
Pán primátor, je známe, 
že čas na prípravu pilotné-
ho projektu testovania ob-
čanov na ochorenie Covid 
19 na Orave pred prvým 
kolom testovania bol veľmi 
krátky, informácií tiež ne-
bol dostatok, možno viazli 
dodávky ochranných pro-
striedkov i ďalšieho vyba-
venia. Ako ste zvládali na 
meste  túto  pomerne stre-
sovú situáciu? Verili ste vô-
bec, že ľudia prídu? 

Situáciu pred pilotným tes-
tovaním sme riešili spolu 
s Ozbrojenými silami (OS) 
SR a Okresným úradom 
(OÚ) v Námestove. Áno, je 
pravda, že čas na zabezpeče-
nie pilotného testovania bol 

veľmi krátky. Nebolo kom-
plexné usmernenie, pokyny, 
ktoré by usmerňovali činnosť 
celého testovania. Na OÚ 
v Námestove sme za Združe-
nie miest a obcí Bielej Oravy 
(ZMOBO) poslali 11 otázok 
a dostali sme odpoveď na 6. 

V piatok ráno prišla z plá-
novaného počtu iba tretina 
zdravotníkov (museli sme 
ich doplniť z dobrovoľníkov, 
lebo by sme niektoré odberné 
miesta neotvorili).

Administratívnych pracov-
níkov (AP), dobrovoľníkov 
sme zabezpečili prostredníc-
tvom mediálnej výzvy (ne-
dostali sme žiaden pokyn, 
usmernenie, ako to máme za-
bezpečiť).

Pre AP, dobrovoľníkov 
nebolo usmernenie, poky-
ny  ako zabezpečiť  stravu, 
osobné ochranné pomôcky 
(OOP)... Všetko sme riešili 
podľa vlastného rozhodnutia.

Zdravotnícky personál mal 
jedny okuliare a respirátory, 
ktoré neboli vyhovujúce pre 
12-hodinovú činnosť. Kúpili 
sme a dodali sme im ochran-
né štíty a vyhovujúce respi-
rátory.

Dezinfekciu priestorov od-
berných miest nebolo možné 
realizovať, realizovali sme ju 
za pomoci DHZ Námesto-
vo (v piatok 23. 10. o 21:00 
nebola ani dezinfekcia, ani 
technika).

Dezinfekčný roztok ne-
bol dodávaný v potrebnom 
množstve, dodávali sme ho 
z vlastných zdrojov.

Museli sme reagovať 
promptne ako najlepšie sme 

vedeli. Chvála Bohu, roz-
hodli sme dobre a pilotné 
testovanie nakoniec prebehlo 
úspešne. Bola to riadna ško-
la v reálnej praxi a dobrou 
súčinnosťou a profesionali-
tou OS SR, OÚ v Námesto-
ve a pracovného tímu MsÚ 
v Námestove sme to nako-
niec zvládli.    

Testovanie počas pilotné-
ho a prvej etapy celoploš-
ného testovania odhalilo 
v Námestove 327 pozitív-
nych prípadov, nasledujúce 
dni po pilotnom testovaní 
ukazujú klesajúcu tenden-
ciu vírusu v obyvateľstve. 
Mohlo by to napovedať, že 
ľudia v meste sú zodpoved-
ní, čo sa týka dodržiavania 
domácej izolácie, že zákaz 
vychádzania sa dodržiava, 
ľudia používajú rúška, od-
stup, dezinfekciu rúk? Aké 
sú vaše informácie o dodr-
žiavaní domácej izolácie a 
protiepidemických opatre-
ní?

Môžem konštatovať, že ľu-
dia v meste sú naozaj zod-
povední. Svedčí o tom aj 
percento pozitívnych počas 
testovania. Pilotné testovanie 
– 4,26%, 1. Plošné testovanie 
– 1,34%. 2. plošné testova-
nie 0,37%. A poznám osob-
ne jednu rodinu, ktorá išla na 
cintorín v čase 01:00 – 05:00 
hod. Klobúk dolu, to hovorí 
za všetko!

Orava zvládla pilotný 
projekt testovania ako re-
gión, ale i následné kolá 
veľmi dobre a bola príkla-
dom pre Slovensko. Oslo-
vili vás nejaké mimoorav-
ské samosprávy prosbou 
o rady resp. pomoc v neja-
kom smere?

Áno oslovili  a veľmi radi 
sme im poskytli potrebné in-
formácie. Napr. Senec, Re-
vúca, ...

Vieme, v akej situácii sa na-
chádzali, pretože, keď pred 
nami bolo prvé pilotné tes-
tovanie, mali sme mnoho ne-
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Ľudia sú zodpovední. Na cintorín išli v noci
Na mestá a obce na Orave pripadla po tom, čo bol 

región vyhlásený za červený a najviac napadnutý 
Covidom 19 nielen v  rámci Slovenska, neľahká úlo-
ha. Spolurealizovať pilotný projekt a následne prvé 
kolo plošného testovania na toto ochorenie u všet-
kých obyvateľov nad 10 a do 65 rokov. Čo všetko to 
obnášalo a ako dokázali zvládať tri po sebe nasledu-
júce víkendy z pohľadu samosprávy, na to sme sa 
opýtali primátora mesta Milana Hubíka.

Na tlačovke primátor Milan Hubík poďakoval všetkým spolu-
pracovníkom a občanom za úspešné dva dni počas pilotného tes-
tovania.             Zdroj: telefoto TA3

Na jednom z odberných miest počas pilotného testovania v Námestove.             Foto: Peter Kolada

Pomôžme si navzájom
Pri pandémii je jednoznačne 

najdôležitejšie zdravie a jeho 
ochrana si vyžaduje mimo-
riadne riešenia. Aj keď zďale-
ka nie tak ako pri prvej vlne, aj 
pri druhej vlne je činnosť nie-
ktorých prevádzok  dočasne 
obmedzená. Sprísnenie opat-
rení je totiž jednou z ciest, ako 
aspoň čiastočne zabrániť pre-
plneným nemocniciam a ko-
lapsu zdravotníctva. Druhou 
stránkou mince je, že  pre nie-
ktoré podniky takéto obme-
dzenia môžu byť likvidačné. 
Reálne hrozí, že aj v našom 
regióne budú prevádzky, kto-
ré to nezvládnu. Ich činnosť sa 
jednoducho neobnoví a viace-
ro pracovných miest nená-
vratne zanikne. Pomôcť však 
môžeme aj my všetci. Hlav-
ne teraz pred Vianocami, keď 
hľadáme originálne darčeky. 

Myslíme na nich a podporme 
ich. Predtým ako sa v honbe 
za darčekmi obrátime na veľ-
ké a silné spoločnosti, opýtaj-
me sa seba samých: Dokážem 
podobný originálny darček 
získať od miestneho predaj-
cu či poskytovateľa služieb? 
Ak áno, môžeme ich podpo-
riť napríklad kúpou konkrét-
nych výrobkov, služieb ale-
bo aj darčekových poukazov, 
ktoré bude môcť obdarovaný 
využiť aj po uvoľnení opatre-
ní. Takýto prístup určite aspoň 
maličkosťou pomôže miest-
nym predajcom či pevádz-
kovateľom služieb. A možno 
práve to ich udrží nad vodou. 
V neposlednom rade sa pod-
porí aj rozvoj nášho regiónu 
či vzájomná lojalita, ktorá zo-
stane aj po skončení krízy. 

           (kj)

Námestovo "najrýchlejšie" 

na Slovensku 

Zodpovednosť Oravcov 
voči všetkým trom kolám 
testavaní na koronavírus 
a dodržiavanie opatrení sú 
tie dôvody, pre ktoré sa už 
v rozhodujúcej väčšine obcí 
a miest nášho regiónu tes-
tovanie nasledujúci víkend  
21. a 22. novembra 2020 

(od 8:00 do 20:00 h) opa-
kovať nebude. Okres Ná-
mestovo mal v polovici ok-
tóbra najviac infi kovaných 
prípadov v rámci Slovenska, 
v priebehu dvoch týždňov, 
po 2. celoplošnom testovaní 
bol najlepším z troch orav-
ských okresov a celkovo 17. 

v poradí s najmenej 
infi kovanými zo 
všetkých testovaných 
okresov na Slovensku. 
Mesto Námestovo, 
ktoré zo 4,26 % pozi-
tívnych prípadov (268) 
v pilotnom testovaní 
dosiahlo v 2. kole ce-
loplošného testovania 
percento chorobnos-
ti  0,37%  (19 osôb)  
sa tak stalo v priebehu 
dvoch týždňov „naj-
rýchlejším“, najúspeš-
nejším v znížení cho-
robnosti na Covid – 19 
na Slovensku. Na Ora-
ve ho nasledoval Dol-
ný Kubín (0,56%) 
a Tvrdošín (0,93%). 
Ústredný krízový štáb 
rozhodol, že 4. kolo 
testovania sa bude tý-
kať tých 458 sloven-
ských  obcí a miest, 
ktoré po 2. kole celo-
plošného testovania 
dosiahli podiel pozi-
tívnych testov viac ako 
1 %. 

Budúci víkend, 21. 
a 22. novembra sa 
podľa informácií MO 
SR na základe výsled-
kov realizovaných tes-
tovaní budú z okresu 

Námestovo testovať iba obce 
Beňadovo (1,56 %) a Novoť 
(1,10 %),  v okrese Tvrdošín 
sa bude testovať v Zábiedove 
(1,90%), Štefanove nad 
Oravou, Vitanovej, Brezovici 
a Liesku. V okrese Dolný 
Kubín si testovanie majú zo-
pakovať v Hornej Lehote, Bzi-
nách a Zázrivej. Testovanie 
bude dobrovoľné (!)

Minister obrany SR Jaro-
slav Naď vyzýva obyvateľov 
obcí a miest, kde bolo vyš-
šie ako 1 % pozitívne testo-
vaných, aby sa testovania zú-
častnili v podobnom počte ako 
v predošlých kolách testovania 
aj kvôli identifi kovaniu mož-
ných vznikajúcich ohnísk ná-
kazy.

Blížia sa Vianoce. Určite ich 

všetci chceme prežiť v poko-
ji a v kruhu rodiny. Dodržia-
vajme preto všetky opatrenia, 
lebo sa osvedčili ako účinné, 
čo nám preukázali aj výsled-
ky testovania, nielen v našom 
meste. Pri rovnakej zodpoved-
nosti máme nádej, že nielen 
vianočné sviatky, ale všetky 
nasledujúce dni budú šťastné 
(zdravé) a veselé...            (lá)



V úvode rokovania hlavná 
kontrolórka Elena Krausová 
predniesla správu o výsled-
ku plnenia uznesení na zákla-
de výstupu mestského úradu 
a prednostu MsÚ, ktorú po-
slanci vzali na vedomie.
V  bode  dva,  ktorý  taktiež 

predniesla hlavná kontrolór-
ka, boli poslanci MsZ oboz-
námení so správou o výsledku 

kontroly dodržiavania a uplat-
ňovania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a inter-
ných noriem mesta v oblasti 
zmlúv uzatvorených mestom 
Námestovo a vybraných prí-
spevkových organizácií zria-
dených mestom Námestovo 
na  dodávku  tovarov,  služieb 
a stavebných prác v prvom 
polroku  2019.  Správu  členo-
via zastupiteľstva vzali na ve-
domie.
V treťom bode sa MsZ zao-

beralo  návrhom dodatku  č.  1 
k  Všeobecne  záväznému  na-
riadeniu mesta Námestova  č. 
2/2017, ktorým sa určujú Zá-
sady hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta Námes-
tovo  v  predloženom  znení, 
kde hlavnou podstatou bolo 
upravenie  parkovacej  politi-
ky,  čo  sa  týka platených par-

kovísk. Po diskusii a pozme-
ňujúcich  návrhoch  poslanci 
schválili návrh dodatku.
Uznesenie č. 2, ktoré poslan-

ci  v  tomto  bode  schvaľovali, 
obsahovalo pravidlá prevodu 
majetku mesta z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa.
V  bode  štyri  sa  poslan-

ci venovali návrhu dodatku 
č.  1  k  Všeobecne  záväzné-

mu nariadeniu mesta Námes-
tova  č.  5/2017  o  miestnych 
daniach, ktorého podstatou 
bolo  prenajímanie  verejných 
priestranstiev mesta. Po dis-
kusii a viacerých pozmeňujú-
cich návrhoch bolo uznesenie 
schválené.

Predmetom piateho bodu 
v poradí rokovania bolo zru-
šenie  uznesenia  č.  4/2013, 
ktoré  pojednáva  o  spolupo-
dieľaní  sa  podnikateľských 
subjektov na údržbe parkovis-
ka na nábreží. Keďže od 1. ja-
nuára 2021 bude parkovisko 
na nábreží po schválení VZN 
v bode tri spoplatnené, dané 
uznesenie bolo potrebné zru-
šiť, čo sa aj udialo.
V  bode  šesť  poslanci  MsZ 

na  základe  vlastnej  žiadosti 
odvolali riaditeľku domu kul-
túry Evu Mušákovú. V krátkej 

diskusii  sa  jej  poďakovali  za 
doterajší  prínos  prítomní  po-
slanci a taktiež primátor mesta 
Námestovo.
Po  pozmeňujúcom  návrhu 

sa  z  bodu  rôzne  presunul  do 
bodu sedem návrh na nových  
členov komisií.

Po diskusii poslanci MsZ 
zvolili za nového člena komi-
sie výstavby, územného plá-
novania, dopravy a životného 
prostredia Ing. Eduarda Buga-
lu.  Za  dvoch  členov  komisie 
pre rozpočet, financie, správu 
a  hospodárenie  s  majetkom 
mesta boli zvolení Mgr. Jakub 
Vrábeľ a Marián Vlčák.
Obsahom ôsmeho bodu bolo 

schválenie zámeru výstavby 
novej budovy Materskej školy 
Komenského 425,  za  účelom 
rozšírenia  a  presunutia  kapa-
city existujúcej materskej ško-
ly. Po rozsiahlej diskusii a do-
plnení uznesenia aj o možnosť 
rekonštrukcie  existujúcej MŠ 
poslanci odobrili vypracova-
nie  technickej a ekonomickej 
štúdie,  ktorá  bude  vypraco-
vaná.

Deviaty bod obsahoval zá-
mer  rekonštrukcie  podkrovia 
ZŠ Slnečná 168/28, za účelom 
rozšírenia  kapacity  priesto-
rov na vzdelávanie a výcho-
vu.  Po  doplnení  uznesenia  aj 
o  CVČ  a v diskusii  k  danej 
téme uznesenie schválili.
V bode desať MsZ schválilo 

zámennú zmluvu formou oso-
bitného zreteľa medzi mestom 
Námestovo a žiadateľom. Išlo 
o malú časť parcely, ktorá bola 
schválená ako prebytočná.

Iniciatívne návrhy obsahova-
li  jedno uznesenie,  ktoré bolo 
schválené  a  jeho  predmetom 
bolo  odpustenie  nájmu  pre-
vádzkam, ktoré si chcú zriadiť 
terasu na mestskom pozemku 
od 12. novembra 2020 do mar-
ca 2021 z dôvodu ťažkej situá-
cie s vírusom COVID-19.
Interpelácie a rôzne vyplnila 

diskusia poslancov a vedenia 
mesta v súvislosti s viacerými 
témami, ktoré sa týkajú mesta.
O  21:25  primátor  mesta 

ukončil siedme MsZ.
Všetky MsZ sú vysiela-

né online a je ich možné 
pozrieť si aj v archíve na 
stránke mesta či na youtube.             

Dušan Jendrašík
Foto: youtube

Siedme MsZ o parkoviskách, daniach, 
výstavbe MŠ či podkroví ZŠ

V stredu 11. novembra sa konalo v poradí siedme 
MsZ pri dodržaní všetkých epidemiologických opat-
rení. 

Pozvánka obsahovala pôvodne dvanásť bodov, po 
pozmeňujúcich návrhoch sa rokovalo o trinástich.

Riaditeľka Centra sociál-
nych služieb v Námesto-
ve PhDr. Mária Kondelová 
o súčasnej situácii v za-
riadení:
Od marca sme všetci v CSS 

Námestovo žili s obavami, ako 
to  zvládneme,  keď  nás  covid 
zasiahne.  Staráme  sa  o  ľudí, 
z ktorých viac ako dve tretiny 
majú 80 - 96 rokov a ich zdra-
votný stav je pre viaceré chro-
nické  ochorenia  veľmi  vážny. 
Vedeli, že aj menšia in-
fekcia ich môže ohroziť 
na živote.

Keď  sa  zhoršila 
situácia okrese 
Námestovo,  veľmi  ne-
trpezlivo sme čakali na 
antigénové  testy, kto-
ré  naše  ministerstvo 
zabezpečilo  pre  zaria-
denia sociálnych slu-
žieb  krátko  pred  infor-
máciou  o  celoplošnom 
testovaní. V  dňoch  19. 
a 20. októbra sme usku-
točnili naše interné tes-
tovanie a výsledky nás 
zaskočili, lebo pozitívni 
boli viacerí seniori i za-
mestnanci. Isté respi-
račné  ťažkosti  sme ba-
dali u 3 až 4 ľudí, a preto sme 
nevedeli, či testom dôverovať. 
Deň  čo  deň,  však pribúdali 
ťažkosti   u všetkých pozitívne 
testovaných. Posledné dva ok-
tóbrové týždne boli pre nás, z 
celých sedem rokov fungova-
nia, najťažšie. V priebehu pár 
dní ochorela tretina zamest-

nancov a minimálne dve treti-
ny našich seniorov mali mier-
ne alebo výraznejšie príznaky.  
Popri starostlivosti o chorých 
sme museli zvládnuť ďalšie tri 
kolá testovaní a  narýchlo sa 
nedali  zohnať veľmi potrebné 
posily na pozíciu opatrovate-
liek. Našťastie,  vďaka mimo-
riadnej  dotácii  od  zriaďovate-
ľa, t. j. mesta Námestovo, sme 
mali  dostatok materiálnych 
prostriedkov na zvládnutie toh-

to obdobia. Veľmi  si  vážime  
ochotu a ústretovosť nášho ob-
vodného lekára, s ktorým sme 
priebežne konzultovali  zmeny 
zdravotného stavu u klientov. 
Chcem  poďakovať  zamest-

nancom a vyzdvihnúť  ich  
usilovnosť a obetavosť.  Ako 
v správnom krízovom tíme, 

každý  z  nás  riešil  to,  čo  bolo 
v  danej  chvíli  najdôležitejšie 
a  jednotlivé  pracoviská  si 
ochotne pomáhali. 
Je  nám  ľúto,  že  naši  senio-

ri i viacerí zamestnanci pre-
šli  týmto ochorením, niektorí 
aj  s  ťažším  priebehom.  Žiaľ, 
v priebehu uplynulých   troch 
týždňov nám zomrelo  5 klien-
tov.  Rozlúčili  sme  sa  tými, 
ktorí  boli  na  svoju  poslednú 
cestu už dlhšie nachystaní, ale 
vieme,  že    covid  sa  postaral 
o skorší odchod našich klien-
tov, minimálne v dvoch prípa-
doch.  Sme  však  spokojní,  že 
zomreli v známom prostredí, 
pripravení    na  cestu  do  več-
nosti  a  všetci  mali  možnosť 
rozlúčiť  sa  s  najbližšími  prí-
buznými.  

