 
vzdelávanie má žiaka roz-
víjať, a nie deptať. Preto  
prosíme všetkých, skúsme 
si nájsť systém, ktorý nám 
bude vyhovovať. Nestane sa 
nič zlé, ak nestihneme vy-
pracovať všetky zadané úlo-
hy. Deti potrebujú režim. 
Ale všetci sme si vedomí, že 
sa doma nedá robiť to, čo v 
škole. Ak máme pocit, že je 
toho príliš, dajme deťom do 
ruky nejakú dobrú knihu, 
niečo vyrobme, zahrajme sa 
spoločne hru, vytvorme za-
ujímavé video, poďme von 
do prírody,... teda zatvor-
me aspoň na chvíľu Edu-
page, vypnime mobil, počí-
tač  a užime si naplno každú 
chvíľu s najbližšími. Toto je 
požehnaný čas pre nás všet-
kých.

Základná škola 
na Komenského ulici 

v Námestove
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ZŠ KOMENSKÉHO

Ako teraz funguje ZŠ na Komenského ulici v Námestove

Napriek tomu, že sme už vyše mesia-
ca  doma a nechodíme do školy,  naši žia-
ci neoddychujú. Učia sa, robia úlohy, vypĺ-
ňajú pracovné listy, čítajú, poznávajú nové 
veci..., ale pomáhajú aj rodičom, upratujú, 
vysávajú, dozerajú na mladších súrodencov, 
starší zastúpia mamu pri jednoduchšom va-
rení, pečení, otca  pri práci okolo domu ale-
bo pri jarných prácach v záhrade. Iní venu-
jú čas a svoju pomoc starším ľuďom, a to 

nielen svojim starým rodičom. Jednodu-
cho prepájajú teóriu s praxou a snažia sa 
čo najlepšie využiť každú minútu dňa. Aj 
voľný čas je teraz kreatívnejší a nápaditej-
ší ako inokedy. Na našich žiakov sme pre-
to právom hrdí. Niektorí sa s nami podelili 
so svojím životom doma. Nech sa páči, po-
zerajte, takto 

FUNGUJE ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA 
KOMENSKÉHO ULICI V NÁMESTOVE

Základná škola na Komenského ulici v Námestove 

 

 

Zápis do 1. ročníka 
POĎAKOVANIE 

Vážení rodičia, milí predškoláci! 
 

Zápis do 1. ročníka bez prítomnosti detí a zákonných zástupcov máme za sebou a môžeme        
s hrdosťou vyhlásiť, že úspešne.    

Zápisom sa nám podarilo obhájiť naše postavenie medzi námestovskými školami,                   
za čo vďačíme Vám, milí rodičia! 

Od septembra sa na Vaše deti tešíme  a sme radi, že sa stanú  našimi žiakmi.  
Naša škola sa snažila, snaží a bude snažiť robiť všetko pre to, aby bola takou, ako si ju 

predstavujete Vy – rodičia  i Vaše deti.  
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru!  

 
Kolektív učiteľov Základnej školy na Komenského ulici 

 
 

Byť učiteľom nie je len zamestnanie, ale aj „kreatívne“ 
poslanie. Škola vstúpila do domova našich žiakov a stala 
sa súčasťou ich rodín. Snaží sa ponúkať bezpečný kontakt 
so spolužiakmi a učiteľmi, ktorý teraz nadobudol úplne inú 
hodnotu. Žiaci dostali  novú, zaujímavú možnosť sa navzá-
jom vzdelávať, zdieľať svoje pocity, strach a obavy, ukázať 
sa aj v inom obraze‚ dostať sa do  izby nielen spolužiaka, ale 
i učiteľa. Obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, prináša 
mnohé výzvy. Teraz je  skvelá  príležitosť podnietiť deti k roz-
voju tvorivosti, komunikačných zručností, riešeniu problé-
mov, či spolupráci. Je na nás, či táto kríza posunie vpred 
naše vzdelávanie, alebo či sa silou-mocou budeme držať za-
užívaných  foriem učenia sa. Všetkým nám ide o tú istú vec, 
nestratiť u našich  žiakov školské a životné návyky, udržať sa 
v pokojnom a zdravom nastavení, aby sme sa na konci tohto 
príbehu nezbláznili a ustáli to. Žiaci, učitelia, rodičia. 

Sme doma, ale...



Žijeme čas, ktorý je nový 
pre každého z nás. Nebez-
pečný vírus COVID-19 nás 
zastavil a zároveň vyžaduje 
od nás riešiť túto situáciu. Aj 
naša Cirkevná základná ško-
la sv. Gorazda v Námestove 
sa snaží byť disciplinovaná. 
Dostávame pokyny od vlá-
dy, ministerstva školstva a 
našich zriaďovateľov. A toto 
je potrebné dávať ďalej, na-
šim učiteľom, rodičom a žia-
kom.

Učitelia hľadajú spôso-
by, ako sa najlepšie priblížiť 
k žiakom. Tí zručnejší s tým 
nemajú problém cez sociál-
ne siete. Ale aj my, učitelia, 
medzi sebou musíme komu-
nikovať, vytvárať skupinky 
a riešiť problémy, ktoré pri-
chádzajú. Je to pre nás nová 
situácia.   

Chcela by som poďakovať 

ľuďom, ktorí 
sú v prvých ra-
doch, ktorí hľa-
dajú a pripravu-
jú rozhodnutia, 
aby sme to my 
všetci zvlád-
li. Veľká vďaka 
patrí rodičom, 
ktorí sú zamest-
naní celý deň. 

Nášmu Stvo-
riteľovi patrí chvála a vďa-
ka za krásnu prírodu, ktorú 
máme okolo nášho mesta. 
Všetci  vieme, že je  po-
trebné občas prevetrať hla-
vu, pretože náročná situácia 
by nás čoskoro premohla. 
Chcem poďakovať aj TV 
LUX, rádiu Lumen a našim 
kňazom v Námestove, ktorí 
zareagovali na danú situáciu 
a poskytli nám, veriacim, 
možnosť sledovať duchovné 

programy, hlavne sv. omše.
Zápis do 1. ročníka sme 

uskutočnili 15. - 16. 4. 2020 
bez osobnej účasti detí. Za-
písalo sa nám 30 detí. Ďaku-
jeme všetkým rodičom, kto-
rí sa rozhodli pre našu školu.

