
Po piatich sezónach sa bude 
hrať opäť v našom regióne 
druhá najvyššia futbalová sú-
ťaž. Postaralo sa o to mužstvo 
z metropoly Bielej Oravy. To 
si v skrátenej sezóne vybo-
jovalo kolo pred jej koncom 

prvenstvo v TIPOS III. lige 
Stred. Zverenci Pavla Stra-
páča i jeho nástupcu Mirosla-
va Trnku po neúplnej jesen-
nej časti nad postupom veľ-
mi neuvažovali, no opätovný 
reštart ročníka 2020/2021 ich 

zastihol pripravených. Po-
stup do druhej ligy je pre ten-
to klub tým najkrajším darče-
kom k jeho 90. narodeninám, 
ktoré dovŕšil 1. apríla tohto 
roku. Samozrejme, je to his-
torický úspech, ktorý sa veľ-

kými písme-
nami zapíše 
do dejín Ná-
mestova. 

Blahože-
láme a pra-
jeme veľa 
úspechov 
v neľahkých 
druholigo-
vých zápole-
niach!

(K téme aj 
na 15. str.)

 
Text a foto: 

Milan 
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Dobré veci sa rodia ťažko, ale...
Práca v komunálnej politike, zvlášť 

v malom meste, nie je vôbec ľah-
ká. Paradoxne mnohokrát platí, čím 
menšie mesto, tým je to náročnejšie. 
V malom meste je človek vo verejnej 
funkcii pod oveľa väčším drobnohľa-
dom a kritikou. Aj z tohto dôvodu nie-
ktoré, aj dobré rozhodnutia, prináša-
jú v očiach verejnosti mínusové body. 
Áno, možno niektorí hrajú o body. 
Hlavne tie politické. Vždy to tak bolo 
a vždy to tak bude. Taká je totiž poli-
tika. Je však dôležité, dokázať si na 
konci volebného obdobia povedať, či 
moc, ktorú mi zverili, som využil dob-
re. Voľbami získava komunálny poli-
tik mandát a reálne možnosti jedným 
rozhodnutím naštartovať niečo, čo do-
káže pomôcť stovkám či tisíckam ľudí. 
Voľbami od občanov dostáva do rúk 
reálne páky vytvárať dobré podmien-
ky pre mladých, starých či podnikate-
ľov, ktorí tu tvoria skutočné hodnoty. 
Bežného občana nezaujímajú hádky, 
zbytočné spory ani žabomyšie voj-

ny. Tu je potrebné sadnúť si za jeden 
stôl, vyjednávať, uvažovať, možno sa 
aj poškriepiť a hľadať spoločné cesty, 
riešenia a kompromisy. Každý vie, že 
to dobré sa rodí ťažko. A zvlášť, keď 
ide o politiku. Ale toto sa robí v do-
mácej kuchyni, za zatvorenými dve-
rami! Občan nedal hlas preto, aby 
videl, čo všetko sa nedá, ale hlas dal 
preto, lebo videl nádej. Samozrejme, 
robia sa aj chyby. Robíme ich všetci. 
Sám som si cez to v minulosti prešiel 
a dnes by som robil niektoré veci úpl-
ne inak. Ale veľmi pomáha, ak vieme 
povedať aj to, že sme spravili všetko, 
čo sme mohli, aby sme mesto posúvali 
dopredu.

Úprimne a zo srdca preto prajem 
všetkým, ktorí dostali mandát roz-
hodovať o našom meste, nech ko-
najú tak, aby vedeli, v čom spočíval 
ich prínos pre mesto a mali na čo v 
dobrom spomínať, keď sa ich mandát 
skončí. 

Ján KOZOŇ

O náučnom chodníku po brehu Oravskej priehrady 
sa hovorí už od roku 2013. Vtedy sa začali podni-
kať prvé kroky, aby tento, verejnosťou veľmi žiada-
ný chodník, v budúcnosti mohol slúžiť na vychádz-
ky, turistiku či šport Námestovčanom, návštevníkom 
mesta zo širokého okolia i domácim či zahraničným 
turistom. Vysporadúvanie pozemkov bol zdĺhavý 
proces, ktorý sa podarilo ukončiť až v roku 2019 
majetkovoprávnym vysporiadaním posledných po-
zemkov, a tak mesto mohlo následne riešiť stavebné 
povolenie.