Pri poslednom testovaní sme 
už  pocítili  veľkú  úľavu,   lebo 
nepribudli  žiadne  pozitívne  vý-
sledky. Dňa 9.11. urobila mobil-
ná  odberová  jednotka  všetkým 
seniorom i prítomným zamest-
nancom    presnejšie  PCR  testy 
a potešilo nás,  že len malý po-
čet seniorov bol pozitívny. Naši 
klienti sa pomaly zotavujú a za-
mestnanci  už  pracujú  takmer 
v plnom počte. 
Máme za sebou ťažkú, ale cen-

nú  skúsenosť  s covidom. Ve-
ríme,  že  v  najbližšom  období 
nás koronavírus  zďaleka  obíde. 
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami 
cítili  a  pomáhali  aj  modlitba-
mi," napísala vo svojej reakcii 
na otázky redakcie riaditeľka 
CSS Mária Kondelová.
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Piate rokovanie MsZ do tretice –  avšak už ako šieste

Pozvánka obsahovala 19 bo-
dov.  Po  vypustení  jedného 
bodu z dôvodu pozmeňovacie-
ho návrhu jedného z poslancov  
Návrh zmeny rozpočtu Tech-
nických služieb mesta Námes-
tovo sa však napokon rokova-
lo o 18-tich bodoch programu.

Prvé tri rokovacie body obsa-
hovali kontroly plnenia uzne-
sení  a  správy  hlavnej  kon-
trolórky mesta JUDr. Eleny 
Krausovej, ktoré poslanci vzali 
na vedomie.
V  bodoch  4  a  5  vedúca  fi-

nančného  oddelenia  (FO) 
Mgr. Katarína Rusinová pred-
ložila  výročnú  správu  k  indi-
viduálnej  účtovnej  závierke, 
konsolidovanej  účtovnej  zá-
vierke a plnenie rozpočtu k 30. 
6. 2020 aj s výročnou správou, 
kde poslanci vzali dané na ve-
domie.
V 6.  bode  poslanci  schválili 

návrh zmeny rozpočtu 4/2020 
po predložení vedúcou FO.
V  bode  číslo  7  poslanci 

schválili  dodatok  č.  2  k VZN 
mesta  Námestovo  č.  1/2017 
o poskytovaní sociálnych slu-
žieb a o výške úhrad za posky-

tované  sociálne  služby.  Pred-
metom tohto dodatku bolo 
mierne navýšenie ceny za po-
skytované služby v Centre so-
ciálnych služieb v Námestove.
V bode 8 poslanci MsZ zruši-

li uznesenie MsZ č. 47/2012 zo 
dňa 13. 6. 2020 a následne pri-
jali  nové  uznesenie,  obsahom 
ktorého  bola  zmena  v  sobáš-
nych hodinách, zmena náhrady 
za sobášny obrad mimo sobáš-
nych hodín a názvu vhodného 
miesta - matričný obvod Ná-
mestovo.
Bod  9  obsahoval  zrušenie 

uznesenia  8/2015  zo  dňa  11. 
a 12. 3. 2015 a schválenie ak-
tuálneho uznesenia aj s pozme-
ňujúcimi návrhmi Róberta Slá-
deka, ktorým sa určujú zásady 
o  podmienkach  zriaďovania 
a prevádzkovania terás na úze-
mí mesta Námestovo.
Poslanci rozhodli, že bod 10, 

návrh na schválenie dodatku č. 
1 k VZN mesta Námestovo č. 
2/2017,  ktorým  sa  určujú Zá-
sady hospodárenia a naklada-
nia s majetkom mesta, presunú 
na najbližšie MsZ.

Po diskusii MsZ rozhodlo 

aj  o  preložení  bodu  11  návrh 
na  schválenie  Dodatku  č.  1 
k  VZN  mesta  Námestovo  č. 
5/2017  o  miestnych  daniach 
na  najbližšie mestské  zastupi-
teľstvo.

V bode 12 mestským zastu-
piteľstvom  neprešlo  zrušenie 
uznesenia č. 4/2013, ktoré ho-
vorí o zmluve medzi mestom 
Námestovo a podnikateľskými 
subjektmi, ktoré prispievajú na 
údržbu parkoviska na nábreží, 
pretože nadväzovalo na predo-
šlé VZN, ktoré ale bolo presu-
nuté na najbližšie MsZ.
V bode 13 poslanci MsZ vza-

li na vedomie správu z Komi-
sie na ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií mesta 
Námestovo. Mestské zastu-
piteľstvo  v  tomto  bode  žia-
da  poslancov,  ktorí  nedoručili 
potrebné dokumenty, aby tak 
urobili do 7 kalendárnych dní 
od konania MsZ.
V 14.  bode  neprešlo  plénom 

schválenie  doplnku k Územ-
nému plánu mesta Námesto-
vo  pre  územie  nachádzajúce 
sa v priestore OU 01 Brehy – 
Námestovo  –  funkčný  kód  11 
– plochy s prevahou bývania 
v bytových domoch, pre žiada-
teľa REALITY PARTNER, s. r. 
o, v súvislosti s výstavbou by-
tového domu a s tým spojenou 
zmenou regulovaného priestoru 
„D“,  ktorý  je  limitovaný  pod-
lažnosťou „4+ podlaží na úze-
mie s podlažnosťou 6+.
Bod  15  s  názvom  Prevo-

Piate rokovanie Mestského zastupiteľstva v Námestove 
sa malo pôvodne konať 23. septembra, no z dôvodu po-
vinnej karantény väčšiny poslancov sa presunulo na 7. 
októbra 2020. Ani druhý pokus na rokovanie však nebol 
úspešný, pretože poslanci MsZ na jeho začiatku neschvá-
lili program zo zverejnenej pozvánky, čiže nebolo o čom 
rokovať, a preto musel primátor rokovanie ukončiť.

Na stredu 14. októbra bolo zvolané MsZ opäť, ale už 
označené ako šieste a to sa aj napokon do tretice konalo.

Náročná je práca personálu v CSS 
počas dní pandémie.         Foto: (mk)

Najťažšie dva týždne v histórii

dy, nájmy, výpožičky majetku 
mesta obsahoval nasledovné: 
Z  dôvodu  zisteného  nesúladu 
medzi  skutočným,  užívacím 
stavom a stavom právnym, 
ktorý spočíva v tom, že na po-
zemkoch patriacich mestu Ná-
mestovo, sa nachádzajú garáže 
vo  vlastníctve  zamieňajúcich, 
zatiaľ čo  ich pozemky - urče-
né  na  stavbu  garáží  -  zostali 
nezastavané, sa MsZ uznieslo 
na zosúladení stavu právneho 
a  skutočného,  číže  odsúhlasi-
lo zámenu daných pozemkov 

medzi  majiteľmi  a  mestom 
v lokalite Brehy.
Ďalším  prípadom  odpreda-

ja  pozemku  sa MsZ  zaobera-
lo taktiež v lokalite Brehy, kde 
išlo o vysporiadanie malej čas-
ti mestskej  parcely  pri  stavbe 
v súkromnom vlastníctve.
Treťou  záležitosťou  v  tom-

to bode bolo odsúhlasenie 
a  schválenie  nájomnej  zmlu-
vy pre TJ Oravan, kde predme-
tom nájmu je asfaltová plocha 
v  areáli  ZŠ  Komenského  na 
účely  hokejbalového  ihriska 

pre širokú verejnosť.
V bode Rôzne poslanci vzali 

na vedomie vzdanie  sa dvoch 
členov Komisie  pre  rozpočet, 
financie,  správu  a  hospodá-
renie s majetkom mesta a ná-
sledne schválili potrebu na 
zverejnenie  oznamu  o  dvoch 
voľných  miestach  do  prís-
lušnej  komisie  a  tiež  jedného 
miesta do komisie výstavby, 
územného plánovania, dopra-
vy a životného prostredia.

Ing. Dušan Jendrašík
prednosta MsZ
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Reakcia primátora mesta 
Milana Hubíka

Pán poslanec Uhliarik spomí-
na v stati článku výraz „Neskorá 
rekonštrukcia ciest“ –  On si to 
proste tak pomenoval, lebo mu 
to vyhovuje.

Pravda je ale taká, že sme ne-
mohli začať prípravné práce 
koncom predošlého roka, lebo 
rozpočet bol schválený 19. 12. 
2019 a pán poslanec ho aj schva-
ľoval. Nemyslím si, že by za-
budol, že nemožno realizo-
vať práce na niečom, čo nie je 
schválené... Hneď po schválení 
rozpočtu sme začali realizovať 
prípravné práce, až po súťaže na 
realizáciu. Pán poslanec pome-
noval situáciu COVID – 19 za 
výhovorku,  no môžeme doložiť 
celú dokumentáciu na kontrolu.

V  stati „Výstavba náučného 
chodníka“ spomínaného článku 
uvádza, že „Údajne to teraz stojí 
na podaní sťažnosti jedného do-
tknutého subjektu“. 

Pravda je, že pán poslanec 
Uhliarik má vedomie, že jeden 
z uchádzačov podal námietku, 
ktorú  preveruje  UVO  a  po-
kiaľ sa nenaplnia zákonné le-
hoty, nie je možné v tejto veci 
ďalej konať.

V stati „Pomoc CZŠ s priestor-
mi“ ďalej okrem iného uvádza, 
že „Pokiaľ primátor a mestský 
úrad budú len deklarovať, že 
chcú pomôcť a nebudú hľadať 
cesty, nič nedosiahneme“.

Pravda je taká, že  primá-
tor a mestský úrad dal dopo-
siaľ  dva  návrhy  na  riešenie 
priestorov  pre  CZŠ,  no  zria-
ďovateľ  CZŠ  obidva  návrhy 
odmietol.

* * *
Pán poslanec Kolada  v člán-

ku V ochrane životného pros-
tredia nehrať „mŕtveho chro-
báka“ uvádza: „Treba však 
zdôrazniť, že mesto dotuje v roz-
počte sumou 103 000 € za služ-
by, uloženie a likvidáciu odpa-
du.“

Pravda je, že mesto  nedotu-
je  v  rozpočte  žiadnou  sumou 
služby  za  uloženie  a  likvidá-
ciu odpadu, ale  103 000 eur je 
účelová dotácia pre TS mesta 
Námestovo, ktorá je krytá vý-
berom  poplatku  za  naklada-
nie  s komunálnym odpadom 
v meste Námestovo.

* * *
Pán poslanec Grigeľ v člán-

ku Cui bono – V čí prospech, 
v pasáži Za čo vlastne platíme 
okrem iného uvádza, že: „Daň 
z príjmov fyzických osôb (podie-
lové dane) tvorí podstatnú časť 
rozpočtu (...), čo je 735 eur na 
obyvateľa.

Je potrebné si uvedomiť, že 
z balíka podielových daní pod-
statnú časť tvoria financie na 
zabezpečenie originálnych 
kompetencií pre školstvo, ako 
školské kluby, školské jedálne, 
základné umelecké školy, ma-
terské školy a pod. Po odčlene-
ní týchto financií tak na oby-
vateľa pripadá 230 eur, a nie 
735 eur. Z tohto balíka mesto 

musí zabezpečiť financovanie 
úloh, ktoré mu vyplývajú zo zá-
konných splnomocnení, či už je 
to zveľaďovanie majetku, roz-
voj obcí, verejné osvetlenie, 
bezpečnosť, chod mestského 
úradu, kultúrne služby, zimná 
a letná údržba miestnych komu-
nikácii a atď.
A „či je to veľa alebo málo“ 

ostáva  na  zvážení  každého 
z nás.

„Zároveň chcem pripome-
núť, že práve najmä prví dvaja 
spomínaní poslanci boli v mi-
nulosti kritikmi obsahu niekto-
rých článkov v mestských novi-
nách pre údajnú neobjektívnosť, 
pričom oni sami  sa vo svo-
jich príspevkoch neraz vyjad-
rujú neobjektívne. Ich tvrdenia 
v článkoch v  predošlom vyda-
ní novín Námestovčan sú toho 
dôkazom“, konštatuje na záver 
svojej reakcie primátor mesta 
Milan Hubík. 

na články autorov – poslancov MsZ Štefana Uhliarika Pohľad na 
aktuálny stav problémov v meste, autora  Petra Koladu - V ochra-
ne životného prostredia nehrať „mŕtveho chrobáka“ a na článok 
Cui bono – V čí prospech Mariána Grígeľa, uverejnené v mest-
ských novinách Námestovčan č. 4 z 30. septembra 2020:

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
riaditeľ/ka Domu kultúry Námestovo

Mesto Námestovo v súlade s ustanovením § 5 zákona NR SR 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsade-
nie funkcie

RIADITEĽ/KA  DOMU  KULTÚRY 
NÁMESTOVO

1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Dom kultúry Námestovo,
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný
pomer na dobu určitú  na jeden rok s možnosťou predĺženia
pracovného pomeru na dobu neurčitú,
Termín nástupu: predpokladaný termín 01.03.2021, 
v prípade možnosti aj skôr.
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady: 
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
oblasť kultúry výhodou,
 nevhodné pre absolventa,
riadiaca prax v odbore kultúry výhodou.
3. Platové podmienky
Základná zložka mzdy je 1200,00 EUR v hrubom. Výška
základnej zložky mzdy môže byť navýšená podľa počtu 
rokov praxe a podľa pracovných výkonov v zmysle § 10 
zákona č. 553/2003 Z. z..
4. Miesto a termín podania žiadosti           
o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými 

dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej 
heslom „Výberové  konanie  –  riaditeľ/ka Domu  kultúry 
Námestovo  –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský  úrad 
Námestovo, Cyrila  a Metoda  329/6,  029  01 Námestovo, 
alebo podať osobne v podateľni Mestského úradu v Ná-
mestove, nachádzajúcej sa na 1. poschodí. Uzávierka prijí-
mania žiadostí je 11. decembra 2020 do 12:00 hodiny. Žia-
dosti doručené po tomto termíne a neúplné žiadosti nebudú 
zaradené do výberového konania.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke mesta 

Námestovo v sekcii oznamy.

Daň za terasy bude jednotná
Mestský úrad Námesto-

vo predložil na rokovanie 
mestského zastupiteľ-
stva konaného 11. no-
vembra návrh na schvá-
lenie dodatku č. 1 k VZN 
č. 2/2017, ktorým sa urču-
jú zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom 
mesta Námestovo a ná-
vrh dodatku č. 1 k VZN č. 
5/2017 o miestnych da-
niach. Predmetom týchto 
dodatkov bolo aj riešenie 
problematiky terás pred 
zriadenými prevádzkami 
na území mesta Námes-
tovo. 

Mesto Námestovo predloži-
lo návrh, aby sa terasy v meste 
Námestovo rozdelili na mobil-
né  a nemobilné. Za mobilné 
terasy by sa považovali stolič-
ky a stoly vyložené na verej-
né priestranstvo bez akejkoľ-
vek trvalej úpravy podkladu 
vykonanej prevádzkovateľom 
terasy, každodenne na základe 
rozhodnutia o užívaní verej-
ného priestranstva, v ktorom 
by sa žiadateľovi vyrubi-
la daň za užívanie verejného 
priestranstva v sume 0,11 €/
m² denne. Za nemobilné, sta-
bilne celoročne umiestnené  
terasy by sa považovali všetky 

ostatné terasy v meste Námes-
tovo, ktoré nie sú mobilnými 
terasami. Nemobilné, stabil-
ne celoročne umiestnené  tera-
sy by sa zriaďovali na základe 
Nájomnej zmluvy za nájomné 
35 €/m² ročne. V prípade, ak 
by zriaďovateľ, ktorý už má 
zriadenú nemobilnú terasu, 
odmietol podpísať nájomnú 
zmluvu, terasa by mu nebola 
povolená a stavebný úrad by 
začal konanie o jej odstránení. 

Mestské zastupiteľstvo na 
rokovaní 11. novembra svo-
jím pozmeňujúcim návrhom 

schválilo, že terasy v meste 
Námestovo nebudú rozdelené 
na mobilné a nemobilné, ale 
stanovil sa jednotný všeobec-
ný pojem „terasa“, za užíva-
nie ktorej bude žiadateľovi 
vyrubená daň za užívanie ve-
rejného priestranstva v sume 
0,11 €/m² denne. V prípade, 
ak má prevádzkovateľ už zria-
denú trvalú terasu pred svojou 
prevádzkou a nebude akcepto-
vať rozhodnutie o užívaní ve-
rejného priestranstva v sume 
0,11 €/m² denne, a to počas 
celého roka, stavebný úrad za-
čne konanie o odstránenie ta-

kejto terasy a zároveň bude 
takémuto prevádzkovateľovi 
vyrubená mestským zastupi-
teľstvo určená nová miestna 
daň - daň za neoprávnené za-
bratie verejného priestranstva 
v sume 0,50 €/m² denne.