Prajem všetkým pracovní-
kom škôl veľa múdrosti, tr-
pezlivosti, jednoty a poro-
zumenia  pri riešení tejto 
náročnej situácie.

Ing. Mgr. Marta 
Kurtulíková
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Zápisy detí so špeciálnymi potrebami do ZŠ
Každý rodič, aj rodič die-

ťaťa so zdravotným po-
stihnutím má povinnosť za-
písať dieťa, ktoré do 31. 8. 
2020 dovŕši 6 rokov, do zák-
ladnej školy. Musí tak urobiť 
aj vtedy, ak rodič uvažuje pre 
svoje dieťa o odklade povin-
nej školskej dochádzky o je-
den rok, napríklad aj pre po-
stihnutie, či z dôvodu zlého 
zdravotného stavu dieťaťa. 
Nesplnenie tejto povinnosti 
je považované za priestupok 
a rodič môže dostať pokutu 
až do výšky 331,94 €.

Vzhľadom na mimoriad-
nu situáciu, ktorú tu aktuál-
ne máme, určilo Ministerstvo 
školstva SR, že tento rok sa 
uskutočnia zápisy prvákov 
bez osobnej prítomnosti 
detí, najlepšie elektronicky, 
a to v období od 15. apríla 
2020 do 30. apríla 2020. Zá-
pis sa môže urobiť aj  iným 
spôsobom, v závislosti od 
priestorových možností kon-
krétnej ZŠ a s dôrazom na do-
držiavanie hygienicko-epide-
miologických opatrení.

ABC - Súkromné centrum 
špeciálno–pedagogického 
poradenstva v Námestove je 
aj v tomto období v intenzív-
nom kontakte s materskými 
a základnými školami. Spo-
lu konzultujeme otázky ohľa-
dom detí so zdravotným 
postihnutím, ktoré majú na-
stúpiť od septembra do ško-
ly. Niektoré budú potrebo-
vať odklad plnenia povinnej 
školskej dochádzky, niekto-
ré možno úpravu vzdelávania 

alebo vzdelávacích postupov 
s ohľadom na ich postihnutie 
či znevýhodnenie.

Ako má postupovať rodič 
dieťaťa, budúceho žiaka so 
špeciálnymi potrebami? 

Ak zákonný zástupca die-
ťaťa s postihnutím požiada 
o odklad, doručí svojej vy-
branej škole, do ktorej pôjde 
dieťa zapísať, odporučenie 
príslušnej poradne k odkla-
du dodatočne, najneskôr do 
štyroch týždňov od skonče-
nia mimoriadneho prerušenia 
školského vyučovania.

Pri zápise sa toto potvrdenie 
od rodiča vyžadovať nebude.

Ak dieťa s postihnutím na-
stupuje do školy a rodič chce 
požiadať školu o úpravu vzde-
lávania pre svoje dieťa, doloží 
vyjadrenie o špeciálnych vý-
chovno-vzdelávacích potre-
bách, t. j. vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie do 
vydania rozhodnutia o prija-
tí dieťaťa do základnej školy, 
najneskôr do 15. júna 2020.

Prijímanie detí so špeciál-
nymi potrebami do MŠ

Ak pôjde o prijatie dieťaťa 
so špeciálnymi výchovno-

-vzdelávacími potrebami, 
nebude sa vyžadovať pred-
loženie vyjadrenia prísluš-
ného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie; 
ak zákonní zástupcovia die-
ťaťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami 
dodatočne nepriložia potvr-
denie o zdravotnom stave a 
vyjadrenie príslušného za-
riadenia výchovného pora-
denstva a prevencie, dieťa 
bude prijaté len na diagnos-
tický pobyt.

Všetky potrebné informá-
cie pre rodičov aj pre učite-
ľov sa snažíme aktualizovať  
aj prostredníctvom našej web 
stránky www.euporadna.sk, 
sme každý deň plne k dispo-
zícii aj telefonicky či mailom 
na riaditelstvo@euporad-
na.sk, alebo online. Pre deti 
a rodičov pripravujeme na 
požiadanie balíčky, kde náj-
du pracovné listy a stimulač-
né programy.

Akékoľvek otázky radi 
zodpovieme na našom tele-
fónnom čísle 0948 878 876.

 PaedDr. Tatiana 
Gandelová

 ABC-SCŠPP Námestovo, 
OC Klinec, 6. poschodie, 

č. dv. 612

Link na stránke Minister-
stva školstva SR, kde sa na-
chádzajú najnovšie usmer-
nenia k termínom zápisov, 
prijímačiek na stredné školy 
aj k maturitám: https://www.
minedu.sk/data/att/16003.pdf

Vieme byť vďační? Pohľad učiteľa: 
Časté milé prekvapenia...

Všetci by sme sa radi vrá-
tili ešte tento školský rok 
do školy. Určite, prvoradé 
je zdravie a životy žiakov, 
ich rodín, učiteľov, zamest-
nancov škôl, atď., ako to, 
či skončíme učivo na strane 
137, ako sme si to v auguste 
naplánovali.

Daná realita prináša nové 
výzvy, čas na kreativitu,  in-
špiráciu, no hlavne pochope-
nie, nadhľad a branie vecí aj 
s úsmevom, dobroprajnos-
ťou a súdržnosťou. Úplnou 
prioritou sú v týchto dňoch 
iné veci. K tomu by nás to 
malo aj posunúť či upriamiť  
našu pozornosť na  vníma-
nie skutočností aj z inej per-
spektívy.

Ešte viac ako doteraz, my 
učitelia, prehľadávame zá-
kutia internetu, rôznych 
programov, videí, apliká-
cií s úmyslom, ako vystih-
núť podstatu vecí, ako čo 
najjednoduchšie podať žia-
kom, bez priameho kontaktu 
s nimi, ako je tomu v škole. 