Po všetkých byrokratických peripetiách prišlo na 
rad verejné obstarávanie, ktoré, ako všetci vieme, do-
káže predĺžiť celý proces a to sa, samozrejme, stalo 
aj v našom prípade. 

Po námietkach, ktoré sme posielali na Úrad pre ve-
rejné obstarávanie, no neboli akceptované, čiže úrad 
dal za pravdu mestu, sme boli konečne na dosah pod-
pisu zmluvy.

V roku 2021 sa tak aj stalo, čiže bola podpísaná 
zmluva o dielo so zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako ví-
ťaz z verejného obstarávania. Momentálne sme v sta-
ve výstavby v pokročilom štádiu a je už otázka týž-
dňov, kedy bude dielo hotové.

Náučný chodník o celkovej dĺžke 1470 metrov le-
muje breh vodnej nádrže a bude poskytovať domá-
cim i návštevníkom nádherné scenérie vodnej plo-
chy s pozadím tvoriacim lesy a hory, čo je naozaj 
neopísateľný pohľad, hlavne pre človeka milujúceho 
prírodu. Podľa účelu, na ktorý je budovaný, by mal 
slúžiť naozaj širokej škále obyvateľstva od turistov, 
cez športovcov, rodinky s deťmi, jednoducho pre 
všetkých.

Máme nádej, že po tom, ako bude toto dielo hoto-
vé, zabudneme na všetky problémy, s ktorými sme sa 
v súvislosti s ním v námestovskej samospráve za tie 
roky stretali, všetkých nás bude tešiť výsledok z dob-
re vykonanej práce, a najmä – radosť z diela si naplno 
užijú všetci jeho užívatelia.

(Viac o náučnom chodníku aj na str. 3)

Ing. Dušan JENDRAŠÍK
prednosta MsÚ

Hoci asfalt a príroda v podstate nejdú dohromady, v polovici 
júna prišli k priehrade asfaltéri s asfaltovacími mechanizmami 

a náučný chodník dostával v malebnej prírode takúto na prechádz-
ky a šport lákavú podobu.             Foto: (msú)

Krásu priehrady i okolia priblížil chodník

Námestovský MŠK prinavrátil Orave II. ligu
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Do sčítania sa zapojilo 96 % 
občanov Námestova

Trinásteho júna 2021 sa defi-
nitívne skončilo sčítanie oby-
vateľov SR v roku 2021.

V rámci prvej fázy elektro-
nického samosčítania obyva-
teľov SR, ktorá trvala od 15. 
februára do 31. marca, sa elek-
tronicky samosčítalo 7 324 
obyvateľov nášho mesta. 

V druhej fáze sčítania oby-
vateľov, ktorá trvala od 3. 
mája do 13. júna, sa na konk-
taktnom mieste, ktorým bol 
Mestský úrad Námestovo, 
sčítalo 86 občanov mesta 
Námestovo. Žiaden  občan 
mesta Námestovo nepožiadal 
o službu mobilného asisten-
ta, ktorý by ho sčítal priamo 
doma.

Z celkového počtu 7 703 
obyvateľov mesta Námes-
tovo, evidovaných k 31. de-
cembru 2020 sa v rámci prvej 

a druhej fázy sčítania obyva-
teľov sčítalo 7410 obyvate-
ľov mesta Námestovo.

Chcem sa poďakovať 
všetkým tým obyvateľom 
nášho mesta, ktorí sa do sčí-
tania zapojili – je ich dohro-
mady viac ako 96 percent 
– a pomohli s elektronic-
kým sčítaním aj svojim 
blízkym, deťom, seniorom 
a všetkým osobám, ktoré 
takúto asistenciu potrebo-
vali. 

Prvé výsledky zo sčítania 
domov, bytov a obyvateľov 
SR by mohli byť podľa in-
formácií zo Štatistického 
úradu SR známe koncom 
tohto roku. Oficiálne výsled-
ky budú známe až v priebe-
hu roku 2022. 