Mestské zastupiteľstvo sa na 
novembrovom rokovaní tiež 
uznieslo na odpustení dane 
od 12. novembra 2020 do 31. 
marca 2021 všetkým podni-
kateľom užívajúcim verejné 
priestranstvo formou zriade-
nia terasy na území mesta Ná-
mestovo.

JUDr. Martin Pánek

Od 12. novembra do konca marca mesto odpustilo daň všetkým podnikateľom, užívajúcim ve-
rejné priestranstvo pod terasami.                   Foto: Fotovideo Sestrenek

Zrealizovali sme aj nový chodník na Mlynskej 
ulici, čím sme ho napojili na existujúce chod-
níky a plynulý prechod chodcov po chodní-
koch. Chodník zo zámkovej dlažby je  približne 
70 metrov dlhý o šírke 1,8 metra. Cena diela, 
vzišlá z verejného obstarávania, je 10 800 €.

Ďalšia investícia, ktorá 
bude realizovaná ešte tento 
rok, je vybudovanie zábradlia 
na chodníku spájajúcom 
Mlynskú s Ulicou Sama 
Chalúpku. Mesto sa rozhodlo 
pre túto investíciu, pretože 
úsek používajú aj starší 
občania, pre ktorých bude 
prechádzanie bezpečnejšie 
najmä v zimných mesiacoch. 
Zábradlie má dĺžku 73 
metrov, cena diela je 8 400 €. 
V meste zároveň prebiehajú 
súvisle aj menšie stavebné 
úpravy, ako vybudovanie 
novej požiarnej steny 
v zariadení DSS a výmena 
dvoch exteriérových dverí na 
DKN.  

                    Text a foto: (MsÚ)

Mesto Námestovo pra-
cuje v novembri na týchto 
investičných aktivitách, 
o realizácii ďalších prine-
sieme bližšie informácie v 
decembrovom vydaní no-
vín:

Jednou z najväčších investičných aktivít 
mesta, po realizácii opráv miestnych komuni-
kácií a rekonštrukcie škôlky, je v tomto roku  
oprava zatekajúcej strešnej krytiny na 32-by-
tovej jednotke na Komenského ulici v hodno-
te 78 900 €. Súčasťou diela je aj zateplenie 
podkrovných priestorov, čím je zrealizovaná 
aj časť z projektu zníženia energetickej ná-
ročnosti bytového domu. Predpokladaná hod-
nota finančných nákladov  pre túto zákazku 
bola približne 105 500 €, vďaka verejnému 
obstarávaniu sme vysúťažili o 25 % nižšiu 
cenu diela. 

Na Brehoch bola zrealizovaná kompletná oprava schodiska vrá-
tanie zábradlia.

V snahe zvýšiť bezpečnosť prechodu chodcov na 
frekventovaných úsekoch realizuje mesto opravu te-
rénnych schodov na sídlisku Brehy a Ulici Ľ. Štú-
ra v hodnote 18 000 €. Oprava terénnych schodov 
na Ľ. Štúra spočíva v odstránení pôvodných betó-
nových dlažieb, nahradených novým povrchom zo 
zámkovej dlažby vrátane zábradlia. 

***

Milan Hubík



Aké sú vaše lekárske skúse-
nosti s covidom 19 v regióne, 
resp. v meste Námestovo? 

Dovolím si tvrdiť, že prvú 
vlnu covid 19 sme tu mali už 
vo februári. Pretože sa však 
vtedy ešte nerobili PCR testy, 
tak dôkaz o tom nie je. Fak-
tom však je, že mnohí ľudia 
potvrdili, že tá „chrípka“, kto-
rá tu bola v zime, bola iná. 
Veľa z nich sa priznalo, že si 
ju doniesli zo zahraničia, alebo 
boli v kontakte s niekým, kto 
chodí do zahraničia pracov-
ne. A svedčia o tom i objektív-
ne dáta. Ako napríklad pred-
pisy liekov, ktoré medziročne 
stúpli o 20 až 25 percent (viď 
graf)  v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roku. Boli 
zavreté školy a škôlky, čo si, 
ako som v Námestove, nepa-
mätám. A ešte jedno porovna-
nie nám môže veľa povedať, 
a to je porovnanie úmrtnos-
ti mimo zdravotníckych zaria-
dení v jednotlivých krajoch na 
medziročnej báze. Aj tu vidíme 
výrazný vzostup. (nasledujúci 

graf). V zime sa vírus zastavil 
jednak chrípkovými prázdni-
nami, jednak riadnymi prázd-
ninami a takisto v polovici 
marca už bol vyhlásený „loc-
kdown“ a začali sme sa učiť 
hygienické pravidlá. 

Prečo, podľa vás, vírus, 
tuším po auguste, tak agre-
sívne a rozsiahlo zasiahol 
najmä sever Slovenska, pri-
čom v prvej vlne sme boli 
v našom regióne prakticky 
takmer „čistí“?

V prvej vlne vírus skončil u 
detí tým, že ich imobilizoval a 
dostal prirodzene do sociálnej 
izolácie. Výrazne sa tým pre-
ťala epidemiologická reťaz. 
Jesenná vlna z môjho pohľa-
du bola, naopak, potencovaná 
práve socializáciou detí s ich 
nástupom do kolektívu. Šíre-
niu určite pomohli aj spoločen-
ské udalosti, ktorých bolo dva-
krát možno až trikrát viac ako 
minulú jeseň, keďže v dôsled-
ku jarného  lockdownu muse-

li ľudia tieto udalosti presú-
vať. Tretím faktorom bola aj 
nevedomosť ľudí, že prízna-
ky podobné chrípke, môžu 
byť v tomto čase prvými pre-
javmi covidu. No a oravskí 
ľudia sú naučení pracovať a 
častokrát chodia do práce aj 
s miernymi príznakmi choro-
by. A nezabudnime na to, že 
máme veľmi vysokú migrá-
ciu za prácou do zahraničia a 
august  bol ešte  dovolenko-
vý mesiac, čiže aj toto mohlo 
istým spôsobom naštartovať 
celú tú pandémiu na Orave.
Sú vládou prijaté opatre-
nia postačujúce, dostaví 
sa teda žiadaný efekt a do 
akej miery sa, podľa va-
šich informácií, správajú 
voči opatreniam  zodpoved-
ne Hornooravci? Myslím si, 
že Hornooravci by pandémiu 
zvládli aj bez celoplošného 
testovania, pretože tá krivka, 
z môjho  pohľadu, už nema-
la kde rásť. Na druhej strane – 
sme mladý okres v porovnaní 
s inými okresmi, čiže tu by ten 

dopad nemal byť až taký dra-
matický ako inde. Opatrenia 
boli nevyhnutné, ak sme chce-
li dať čo najviac ľuďom šan-
cu prežiť. Inak môžeme pova-
žovať covid za prostriedok na 
ozdravenie verejných fi nancií, 
keďže by výrazne zredukoval 
náklady Sociálnej poisťovne. 
Smrť je prirodzenou súčasťou 
života, nemali by sme sa jej 
báť. Máme však aj poznanie a 
zodpovednosť jeden za druhé-
ho, preto by sme sa mali sna-
žiť chrániť život. Každý má 
inú mieru chápavosti, ale väč-
šinou môžem potvrdiť, že ľu-
dia dodržujú opatrenia, aj keď 
niektoré sú pomerne bolestivé. 
A opatrenia sa musia nastaviť 
na mentálnu úroveň tých naj-
menej chápavých a najme-
nej zodpovedných. Tí, ktorí to 
všetko chápu, majú dve mož-
nosti: buď budú frfl ať, hnevať 
sa a nadávať na autority a tak 
si oslabovať imunitu, alebo tie 
obmedzenia príjmu ako kríž. A 

vieme, že z dlhodobého hľa-
diska sú víťazmi práve tí nosi-
či krížov.

Ako lekár ste boli súčas-
ťou testovacieho tímu počas 
pilotného resp. celoplošného 
testovania na covid 19. Ako 
túto akciu vnímali testovacie 
tímy, ako sa k nej stavali ob-
čania? Môžete sa s čitateľmi 
podeliť o nejaký živý príbeh, 
ktorý by ak nie charakterizo-
val Oravcov, tak aspoň pou-
kázal na niektorú z ich prí-
slovečných vlastností?

 Bol som veľmi milo prekva-
pený organizáciou testovania. 
Klobúk dolu pred Ozbrojený-
mi silami SR. Myslím si, že 
zodpovednosť a prístup k zdra-
viu tých druhých sme preuká-
zali práve hojnou a pokojnou 
účasťou na pilotnom testovaní, 
ktoré dodalo kompetentným 
potrebnú silu zrealizovať ce-
loplošné testovanie. Profesijné 
ZVLD SR vyjadrilo tejto akcii 
podporu, ja som ako člen Ko-
misie zdravotníctva ŽSK názor 
vyjadril na FB stránke https://
www.facebook.com/rastisla-
vzanovit/.  Úsmev mi vyvolá-
va spomienka na jednu pani, 
ktorá pri druhom kole testova-
nia povedala: „Prosím, prečis-
tite mi teraz tú druhú dierku, 
lebo tú prvú už mám v po-
riadku“. Aj takto, s humorom 
to ľudia brali. A to je dôležité, 
nebrať všetko vážne a tragicky, 
ale dokázať sa aj v ťažkej chví-
li zasmiať.

Vieme, že nikto nie je veš-
tec, ale čo bude, podľa vás, 
na Slovensku, na Orave na-
sledovať v zime, keďže vie-
me, že vírusom sa v chlade 
obzvlášť darí..?

Myslím si, že na chrípku bu-
deme dobre pripravení, pretože 
pomerne veľká časť populácie 
na Orave  dostala covid. Vie-

me už, ako sa máme správať a 
covid stratí na sile. Tipujem, že 
sme za vodou.

Je všeobecne známe, že ľu-
dia sa voči očkovaniu pro-
ti novému koronavírusu 
stavajú skôr negatívne, zo 
známych dôvodov ho od-
mietajú skôr veriaci a star-
ší ľudia. Z vašich prezentá-
cií v médiách je známe, že ste 
kresťan katolík. Aký je teda 
váš názor na toto očkovanie?

Všeobecný lekár je sám 
vojak v poli. Na jednej stra-
ne je advokátom pacienta pred 
systémom a súčasne advoká-
tom systému pred pacientom. 
Tiež som zachytil informáciu 
o technológii výroby vakcín 
s použitím ľudských embryí, 

prípadne tkanív získaných zo 
zabitých plodov. Neviem, či je 
to pravda alebo výmysel. Tre-
ba povedať, že výroba a predaj 
liekov je veľmi silný biznis, 
podobne ako aj iné medicín-
ske technológie. Veď zdravie a 
najmä strach o zdravie sa veľ-
mi dobre predáva. Neviem, 
koľko percent ľudí, ktorí v tom 
podnikajú, majú správne na-
stavené poradie hodnôt, t. j. 
majú Boha na prvom mieste. 
Lebo ak to tak nie je, tak po-
tom môže byť na prvom mies-
te napr. moc, sláva, peniaze 
a tomu potom  prispôsobujú 
stratégiu podnikania. Techno-
logicky sa dostávame do situ-
ácie Babylončanov stavajúcich 
vežu do oblakov, čo je veľmi 
tenký ľad. Na základe toho, 
čo som spomenul, som veľ-
mi opatrný a určite nebudem 
podporovať také aktivity far-
makopriemyslu, kde cítiť pý-
chu ľudí Babylonu. A pritom 
vieme, že sú prostriedky, ako 
dosiahnuť ten istý cieľ jedno-
duchšie. Čo sa týka očkovania, 
som za dobrovoľnosť. Nemám 
rád, keď v ktorejkoľvek oblas-
ti života dominujú prvky sys-
témového inžinierstva. V me-
dicíne sme svedkami bojov s 
takou chorobou, s onakou cho-
robou. Nie som proti bojova-
niu ako takému, každý ľudský 
život má zmysel a je dôležitý. 
Len sa musíme držať určitých 
pravidiel a preniesť viac zod-
povednosti na ľudí a tým od-
komercionalizovať medicínu. 
Musíme uznať, že Režisér je 
len jeden a my sme iba herci, a 
že po skončení nášho predsta-
venia si chceme vychutnávať 
večnosť spolu s Režisérom. 

Anna Lajmonová
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zodpovedaných otázok, na 
ktoré sme ale nedostali odpo-
vede a museli sme sa s nimi 
vysporiadať sami.

Ukázalo sa, že problé-
mom, ohniskami v ochore-
ní na Covid 19 sú v regió-
noch Slovenska DSS. Ako 
je to v DSS v našom meste 
a ako mu prípadne pomáha 
v súčasnosti mestská samo-
správa?

V našom Centre sociálnych 
služieb je situácia normalizo-
vaná. Podľa potreby im po-
skytujeme fi nancie a ostatné 
potrebné prostriedky na ne-
pretržitú prevádzku. Pravi-
delne komunikujeme s pani 
riaditeľkou, ktorá neľahkú si-
tuácia zvláda na profesionál-
nej úrovni a v prípade potre-
by sme im nápomocní.

Stretli ste sa počas pilot-
ného testovania v meste 
s nejakou mimoriadne po-
zitívnou, resp. negatívnou 
situáciou?

Počas pilotného testovania 
mesto Námestovo navštívili 
premiér SR, minister vnútra, 
minister fi nancií a iní kom-
petentní a na sídlisku Brehy 
sa pri odberovom mieste ko-
nala aj tlačová konferencia 
naživo, čo zviditeľnilo naše 
mesto v celej SR. V priamom 
mediálnom vstupe premiér 
SR osobne poďakoval samo-
správe a ostatným, čo bolo 
pre nás veľkým ocenením 
našej práce. Počas pilotné-
ho testovania sme sa nestre-
tli so žiadnou negatívnou si-
tuáciou.

Možno také, naozaj milé, 
situácie nastali vtedy, keď 
obyvatelia mesta priniesli 
testujúcim tímom napečené 
koláče, miestna kaviareň po-
hár teplej kávy, či cukráreň 
chutné zákusky.

Je veľmi potešiteľné, určite 
aj pre všetkých občanov náš-
ho mesta, uznanie premiéra 
SR, ktorý Námestovo označil 
po 2. celoplošnom testovaní v 
rámci SR za skokana, pretože 
v priebehu dvoch týždňov sa 
u občanov nášho okresu naj-
výraznejšie znížila pozitivita 
na Covid 19.

Mestá a obce na Sloven-
sku žiadajú od štátu prepla-
tenie nákladov spojených 

s testovaním. Aké náklady 
malo v tejto oblasti mesto 
Námestovo, čo bude žiadať 
refundovať?

V priebehu pilotného 
a prvého kola celoplošného 
testovania sme mali  výdav-
ky vo výške cca 10 000 eur, 
ale, žiaľ, nemáme informá-
cie, ako a kedy  nám  budú 
preplatené výdavky, spoje-
né s pilotným a celoploš-
ným testovaním. Ešte nemá-
me preplatené výdavky ani 
z marcovej prvej vlny pan-
démie COVID – 19. Veríme, 
že prostriedky nám budú re-
fundované čím skôr prostred-
níctvom OÚ v Námestove, 
pretože podobne ako iné sa-
mosprávy, sme s týmito vý-
davkami nepočítali.

Na Slovensku sa dospelo 
k tvrdeniu, že sever našej 
krajiny sa dostal do červe-
nej zóny pre nedodržiava-
nie opatrení na svadbách 
a podobných spoločenských 
udalostiach. Ako to vnímate 
vy? Bol to ten skutočný dô-
vod rozsiahleho šírenia ná-
kazy u nás, alebo boli aj ne-
jaké iné dôvody?

Neviem povedať, čo bol dô-
vod šírenia nákazy. Či svad-
by, či preplnené autobusy, ale 
ja nemám vedomosť o tom, 
že by ľudia na Orave boli tak 
nezodpovední, aby nejakým 
spôsobom tieto pravidlá po-
rušovali.

Čo by ste chceli uviesť na 
záver? 

Ako som už spomenul, bola 
to pre nás všetkých riad-
na „škola životom“. Dob-
re, že nešlo o život ohrozu-
júci stav, lebo by boli veľké 
straty na ľudských životoch. 
Čiže bolo to ako také cviče-
nie, kde sme získali praktické 
skúsenosti v spolupráci s OS 
SR a MV SR pri zabezpečení 
úloh ochrany zdravia a života 
občanov.  

Vyslovujem veľké ĎAKU-
JEM OS SR, MV SR, PZ SR, 
DHZ Námestovo, Oravské-
mu záchrannému systému, 
pracovníkom MsÚ v Námes-
tove, miestnym podnikate-
ľom, ktorí nám pomáhali 
a vám, všetkým občanom Ná-
mestova, za trpezlivosť a to-
leranciu.

Anna Lajmonová

Ľudia sú zodpovední...
Dokončenie z 1. str.

O covide 19, zamorení, testovaní, očkovaní... 
MUDr. Rastislav Zanovit je krajský odborník pre 

všeobecné lekárstvo za ŽSK a člen Správnej rady 
Združenia všeobecných lekárov pre dospelých 
(ZVLD) SR. V roku 1998 ukončil LF UK v Bratislave, 
v roku 2001 získal atestáciu I. stupňa zo všeobec-
ného lekárstva. V Námestove pôsobí ako všeobec-
ný lekár sedemnásť rokov. Zaujímali nás teda  jeho 
skúsenosti s covidom 19 práve z tohto prostredia i 
názory na možný vývoj ochorenia, ktoré v priebehu 
niekoľkých mesiacov tak výrazne zasiahlo do života 
ľudí na celej planéte.

O vzostupe predpisov liekov (receptov), ktoré začiatkom toh-
to roka medziročne stúpli o 20 až 25 percent  v porovnaní s 
rovnakým obdobím minulého roku, svedčí aj tento graf.