Zrozumiteľne trafiť klinček 
po hlavičke, manažovanie 
celého procesu učenia, spät-
nej komunikácie, zvládanie 
preťaženia siete a technic-
kých problémov, videohovo-
ry a pod.

Učíme sa mnohé nové veci, 
hlavne z IKT sveta, zasie-
lame úlohy, zadania, testy, 
kontrolujeme, dávame spät-
nú väzbu, aj prijímame, vy-
svetľujeme, komunikujeme. 
Často to prináša aj veľmi 
úsmevné situácie (aspoň pre 
niektorých z nás, nie IKT 
špecialistov). Približova-
nie lupou textu odfoteného 
zo zošita, lúštenie, otáčanie 
notebooku o 90 stupňov, za-
pamätať si chybu a opravu, 
odísť zo zobrazenia, napísať 
spätnú väzbu a zase naspäť 
do lupy a manipulovanie 
s notebookom, nespočet-
ne veľakrát.  Preskúmava-
nie najvhodnejších aplikácii 
na zobrazenie rôznych sú-
borov, vpisovanie do nich, 
resp. neustále screenshoty 

(fotky obrazovky) a hustenie 
opráv, zaznačovanie usmer-
není vlastným interaktívnym 
ukazovákom, resp. malíč-
kom, kvôli lepšiemu zastrú-
haniu interaktívnej ceruzky 
a presnosti do malej obra-
zovky mobilu. Odfotiť ob-
razovku, poslať, zhodnotiť, 
povzbudiť a po hodnej chvíli 
opäť sa zamerať na ďalší zo 
stoviek mailov.

Cez takúto listovú komu-
nikáciu človek často osta-
ne milo prekvapený, ako sa 
daný žiak, od ktorého by to 
inak možno nečakal, vie vy-
jadriť, napíše možno aj to, čo 
by v škole vyjadril inak. 

A hlavne, uvedomujeme si, 
že sme na jednej lodi, potre-
bujeme sa povzbudiť a po-
držať, no a to sa tiahne ako 
často nenápadná, nieke-
dy medziriadková, ale jasne 
prítomná nitka vo vláknach 
elektronických súborov.

Tešíme sa, keď sa všetci 
znova uvidíme, nadýchneme 
k novému životu, budeme si 
viac vážiť doteraz samozrej-
mé veci a celé to bude pre-
tkané novou, väčšou rados-
ťou a nádejou. 

Mgr. Marián Krupáš

Najkrajší list môjmu učiteľovi
Milá pani učiteľka Maťa-

ťová,  
dovoľte mi venovať Vám 

tento list. Už dlhšiu dobu 
mám v hlave myšlienku na-
písať list o Vás pre Vás, ale 
ako ten čas letí, konečne som 
sa na to odhodlala. Momen-
tálne študujem na Obchodnej 
akadémii v Dolnom Kubíne a 
počas učenia sa mi častokrát 
vynárajú veľmi pekné spo-
mienky na moje obdobie zá-
kladnej školy, ktorého súčas-
ťou ste aj Vy. Píšem pre Vás 
tento list, aby som sa Vám 
najmä poďakovala. Za láska-
vosť, individuálny prístup ku 
každému, empatiu a dobrosr-
dečnosť. Neviem, či je to bež-
né, možno veľa ľudí z môjho 
ročníka si nepamätá na tie-
to detaily ako ja, ale ja si na 
veľa vecí, udalosti pamätám 
a rada by som to dala do tej-
to podoby. Pamätáte si ešte 
na náš prvý deň v škole? Po-
niektorí sme vstúpili bez stra-
chu, no väčšina z nás vstúpila 
len s malou dušičkou. Zra-
zu sme stáli na prahu nejas-
nej budúcnosti, kde hračky 
nemali už toľko miesta. Pri-
vítala nás však Vaša usmie-
vavá tvár. Spočiatku ste to 

nemali ľahké. No s našimi ve-
domosťami vzrástla aj naša 
dôvera k Vám. Boli sme z 
rôznych sociálnych a rodin-
ných pomerov, slabší i silnej-
ší, ale všetci hraví a šťastní. 
Každého ste prijali rovnako, 
na každého ste boli láskavá 
a pristupovali k nám s reš-
pektom. Neexistovali rozdie-
ly medzi nami. Spomínam si, 
ako ste sa na nás usmievali, 
pekne nás oslovovali. Nauči-
li ste nás písať naše prvé pís-
menka. Zo začiatku však boli 
kostrbaté. Potom ste nás na-
učili čítať prvé články v čí-
tanke, neskôr malú násobil-
ku. Kreatívne a interaktívne 
vzdelávacie metódy, z ktorých 
čerpám dodnes. V našej trie-
de neexistovala šikana, ne-
bola, nebol na to priestor. Ak 
bolo niekomu ublížené, rie-
šili ste to. A to je podľa mňa 
základ. Taktiež si spomínam, 
ako ste chodili na naše vy-
stúpenia pri rôznych príle-
žitostiach, ktoré boli zvyčaj-
ne v nedeľu. Tiež ste prišli aj 
na naše prvé sväté prijíma-
nie. Som veľmi šťastná, pre-
tože to, kde som teraz, ste ur-
čite výrazne ovplyvnili aj Vy 
a aj to, že mám hlboký vzťah 

ku každému spolužiakovi zo 
základnej školy. Pamätám si, 
ako sme podľa abecedy sede-
li v lavici a dovolím si tvrdiť, 
že ten výraz, ta tvárička kaž-
dému zostala, len sme trochu 
vyrástli. Onedlho však na-
stal čas, kedy sme sa museli 
rozlúčiť. Nový pán učiteľ bol 
síce milý, no učivo bolo čoraz 
ťažšie. Nastal čas prvých ne-
úspechov a sklamaní. Na dru-
hom stupni sme mali tiež veľa 
dobrých učiteľov, ale tým, že 
sme viac dospievali, sme za-
žili, pocítili rozdiely, nespra-
vodlivosť a niekedy aj ne-
pedagogický a nekorektný 
prístup. Ale niečo sa predsa 
len nezmenilo. Ochota učite-
ľov nás neúnavne dvíhať na 
nohy a viesť do vytúženého 
cieľa. Získali ste si nás ako 
deti, ale brali ste nás aj ako 
mladých ľudí s vlastnými ná-
zormi. To nebolo ľahké, ale 
nikdy som o Vás nepochybo-
vala a som presvedčená, že 
budete aj naďalej mojou opo-
rou. Ďakujem za všetko. 