Milan HUBÍK
primátor

Snaha v pozemkových úpravách 
dobehnúť zameškané

Pozemkové úpravy v lokalite 
Vojenské I, s ktorými sa zača-
lo ako prvými, sa nachádzajú 
v etape schvaľovania Všeobec-
ných zásad funkčného usporia-
dania územia. Predstavenstvo, 
ktoré sa po období tvrdého 
lockdownu mohlo opätovne 
zísť, prerokovalo všetky ná-
mietky účastníkov voči návrhu 
týchto zásad. Po ich schvále-
ní a vyvesení Okresným úra-
dom v Námestove sa prejde 
do ďalšej etapy pozemkových 
úprav, ktorá sa týka Zásad pre 
umiestňovanie nových po-
zemkov a ktoré budú po ich 
spracovaní zaslané každému 
účastníkovi a následne prero-
kované a odsúhlasené.  

Pandemická situácia a s ňou 

súvisiace opatrenia najviac 
zasiahli zvyšné dve lokality 
pozemkových úprav – loka-
litu Vojenské II a Brehy. Po 
takmer ročnom sklze plánuje 
Okresný úrad v Námestove v 
spolupráci s mestom Námes-
tovo v priebehu júla uskutoč-
niť ustanovujúce zhromažde-
nie účastníkov pozemkových 
úprav v oboch týchto lokali-
tách. Hlavným programom 
je schválenie stanov a zvole-
nie si členov predstavenstva. 
Následne sa budeme môcť 
v  pozemkových úpravách, 
realizovaných v oboch tých-
to lokalitách, posunúť ďalej 
a pokúsiť sa dobehnúť zameš-
kané. 

Kristína VRANOVÁ

Priebeh pozemkových úprav, ktoré prebiehajú v Ná-
mestove v troch lokalitách, je, žiaľ, do značnej miery 
ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid 19.

V súčasnosti, s postupne sa uvoľňujúcimi opatrenia-
mi, sa v lokalitách Vojenské I, Vojenské II a Brehy začí-
na na príprave a uskutočňovaní jednotlivých etáp po-
zemkových úprav opäť intenzívne pracovať. 

Program dvoch mestských zastupiteľstiev 
si poslanci „rozložili“ na päť stried

Na základe žiadosti sied-
mich poslancov zvolal primá-
tor mesta Námestovo na 21. 
mája 3. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva.

Na programe boli šty-
ri body, na návrh primátora 
a po odsúhlasení poslancami 
sa program rokovania rozšíril 
o ďalší bod a na návrh poslan-
cov sa zmenilo poradie bodov 
z pozvánky.

V úvode rokovania sa po-
slanci zaoberali spomína-
ným doplneným bodom 
programu s názvom Spolufi-
nancovanie  projektu „Rege-
nerácia vnútroblokov sídlisk 
v meste Námestovo“. Keďže 
predkladateľom bol prednosta 
MsÚ Dušan Jendrašík, pred-
stavil prítomným jeho obsah. 
Mesto Námestovo sa zapoji-
lo do výzvy z IROP a podalo 
žiadosť do projektu s názvom 
Regenerácia vnútroblokov 
sídlisk v meste Námestovo 
s cieľom zveľadiť častí sídlisk 
Stred a Brehy. Ide o prvky ze-
lenej infraštruktúry,  mobiliá-
ru, či opravu častí chodníkov. 
Spolufinancovanie projektu 
poslanci MsZ schválili.

Následne poslanci rokova-
li o bode, ktorý predložili, 
kde na základe nepodpísania 
uznesenia č. 29/2021 o realo-

kácií školských zariadení pri-
mátorom mesta Námestovo si 
toto uznesenie po dlhej debate 
trojpätinovou väčšinou hlasov 
preschválili.

Po tomto bode dal poslanec 
Róbert Sládek návrh na pre-
rušenie MsZ a zároveň návrh 
pokračovať v ňom 2. júna.