Graf dokumentuje porovnanie úmrtnosti mimo zdravotníc-
kych zariadení v jednotlivých krajoch Slovenska na medziroč-
nej báze. Potvrdzuje výrazný vzostup úmrtnosti v konkrétnych 
mesiacoch.                       Zdroj: ar rz

   MUDr. Rastislav Zanovit, 
zástupca primátora,                             

poslanec MsZ

II. celoplošné testovanie

Zdroj: ÚV SR



Zaujímalo nás, ako to ten-
to rok počas Sviatku všet-
kých svätých, Pamiatky zo-
snulých, ale i počas ďalších 
dní vyzeralo na miestnom 
cintoríne. Telefonicky sme 
sa o tom, ale i ďalších té-
mach, súvisiacich s dušičko-
vým a covidovým obdobím, 
rozprávali s Jánom Krušin-
ským. Povedal nám: „Ľu-
dia na cintorín prichádzali, 
ale bolo ich podstatne menej 
ako po iné roky. Dodržiavali 
opatrenia, na cintorín dokon-
ca chodili aj v noci o jednej, 
o tretej, nad ránom... Môžem 
to potvrdiť, keďže som tu 

privážal zosnulých aj v noč-
ných hodinách.

Ľudia teda dodržiava-
li opatrenia v súvislosti 
so zákazom vychádzania, 
ochranou proti Covidu 19. 
A ako to bolo vo vzťahu 
k piete či dodržiavaniu po-
riadku na cintoríne? 

Rokmi sa postupne vytrá-
ca úcta k tomuto pietnemu 
miestu, a tak vlastne k tu od-
počívajúcim zosnulým. Naj-
mä mladší ľudia prídu na 
cintorín, zapália svojim zo-
snulým sviečku a potom te-
lefonujú, hlasno sa smejú, 
na cintorín prichádzajú so 

psom či na bicykli... Pracu-
jem tu od roku 1978, teda už 
42 rokov, takže môžem zod-
povedne povedať, že kedysi 
bola v ľuďoch väčšia úcta. 
Modlili sa, spomínali nad 
hrobom svojho blízkeho... 
Samozrejme, nie všetci náv-
števníci cintorína sa správajú 
nevhodne, česť výnimkám, 
ale pohľad na niektorých 
návštevníkov je naozaj 
smutný. A čo sa týka udržia-
vania poriadku – do kontaj-
nera na cintoríne vhadzujú a 
kopia odpad iba skraja, a tak, 
hoci je kontajner takmer po-
loprázdny, vzniká okolo 
neho neporiadok. Neraz na-
chádzame kahance a staré 
vence okolo plota zo spodnej 
strany cintorína. Niektorým 
zrejme doma chýba toaletný 
papier a tak si ho berú z cin-
torínskych toaliet...

Ako vy v súvislosti so svo-
jou prácou vnímate pandé-
miu a ako sa zmenila vaša 
práca, čo sa týka manipu-
lácie so zosnulými počas 
korony?

Je to pliaga, nehodno ju 
podceňovať, poznám to z ne-
gatívnych skúseností niekto-
rých kolegov. Používam dup-
licitné ochranné prostriedky, 
rukavice, vaky i ochranné 
overaly. Ochrana zdravia je 
dôležitejšia ako zvýšené ná-

klady. Pravidelne sa testujem, 
aby som chránil seba, rodinu 
i spolupracovníkov. Predmi-
nulú nedeľu som napríklad 
prevážal päť zosnulých, kto-
rí zomreli na covid 19, nie-
len z Oravy, takže som veľmi 
často aj veľmi blízko tohto 
veľmi nebezpečného vírusu.

Zrejme je tak aj vaša ma-
nipulácia s mŕtvym telom 
iná ako pred pandémiou...

Určite, teraz napríklad zo-
snulého neobliekame do jeho 
šiat ako v minulosti, ale ob-
lečenie kladieme do truhly na 
telo v ochrannom vaku...

Spomenuli ste nedáv-
ne  početné prevozy zosnu-
lých. Zvýšil sa ich počet 
v Námestove medziročne? 
Ako to bolo v období, keď 
Námestovo bolo súčasťou 
„červeného okresu“?

Ročne mávame v Námesto-
ve okolo 40 – 45 úmrtí, vla-
ni napríklad 53. Tohto roku 
ich k 13. novembru bolo už 
51. V októbri, kedy okres Ná-
mestovo bol v rámci Sloven-
ska druhý najviac zasiahnutý 
pandémiou po okrese Tvrdo-
šín, zomrelo v Námestove 15 
ľudí, najviac, čo si pamätám 
za jeden mesiac. V novembri, 
do spomínaného trinásteho, 
boli v Námestove pochovaní 
štyria obyvatelia mesta. 

(lá) 

Odvrátená stránka honosnej 
výzdoby

Vysvietené cintoríny s boha-
tou výzdobou majú aj svoju 
odvrátenú stránku. Preplnené 
kontajnery doslúženej výzdo-
by. Málokto sa zamyslí, aká je 
budúcnosť všetkých sviečok, 
kahancov a umelých vencov. 
V tom lepšom prípade skončia 
nekonečné tony nepotrebnej 
dekorácie v triedenom zbe-
re. Zo sklenených kahancov 

môžu byť o rok opäť ďalšie 
kahance, keď z nich odstráni-
me zvyšky vosku. Ale väčši-
na tejto „parády“ sa nahroma-
dí v zmesovom komunálnom 
odpade.  A ten sa, bohužiaľ, 
bude na skládkach rozkladať 
ešte veľa rokov. 

Nestačí len triediť, treba 
minimalizovať

Pre tých, ktorým životné 
prostredie nie je ľahostajné 

a chcú byť k nemu ohľadupl-
ní,  je tu jednoduchý návod, 
ako  naložiť so spomína-
nou výzdobou. Do kontaj-
nera na biologický odpad 
alebo kompostéra patria ze-
lené časti prírodných ven-
cov a kytíc, živé kvety, lístie, 
menšie konáre.

Do kontajnera na sklo mô-

žete vytriediť fľaše, poháre, 
sklenené svietniky a kahan-
ce bez umelých a kovových 
vrchnákov. Tie, tiež očistené 
od vosku, môžete vyhodiť 
do triedeného zberu plastov 
a kovov.

Umelé kvety sú však väč-
šinou zložené z viacerých 
materiálov, a preto do trie-

deného zberu nepatria. Spo-
lu s ostatným zmesovým od-
padom končia na skládkach, 
kde sa rozkladajú stovky ro-
kov. Ideálnym riešením je 
preto snaha o zníženie množ-
stva odpadu. Treba zvážiť, či 
naozaj potrebujeme mať na 
hroboch našich blízkych de-
siatky kahancov a umelých 
kytíc, či ich radšej  nahradiť 
prírodnými materiálmi, kto-
ré sú neporovnateľne men-
šou záťažou pre životné pro-
stredie.

Začnime od seba  
Uctiť si našich blízkych 

ekologickejšie. Dá sa to úpl-
ne jednoducho a dokonca to 
šetrí nielen životné prostre-
die, ale aj peňaženku. Vhod-
nejšou výzdobou sú na-
príklad živé chryzantémy 
v črepníkoch, ktorým tohto-
ročný teplý november viac 

ako po minulé roky praje. Aj 
vence z prírodných materiá-
lov sú rovnako pekné, mož-
no krajšie ako umelé. A tak, 
ak ste si zašli do prírody na 
vychádzku, čo v tomto čase 
napriek zákazu vychádzania 
je možné, a nazbierané ozdo-
by – vetvičky, farebné lístie, 
okrasné plody, mach, suše-
né kvety, šišky, dreviny a po-
dobne ste použili na výzdobu 
hrobov vašich blízkych, urči-
te ste potešili prinajmenšom 
prírodu. Alternatívou ume-
lých kahancov sú sklenené 
svietniky s kovovým vrch-
nákom, ktoré môžeme pou-
žívať viackrát. Majme pre-
to na pamäti, že november 
v súvislosti s pamiatkou na 
našich blízkych zosnulých, 
nie je (len) o bohatej výzdo-
be, ale (najmä) o duchovnej 
úcte. 

Zdroj: ENV-IPAK, a. s. red.
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Čas spomienok či sviatok odpadu? 
Úvod novembra, ale tento rok vlastne celý mesiac 

november je spájaný so spomienkami na tých, ktorí 
už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chý-
bajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest 
ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týžd-
ne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a ka-
hancami, ktoré predajne ponúkajú ešte aj v týchto 
dňoch. Tohto roku sme na cintoríny pre zákaz vychá-
dzania v súvislosti s pandémiou prinášali výzdobu 
na hroby v o niečo menšom množstve, ale napriek 
tomu - zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú 
naši blízki až takúto umelú „parádu“?  

Ilustračná fotografia, ENV-IPAK.

Čo sĺz už pretieklo pod strechou nášho domu,
na kvety šľahal mráz a slnko búrky splodilo.
Dnes znovu z nášho stromu
odfrkol konár – zomrel brat!
Písal som – neviem komu,
že z našich vrát
sa neprestajne vynára obraz kalvársky.

Ó, dobrý Boh, ó, milí svätí,
smutné sú všetky obrázky,
čo zvýrazňujú prijatú bolesť, bolesť dní
a na otázky,
prečo to všetko, poviem sám:
Slzou sa v duši rozvidní,
slza je obraz – bolesť: rám
a maliarom je Kristus Pán.

Kto chce ísť k Bohu, k hviezdam priam,
musí si tykať s Golgotou.
Načo sú reči: Ako? Kam?
My s ochotou
po značkách krvi, počnúc Ábelom,
na výlet poďme víťazne!
Trpeli všetci, čo za cieľom
šli s úsmevom 
                         a bez bázne!

In memoriam
(Na okraj bratovej smrti)

Zo zbierky básní PO ZNAČKÁCH KRVI autora Cyrila Har-
matu-Milotínskeho, rok vydania 2010. 

Foto: obálka knihy, A. L.  

V októbri bolo v Námestove pochovaných pätnásť ľudí
Dušičkový mesiac november sme tak ako tento rok, 

nikdy v minulosti nezažili my, a šokovaní by zaiste boli 
z tejto situácie aj naši predkovia, ak by vstali z hro-
bu... Zákaz vychádzania, ktorý platil výlučne pre Oravu 
a Bardejov, ako najviac zasiahnuté regióny pandémiou 
koronavírusu, vyhlásila vláda od 24. októbra do 1. no-
vembra, a potom následne pre Slovensko prakticky do-
teraz. V začiatkoch núdzového stavu zákaz vychádza-
nia platil aj pre návštevu cintorínov a tak niektorí ľudia 
prichádzali na námestovský cintorín podľa slov správ-
cu cintorína Jána Krušinského nezriedka  po polnoci 
a neskôr, teda v čase od jednej do piatej ráno. Práve na 
Dušičky sme sa cez TV z Úradu vlády dozvedeli, že pri 
dodržaní opatrení – odstupov, nosenia rúšok a dezin-
fekcie rúk je návšteva cintorína možná.

Pre duše v očistci je možné získať 
odpustky v priebehu celého novembra 2020.

Cintorín. Zdroj: Fotografia z publikácie Rímskokatolícka 
farnosť Námestovo 1612 – 2012 (K 400. výročiu založenia far-
nosti)

Na námestovskom cintoríne leží nemálo významných osob-
ností Slovenska.         Foto: ar na
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Územný plán, postupy, 
princípy a zodpovednosť

1. Výškové členenie sídlis-
ka Brehy je riešené tak, aby 
s rastúcim svahom postup-
ne ubúdala podlažnosť byto-
vých domov. Je to prirodzené 
pre plynulý prechod zo zóny 
sídliska do práve rodiacej sa 
zóny rodinných domov, s ná-
sledným prechodom do re-
kreačnej zóny záhradkových 
osád a lesov. Tento princíp 
sa odráža aj v územnom plá-
ne, ktorý defi nuje výstavbu 
bytových domov v lokalite 
Záhradky ako štvorpodlaž-
nú. Že bytový dom Záhrad-
ky 1 sa zmenou stavby pred 
dokončením stal šesťpodlaž-
ným, sme si asi všimli všet-
ci. Navýšenie o 2 podlažia 
sa podarilo investorovi do-
hodnúť s tichým súhlasom 
vtedajšieho vedenia mes-
ta. Preto investor nadobudol 
presvedčenie, že môže ten-
to osvedčený postup použiť 
aj pri ďalšej výstavbe. Doba 
však pokročila a Námestovo 
sa po vzore okolitých obcí 
tiež konečne pustilo do pro-
jektov jednoduchých pozem-
kových úprav. Tým sa otvoril 
priestor pre reálne naplnenie 
vízií rozvoja výstavby v mes-
te, ktoré sú obsiahnuté 
v územnom pláne. To v hori-
zonte niekoľkých rokov otvá-
ra mestu oveľa širší priestor 
nie len pre budúcu výstavbu 
rodinných domov, ale aj pre 
novú bytovú výstavbu, kto-
rá sa už nebude musieť kon-
centrovať takmer výhradne 
v lokalite Brehov, respektíve 
v našom prípade Záhradiek. 
Zaťaženie tohto územia je už 
teraz enormné a ďalšie za-
husťovanie výstavby v loka-
lite vidím ako nešťastné rie-
šenie pre všetkých, ktorí tam 
plánujú bývať a parkovať. 

2. Momentálne prebiehajú 
pozemkové úpravy v lokali-
te Vojenské 1, kde sa práve 
rodí návrh budúcej cestnej 
siete a teda aj poloha a tvar 
budúcich projekčných blo-
kov. Úvodná etapa prác už 
prebieha aj v lokalitách Vo-
jenské 2 a Brehy. Pri návr-
hu nového usporiadania sce-
lených pozemkov vlastníkov 
je projektant povinný rešpek-
tovať platný územný plán, 
ktorý okrem iného defi nuje 
aj funkčné využitie jednotli-
vých zón v lokalitách. Teda 
regulatívy, kde budú stáť ro-
dinné domy, kde bude ob-
čianska vybavenosť, nové 
bytové domy či priemysel. 
Úlohou územného plánu je 
udržať v novobudovaných 
lokalitách logické usporia-
danie funkcií, ktoré sa nemu-
sí a často ani nemôže zhodo-

vať s predstavami vlastníka 
konkrétneho pozemku. Tlak 
investorov na zmeny územ-
ného plánu je vo všetkých 
mestách veľký a prirodzene 
vyplýva z cieľa, ktorým je lo-
gicky generovanie zisku. Ak 
tento tlak neustojíme, hrozí 
nám, že z územného plánu 
sa stane dokument pochyb-
nej hodnoty, ktorý si pri kaž-
dej významnejšej investícii 
investor prispôsobí svojim 
predstavám. Pri fi nančnej ná-
ročnosti tvorby takýchto do-
datkov sa nám ľahko stane, 
že niekoľkotisícovú investí-
ciu si budú môcť dovoliť len 
silnejší investori, zatiaľ čo 
tým menším ostane len zmie-
renie sa s platným stavom. 
Preto si myslím, že územný 
plán má platiť pre všetkých 
bez rozdielu. 

3. Ako poslanec v našom 
meste pracujem prvý a prav-
depodobne posledný raz. 
Ten. kto to neskúsil, asi ťaž-
ko uverí, koľko úsilia a času 
je potrebného na aké-také na-
študovanie materiálov, o kto-
rých musíme v komisiách, ale 
hlavne v zastupiteľstve roz-
hodnúť. Tiež ma trochu za-
skočil tlak investorov na naše 
rozhodnutia. Rozumná miera 
argumentácie nikomu z nás, 
samozrejme, nevadí a určite 
prispieva k vzájomnému vy-
svetleniu postojov. Stále by 
však mala mať svoju odbor-
nú, ale najmä ľudskú úroveň. 
Ak ju občas stráca, snažím 
sa vžiť do situácie investora, 
ktorý si, ako každý, pestuje 
svoju „bublinu“, v ktorej vidí 
ako správne iba tie svoje ar-
gumenty a za postojom opo-
nenta očakáva zákulisné ťahy 
či intrigy voči jeho zámeru. 
Chápem, že to nemá ľahké, 
ale to nemáme ani my poslan-
ci, a ani vedenie mesta. A na 
záver tip na víkend. Urobte si 
malú nedeľnú prechádzku do 
lokality Záhradky a spravte si 
na výšku budúcej výstavby 
názor vy sami. 

Ing. Jaroslav Genšor 
poslanec MsZ

Prečo som nepodporil navýšenie bytových domov Záhradky

Na dvoch z predošlých zasadnutí mestského zastu-
piteľstva bol jednou z tém dodatok územného plá-
nu o navýšení podlažnosti bytovej výstavby v loka-
lite Záhradky na sídlisku Brehy. Územný plán hovorí 
o štyroch podlažiach, investor presadzuje podlaží 
šesť. Poslanci rozhodnite. Skúsim na tomto mieste 
uviesť dôvody, prečo som so zmenou územného plá-
nu v tomto prípade nesúhlasil.

Ing. Jaroslav Genšor

Mínusy (a plusy) podnikania v čase pandémie

Takže, ako zasiahli opat-
renia proti Covid 19 prak-
ticky od marca doteraz 
vaše podnikanie, pán Šte-
faničiak?

Prvá vlna nás dosť zasiah-
la, lebo sme kúpili reštau-
ráciu a zakrátko sme ju 
museli pre opatrenia proti 
koronavírusu zavrieť. Ne-
vedeli sme, na aké obdo-
bie, aká bude reálna pomoc 
od štátu, nevedeli sme, ako 
sa zachovať. V tom čase 
sme zamestnávali 10 ľudí, 
za ktorých bolo treba pla-
tiť odvody, dosť nás to eko-
nomicky zranilo. A keďže 
zásobujeme gastronomic-
ké prevádzky kávou, čajom 
a pod., zastavilo nám to na 
komplet druhú časť nášho 
podnikania. Museli sme za-
tvoriť aj maloobchodnú pre-
dajňu papiernictva, takže 
prakticky z celkového 100 
% portfólia sme museli 95% 
zavrieť a zostalo v činnosti 
veľmi málinko – zásobovali 
sme potravinovým tovarom 
pumpy a pod. Zasiahlo nás 
to teda riadne, keďže sme 
mali veľké investície do 
zriadenia reštaurácie, ktorá 
do februára fungovala dob-
re, no potom prišlo korona 
a všetko sa zastavilo. 