S pozdravom, 
Soňa Papajová 

 
P.S. Zostaňte taká, aká ste. 

Ste úžasná pani učiteľka.

Práca učiteľa
V apríli sme si pripomenuli sviatok 

patróna kresťanských pedagógov sv. 
Jána Krstiteľa de la Salle. Uvedomu-
jeme si, že práca učiteľa je krásna, ale 
veľmi náročná. Mnohí žiaci túto prá-
cu až po rokoch vedia oceniť a niek-
torí to aj povedia priamo konkrétne-
mu učiteľovi.

Naša bývalá žiačka Soňa Papajová, 
teraz študentka 2. ročníka Obchodnej 
akadémie v Dolnom Kubíne, získala 
3. miesto v súťaži „Najkrajší list môj-
mu učiteľovi, ktorý vyhlásila redakcia 
Rodina a škola. Napísala svoje poďa-
kovanie – svoj list našej pani učiteľke 
na prvom stupni Mgr. Danke Maťaťo-
vej. Je to vyznamenanie nielen pre ňu, 
ale aj pre celú školu. 

Ing. Mgr. Marta 
Kurtulíková

Soňa Papajová, úspešná v súťaži, vyhlásenej redak-
ciou Rodina a škola, potešila svojím listom nielen svo-
ju bývalú učiteľku, ale aj našu školu. 

Komu by to len v septembri - na začiatku školské-
ho roka 2019/2020 napadlo, že život prinesie takýto 
scenár? Asi by sme dotyčnému povedali, že je pre-
pracovaný. Takto nás prekvapil aj druhý polrok škol-
ského roka, ktorý práve prežívame.



Ocitli sme sa v týchto ne-
ľahkých časoch, o ktorých 
sa nám nezdalo ani v naj-
horších snoch. Zatvorili sa 
školy, skôlky, centrá voľné-
ho času a zo dňa na deň sme 
zostali doma. Opustili sme 
dlhodobo zaužívané zvy-
ky a chtiac nechtiac sme 
sa museli prispôsobiť no-
vým podmienkam. V na-
šich životoch došlo k mno-
hým zmenám. My sa však 
nevzdávame a aj navzdory 
masívnym obmedzeniam 
osobných kontaktov je náš 
tím k dispozícii deťom pro-

stredníctvom online vzdelá-
vania. Cez sociálne siete sa 
denne prihovárame „krúžka-
rom“, udržiavame kontakty 
náučnými nahrávkami gym-
nastických cvikov, mažoret-

kových nácvikov, športo-
vých výziev, posielame im 
pracovné listy, kvízy a hra-
vé úlohy z anglického jazy-
ka, alebo z environmentál-
neho krúžku. Pre súčasnú 
nepriaznivú situáciu sme 
boli nútení zrušiť množ-
stvo každoročne sa opaku-
júcich akcií, či už ide o veľ-
konočné tvorivé dielne, Noc 

s Anderse-
nom, alebo 
kasting a fi-
nále súťaže 
Orava má 
talent. Na-
priek okol-
nostiam nás 
teší váš zá-
ujem o spo-
luprácu a aj 
preto sme 
v priebehu 
apríla vy-
hlásili inter-
netovú sú-
ťaž o NAJ 
veľkonoč -
ný výrobok 
a gymnas-
tickú súťaž. 
Z množstva 
z a s l a n ý c h 
f o t o g r a f i í 
a videí vy-
berieme tie 
naj..., ktoré 
budú na začiatku mája vy-
hodnotené a výsledky zve-
rejnené na fb Page CVČ 
Maják.  Ďakujeme nielen 
deťom za zapájanie sa do 
našich súťaží a aktivít, ale 
aj rodičom za spoluprácu 

a podporu v týchto nároč-
ných časoch. Pevne veríme, 
že sa súčasná situácia po-
stupne upokojí a všetko sa 
vráti do starých koľají. Zo-
staňte zdraví!

          Kolektív 
                        CVČ Maják
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ZŠ SLNEČNÁ

Vyučovanie v týchto dňoch v ZŠ Slnečná...

V súvislosti s koronavírusom 
nastala pre všetkých žiakov, ro-
dičov a učiteľov nová situácia. 
Všetci pedagógovia sa snažia 
hľadať spôsoby, ako čo najefek-
tívnejšie pokračovať vo výučbe. 
Mne ako učiteľke riešenie po-
núkajú moderne technológie. 
Výhodou je, že žiaci si pomo-
cou rôznych sociálnych sieti a 
internetových vyhľadávačov 
môžu zvoliť oblasť, tému, ktorá 
im je blízka. Či už je to hudba, 
filmy, rozprávky alebo rôzne 
počítačové hry v anglickom ja-
zyku. Mladší žiaci radšej urči-
te uprednostnia výrobu rôznych 
hier so slovami, napríklad pexe-
so, kvarteto, double ...  

Nevýhodou je, že žiakom 
chýba priamy kontakt so spolu-
žiakmi alebo aj učiteľom a ab-
sencia verbálnej a neverbálnej 
komunikácie, ktorá pri výučbe 
cudzieho jazyka môže spôsobiť 
určite nedorozumenia, prípadne 
problémy s výslovnosťou.

V súčasnej situácii je tiež veľ-
mi dôležitá spolupráca s rodič-
mi, pretože práve oni teraz na-
hrádzajú autoritu učiteľa a sú 
pomocnou rukou.

Mgr. Alena Vicenová, 
učiteľka angličtiny

Učím online cez ap.zoom, celá 
trieda je pripojená, fungujeme 
každý deň 2-krát po 40 min. 
Využívame v podstate všetky 
funkcie, tabuľu, prezentácie, vi-
deá, pomocou zdieľaných obra-
zoviek deti interaktívne pracujú 
s aplikáciou. Využívam učenie 
v blokoch, teda Sj prepojená s 
prírodovedou a čítaním. 