Na pokračujúcom 3. MsZ 2. 

júna bol otvorený bod interpe-
lácie, v ktorom sa poslanci pý-
tali primátora a zamestnancov 
MsÚ na rôzne oblasti z diania 
v meste. Kompetentní odpo-
vedali buď priamo na MsZ, 
alebo ich odpovede budú sfor-
mulované písomne a poslané 
poslancom, tak ako to ukladá 
rokovací poriadok.

Obsahom nasledujúceho, v 
poradí 4. bodu bolo predlo-
žené VZN č. 2/2017 zo strany 
poslancov, o ktorom informo-
val Róbert Sládek. Vo svojom 
vystúpení zdôvodnil, že po-
slanci chcú upraviť dané VZN 
pretože v ňom –  v čl. 3, ods. 2 
písm. b) chýba absencia kom-

petencie mestského zastupi-
teľstva schvaľovať zámer pre-
viesť majetok formou prevodu 
z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa a žiadajú o doplnenie 

do VZN o túto kompetenciu 
a je potrebné uviesť to v Zá-
sadách hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta. Po 

diskusii o tomto bode posla-
nec R. Sládek navrhol preru-
šenie MsZ i náhradný termín 
konania MsZ pre technické 
problémy, ktoré sa 
vyskytli pri tomto 
VZN. Návrh po-
slanci odhlasovali.


Tretie MsZ malo 

svoje 3. pokračova-
nie 9. júna. Poslan-
ci na jeho začiatku 
ešte v krátkosti ro-
kovali o zmenenom 
VZN ktoré predlo-
žili a následne ho 
schválili.

V poslednom 
bode sa viedla pomerne dlhá 
diskusia o témach, pri ktorých 
boli prijaté aj rôzne uznesenia 
navrhnuté poslancami MsZ.

Po tomto bode primátor ro-
kovanie 3. MsZ ukončil.


Štvrté MsZ zvolané primá-

torom na 23. júna, malo na 
programe podľa pozvánky 14 
bodov, ktorých poradie sa na 

návrh poslancov po otvorení 
rokovania zmenilo.

V prvom bode sa poslanci 
zaoberali správou o výsled-
ku kontroly plnenia uznese-

ní Mestského zastupiteľstva 
v Námestove, pýtali sa na jed-
notlivé uznesenia a stav ich 
plnenia. Diskusia sa predĺži-

la na niekoľko hodín 
a napokon poslanci 
vzali správu na vedo-
mie.

V druhom bode 
hlavná kontrolór-
ka Elena Krausová 
predstavila návrh 
plánu kontrolnej čin-
nosti hlavnej kon-
trolórky na 2. polrok 
2021, ktorý poslanci 
po krátkej diskusii 
schválili. 

Nasledovala správa 
o výsledku kontro-
ly stavu pohľadávok 
z nezaplateného ná-
jomného a ich vy-

máhania Bytovým podnikom 
(BP) Námestovo, s.r.o. od 
roku 2005 - 2019 predkladaná 
hlavnou kontrolórkou. Hlav-

ná kontrolórka aj riaditeľ BP 
Milan Šurin odpovedali na 
otázky prítomných poslan-
cov, ktorí, tak ako v predo-
šlom bode, vzali správu na 
vedomie.

V štvrtom bode bol predkla-
dateľom prerokúvaného ma-
teriálu vedúci správneho od-
delenia MsÚ Martin Panek. 
Predložil poslancom protest 

prokurátora proti článku III.§ 
4 odsek 3 písmeno k, Dodatku 
číslo 1 k VZN mesta Námes-
tovo číslo 5/2017 o miestnych 
daniach. Prokurátor navrhol 

dané znenie dodatku zrušiť, 
pretože bolo v rozpore so zá-
konom, čiže nie je možné vy-
berať poplatky za neoprávne-
né zabratie priestranstva. Po 
krátkej diskusii poslanci vy-
hoveli protestu prokurátora.

Ďalší bod nadväzoval na 
predošlý, to znamená, že keď 
poslanci vyhoveli protestu 
prokurátora, následne schvá-
lili návrh dodatku č. 2 k VZN 
č. 5/2017 o miestnych da-
niach.