Štát proklamoval pomoc 
gastrosektoru. S čím počí-
tate? A bude to stačiť?

Tá pomoc je strašne poma-
lá, byrokraticky dlhá a nie 
je ani trefná, ani citeľná. 
V prípade reštaurácie sa ne-
máme s čím porovnávať, čo 
sa týka nákladov, lebo sme 
nemali minulé obdobie. Po-
moc od štátu sú v podstate 
drobné. Nenazval by som 
to pomocou. Ak by sme ne-
mali ďalšie obchody, ktoré 
nám v tom čase, našťastie, 
pomohli – mám na mysli 
veľkoobchod nápojov, niečo 
sme tiež dodávali do zahra-
ničia – ani by sme nepreži-
li. So štátnou pomocou ur-
čite nie, lebo tá je mizivá. 
Zo 100 % obratu nám vy-
padlo spomínaných 95 %, 
no potom, niekedy v máji, 
sa to začalo vďaka zahranič-
ným partnerom zlepšovať. 
Boli k dispozícii aj možnos-
ti, napr. reštauračný predaj 
cez okienko. Ale v apríli na 

Orave otvárať terasu, roz-
voz, predaj cez okienko(?)... 
Hoci to hodnotím negatív-
ne, predsa len – následne 
sme išli do pekného počasia, 
čo bolo pozitívne. Teraz, 
v druhej vlne určite Orave 
nepomohlo napríklad ani to, 
že sa všade hovorilo o "čer-
venej Orave". Ľudia  boli 
strašení, vnímali to tak, ako 
keby sme boli všetci totálne 
zamorení... Pokým sme na 
jar išli do pekného počasia, 
teraz ideme do škaredého. 

Pomoc od štátu by som 
teda nenazval pomocou. Ak 
by som to mal vyčísliť, tak 
poviem príklad: ja by som 
mal dať štátu napriek tejto 
situácii 10 tisíc eur, a štát 
mi dá tisíc eur... Pomoc 
bola smerovaná na zamest-

nancov. Ale ak neprežije 
zamestnávateľ, z čoho má 
platiť zamestnancov? Po-
moc sa týkala úhrady 80 % 
hrubej mzdy, ale má to há-
čik. Podnikateľ má povin-
nosť nechať si zamestnan-
ca  v trvalom pracovnom 
pomere ešte dva mesiace. 
A v prípade 10 zamestnan-
cov treba na odvodoch štá-
tu zaplatiť tri a pol tisíca...

Zasiahlo vás to teda 
v najhoršom období. Vy-
dali ste sa z peňazí kúpou 
reštaurácie a prišla koro-
na...

Ak by sme ju v tom čase  
nekupovali, myslím si, že 
prežijeme pan-
démiu v úplne 
pohode.

Teraz sa 
opäť hovo-
rí o pomoci 
štátu cestov-
nému ruchu, takže snáď 
teraz bude pomoc citeľ-
nejšia. 

Všetko to má však opäť 
určité háčiky: Pomoc bude 
realizovaná až v decembri, 
hoci „ponuka“ prišla v po-
lovici októbra. Doba pomo-
ci je teda ďaleko a – bohvie, 
komu sa ujde. Náš prob-
lém je aj taký, že v hlav-
nej činnosti (SK NACE) 
máme veľkoobchod, do 
nášho portfólia však spadá 
aj reštaurácia. Ako a či si 
môžeme požiadať o spomí-
nanú pomoc pre oblasť ces-
tovného ruchu na reštau-
ráciu, nevedno. Teraz, 
počas druhej vlny sme mali 
„smiešny týždeň“ – obchod 
sme mohli mať otvorený, 
ale zákazník si v ňom ne-
smel nič kúpiť... Takže to-
muto háčiku som rovnako 
vôbec nerozumel. Finta štá-
tu, aby nemusel nič platiť?

Ako vidíte podnikanie 
v tejto situácii ďalej?

Pomohlo nám leto. Na 
Oravskej priehrade máme 
reštauráciu. Aj podľa podni-
kateľov, ktorí tam podnika-
jú roky, to bola najsilnejšia 
letná sezóna, lebo Slováci 
trávili dovolenku doma. Po-
lovica júla a celý august to 
bolo výborné, hodnotíme to 
pozitívne. Od polovice au-

gusta a na začiatku septem-
bra nás zas potiahlo papier-
nictvo vzhľadom na nový 
školský rok. 

V týchto dňoch sa opäť roz-
biehame. V podstate žijeme 
na maloobchode a papier-
nictve. Reštaurácia je zatvo-

rená a čakáme, čo bude ďa-
lej. Je teda dobre, že máme 
viac nôh, na ktorých môže-
me stáť.

Takže – do akej miery 
stojíte na tých podnikateľ-
ských nohách? Ste v sto-
ji, podrepe či v ľahu?

Sme v podrepe... V prvej 
vlne to bolo určite horšie, 
nevedeli sme, čo a ako a boli 
sme úplne fi nančne vyčerpa-
ní. Spoliehali sme sa na tie, 
už spomínané tržby, ktoré 
neprišli, v obrate išlo o cca 
100 tisíc eur. 

Napriek tomu – hovorí 
sa, že všetko zlo je na niečo 
dobré. Čo dobré dala pan-
démia vám, čo vám odhali-
la, čomu naučila?

Myslel som si, že v takej-
to vážnej dobe budú ľudia 
viac súdržní a viac si budú 
vážiť prácu. Nebolo to tak. 
Nie u všetkých, ale vnímal 
som to tak, akoby sa ľudia 
ešte viac odcudzili... Koro-
na nás tiež naučila skrom-
nosti. Bolo treba zatiahnuť 
ručnú brzdu, a všade, kde sa 
dá... Ak sme si niektoré veci 
mohli v minulosti viac do-
priať, užívať, a bolo to bež-
né, teraz sme sa to snaži-
li obmedziť a uskromniť sa. 
Vykonávali sme viac čin-
nosti, veľa sme pracovali. 
Varil som v reštaurácii, zá-
soboval..., čiže minimalizo-
vali sme náklady. Čo sa ne-
pohlo a nezmenilo? Personál 
je strašne drahý! Obmenou 
zamestnancov sme sa dosta-
li po prvej vlne na stav osem 
zamestnancov, v druhej 
vlne som gastronómiu ako-
by zamrazil, zamestnanci sú 
po dohode na úrade práce, 
máme minimálne náklady, 
situácia ma naučila nespolie-
hať sa na štát. Napriek mno-
hým negatívam, pandémia 
nám dopriala viac času pre-
žiť v rodine, čo je pre dušev-
nú pohodu a vnútornú posilu 
veľmi dobré. Ak by som na-
priek prevahe negatív predsa 
len spomenul ešte niečo po-
zitívne: Zostáva nám dúfať, 
že z červených okresov budú 
trvale zelené a v regiónoch, 
kde sa pandemická situácia 
takto zlepší, štát bude ope-
ratívne uvoľňovať opatrenia 
tak, aby sa v nich život začal 
postupne približovať k nor-
málu. Aby sme všetci mohli 
navzájom jeden druhému 
svojou činnosťou poslúžiť 
a žiť.       Anna Lajmonová  

Firma Triomat s.r.o. Tomáša Štefaničiaka v Námes-
tove má za sebou 15 rokov podnikateľskej činnosti. 
V predmete podnikania má od novembra 2019 pre-
vádzkovanie  gastro prevádzky – reštaurácie, veľ-
koobchod a maloobchod nápojov – dodávky tovaru 
do predajní potravín a gastronomických prevádzok 
a veľkoobchod a maloobchod papiernického tovaru. 
Je dobré, no zároveň problémové, že v čase pandé-
mie ide o trio týchto činností. Dobré preto, že v čase 
zatvorenia reštaurácií mohla fungovať činnosť pre-
daja v papiernictve, napr. pred otvorením školského 
roka. Negatívum je napríklad to, že v prípade dotácií 
do sféry gastro zo strany štátu má Triomat účtovný 
problém – vpísať si do žiadosti o dotáciu hlavnú čin-
nosť (SK NACE), keďže má v skutočnosti činnosti tri, 
resp. hlavnou činnosťou je veľkoobchod...

Ale vráťme sa k podstate veci. Podnikateľa Tomá-
ša Štefaničiaka sme telefonicky oslovili preto, aby 
čitateľom ozrejmil, ako žije, resp. prežíva jeho fi rma 
v Námestove v čase pandémie koronavírusu.

Taliansky kuchár Savino, zamestnanec fi rmy Triomat, v pra-
covnom nasadení.          Foto: ar tš



Prvá časť tejto otázky je dob-
re známa mnohým rodičom, 
ktorých deti nenosia zo školy 
práve také známky, aké by si 
oni sami predstavovali. A te-
raz – v dobe dištančného vzde-
lávania  a v čase, kedy rodičia 
chtiac-nechtiac musia vzdelá-
vaniu svojho dieťaťa venovať 
o niečo viac pozornosti, ako 
keď chodí bežne do školy – si 
možno niekedy aj celkom bez-
nádejne dajú aj druhú časť tejto 
otázky: alebo nemôže? Veď sa 
spolu učíme denne, niekedy aj 
dlhé hodiny, dávame do učenia 
všetky sily a naše schopnosti, 
snažíme sa aj my, aj naše die-
ťa, niekedy aj so slzami a hroz-
bami. Prečo výsledky niekedy 
nezodpovedajú predstavám ro-
dičov? Prečo mu to ide tak ťaž-
ko, aj keď má vytvorené všet-
ky podmienky? 

Prvou časťou tejto otázky sa 
zaoberať nebudeme – to, ak sa 
niekomu nechce, je k učeniu 
ľahostajný a nezáleží mu na 
jeho výsledkoch, je celkom iná 
téma, ako je náš aktuálny úmy-
sel a bol by potrebný celkom 
iný článok – so zameraním 
najmä na možnosti motivácie 
dieťaťa, jeho denný režim, vý-
chovné metódy, záujmy a zá-
ľuby a možno aj na vzťahy v 
rodine. 

Nás bude zaujímať dnes prá-

ve tá druhá možnosť – prečo 
nemôže?  Prečo sa jeden žiak 
v triede dokáže naučiť vždy na 
jednotku a ide mu to s ľahkos-
ťou, nemusí ani vynakladať 
priveľa energie a úsilia, uče-
nie mu ide „samé“? A iný je 
zasa štvorkár, aj to „s odretý-
mi ušami“, napriek tomu, že 
nad učením presedí s rodičmi 
aj celé hodiny, že sa učia na-
hlas, aj doma preskúšajú, píšu 
s ním úlohy..., ale výsledok 
nezodpovedá celkovej snahe 
z oboch strán. 

Keď ideme variť polievku, 
vyberáme si taký veľký hr-
niec, koľko polievky chceme 
navariť, prípadne o niečo väč-
ší, aby sa nám varilo pohodl-
ne, aby polievka nevykypela 
aj keď budeme variť napríklad 
na prudšom ohni. Jednodu-
cho – potrebujeme primerane 
veľký hrniec. V malom hrn-
ci veľa polievky nenavaríme.  
Ak chceme 10 litrov polievky, 
musíme mať najmenej 10-lit-
rový hrniec. V päťlitrovom to 
nepôjde. 

Základná škola má štandard-
ne nastavený (a štátom určený) 
rozsah  a obsah vzdelávania 
tak, aby obrazne „navarila naj-
menej 10 litrov polievky“.  To 
zvládnu teda len tí žiaci, kto-
rí majú mentálnu kapacitu (hr-
niec) aspoň 10 litrov a viac. Tí, 

čo majú 10-litrový, budú va-
riť „tak akurát“, na doraz, cel-
kom po okraj, možno už nebu-
dú môcť veľmi „dochucovať“, 
lebo sa tam jednoducho viac 
nevmestí. Možno budeme mu-
sieť variť pomalšie, na men-
šom ohni a možno občas aj 
„vykypí“, odparí sa a budeme 
musieť znovu trochu dolievať, 
znovu prichucovať. Alebo bu-
deme jednoducho musieť vy-
pustiť niektoré ingrediencie 
(dáme o trochu menej mrkvy, 
o trochu menej petržlenu, 
možno trochu menšiu sliepku, 
ale stále ešte uvaríme jedlú sle-
pačiu polievku). Tí šťastnejší, 
ktorí dostali hrniec napríklad 
13- litrový, budú môcť variť 
pohodlne, s rezervou, mož-
no aj na „väčšom a prudšom 
ohni“ a teda navaria rýchlejšie. 
Pokojne aj doložia ingredien-
cie navyše (samozrejme s pod-
mienkou, že budú chcieť, že sa 
neuspokoja len s desiatimi lit-
rami!). 

Povinnosťou a aj veľkou 
snahou pedagógov je nava-
riť takúto „školskú polievku“ 
tak, aby nekypela, aby bola čo 
najchutnejšia alebo aby sa as-
poň „dala jesť“. Zároveň sa, 
samozrejme, snažia navariť 
polievky čo najviac – toľko, 
koľko sa dá – a v takom „hrn-
ci“, aký má dieťa k dispozícii. 

Toho si je obvykle každý peda-
góg vedomý  – veď každé die-
ťa je iné, v laviciach nesedia 
klony. Každé potrebuje sta-
noviť inú, primeranú latku 
náročnosti. 

Nie vždy sa však táto kapa-
cita dá dobre odhadnúť a dieťa 
sa skutočne často môže rodi-
čom aj učiteľom javiť ako „le-
nivé“, neochotné učiť sa. 

Určenie, aký veľký je „hr-
niec“ dieťaťa, akú má men-
tálnu kapacitu,  patrí do rúk 
psychológa. Vie to zistiť inte-
ligenčnými testami. 

Nastaviť potom (podľa kapa-
city hrnca)  správny recept, po-
stup, metódy ako budeme va-
riť, pomôcky, ktoré budeme 
k vareniu potrebovať tak, aby 
sme dosiahli maximum, pomá-
ha učiteľom aj rodičom špe-
ciálny pedagóg. Títo odborní-
ci vedia zistiť, či pri „varení“ 

nedošlo k nejakej chybe, či ne-
varíme podľa nesprávneho re-
ceptu, či hrniec niekde nemá 
nejaké nedostatky... No a, sa-
mozrejme, následne – ak je to 
možné – aj nastaviť „opravy“ 
– cvičenia, stimulácie, ktoré 
pomôžu zistené problémy od-
strániť, obísť prekážky... ale-
bo aj nastaviť správnu veľkosť 
ohňa pod hrncom, do najväčšej 
možnej miery poskytnúť pod-
poru na primeraný rozvoj die-
ťaťa. Toto je najčastejšou úlo-
hou špeciálnych pedagógov 
a psychológov. Samozrejme, 
bez pomoci, podpory a naj-
mä pravidelnej a tvrdej prá-
ce rodiča a dieťaťa to však 
nepôjde.  

Ak máte aj v tejto dištančnej 
covidovej dobe ťažkosti s die-
ťaťom v učení, neváhajte kon-
taktovať psychológov a špe-
ciálnych pedagógov v našej 

ABC-poradni v Námestove 
(OC Klinec, 6. poschodie, č. 
dv. 612). Sme zaradení v sieti 
škôl a školských zariadení Mi-
nisterstva školstva, radi vám 
pomôžeme, sme tu pre vás na 
pomoc a podporu. Na návštevu 
u nás s dieťaťom sa vzťahuje 
výnimka zo zákazu vychádza-
nia, naše služby sú bezplatné 
a po dohode vieme viaceré te-
rapie a vedenia poskytnúť aj 
on-line formou. 

Tešíme sa na vás. Telefo-
nicky sa dohodnite na 0948 
878 873 alebo mailom na ria-
ditelstvo@euporadna.sk, prí-
padne si vyžiadajte skypový 
hovor priamo cez našu www.
euporadna.sk. Na tejto stránke 
nájdete kontakty aj na naše po-
bočky v Trstenej a v Tvrdoší-
ne.        Za tím ABC – SCŠPP 

Námestovo 
PaedDr. Tatiana Gandelová 
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Nechce sa mu, alebo nemôže? 

Prežité zlo transformujú na dobro

Tatiana Pientaková: „Ke-
ďže každá z nás ma blízko 
k deťom, chceli sme niečo 
práve s nimi. A keďže nie-
ktoré z nás si prežili šika-
nu na vlastnej koži, alebo 
na koži niekoho blízkeho, 
rozhodli sme sa s tým nie-
čo robiť. Pretože vieme, čo 
spôsobuje taká šikana pre 
mladého človeka. Sledova-
li sme tiež rôzne prieskumy 
o šikane s alarmujúcimi vý-
sledkami a to nás ešte viac 
nakoplo a utvrdilo v našom 
rozhodnutí. A prečo to robí-
me formou firmy? Maturitné 
odbory na našej škole majú 
v 3. ročníku povinný pred-
met aplikovaná ekonómia. 
Je to predmet na získanie po-
trebných informácií a praxe 
pri vytváraní firmy. Budúci 
maturanti si tvoria vlastné 
simulované firmy, pôsobia-
ce počas celého školského 
roka, ktoré sa zapisujú do si-
mulovaného registra firiem – 
programu, vytvoreného ne-
ziskovou organizáciou JA 
Slovensko. Na konci roka, 
na veľtrhu podnikateľského 
talentu, sa všetky simulova-
né firmy stretnú a prezentujú 
svoju firmu z hľadiska mar-
ketingu, financií, výroby, 
ľudských zdrojov... Z veľtr-
hu vzídu výhercovia v jed-
notlivých kategóriách.“ 

Aká bola teda cesta fir-

my Goldentime za šikanou? 
„Prostredníctvom worksho-
pov sme oslovili žiakov na 
16-tich základných a stred-
ných školách na Orave. Mali 
sme výborné ohlasy aj mimo 
regiónu pri osobnom kontak-
te s ľuďmi, len naše náklady 
nám nedovolili cestovať nie-
kde ďaleko. A – prišla koro-
na, ktorá naše aktivity trochu 

stopla“, popisuje členka fir-
my, tretiačka Tatiana Pienta-
ková.