Mgr. Tatiana Vorčáková, 
učiteľka 3. ročníka

***
S rodičmi komunikujem skoro 

každý deň, keď majú problém,  
hlavne so žiakom, ktorý má in-
dividuálny výchovno-vyučo-
vací plán. Každý deň posielam 
úlohy podľa rozvrhu z učebníc, 
pracovných zošitov, posielam 
prezentácie a pracovné listy. 
Komunikujeme hlavne pomo-
cou edupage, emailom alebo 
telefonicky. Niektorí posiela-
jú prefotené vyplnené úlohy na 
kontrolu. 

Mgr. Zuzana Paleniková, 
učiteľka 4. ročníka

***
So žiakmi komunikujem po-

mocou portálov a aplikácií 
ako edupage, bez kriedy, moz-

gožrút, messenger, email a 
iné podľa možností. Posielam 
učebný materiál a tiež pracovný 
materiál, ktorý slúži ako spät-
ná väzba pre ich prácu. Násled-
ne mi žiaci posielajú pojmové 
mapy, projekty, slohové prá-
ce, pracovné listy, ktoré slov-
né hodnotím, snažím sa ich mo-
tivovať a povzbudiť kladným 
hodnotením.

Mgr. Zuzana Trabalíková, 
učiteľka slovenčiny

***
Moja práca:
1. Skenujem knihu (deti ich 

majú v škole) - strihám zoske-
nované na minimum, dám pre-
čítať a vypracovať v pracov-
nom zošite,

2. postrihám video, nahrám na 
youtube, pošlem odkaz na po-
zretie,

3. dám deťom Test Alf (môžu 
robiť dokola) z toho, čo brali 
predtým - sledujem ich aktivitu,

5. urobil som deťom milioná-
ra na https://learningapps.org/ - 
každý žiak má svoje prihlasova-
cie údaje a ja vidím ich aktivitu,

6. nahrám krátke video na yo-
utube a zadám otázky na „dis-
kusiu“, zamyslenie sa,

7. začínam s online učením 
cez Zoom - programovanie 3. 
a 4. r.,

8. vyzývam deti k online sle-
dovaniu sv. omší zameraných 
na detského diváka a spoloč-
nej modlitbe za zastavenie epi-
démie.

Mgr. Marek Vojtašák, 
učiteľ informatiky 

a náboženstva

Deti si nebudú pamätať nič o víruse, ale...
„Niekedy zlé veci, ktoré sa 

stali v našich životoch, nás pri-
viedli priamo na cestu k tým 
najúžasnejším veciam, o kto-
rých sa nám ani nesnívalo…“

Inými slovami, ako sa zo 
mňa stala virtuálna pani uči-
teľka 2. A

Všetko zlé je na niečo dob-
ré, i keď to možno práve teraz 
nevidíme. Ja už vyše štyroch 
týždňov každé ráno vstá-
vam a dennodenne pripravu-
jem úlohy pre mojich malých 
žiačikov. Tie následne po-
sielam ich rodičom a len dú-
fam, že ich malé ratolesti to 
všetko správne pochopia a 
budú poctivo na sebe praco-
vať, aby keď sa znova stret-
neme, sa mi mohli pochvá-
liť so všetkým, čo dosiahli 
a čo sa naučili. Pravdupove-
diac, nie je to ideálne a tiež 
by som radšej na nich dohlia-
dala sama, videla ich reak-
cie na otázky, ich odpovede, 
ich úsmevy. Koniec koncov, 
je to moje poslanie a práca, 

ktorá ma baví už vyše 30 ro-
kov. Ale nezostáva mi nič iné 
ako spoľahnúť sa na vás, milí 
rodičia, a veriť, že aj vás to 
baví aspoň spolovice tak ako 
mňa. Aká irónia, ešte done-
dávna by sme ich od tých po-
čítačov len odháňali a teraz 
ich tam naháňame. Na druhej 
strane im to len prospeje. Ak 
sa chcete uplatniť v dnešnom 
svete, musíte ovládať počí-
tače. V budúcnosti to bude 
úplne nevyhnutné, takže ako 
som spomenula na začiatku, 
všetko zlé je na niečo dobré. 
Takto zistia, že na počítačoch 
sa dá robiť omnoho viac ako 
len hrať hry.

Všetci sme ovplyvnení tým, 
čo sa momentálne deje vo 
svete, na druhej strane nás to 
zjednotilo a pripomenulo tie 
skutočné hodnoty, na ktorých 
v živote záleží. Zrazu sme 
všetci doma, raňajkujeme 
spolu, nikto nemešká na ve-
čeru. Konečne máme čas ve-
novať sa svojmu dieťaťu, či 
opraviť niečo na dome. Je to 

akoby sa celý svet na chvíľu 
zastavil a dal nám čas, aby 
sme ho strávili v kruhu naj-
bližších. Ceňme si tieto chví-
le. Naše deti si nebudú pamä-
tať nič o víruse alebo počte 
nakazených. To, čo im utkvie 
v pamäti, bude čas, kedy mali 
oboch rodičov doma, ten čas, 
keď sa ich mamka na chvíľu 
stala pani učiteľkou a keď od-
razu mali doma aj mamku aj 
tatka a tí im vypĺňali deň zá-
bavou a rôznymi hrami či 
cvičeniami. Všetci sa učíme 
novým veciam, o ktorých sa 
nám možno ani nesnívalo. Ja 
som si teda nikdy nevedela 
predstaviť, že raz budem mu-
sieť virtuálne vyučovať mo-
jich žiakov. Alebo, že sa mož-
no ukončí školský rok bez 
skúšok a pod. Sú to pre nás 
všetkých nové veci. Čo nás 
však robí odlišnými je, ako sa 
k tomu postavíme, či vidíme 
ten pohár viac poloprázdny 
alebo poloplný…..

Mgr. Ľubica  Mináriková, 
ZŠ Slnečná

Zápis do 1. ročníka
Prvýkrát v histórii školy 

sa konal zápis elektronic-
ky bez prítomnosti rodičov 
a ich ratolestí z dôvodu ce-
losvetovej pandémie Co-
vid-19. Termín zápisu bol 
aj posunutý zo začiatku 
apríla na druhú polovicu 
apríla. 

Do školy sme zapísali 
39 detí, ktoré prišli o záži-
tok stretnutia s prvou uči-
teľkou  bez vlastnej pre-
zentácie svojich zručností, 
vedomostí a komunikácie. 
Veríme, že ich šikovnosť 
sa ukáže v septembri a ďal-
ších rokoch plnenia povin-

nej školskej dochádzky.
Ďakujeme rodičom 

za prejavenú dôveru a 
budúcim prvákom želáme 
úspešný štart do života  
„veľkého školáka vo 
veľkej škole.“

Mgr. Renáta Fidríková, 
ZŠ Slnečná

Aj škôlkari sa môžu 
vzdelávať doma

Z dôvodu rozširujúceho sa 
vírusu COVID-19 sa v našej 
MŠ Bernolákova 252 v Ná-
mestove vyučovací proces 
prerušil v piatok, 13. mar-
ca 2020. Priestory budovy 
sú odvtedy tiché, naše deti 
nám veľmi chýbajú a často 
na ne myslíme. Keďže by 
sme chceli udržiavať kon-
takt s deťmi a rodičmi aj na-
priek takejto situácii, roz-
hodli sme sa im zadávať 
úlohy na určené témy, ktoré 
by počas týždňa plnili v do-
mácom prostredí. Témy 
sú zadefinované v škol-
skom vzdelávacom progra-
me a učebné osnovy by boli 
za iných okolností plnené 
v rámci výchovno-vzdelá-
vacej činnosti v našej škole. 
Na zadávanie úloh využíva-
me stránku školy msberno-
lakovano.edupage.org, a 
hoci s online vyučovaním 
nemáme žiadne skúsenos-
ti, od rodičov dostávame 
pozitívne reakcie. Vo vzde-
lávaní elektronickým spô-
sobom teda plánujeme po-
kračovať až do opätovného 
otvorenia materskej ško-

ly. Zmeny však nenastali 
len v spôsobe vzdelávania, 
ale aj v zápise nových detí 
do MŠ. Žiadosti na prija-
tie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie na školský rok 
2020/2021 sa budú podávať 

od 30. apríla 2020 
do 31. mája 2020 

s tým, že podávanie žia-
dostí o prijatie dieťaťa sa 
bude organizovať bez osob-
nej prítomnosti detí, pros-
tredníctvom elektronickej 
prihlášky, ktorá je zverej-
nená na stránke MŠ: www.
msbernolakova.weblah-
ko.sk . 

Iveta Madleňáková
riaditeľka 

MŠ Bernolákova

Časy sa menia, no my ostávame rovnakí
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Ľudské telo je neuveriteľne dokona-
lý „stroj“, ktorý je vyladený do najmen-
ších detailov. Často ani netušíme, čo všetko 
musí zvládnuť. Čo o svojom tele (asi) ne-
viete?
Chĺpky a kostná dreň rastú najrýchlejšie.
 Za svoj život sa muž približne 20 000 krát 

oholí.
 Keď človek hladuje, vypadávajú mu vla-

sy rýchlejšie.
 Najkratšou kosťou ľudského tela je strmie-

nok, ktorý sa nachádza v uchu.
 Jediná kosť, ktorá je plne vyvinutá už po 

narodení, sa nachádza v uchu.
 Ľudskú tvár tvorí 14 kostí.
 Kosti dospelého človeka tvoria 14 % jeho 

telesnej hmotnosti.
 Nechty na rukách rastú 4x rýchlejšie ako 

nechty na nohách.
 Stehenná kosť je pevnejšia ako betón.
 Vyše 90 % chorôb spôsobuje alebo kom-

plikuje stres.

 Žena, ktorá konzumuje pravidelne alko-
hol, je viac ohrozená rakovinou prsníkov.
 DNA človeka sa podobá DNA krysy.
 Žalúdok trávi jedlo viac ako tri hodiny.
 Nedostatok spánku oslabuje imunitný sys-

tém a človek je tak náchylnejší na infekcie.
 Úsmev je najčastejším mimickým gestom 

tváre. Aby vznikol, je potrebné zapojiť 5 až 53 
párov tvárových svalov.
 Na ruke je celkovo 54 kostí vrátane zápäs-

tia.
 Dĺžka pažeráku je 25 centimetrov.
 Na chodidle sa nachádza približne 250 ti-

síc potných žliaz.
 Tvár tvorí 60 svalov.
 V čreve je 400 druhov baktérií.
 Nervové bunky môžu „ubehnúť“ 120 met-

rov za sekundu.
 Za mesiac vyrastie necht na prste o 3 mi-

limetre.
 Každý ôsmy muž chrápe a každý desiaty 

škrípe zubami.

 Ľudia, ktorí milujú horskú dráhu, sú viac 
ohrození vznikom krvnej zrazeniny v mozgu.
 Mozog je tvorený z 80 % vodou.
 Mozog je tvorený 100 miliardami neuró-

nov.
 Každý deň zaniknú dva milióny červených 

krviniek.
 Sedem percent ľudskej váhy tvorí krv.
 Životnosť jednej červenej krvinky je 120 

dní.
 Darovaním pol litra krvi môžu byť zachrá-

nené 4 ľudské životy.
 Na ploche 2,5 cm2 sa nachádza vyše 

19 000 000 kožných buniek.
 Telo dospelého človeka potrebuje denne 

40 kg kyslíka.
 Najmenšie črevo meria 6 metrov.
 Každú hodinu musí byť v ľudskom tele na-

hradená jedna miliarda buniek.
 Ľudské telo je tvorené zo 70 % vodou.
 Mozog je v noci aktívnejší a lepšie pracuje.
 Srdce váži menej ako pol kilogramu.