Študentky-firma vytvori-
li webstránku pomoci proti 
šikane www.trebasaozvat.
webnode.sk, ktorú propa-
govali na oravských školách 
a sociálnej sieti. Zatiaľ do-
stali štyri podnety na šika-
nu a kyberšikanu na školách. 

Najčastejšie  sú to slabšie 
sociálne pomery, vysmieva-
nie, zle postavenie v triede 
a v rámci kyberšikany je to 
zneužívanie a intímne fotky. 

Keď firme Goldentime 
príde elektronická žiadosť 
ohľadne nejakého druhu ši-
kany, trojica tretiačok sa sna-
ží vytvoriť s pisateľom kon-
takt a požiadajú ho, aby im 
podrobnejšie popísal prob-
lém. Následne oslovia tele-
fonicky psychologičku ško-
ly, kde sa šikana deje, popíšu 
jej poznatky šikanované-
ho a potom už prenechávajú 
prácu na riešení tohto prob-

lému danej škole. So žiakom 
sú však v kontakte stále aj 
študentky. 

Keď budete čítať spätnú 
väzbu na ich aktivitu, ktorú 
stredoškoláčky dostali, ur-
čite budete aj vy súhlasiť, 
že tento druh pomoci hoci 
jednému žiakovi proti šika-
ne je úspech, lebo psychic-
ké utrpenie dieťaťa je nie-

čo, čo veľmi ubližuje a môže 
ho poznačiť na celý život. 
A je dobre, že budúce matu-
rantky si to pri tvorbe firmy 
uvedomili a stále uvedomu-
jú. A pomáhajú. Samy mali 
osobnú, životnú skúsenosť 
a tak prežité zlo „transfor-
mujú“ na dobro... Všimli si 
to aj porotcovia spomínané-
ho veľtrhu podnikateľského 
talentu, kde im udelili dve 
ocenenia v rámci Slovenska. 
Získali 2. miesto za produkt 
a nápad a tiež 3. miesto za 
výročnú správu firmy Gol-
dentime. Dvadsať porotcov 
im ďakovalo a naďalej im 
drží palce, ďakovčky prichá-
dzali na pôde školy, priebež-
ne zo škôl, ktoré worksho-
pom oslovili. Čaká ich 
stretnutie s ministrom škol-
stva B. Grolingom, župan-
kou E. Jurinovou, ktorých 
pomoc stredoškoláčok pro-
ti šikane žiakov na školách 
zaujala. „Spolupracujeme 
tiež so Strediskom pre ľud-
ské práva v Bratislave, ktoré 
robí každoročné prieskumy 
v oblasti šikany, a keď som 
tam bola na školení, aby 
som mohla robiť worksho-
py a prednášať, učitelia nám 
ďakovali a divili sa, že také-
to mladé dievčatá idú meniť 
pohľady ľudí na svet“ ko-
mentuje reakcie na aktivitu 
Goldentime Tatiana. 

Našu redakciu s bojovníč-
kami proti šikane skontakto-
val primátor Námestova Mi-
lan Hubík, ktorý ich minulý 
týždeň prijal na úrade a tak 
sme  mohli s nimi nepriamo 
skontaktovať aj vás...     (lá)

Životom overenú pravdu, že najlepšia škola je ži-
vot, teda to, čo si prežil na vlastnej koži, potvrdzu-
jú tretiačky zo Strednej odbornej školy podnikania 
a služieb v Námestove. Trinásť dievčat tu založilo fir-
mu GOLDENTIME ktorou sa rozhodli pomáhať – pro-
ti šikane detí. Prečo proti šikane, už asi tušíte, a pre-
čo firmou?

SPÄTNÁ VÄZBA 
Niekoľko reakcií na 

workshopy od žiakov a uči-
teľky z oravských škôl. Ur-
čite chytia za srdce...

„Držte sa a choďte ďalej, 
lebo ja vám verím, že pomô-
žete mnohým deťom. Raz sa 
aj ja obrátim na vás a na to 
dobro, ktoré máte vo vašom 
vnútri!“             (ZŠ Bobrov)

 „Páčil sa mi projekt a aj tie 
prípady šikany. Myslím si, že 
šikana by mala zmiznúť. Ši-
kana je hrozná, sám som si 
tým prešiel.“ 

(SŠ Lesnícka – Tvrdošín) 
 „Ste úžasné. Je neuveri-

teľné, že už v mladom veku 
sa snažíte pomáhať deťom, 
ktorým je ubližované. Ten-
to projekt je veľmi zaují-
mavý a keď by som mala 
nejaký problém, určite by 
som sa zdôverila. Pomohli 
ste mi mať väčšie sebave-
domie a viac si veriť. Ďa-
kujem.“    ( ZŠ Zubrohlava) 

„Boli ste k nám milé. Bola 
sranda a zasmiali sme sa. 
Naučila som sa niečo nové. 
Budem vedieť do budúcnos-
ti, na koho sa mám obrátiť. 

Chcela by som byť ako vy.“ 
(ZŠ Novoť) 

„Bolo to super. Som rada, 
že ste si vybrali tému ŠIKA-
NA. Aspoň viem, ako sa cíti 
šikanovaný. Ďakujem vám 
aj za to, že ste mi povedali, 
ako sa mám správať...Viem, 
že by som nechcela byť ši-
kanovaná a že ja nebudem 
šikanovať NIKDY.“ 

(ZŠ Sihelné ) 
„Páčilo sa mi všetko, fakt 

som rada, že ste prišli. Ďa-
kujem, že ste ma naučili 
niečo nové a dali mi nádej, 
že sa nemám tak rýchlo 
vzdávať. Tiež som bola ši-
kanovaná a už sa to znovu 
vracia. Asi miliónkrát som 
si chcela siahnuť na ži-
vot.“ ( ZŠ Slnečná Námes-
tovo)

„Dievčatá boli milé, na-
vodili priateľskú atmosfé-
ru. O téme hovorili zaujíma-
vo, jazykom blízkym deťom, 
odborne pripravené veľmi 
dobre. Zapájali deti rôzny-
mi aktivitami, využívali IKT 
techniku a názorné pomôc-
ky.“ (ZŠ Oravská Polhora – 
učiteľka)

Tatiana Pientaková počas jedného z workshopov.

Interaktívny workchop bol aj v ZŠ v Sihelnom.      Foto: ar gt

V ABC-poradni v Námestove.                 Foto: ABC



Každoročne naši žiaci navštevujú Roháče. Ani 
tento školský rok nebol výnimka, napriek všet-
kým opatreniam v čase pandémie. V krásny slneč-
ný piatok žiaci zažili neskutočnú krásu našich hôr 
a vychutnali si jesennú atmosféru. Exkurziu sme 

stihli v hodine dvanástej, 
pretože od pondelka začali 
platiť nové pravidlá v škole 
pre Covid-19. A ešte aj po-
časie sa veľmi zhoršilo. 

ZŠ Slnečná

Jesenná exkurzia
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ SLNEČNÁ

V škole stále živo
V novembri sme sa prehup-

li do tretieho mesiaca škol-
ského roka 2020/2021, ktorý 
začal v čase pandémie. Na-
priek všetkým zmenám, no-
vým pravidlám, školským se-
maforom nás nesmierne teší, 
že všetko zvládame a stále 
sme zelenou školou v červe-
nej zóne. 

Naši žiaci a zamestnanci sa 
správajú zodpovedne, preto 
sme nemali zatiaľ školu za-
tvorenú pre ochorenie Co-
vid-19. Do 26. októbra sme 
všetci chodili do školy bez 
obmedzení, mohli sme spo-
lu byť v triedach, na ihris-
kách, proste v škole. Teraz sú 

v škole iba žiaci prvého stup-
ňa, pre ktorých sa nič nezme-
nilo a veselo si užívajú tieto 
sychravé dni v škole. Ostatní 
žiaci ostali doma a vzdeláva-
jú sa dištančnou formou.

Dištančné vzdelávanie pre-
bieha online formou vo všet-
kých ročníkoch 2. stupňa 
prostredníctvom edupage 
a ZOOM. Učitelia vyučujú 
zo školy, takže žiaci v pozadí 
vždy vidia svoju učebňu. 

Veríme, že sa všetko opäť 
vráti do starých zabehaných 
koľají a ešte v tomto mesia-
ci sa všetci stretneme v škole.

Mgr. Renáta Fidríková, 
ZŠ Slnečná

A opäť máme online vyučovanie...
Korona nám opäť zavrela 

všetky naše školy. Aj tú našu 
na Ulici Komenského. Mno-
hému sme sa však naučili, s 
mnohými vecami počítame, 
mnohé veci vnímame inak a 
z mnohých vecí si nerobíme 
vrásky.  

Prečítajte si  preto zamysle-
nia  sa na otázku: Ako  vní-
mate  toto 2. obdobie  „do-
máceho vzdelávania sa“? 
Aby sme mali čo najširšie 
spektrum odpovedí,  polo-
žili sme otázku našim žia-
kom, rodičom, učiteľom a aj 
nášmu riaditeľovi.

ŽIACI
Janka, 15 rokov: 

Online vyučovanie zvlá-
dam bez väčších problémov. 
Učitelia nám zariadili zoom 
hodiny, alebo nám posiela-
jú  úlohy cez edupage.  Naj-
ťažšie je uvedomiť si, že sa to 
„musí” a je to povinné.  A má 
to aj výhodu. Doma nemusíte  
sedieť v rúšku. 

Diana, 13 rokov: 

Na tomto domácom uče-
ní  sa mi páči, že nemusím 
čakať, kým nejakú úlohu po-
chopia aj iní spolužiaci. Pra-
cujem vlastným tempom. Aj 
množstvo úloh je prijateľné, 
len si to nemôžete nechávať 

na poslednú chvíľu. Nesťažu-
jem sa ani na jesenné prázd-
niny a voľné dni, lebo vďaka 
ním sme ešte ani raz nemali 5 
pracovných dní za sebou. 

RODIČ
deti vo veku 11 a 13 rokov: 
Veľmi oceňujeme prístup 

najmä triednych učiteľov, 
ktorí sa snažia otvorene ko-
munikovať, aktívne si pýtajú 
spätnú väzbu tak od rodičov, 
ako aj od žiakov. Možno tým, 
že máme obe deti na 2. stup-
ni ZŠ, ako rodičia nepociťu-
jeme bremeno toho, aby sme 
ich mali vyučovať, alebo sa 
s nimi učiť. Obaja sa vďaka 
tejto situácii učia väčšej sa-
mostatnosti. Kým v škole im 
učitelia povinnosti priebež-
ne pripomínali, teraz sú na to 
sami. S trochou našej pomo-
ci sa veľmi rýchlo dostali do 
zaužívaného režimu. Avšak 
aj my rodičia by sme si mali 
uvedomiť, že čas doobeda je 
čas „školy” a urobiť všetko 
pre to, aby sa naše deti mohli 
v tomto čase venovať učeniu 
sa. My ako prví by sme im  
mali zorganizovať deň a na-
staviť jasné pravidlá. Ráno 
vstaneš,  raňajky, potom 
„učenie sa” a až potom od-
dych. Dobré je aj vytvorenie 
„online rozvrhu“. Máme tak 
od nich doobeda aký-taký po-
koj.  Ostáva im aj viac voľné-
ho času. Deťom však  chýbajú 
sociálne kontakty, cez mobily 
to jednoducho nie je ono. 

MONIKA KOZOŇOVÁ 
(učiteľka slovenčiny)

Online vyučovanie, napriek 
všetkému, vnímam ako veľkú 
príležitosť a výzvu. Už v marci 
som mávala zoom  hodiny, ta-
kže  teraz v nich len  pokraču-
jem. Dávno je za mnou zóna 
strachu. Nemám obavy, ako 
„tam“  vyzerám, čo „tam“ 
zas niekto vyvedie, akú zábav-
nú postavičku namiesto seba 
posadím na hodinu... Učím sa 
byť trpezlivejšia, lebo na zoom 
hodine toho až tak veľa nepre-
beriem. Učím sa asertívne ko-
munikovať, prijať aj komen-
tár typu...no, dnes ste ale zle 
naladená, alebo máte nanič 
vlasy, alebo viete, vy dospe-
lí,  pochopiť vôbec žiaka???... 
Učím sa nájsť pozitívne v ne-
gatívnom. Učím sa vychutná-
vať si výnimočné chvíle s kaž-
dým žiakom, ktorý príde na 
hodinu. Nesmierne si vážim, 
keď sa mi žiaci otvoria, keď 
už pre nich nie som iba učiteľ-
ka. Snažím sa ich chváliť. Aj 
za úplne malé veci. Ale neza-
búdam byť na nich náročná. 
To oni vedia. Najviac sa však 
teším, keď sa s nimi zvítam 
v škole a budem vidieť,  ako mi 
podrástli, ako dospeli, ako sa 
zmenili, akí sú zodpovednejší 
a vôbec nebojím sa, že budú 
o niečo menej bystrejší. 

ĽUBOMÍR JAŇÁK 
(riaditeľ školy)
Zo dňa na deň nastala opäť 

zmena.  Viac-menej sme to ča-
kali. Za uplynulé dni mnohí 

naši pedagógovia, hlavne tí 
starší,  sami zvládli kvantum  
náučných videí, pretože ich 
potrebovali  napríklad k zoom 
hodinám.  Mnohí boli v tomto 
už zabehnutí, takže veľmi jed-
noducho prešli na online výuč-
bu. Výrazný krok sme urobili 
v spolupráci s  rodičmi žiakov. 
Pravidelne ich na stránke na-
šej školy informujeme o zme-
nách vyučovania  a všetkých  
sme oboznámili s podmien-
kami, za akých sa toto učenie 
realizuje. Rodiny našich žia-
kov nám  opäť  umožnili na-
zrieť do ich domácností. Spo-
lu komunikujeme, vzájomne si 
pomáhame, snažíme sa uľah-
čiť cestu nielen žiakom, ro-
dičom, ale i sebe navzájom. 
Avšak dôležité je uvedomiť si 
jednu skutočnosť: ak nemáte 
dobrý vzťah so svojimi žiak-
mi, žiadne učenie nefunguje. 
A toto zvlášť platí o učení na 
diaľku. Ak dáte žiakom pocit, 
že sú pre vás darom a že vám 
na nich záleží,  že sa o nich za-
ujímate, oni radi vstanú aj na 
skoršiu rannú hodinu a budú 
na vašej hodine, keď už nie na 
100% aktívni, tak aspoň sluš-
ní.  Som rád, že bez väčších 
ťažkostí napredujeme a teším 
sa, keď sa všetci osobne stret-
neme v škole. 

A na záver si všetci vzájom-
ne poprajme hlavne - teraz 
to najpodstatnejšie  v našich 
životoch -  a to: ZDRAVIE!

ZŠ na Ulici Komenského

Námestovčan bude mať 10 rokov

Mestské noviny Námes-
tovčan vstúpili septembrom 
2020 do jubilejného 10. roku 
svojej existencie. V roku 
2011 sa skupina poslancov 
okolo Jána Kozoňa, v snahe 
o zlepšenie informovanosti 
o činnosti samosprávy v Ná-
mestove, rozhodla založiť 
mestské noviny a tak obča-
nom mesta po rokoch akoby 
vrátiť mestské periodikum, 
ktoré tu vychádzalo v minu-
losti - noviny mali názov Bie-
la Orava. Z výberového kona-
nia na zhotovovanie obsahu, 
grafickej úpravy a sadzby no-
vín pred spomínanými de-
siatimi rokmi vyšlo víťazne 
vtedajšie vydavateľstvo man-
želov Anny a Antona Laj-
monovcov a táto spolupráca 
s vydavateľom  – mestom 
Námestovo trvá dodnes. 
Noviny na základe ich štatú-
tu riadi redakčná rada (RR), 
ktorej prvým a niekoľkoroč-
ným predsedom bol práve Ján 
Kozoň a doteraz je aktívnym 
členom rady. V sedemčlen-
nom kolektíve súčasnej RR 
patrí k funkčne najstarším 
tiež Ivan Veljačik, ktorý pra-
cuje v tomto orgáne za MsÚ 
celé obdobie. Redakčná rada 

bola postupne obmieňaná 
kooptáciou členov, ktorých 
schvaľuje mestské zastupi-
teľstvo. Tá ostatná obme-
na nastala po voľbách v de-
cembri 2018. Podľa Štatútu 
mestských novín Námestov-
čan RR tvoria traja poslanci 
MsZ, dvaja pracovníci mest-
ského úradu a dvaja zástup-
covia občanov. Po ostatných 
komunálnych voľbách si 
rada zvolila za svojho pred-
sedu poslanca Ing. Petra Ko-
ladu, ďalšími dvomi členmi 
za poslanecký zbor sú Mari-
án Grígeľ, už taktiež niekoľko 
rokov pôsobiaci v tomto ria-
diacom orgáne a Ing. Róbert 
Sládek. Len nedávno zvole-
ným členom rady za MsÚ je 
prednosta Ing. Dušan Jendra-
šík. Občanov v RR zastupujú 
Ján Kozoň a Eva Kapičáková. 
Na stránkach novín sa v ich 
histórii  objavuje pravidelne 
nemálo mien úspešných au-
torov, najmä zo škôl, CVČ, 
MsÚ, poslancov MsZ, MsP, 
kultúry, CSS, športu, spora-
dicky i občania mesta. Novi-
ny by preto privítali príspevky 
trvalejšieho spolupracovníka, 
ktorý by písal o živote obča-
nov mesta.             (lá)

V čase pandémie koronavírusu siahli po moderných komuni-
kačných technológiách aj členovia redakčnej rady Námestov-
čana. O obsahu pripravovaných vydaní komunikujú cez počí-
tače a telefóny.           Foto: (ek)

Termín vianočného vydania mestských novín 
Námestovčan je 

18. DECEMBRA, UZÁVIERKA TOHTO VYDANIA 9. DECEMBRA 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.comFoto: (mk)
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 Na sviatok apoštolov sv. 
Šimona a Júdu, 28. októbra 
2020, si Pán života a smrti 
povolal k sebe nášho spiš-
ského diecézneho biskupa 
Mons. Štefana Sečku.
V období, keď si viac spo-

míname  na  našich  zomre-
lých,  sme  sa  s  ním naposle-
dy rozlúčili. Čas „Dušičiek“ 
nás pobáda zastaviť sa, za-
myslieť sa a spomínať, pre-
dovšetkým  na  to  pekné, čo 
nás spájalo.
S  otcom  biskupom    Štefa-

nom  Sečkom  sme  sa  vída-
vali  počas  jeho  návštev  na 
pôde  našej  cirkevnej  školy. 
Na tomto mieste pripájam 
slová a spomienku pani 
riaditeľky cirkevnej ško-
ly Marty Kurtulíkovej na 
otca biskupa: „Pred niekoľ-
kými rokmi bol u nás v ško-
le  na  návšteve.  Pamätám  si 

ako chcel, aby sme sa všetci 
zhromaždili  na chodbe ško-
ly, chcel sa stretnúť so všet-
kými deťmi.
Zaujímavá bola otázka, kto-

rú položil žiakom: Čo máme 
spoločné ja biskup a vy ško-
la?  Samozrejme,  že  zazneli 
rôzne odpovede, ale neuhád-
li sme. Odpoveď otca bisku-
pa bola  táto: Na sviatok sv. 
Gorazda som bol vysvätený 
za biskupa, toto nás spája. 
Pri tejto príležitosti sme od 

neho  dostali  darček  –  obraz 
svätých  vierozvestcov  Cyri-
la  a  Metoda.  Ďakujeme  mu 
za  jeho  starostlivosť o nás“, 
spomína pani riaditeľka.