 Ľudia, ktorí trpia zápalmi ďasien, sú dva-
krát viac ohrození infarktom.
 Najviac infarktov sa prihodí medzi 8. a 9. 

hodinou ráno.
 Ľudské oko dokáže rozoznať 500 odtieňov 

šedej farby.

Príčiny „husej kože“
Chlad: U ochlpených zvierat a samozrejme 

aj ľudí sa chlpy zdvíhajú, aby sa lepšie izolo-
vala koža od chladu.

Strach: Zdvihnuté chlpy robia človeka či 
zviera opticky väčším, čo nepriateľom môže 
nahnať strach.

Vzrušenie: Adrenalín spôsobuje stiahnutie 
svalov.

Prečo sa hovorí „husia koža“?
Toto pomenovanie v sebe vlastne nemá prí-

liš veľa logiky. Pokožka síce svojím vzhľa-
dom pripomína kožu ošklbanej husi, hoci hus, 
ktorá nemá žiadne chlpy, husiu kožu dostať 
nemôže.            Zdroj: int.
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Kto málo myslí, často sa mýli.
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Čo viete o ľudskom tele?



stupiteľstva. V prípade, že by 
mesto Námestovo odmietlo 
spolufinancovať projekt, fi-
nančné prostriedky budú po-
sunuté ďalšiemu z neúspeš-
ných uchádzačov (Lučenec, 
Liptovský Mikuláš), ktorí ča-
kajú na zaváhanie ktorého-
koľvek mesta.

Ďalším z cieľov bolo zmo-
dernizovať areál, keďže sme 
boli úspešní v projekte na 
podporu infraštruktúry. Slo-
venský futbalový zväz nás 
podporil čiastkou 40 000 € 

a k tejto čiastke schválilo 
Mesto Námestovo ďalších 
40 000 € na rekonštrukciu 
areálu vo vlastníctve mesta. 

Športovým cieľom bolo za-
pracovať do A-tímu ďalších 
našich odchovancov do 20 ro-
kov a pripravovať sa na novú 
sezónu 2020/21, kde sa chys-
tá reorganizácia súťaží. Tré-
ner Pavol Strapáč videl veľ-
kú perspektívu v Stašákovi, 
Hvoľkovi a Mydlárovi, ktorí 
v prípravných zápasoch uka-
zovali veľký progres. Mrze-

lo nás vážne zranenie Lukáša 
Kubicu, zdravotné problémy 
počas zimnej prípravy Tomá-
ša Lešňovského či Ľubomíra 
Záhumenského, a hlavne ne-
čakaný odchod Lukáša Če-
cha za prácou do zahraničia, 
no na sezónu sme boli výbor-
ne pripravení. O to viac nás 
mrzí zrušenie celej sezóny.

V mládežníckych kategóri-
ách došlo k dvom zmenám na 
trénerských postoch - kategó-
riu U14 začal trénovať Ivan 
Doroš  a kategóriu U11 Jozef 
Reguly. Hlavným cieľom pre 
mládežníckych trénerov bol 
posun našich najkvalitnej-
ších hráčov k vekovo starším 
a skvalitnenie tréningové-
ho procesu za pomoci systé-
mu SAP. Taktiež táto sezóna 
mala byť v znamení princípu 
,,ak poctivo trénujem, dosta-
nem príležitosť aj v zápase“. 
Pre náš klub nie sú podstatné 
výsledky stretnutí, ale princíp 
založený na rovnakej príle-
žitosti každého hráča a hlav-
ne rovnaký postoj ku všet-
kým futbalistom, či už je to 
lepší alebo horší jednotlivec. 

Našich predchodcov v ra-
doch MŠK sme nahradi-
li v roku 2016 a už je rok 
2020, no málokto si uvedo-
muje, že COVID-19 dal stop-
ku nášmu klubu v čase jeho 
najväčšieho progresu. V čase 
nárastu aktívnych členov, 
v čase, keď sme sa venova-
li 130-tim škôlkarom v pro-
jekte ,,Dajme spolu gól“, 
v čase keď sme súťažne na-
predovali s družstvom diev-
čat, v čase, keď nám robili 
obrovskú radosť nielen hrá-
či, ale aj ich rodičia a hlavne 
v čase, keď sa nám podarilo 
získať sponzorov pre podpo-
ru klubu, no vo svojej podsta-
te momentálne nemáme nič. 

Nielenže sme stratili spon-
zorov, ktorí momentálne mu-
sia mať zatvorené svoje pre-
vádzky, ale už dnes avizujú 
samosprávy škrtania a nik-
to z nás nevie, či vôbec os-
tane na podporu športu. Vie-
me, že návrat detí z domovov 
k športu nebude vôbec jedno-
duchý a bude to chcieť vyna-
ložiť oveľa viac úsilia tréne-
rov, hráčov a rodičov. Je to, 

ako keby sme začínali od-
znova a to je oveľa ťažšie. 
Momentálne máme v sebe 
len nádej a vieru, že všetko 
sa na dobré obráti a veríme, 
že podpora futbalu v Meste 
v Námestovo bude taká ako 
pred vypuknutím pandémie“, 
vyjadril v závere komentova-
nia situácie v MŠK svoje po-
zitívne emócie prezident klu-
bu Andrej Stašiniak.

„Všetko sa to zbehlo veľ-
mi rýchlo. Nariadenie vlády 
prišlo v čase našej plnej prí-
pravy, a to dva týždne pred 
začiatkom majstrovského zá-
pasu A-tímu. Prvá liga žiakov 
mala pár dní do začiatku a do-
rastenci odohrali už súťažné 
stretnutie proti Tatranu Pre-
šov. Prvá správa 
prišla zo Sloven-
ského futbalo-
vého zväzu, kde 
nám dali odpo-
rúčanie. To bolo 
pre nás smero-
dajné a tak 9. 
marca 2020 sme 
oficiálne zasta-
vili činnosť všet-
kých mládežníc-
kych družstiev 
v klube. O týž-
deň nato sme 
boli nútení zru-
šiť aj trénin-
gy seniorov. 
Mali sme veľmi 
málo informácií 
o chorobe a nik-
to nám nevedel 
povedať, kedy budeme môcť 
začať a či sa vôbec sezóna za-
čne. Dnes už vieme, že sezóna 
2019/20 sa zapíše do histórie 
klubu ako sezóna, ktorá bola 
predčasne zrušená a výsled-
ky súťažných stretnutí anulo-
vané. 