S otcom biskupom sme 
sa stretávali v našej farnos-
ti pri vysluhovaní sviatos-
ti birmovania pre našich 
mladých,  kedy  ich  a  všet-
kých  prítomných  povzbu-

dzoval  k    pravdivému  kres-
ťanskému životu.

Nemôžem nespomenúť 
hlavne to, že sa dlhodobo 
a neúnavne venoval nám, 
katechétom – „predĺženým 
rukám biskupa“ pri ka-
techizovaní v jednotlivých 
farnostiach diecézy. V  roč-
ných  intervaloch,  vždy  na 
začiatku  nového  školského 
roka, sme my – katechéti die-
cézy  prosili  o  Božie  požeh-
nanie  a  pomoc  pri  slávnost-
nom Veni Sancte,  (tento  rok 
sa ho už on sám pre zdravot-
né  problémy  nezúčastnil). 
Na  týchto  stretnutiach  nás 
vždy povzbudzoval  a vyslo-
voval slová vďaky za službu 
a tiež ubezpečoval o sprevá-
dzaní  prostredníctvom  svo-
jich modlitieb.
Spomínanie na otca bisku-

pa  uzavrieme  jeho  slovami, 
adresovanými  všetkým  ve-
riacim  diecézy  v  pôstnom 
čase  tohto roka (v čase pan-
démie):  „Drahí  bratia  a  ses-

try, Ježiš nás neopustil ani 
dnes. On je tým zdrojom 
pokoja a nádeje,  ktorý  má 
prežiariť  svojím  svetlom  aj 
tie  najtemnejšie  predpove-
de  budúcnosti.  Tento  pokoj 
a  nádej  v  aktuálnej  neisto-
te  nedokáže garantovať nik-
to iný. Uvedomme si, že „ak 
je  Boh  za  nás,  kto  je  proti 
nám“?  (Rim  8,  31) Ježiš je 
prítomný stále medzi nami. 

Uvedomme si jeho blíz-
kosť a silu. Dajme mu 
priestor, aby svojím vše-
mocným konaním preme-
nil aj tento náročný čas na 
čas duchovného rastu a po-
žehnania.“
Nech  nás  tieto  slová  spre-

vádzajú  a  sú  pre  nás  jeho 
odkazom  do  našich  životov 
a okolností, ktoré práve pre-
žívame.

Otec biskup Štefan, odpo-
čívajte v pokoji!

Mgr. Zuzana Ružvoňová

„Všetko má svoj čas, (...) Svoj čas má narodiť sa, 
svoj čas má zomrieť, (...) Svoj čas má odmlčať sa, 
svoj čas má prehovoriť.“                          (Kniha Kazateľ)

Milión detí sa modlí ruženec
Takto  sa  volá  svetová  ak-

cia,  ktorá  je  rozšírená  takmer 
po  všetkých  kontinentoch  už 
niekoľko  rokov.  Organizáto-
rom je Pápežská nadácia ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá 
aj  tento rok pozvala    farnosti, 
školy, aj rodiny zúčastniť sa na 
iniciatíve „Milión detí sa mod-
lí  ruženec“.  Jej  úmyslom  je 
modliť sa spoločne za mier 
a jednotu na celom svete.  
Každý rok sa totiž 18. októbra 
o  9:00  hodine  môžu    (Bo-
žie)  deti  spoločne  zapojiť  do  
modlitby  Posvätného  ružen-
ca. A keďže  tento rok pripad-

la na tento deň misijná nedeľa, 
ruženec  sme  sa mohli modliť 
spoločne v nedeľu i  pondelok 
19. 10. 2020 o 9:00 hod.
Aj my,  učitelia  a  žiaci  CZŠ 

sv.  Gorazda  v  Námestove 
sme  sa  zapojili  a  keďže  sme 
sa  nemohli  stretnúť  osobne 
v  priestoroch  školy  pre  aktu-
álne  opatrenia,  spojili  sme  sa 
tak,  ako nám to umožňuje sú-
časná  moderná  doba.  V  pon-
delok,  o  deviatej  hodine  sa 
každý  žiak    spojil  so  svojimi 
spolužiakmi  a  triednym  uči-
teľom  online  a  takto  zjedno-
tení  so  všetkými  sa    modli-

li posvätný ruženec, každý zo 
svojej  rodiny  a  svojho  domu. 
A  tak  ako  neexistujú  prekáž-
ky pre tých, ktorí sa navzájom 
majú  radi,  tak  ani  pre  nás... 
Nakoniec,  všetci máme  za  čo 
prosiť, zvlášť v tejto, tak ťaž-
ko  skúšanej  dobe.    Potrebu-
jeme  sa možno  viac  ako  ino-
kedy  zjednotiť  a  dať  Pánovi 
cez  ruky našej Matky všetko, 
prosby za mier, pokoj a zdra-
vie na celom svete..., ale aj od-
prosenia, chvály a vďaky, .... i  
za naše mesto. 

S. Rudolfa 
Veronika Balážecová
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Škola pre všetkých

Nielen  žiak  so  zdravotným 
znevýhodnením,  ale  každý 
žiak  či  žiačka  sa  v  priebehu 
vzdelávania  môže  dostať  do 
situácie, kedy potrebuje, hoci 
možno  dočasne,  podporu  vo 
vzdelávaní.  Dôležité  je,  aby 
sa  každý  žiak  bez  výnimky 
cítil v škole dobre a mal svoje 
miesto v triednom kolektíve. 
Vďaka vytvoreniu inkluzív-

neho tímu naša škola podpo-
ruje  inkluzívne  vzdelávanie. 

Na  škole  dlhodobo  pôsobí 
školská špeciálna pedagogič-
ka. Aktuálne v škole pracujú 
pomocné  pracovníčky,  kto-
ré  sú nápomocné žiakom pri 
výchovno-vzdelávacom  pro-
cese.
Členom  inkluzívneho  tímu 

v  Cirkevnej  základnej  ško-
le  sv. Gorazda  je  aj  sociálny 
pedagóg,  ktorý  je  odborným 
zamestnancom školy. Sociál-
ny  pedagóg  na  škole  pracu-

je s triednymi kolektívmi, so 
skupinami  žiakov  či  indivi-
duálne s jednotlivými žiakmi. 
Jeho aktivity smerujú k rodi-
čom žiakov  a  k  pedagógom, 
ktorým  poskytuje  sociálno-
-pedagogic-
ké  poraden-
stvo.
S o c i á l n y 

pedagóg  pô-
sobí  na  ško-
le aj v oblas-
ti  prevencie 
šikanovania a 
sociálno-pa-
tologických 
javov.  Ve-
die  triednic-
ké hodiny na 
v y b r a n é 
témy  a  rea-
lizuje  rôzne 
kurzy  zame-
rané  na  pod-
poru  preven-

cie  sociálno-patologických 
javov,  rozvoj  zručností  i  cel-
kový rozvoj osobnosti žiaka. 
Škole  sa  podarilo  vytvoriť 

pracovné miesto pre sociálne-
ho pedagóga v rámci projektu 

Zlepšenie prístupu k vzdelá-
vaniu  a vzdelávacích výsled-
kov žiakov so ŠVVP a zo SZP 
v CZŠ sv. Gorazda v Námes-
tove. Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európske-
ho fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného progra-
mu Ľudské zdroje.

Mgr. Zuzana Kasan,  
školská sociálna pedagogička

V súčasnosti sa stále častejšie skloňuje pojem in-
klúzia. Ide o vytvorenie takého prostredia v škole, 
ktoré umožní vzdelávanie všetkým deťom bez roz-
dielu, pretože všetky deti majú právo na kvalitné 
vzdelanie. Inklúzia je založená na akceptovaní rôz-
norodosti, pokiaľ ide o pohlavie, národnosť, rasu, 
vyznanie, jazykový pôvod, sociálne prostredie, úro-
veň výkonu či postihnutie. Ide teda o spoločné vzde-
lávanie všetkých detí, pričom sa rešpektuje rozma-
nitosť žiakov a ich individuálne rozdiely sú vnímané 
ako príležitosť pre obohatenie všetkých. Inkluzívne 
vzdelávanie pomáha búrať sociálne bariéry. 

Aj v škole máme pravidlá.                     Foto: czš



Prvé kolo enviromentálnej súťaže 
„ENVIRÁČIK – OCHRANÁRIK“ 
sa pre deti z MŠ – Veterná v Ná-
mestove na Brehoch skončilo veľmi 
úspešne.

V  kategórii 3 – 4 ročných detí sa na 
1. mieste umiestnila Karolínka To-
mulcová výtvarnou prácou „ŽAB-
KY“.

Druhé miesto v kategórii 5 – 6 roč-
ných detí obsadila Miška Bartová 
za výtvarnú prácu pod názvom „PSÍ-
ČEK TARA“  a na 3. mieste sa umiest-
nila Miška Dvorštiaková s prácou 
„MYŠIAČIK MICKEY“.

Dievčatká pracovali s radosťou, 
lebo majú ku zvieratkám a k ich 
ochrane veľmi blízko. Vedomosti o ochrane životného prostre-
dia, o tajomstvách prírody a o starostlivosti o zvieratká získavajú 
aj v materskej škole od svojich pani učiteliek.

Často meníme štruktúru krajiny, likvidujeme mokrade, lúky 
a ostatné cenné biotopy. 

„Žabky sú pre prírodu veľmi užitočné, a preto ich musíme 
ochraňovať!“ – povedala Karolínka a krásne ich nakreslila.

Tešíme sa na ďalšie výtvarné súťaže s enviromentálnou tema-
tikou.                                           Kolektív učiteliek  MŠ Veterná 
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Zdolávali celý svah
Naši šikovní vtedajší pred-

školáci zvládli lyžiarsky vý-
cvik ľavou zadnou, jazdi-
li posledné dni lanovkou a 
zdolávali celý svah nielen 
raz, ale viackrát za sebou. In-
štruktori boli výborní, ústre-
toví, milí a deti perfektne mo-
tivovali. Deti do sedem rokov 
najviac nasávajú a najrýchlej-
šie sa učia, preto je aj s lyžo-
vaním najlepšie začínať už v 

predškolskom veku. Ako bo-
nus všetkých športov je určite 
aj dobrá imunita. Do lyžova-
nia sa zapojili aj pani učiteľ-
ky a bolo veselo. Na konci 
lyžiarskeho výcviku deti do-
stali diplomy za účasť a in-
štruktorom sme zanechali 
krásny plagát maľovaný de-
tičkami, ako odmenu za ich 
trpezlivosť a profesionalitu.

Tak opäť ako po minu-
lý rok sa nám podarilo zor-
ganizovať korčuliarsky vý-
cvik pre deti z Rozprávkova 
aj tento rok vo februári 2020. 
Je úžasné pozorovať, ako sa 
deti rýchlo učia a už po dvoch 
dňoch s pomôckami ich po-
maly začínajú púšťať a veriť 
si. Veľká vďaka patrí určite 
aj skvelým trénerom, ktorí sa 

našim predškolákom venova-
li s trpezlivosťou, správnou 
dávkou motivácie a disciplí-
ny. Deti dostali v škôlke dip-
lomy a spokojné, šťastné si 
ešte dlho rozprávali zážitky z 
krásneho a hlavne zážitkové-
ho týždňa. 

Čo ďeťom dáme v pred-
školskom veku, to si uchova-
jú už navždy.

Montessori pedagogika je rozsiahla a sve-
tovo uznávaná metodická sústava. Zahŕňa 
v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale 
hlavne konkrétne praktické postupy s množ-
stvom pomôcok, ktoré dieťa rozvíjajú a učia 
bez toho, aby si to uvedomovalo. Cieľom 
pedagogiky je podporovať u vášho dieťaťa 
prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať pria-
teľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a 

schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivo-
vať.

Deti sa učia citlivo vnímať krásy prírody a jej 
čaro a veľký dôraz sa kladie aj na environmen-
tálnu výchovu a zdravú domácu stravu, ktorú 
varí naša pani kuchárka. Naša zdravá škôlka po-
núka všetko, čo dieťa potrebuje pre svoj správny 
rozvoj po všetkých stránkach už 9. rok 

Bc. Erika Kráľová

2. ročník lyžiarskeho výcviku, Krušetnica, január 2020
Čo dostanú, uchovajú si

2. ročník korčuliarskeho výcviku – február 2020

Podpora pozitívnych túžob a vnímania krásy
Montessori pedagogika, podnetné prostredie, každé dieťa je jedinečné

MŠ VETERNÁ

Pani jeseň v našej MŠ

Jeseň je ročné obdobie, ktoré 
k nám prichádza v rovnakom 
čase a vždy sa na ňu nesmierne 
tešíme. Pre našich škôlkarov 
to znamená nielen príchod 
chladnejších dní, ale aj nástup 
do materskej školy po dlhom 
prázdninovom oddychu. 
Krásne teplé leto vystrieda po-
časie zaujímavejšie a bohat-
šie na nádherné farby a rôzne 
plody.   

JESEŇ milujú aj deti z našej 
materskej školy v Námesto-
ve na Brehoch. Tešia sa nielen 
z rôznych aktivít, ktoré spoloč-
ne realizujeme, ale aj z času 

stráveného v nádhernej pestro-
farebnej prírode.  
  Pani JESEŇ zavítala aj do 
našich šatní, tried a vonkajšej 
pergoly, kde sme v spolupráci 
s rodičmi vytvorili veselú je-
sennú výzdobu plnú rôznofa-
rebných nápadov. 

Poďakovanie preto patrí všet-
kým šikovným detičkám a ich 
rodičom a súrodencom, ktorí 
sa s ochotou do tejto akcie za-
pojili a prispeli tak k vytvore-
niu jesennej atmosféry a skráš-
leniu našej materskej školy.

Kolektív učiteliek 
MŠ Veterná 

 Môj vianočný príbeh
Či sa nám to páči alebo nie, 

pliaga menom korona je stá-
le medzi nami. Aj keď je tu 
už niekoľko mesiacov, stále 
sme si nezvykli na to, že nás 
pripravila o možnosť stretá-
vať sa s kamarátmi, kedy sa 
nám zachce, ísť kamkoľvek 
bez akýchkoľvek obmedza-
ní. Neostáva nám nič iné, len 
sa s tým zmieriť a hľadať stá-
le nové alternatívy hry a zá-
bavy. Pokým sa táto nepriaz-
nivá situácia nezlepší, tiež sa, 
ako mnohí z vás, presúvame 
do online priestoru. Pre na-
šich detských priaznivcov 
sme pripravili viacero aktivít, 
ktoré pravidelne zverejňuje-
me na webovom sídle a FB 
stránke CVČ Maják Námes-
tovo. Pre tých, ktorí majú ši-

kovné ručičky tu bola súťaž 
O naj šarkana, pre múdre hla-
vičky máme pripravené vedo-
mostné kvízy, pre nádejných 
autorov literárnych diel sme 
vyhlásili okresnú literárnu sú-
ťaž Môj vianočný príbeh, kto-
rá už prebieha v týchto dňoch. 
Bližšie informácie sa dozviete 
na našom webe a FB stránke. 
Každý z nás má svoj vlastný 
originálny vianočný príbeh 
plný lásky, pokoja, snov, za-
myslení či túžieb... už ho sta-
čí dať len na papier. Tešíme sa 
na vaše autorské diela a na tie 
NAJ vianočné príbehy čakajú 
zaujímavé ceny, ktoré do sú-
ťaže venovala COOP Jedno-
ta Námestovo. Prajeme vám 
veľa šťastia a chuti do písa-
nia.                     CVČ Maják

O šarkanoch z Majáku 
Prišiel ku nám taký hosť, 
pestrý je i dlhý dosť. 
Veľké oči, žiadne uši, 
ktože to je, nik netuší. 

Mohlo by sa zdať, že pod-
chvíľou sa chodby a miestnos-
ti Centra voľného času Maják 
v Námestove premenili na fa-

rebnú lúku plnú veselých det-
ských prác. Kde tu ste mohli 
zazrieť šťastnú farebnú dúhu, 
ježka oblepeného šiškami, ale-
bo lietajúce auto. Zovšadiaľ 
sa na nás kukali krásne fareb-
né šarkany s doširoka otvore-
ným úsmevom. A vlastne, to 
len pani vychovávateľky otvo-
rili okná na budove Majáku 
a dovnútra priletelo viac ako 
68 krásnych a pestrofarebných 
šarkanov. Chodby CVČ Ma-
ják ožili  a prenádherne sa vy-
farbili. Deti z celého okresu si 
dali záležať - kreslili, strihali, 

maľovali a lepili nádherné 
lietajúce šarkany. Musíme sa 
podeliť s radosťou, že všetky 
tieto krásne výtvory k nám 
prileteli z 10 škôl a škôlok zo 
širokého okolia. Vytvorili na-
ozaj krásne diela jesene. Všet-
ky práce hrali farbami, sršala 
z nich kreativita a bolo vidieť, 
že sa deti naozaj rady zapojili. 
No videli ste už niekde na oblo-
he tancujúcu princeznú, chobot-
ničku, lamu, či písmenko A?  