Na začiatku roka sme mali 
presne stanovené ciele, ktoré 

sme mali v priebehu roka  re-
alizovať. Jedným z hlavných 
cieľov pre rok 2020 bola vý-
mena umelého trávnika za 
nový  povrch umelej trávy 
štvrtej generácie certifikova-
ný UEFA. Čiastku 100 000 € 
pre potreby výmeny trávnika 
pre MŠK Námestovo schvá-

lil výkonný výbor SFZ a tak 
sme sa zaradili k jedenástim 
úspešným klubom, ktorých 
prácu s mládežou ocenil aj 
najvyšší orgán. Podmienkou 
pre získanie dotácie je  par-
ticipácia mesta sumou 100 
až 150 tis.,  o čom budú roz-
hodovať poslanci na najbliž-
šom rokovaní mestského za-
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MŠK Námestovo v čase koronavírusu COVID-19
Ako je všetkým dobre známe, pandémia na Slo-

vensku dala stopku všetkým športovým podujatiam 
a dotklo sa to aj nášho najaktívnejšieho klubu v mes-
te. Momentálnu situáciu v MŠK pre Námestovčan ko-
mentuje prezident klubu Andrej Stašiniak.

Koronavírus stopol aj rast výkonu družstva futbalistiek MšK. 
Foto: ar mšk

Futbalové nádeje Námestova  U11.                              Foto: ar mšk

Seniori si zmerali sily vo volejbale

Turnaj sa uskutočnil v te-
locvični ZŠ Zubrohlava za 
účasti 5 družstiev seniorov 
- dôchodcov z Čeľadnej, 
Nižnej, Oravskej Jasenice, 
Námestova a domácej Zub-
rohlavy. Družstvá hrali sys-
témom „každý s každým“ 
na dva vyhraté sety skráte-
né na 21 bodov s dvojbodo-
vým rozdielom. Podmienkou 
pre štart družstva bola účasť 
minimálne dvoch žien na ih-
risku v každom sete. Celé 
podujatie už tradične pre-
biehalo v priateľskom du-
chu, aj keď, samozrejme, so 

zdravou mierou súťaživos-
ti. Núdza nebola ani o hu-
morné situácie - tak ako to 
býva, keď hrajú amatéri. Na 
druhej strane však niektoré 
zápasy prekvapili naozaj so-
lídnou hernou úrovňou. Oči 
divákov potešili najmä zápa-
sy Zubrohlava – Nižná, Če-
ľadná – Námestovo, Námes-
tovo – Zubrohlava a Nižná 
– Čeľadná. Turnaj bol veľ-
mi vyrovnaný, prvé tri druž-
stvá získali zhodne po šesť 
bodov. Prvenstvo získala 
Čeľadná, o ktorej víťazstve 
rozhodol lepší pomer setov. 

Z 2. miesta sa tešili Námes-
tovčania a z 3. priečky Niž-
ná. Štvrté miesto si vybojo-
valo družstvo zo Zubrohlavy 
a na 5. sa umiestnila Oravská 
Jasenica.   

Po skončení turnaja sa všetci 
stretli na spoločnom, takmer 
rodinnom posedení pri gulá-
ši, zákuskoch a iných dobro-

tách. Nechýbala ani harmo-
nika a tak si mnohí aj schuti 
zaspievali. Za MsO JDS Ná-
mestovo na turnaji zabojova-
li Božena Pavlíková, Kristína 
Mikušková, Dáša Kanovská, 
Rudolf Bencúr, Štefan Pisar-
čík, Jozef Páleník, Jozef Du-
dek a Václav Nečas.

Václav Nečas

Družstvo MsO Námestovo (v modrých tričkách) získalo na 
turnaji 2. miesto. Na fotografii s časťou družstva Čeľadnej.  
           Foto: (zu)

Naši seniori využili čas pred krízou koronavírusu, 
nevediac o tom, čo príde, naozaj naplno. V ponde-
lok, 24. februára 2020, usporiadala Základná organi-
zácia Jednoty dôchodcov v Zubrohlave v spolupráci 
s Okresnou organizáciou JDS v Námestove a obcou 
Zubrohlava pod záštitou starostu obce Pavla Bu-
geľa už 13. ročník volejbalového turnaja seniorov 
a dôchodcov okresu Námestovo a Tvrdošín. Na tur-
naji hosťovalo aj družstvo z obce Čeľadná, ktorá je 
družobnou obcou Zubrohlavy. 

Milí športoví nadšenci, bežci, priatelia! 
Motto 20BUM20 znie: 

,,Postav sa SÁM na 
štart a prijmi svoju 
OSOBNÚ VÝZVU.“

V roku 2018 sme prvý-
krát absolvovali spo-
ločný štart na Hviezdo-
slavovom námestí a 
prebehli sme spolu 5 
km trať našim mestom. 
V roku 2019 sme štar-
tovali spolu s Matejom 
Tóthom a užili sme si 
dve námestovské trate, 
5 km a 10 km. Okrem 
toho sme si užili stretnu-
tia s blízkymi priateľmi, 
ale aj s tými, s ktorými 
míňame nielen tie be-
žecké kilometre. Vytvo-
rili sme silný tím a sta-

li sme sa príkladom pre 
tých, ktorí zvažujú zme-
nu a chcú skúsiť život v 
pohybe. Preto musíme 
a chceme pokračovať a 
prijať výzvu spoločen-
skej zmeny.

My, BUM tím, vieme, 
že táto situácia je pre 
nás všetkých zložitá a 
nová, ale to nezname-
ná, že ju nevyzveme.  

20BUM20
Sledujte nás v najbliž-

ších dňoch na našom 
Facebooku alebo www.
bumno.sk

Veľmi sa na vás teší-
me!

BUM Tím
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