Samozrejme, že sme chce-
li, aby sa všetky tieto šarkany 
vznášali nad naším Centrom, 
ale čo sa dá robiť, budeme mu-
sieť počkať a snáď na jar ich 
spoločne vypustíme. Nebojte 
sa, starostlivo ich odložíme a 
hneď ako na jar vykukne prvé 
slniečko a bude viať jemný vet-
rík, usporiadame preteky o šar-
kana, ktorý vyletí najvyššie, ale-
bo šarkana, ktorý má najdlhší 
chvost. Zatiaľ sme si museli vy-

Ochrana prírody cez kresbu

Karolínka Tomulcová 
získala 1. miesto v súťaži 
za kresbu žabiek.                  

                 Foto: (mš v)

stačiť len s hlasovaním cez Fa-
cebook alebo Instagram. Pros-
tredníctvom páčikov ste mohli 
zvoliť toho  ,,naj“ šarkana. Malí 
tvorcovia z MŠ Rabča si ich od 
vás vyslúžili  až 189 a tak sa 
môžu tešiť na peknú odmenu. 
Boli sme prekvapení, ako ste 
si dali záležať aj na hlasovaní 
a celkovo ste si našich-vašich 
šarkanov prezreli 725-krát.  

Súťaž „V krajine šarkanov“ 

hodnotila aj odborná poro-
ta a ako rozhodla o umiestnení  
šarkanov v jednotlivých súťaž-
ných kategóriách sa dozviete na 
www.cvcno.edu.sk. 

Na všetkých víťazov čaka-
jú pekné ceny, ktoré do súťaže 
venovala COOP Jednota Ná-
mestovo. Ďakujeme a všetkým 
víťazom blahoželáme. Do odle-
tenia priatelia!

A.F., CVČ Maják
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Aj Námestovčania zbierali odpad vo svojom okolí
Komisia pre mládež Spišskej 

diecézy pripravila pre mla-
dých v októbri kampaň spoje-
nú so spoznávaním encykliky 
pápeža Františka Laudato si’. 
Do tejto kampane sa zapojili aj 
Oravci, ktorí s nadšením čisti-
li okolie Oravskej priehrady a 
nášho mesta. Nazbierali až 83 
veľkých vriec odpadu. 

Ľuboš Laskoty, riaditeľ Ko-
misie pre mládež upresnil, že 
sa zbieralo vo viacerých de-
dinách na Orave, no hlavne v 
Námestove, Bobrove a v oko-
lí Oravskej priehrady. Spolu 
na Orave vyzbierali 108 veľ-

kých vriec odpadu z 258, čo 
je takmer polovica, a väčšina 
bola z Námestova.

Táto výzva dostala meno 
„RE 246“ a vznikla pri príleži-
tosti 5. výročia od vydania tej-
to encykliky. Tvorcovia sa roz-
hodli vyzbierať 246 veľkých 
vriec odpadu, pričom hlavným 
cieľom bolo vyzdvihnúť dôle-
žitosť ekológie, a tak prispieť 
k zmene zmýšľania v tejto ob-
lasti. Číslo 246 sa odvíjalo od 
počtu bodov v spomínanej en-
cyklike. 

Odmenou všetkým bude ďa-
kovný list s pozdravom Sväté-

mu Otcovi za inšpiratívnu en-
cykliku a koláž fotiek všetkých 
zúčastnených. "Veríme, že táto 
kampaň povzbudí ďalších, aby 

neostali ľahostajní voči život-
nému prostrediu a nebáli sa ísť 
proti prúdu konzumnej doby,“ 
uviedol koordinátor kampane 

Peter Štark. 
Ľuboš Laskoty by chcel po-

ďakovať, ale aj pozvať všet-
kých, aby táto skúsenosť ne-

bola bodkou, ale svedectvom, 
že budúcnosť skutočne závisí 
od správania každého jedného 
z nás.            Eva Kapičáková

Koláž fotiek, ktoré pošlú Svätému Otcovi do Ríma.                           Zdroj: Komisia pre mládež. 
Aj tento “úlovok” vyzbierala obetavá rodinka popri Orav-

skej priehrade.                                Foto: Komisia pre mládež

MAJO predložka EČ Ilavy vyzametal čistiaci 
prášok

jednotka 
hlasitosti

chovatelia 
králikov popevok os. 
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ku
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3

Zimná pranostika
Vďaka nadšencom

Partia nadšencov neustále 
vylepšuje lesný chodníček z 
Námestova do Oravskej Ja-
senice. 

Lesný chodník sa začína pri 
kruhovom objazde pod cin-
torínom, lemuje rieku Biela 
Orava a končí sa pod jasenic-
kým mostom v Oravskej Ja-
senici neďaleko Zbojníckej 
koliby. 

Veľká vďaka patrí všetkým, 
čo na úprave chodníka pra-
cujú.

Zdroj: Námestovo.Info
Foto: Michal Glonek 



Silvestra Habiňáka som po-
znal nielen ako trénera, prezi-
denta, predsedu alebo kolegu, 
no predovšetkým ako zodpo-
vedného a poctivého človeka, 
ktorý upísal celý svoj život ro-
dine, práci, priateľom a futba-
lu. Bol skvelým vodcom, ktorý 
sa nikdy neuchyľoval k veli-
kášstvu a sebeckosti. Futbalom 
nehľadal svoj prospech, ale ho 
bral ako nástroj napredovania 
spoločnosti. Spoznali sme sa 
v roku 2003. Po mojom prícho-
de z Ameriky ma začal tréno-

vať ako hlavný tréner. Spomí-
nam si na jeho túžbu vyhrávať 
a na emotívne prejavy, ktoré 
patrili k jeho osobnosti a na 
jeho často opakovanú frázu 
,,dá sa povedať“.

 S jeho osobou sa mi vynára-
jú nezabudnuteľné spomienky 
na môj prvý gól, na naše spo-
ločné postupy, výhry či pre-
hry. Prežili sme spolu celých 
17 rokov, každodenne sme boli 
v osobnom kontakte, a pred-
sa nikdy sme sa nepoháda-
li, aj keď sme mali na určité 
veci rozdielne názory. To, ako 
si Silvester klub vážil, ako ho 
ochraňoval a ako dokázal bo-
jovať proti neprajníkom, bolo 
pre mňa vždy niečo obdivuhod-

né a niečo, v čom by som chcel 
aj ja pokračovať. Vždy mi ho-
voril: „Vieš, Aďo, dá sa pove-
dať, že klub stojí na pevných 
základoch, lebo má svoju his-
tóriu, tak robme všetko pre to, 
aby sme aj my boli jej súčas-
ťou.“ A on už tou súčasťou je.

Mne bude Silvo veľmi chý-
bať, pretože iba on vedel po-
chopiť, čo prežívam, s čím bo-
jujem a čo ma trápi, lebo on 
sám to všetko v skutočnosti už 
prežil. 

To, čo zanechal Silvester 
v tomto klube, bude zapísané 
veľkými písmenami v bohatej 
histórii MŠK Námestovo.

⁜ ⁜ ⁜
Nikdy som si nemyslel, že 

budem kondolovať jeho rodi-
ne prostredníctvom médií, no 
robím to s plnou zodpoved-
nosťou a smútkom v srdci za 
všetkých, ktorí mali a majú 
futbal s logom MŠK tak radi, 
ako ho on sám miloval. Verím, 
že sa nám aspoň takto podari-
lo zmierniť žiaľ v jeho rodi-
ne. Za tú našu futbalovú rodi-
nu MŠK Námestovo, v ktorej  
hráčsky, trénersky a funkcio-
nársky pôsobil, chcem smútia-
cu rodinu uistiť,  že si ucho-
váme Silvestra Habiňáka 
v našich futbalových životoch 
na večnosť!

Byť mŕtvy neznamená ani vo 
futbale nebyť.
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Naše futbalové rady navždy opustila vzácna futbalová a vodcovská 
osobnosť SILVESTER HABIŇÁK

Bola krutá zima roku 1953, 
keď manželom Silvestrovi 
a Irenke pribudlo predvia-
nočné očakávané prekvape-
nie v podobe malého chlap-
čeka, ktorý dostal meno po 
otcovi Silvester. Malá Vier-
ka, jeho sestrička, mala 
v tom čase iba dva rôčky 
a príchodu Silvestra sa veľ-
mi tešila. Ako chlapček rás-
tol, bolo vidieť v jeho očiach 
šibalstvo a jeho okolie ho 
vnímalo ako neposedného, 
no vždy slušného chlapca. 
Rodinka sa postupne rozras-
tala a k Vierke a Silkovi pri-
budli Jožko a Elenka. Keďže 
bývali neďaleko futbalové-
ho ihriska, Silvo - ako väč-
šina  detí - trávil veľa času 
na ihrisku a vo vtedajšej kol-
kárni, ktorá sa nachádzala 
v priestoroch terajšej hlav-
nej tribúny MŠK Námesto-
vo. Vždy ho lákalo viac lop-
tu chytať ako za ňou behať 
a tak sa začala jeho bran-

kárska kariéra žiaka a ne-
skôr dorastenca. 

Svoju brankársku drá-
hu v Námestove prerušu-
je ako dorastenec a v roku 
1969 odchádza na štúdium 
do Liptovského Mikuláša. 
V roku 1973 pôsobí v Duk-
le Prešov,  kde sa výrazne 
zviditeľnil a o dva roky na 
to odchádza do VSS Košice, 
ktoré v tom období hrali naj-
vyššiu československú súťaž. 
V roku 1977 prestupuje do 
Kysuckého Nového Mesta, 
kde až do roku 1981 pôsobí 
v prvej Slovenskej národnej 
lige. 

V tom čase 28-ročný Sil-
vester už vedel, že sa blíži 
čas vrátiť Námestovu to, čo 
mu v mladosti dalo, a preto 
sa rozhodol posilniť klub v 
rodnom meste. Stáva sa veľ-
kou oporou Námestova a po 
ukončení aktívnej kariéry 
ostáva verný klubu. Zasa-
dá na trénerskú lavičku po 

boku Jaroslava Michalíka, 
ktorý bol v tých rokoch jed-
ným z najlepších trénerov 
Oravy. 

V klube MŠK Námesto-
vo trénoval mladší dorast 
a neskôr aj mužov. Jeho 
najväčším trénerským úspe-
chom bolo postup do III. 
ligy. V roku 2004 ukon-
čil svoju trénerskú kariéru 
5. miestom v IV. lige Sever 
a začal sa naplno venovať 
práci funkcionára. Jeho tvr-
dá práca bola odmenená 
úspechom,  keď ako prezi-
dent MŠK Námestovo bol 
v roku 2006 pri postupe mu-
žov do III. ligy Stred, neskôr 
v roku 2011 bol pri postupe 
do súťaže riadenej SFZ III. 
liga skupina Východ a mlá-
dežnícke kategórie postúpi-
li do I. ligy žiakov a II. ligy 
dorastu.

Počas jeho vedenia Mest-
ského športového klubu sa 
vybudovalo nové futbalové 

ihrisko s osvetlenou ume-
lou trávou, zateplila sa bu-
dova MŠK, zrekonštruo-
vala sa reštaurácia, šatne 
mužov, mladšieho dorastu 
a starších žiakov. V roku 

2015 sa stal poslancom 
Mestského zastupiteľstva 
v Námestove. V roku 2016 
prestal vykonávať činnosť 
prezidenta klubu, no na-
ďalej bol predsedom Mest-

ského športového klubu.
Ôsmeho októbra prišla 

nečakaná správa o úmrtí 
Silvestra Habiňáka a napl-
nila  klub obrovským smút-
kom... 

Ing. Andrej Stašiniak – súčasný prezident MŠK Námestovo spomína

● Na fotografii s tréne-
rom Pavlom Strapáčom, s 
ktorým prežili tie najkraj-
šie a najúspešnejšie časy 
v MŠK Námestovo.

Stavbárčina je trochu drina, ale zas – niečo viditeľné po nás ostáva

„Stavebný podnik vznikol na 
základoch bývalého Okresné-
ho stavebného podniku. Sídlo 
mal v Dolnom Kubíne, sprá-
vu v Námestove a v Trstenej. 
Po revolúcii sa transformo-
val na štátny podnik. Vznikla 
dilema, či tieto štátne podni-
ky mali prejsť do správy Fon-
du národného majetku, ale-
bo pod mesto. Bývalý riaditeľ 
OSP v D. Kubíne pán Kačaliak 
a predseda správy OSP v Ná-
mestove pán Červeň  dali hla-
vy dokopy a  zvolali stretnutie 
zamestnancov správy v Ná-
mestove do kultúry. D. Ku-
bín sa rozhodol ísť pod FNM 

my sme rozhodli, že pôjdeme 
pod mesto Námestovo. Mesto 
sa teda delimitáciou stalo v ro-
koch 1990 – 1993 vlastníkom 
bývalého OSP so správou 
v Námestove. V 1993. roku 
vznikol zákon, že mestá nemô-
žu mať podnikateľské subjek-
ty a tak sa zamestnanci Šefčík, 
Habiňák, Jankuliak a Cubínek 
rozhodli zriadiť Stavebný pod-
nik s.r.o. Legislatíva v tých ča-
soch ešte nebola celkom jasná, 
čo sa týka vzniku s.r.o v po-
dobných prípadoch, a tak pri-
mátor Krušinský rozhodol: Tu 
máte ľudí, zaplaťte za stroje a 
zásoby, priestory vám prenaj-

meme a robte! Sídlo podniku 
bolo na súčasných miestach.“ 

S. Habiňák robil od majstra 
po stavbyvedúceho - v rám-
ci strediska Námestovo ako 
stavbyvedúci riadil 30 ľudí. Po 
transformácii mal podnik vyše 
100 ľudí... V roku 1993 sa stal 
konateľom firmy...

Spomeniete si na niektoré 
stavby? Čím vám utkveli v 
pamäti?

„Je ich nemálo z významnej-
ších stavieb na hornej Orave. 
Terno v Námestove, v súčas-

nosti Tempo, bola fi-
nančne, ale aj tech-
nologicky a časovo 
náročná stavba. Za-
čali sme ju stavať 
30. novembra, išli 
sme teda do zimy, 
a v júni sme ju mali 
dokončiť. Všetko 
to bolo zaviazané 
zmluvami, ale po-
mohla nám vyhovu-
júca zima, inak, ne-
viem, neviem... Aby 

sme vyhrali túto stavbu, nasta-
vili sme naše podmienky tak, 
aby nám to vyšlo, ale išli sme 
do toho s určitým rizikom.“ 

Takže stavbári musia mať 
aj šťastie, však... Stane sa 
vám, že idete okolo stavby a 
poviete si: túto som staval, 
túto som staval... Ešte síce nie 
ste v takom veku, aby ste si 
obzerali „pomníky – preme-
nu hornej Oravy stavbársky-
mi rukami“...

„Už som v takom veku, som, 

určite... Začal som ako tridsať-
ročný, dovtedy som sa veno-
val profesionálne futbalu, a 
odvtedy som de facto začal 
prvé stavebné kroky doslova 
tu, na tomto dvore, kde je dnes 
sídlo firmy. Mojou prvou stav-
bou bola v roku 1982 prístav-
ba Strednej priemyselnej školy 
v Tvrdošíne, kde  riaditeľoval 
Ing. Šaško. Vtedy boli pride-
ľované limitky na stavby, a on 
už vtedy vedel zohnať peniaze, 
aby sa vo výstavbe pokračova-
lo a stavba nezastala. Myslím 
si, že vždy sa snažil robiť ešte 
aj tú nadprácu, nielen základnú 
prácu vo svojej činnosti. 

V starom režime bolo na-
ším väčším vybudovaným die-
lom kompletné Stredné odbor-
né učilište na Slanickej osade 
– internát, triedy, telocvičňa, 
reštaurácie, teda komplet celý 
areál je naším dielom. Keď 
som preberal stavbu, riadite-
ľom bol pán Jagelek, súčasný 
predseda COOP Jednota Ná-

mestovo.  Pamätá si ma, i našu 
prácu a prístup dodnes, a tak 
určite aj vďaka tomu sa vieme 
presadiť pri získavaní zákaziek 
obchodných prevádzok Jed-
noty. Myslím si, že jej vede-
nie má dobre „prečítanú“ našu 
prácu, a preto sa nám tiež darí 
uspieť. Takmer v každej hor-
nooravskej obci sme budova-
li predajňu či prerábali super-
markety. A tak, ako spomínate, 
ak idem tým smerom spojom 
na Žilinu – v Novoti sa prerá-
bal obchod, v Jasenici sa pre-
rábal, vo Veselom, ďalej tiež v 
Hruštíne, v Lomnej... V každej 
obci, dá sa povedať, som zane-
chal kúsok odrobenej stavbár-
činy.“ 

Aký je to pocit? 
"Určite dobrý! Stavbárčina je 

trochu drina, ale zas - má tú vý-
hodu, že po nás niečo viditeľné 
a hmatateľné ostáva"...

(Pokračovanie v novinár-
skom bloku autora)

Anna Lajmonová

Bolo to ešte v roku 2013 keď sme do jedného projektu oslovili 
Silvestra Habiňáka v snahe zadokumentovať stopu, ktorú uro-
bila jeho firma i jeho iniciatíva v námestovskom športe v toku 
času. Hovorili sme o vzniku Stavebného podniku, ktorý dával 
v minulosti zamestnanie približne 100 zamestnancom, v Ná-
mestove postavil okolo 140 bytov a prispel tak k rozvoju mesta 
i zamestnanosti regiónu. Rozhovor doposiaľ nebol publikovaný 
a tak vyberieme aspoň nepatrnú časť autentických spomienok 
Silvestra Habiňáka na dobu, v ktorej on a jeho práca zanechali 
viditeľnú stopu. Na jeho pamiatku! 