Obsahom 7. bodu bol návrh 
predkladaný Martinom Pa-
nekom ohľadom vyhlásenia 
verejnej obchodnej súťaže na 
prenájom priestorov po ich 
uvoľnení v bytovom dome na 
Ulici Komenského. Poslanci 
návrh schválili.

V 8. bode poslanci MsZ 
rokovali o VZN č. 1/2021 
o určení pravidiel predaja 
v obchode a čase prevádzky 
služieb. Toto VZN bolo pre-

rokované aj v legislatívnej 
komisii a po drobných úpra-
vách oproti návrhu MsÚ bolo 
poslancami schválené.

Po tomto bode poslanec 
Juraj Kurtulík navrhol ro-
kovanie prerušiť a pokračo-
vať v ňom následne o týždeň 
v stredu 30. júna. Poslanci ná-
vrh  schválili.

Dušan JENDRAŠÍK

Do rokovacej sály MsÚ v Námestove poslanci v ostatných dvoch mesiacoch 
prichádzali tak časo, ako ešte snáď nikdy - každú stredu. Foto: zdroj youtube,(šž)

Rokovania Mestského zastupiteľstva v Námestove sú často hektické 
a plné spontánnych  emócií, to štvrté nebolo výnimkou. Na fotografii v ar-
gumentačnom zápale poslanec Jaroslav Genšor. Foto: zdroj youtube, (šž)

Tretie mestské zastupiteľstvo malo na programe i bod týkajúci sa požiadaviek a potrieb zlep-
šenia podmienok v školách a školských zariadeniach v meste. Vyžiadal si tri pokračovania ro-
kovaní, až dospel do prijatia uznesenia č. 29/2021 za ktoré hlasovalo všetkých 9 na hlasovaní 
prítomných poslancov.                                   Foto: (lá)



Zrekonštruovaná ďalšia miestna 
komunikácia, Ulica Červeného kríža

Stavebné práce na spomínanej komunikácii pozostávali 
z odstránenia pôvodných chodníkov, odfrézovania pôvodnej 
vrstvy vozovky opravy/výmeny uličných vpustov, opravy/vý-
meny kanalizačných šácht a nefunkčných poklopov. Na spo-
mínanej ulici bola následne položená nová podkladová vrstva 
pod chodníky, nové obrubníky a zámková dlažba, v dvoch 
vrstvách nová vozovka, boli tiež upravené vjazdy k niektorým 
rodinným domom, nastriekanie prechodu pre chodcov. Ďalšia 
miestna komunikácia je opravená a veríme, že bude dlho slú-
žiť pre potreby obyvateľov mesta i návštevníkov.

Náučný chodník nábrežím priehrady má 1470 metrov

Novobudovaný náučný chodník, ktorý tvoria spevnené plochy 
a lávka, vedie od nábrežia v Námestove popri brehu Oravskej prie-
hrady do rekreačnej časti Studnička a jeho celková dĺžka vrátane 
lávky predstavuje približne 1470 m. Vybudované budú aj dve sa-
mostatné prepojenia s existujúcim chodníkom popri ceste I/73 a na 
miestnu komunikáciu vedúcu do rekreačnej časti Studnička. Vrchná 
vrstva chodníka je v šírke 2,50 m z asfaltového povrchu. Spodnú 
vrstvu chodníka tvorí štrkodrvina položená na geotextíliu. 

Lávka prepájajúca dve časti chodníka má dĺžku 24 m. Bude osa-
dená na betónové monobloky a 4-metrové piliere založené na ploš-
ných základoch. Jej nosná konštrukcia je oceľová pozinkovaná, so 

zábradlím, ako materiál na povrch komunikácie lávky sa uvažuje 
s drevoplastom.

Po dlhoročnom úsilí sme už v stave, keď náučný chodník má na-
ozaj reálne kontúry a jeho realizácia napreduje podľa stanoveného 
harmonogramu.

Havarijný stav strechy nad jedálňou 
na ZŠ Slnečná minulosťou

Cieľom rekonštrukcie bolo odstránenie havarijnej situá-
cie strechy spomínanej základnej školy v časti nad jedálňou. 
Stavebné práce pozostával z realizácie hydroizolácie strechy 
a svetlíkov. Boli osadené nové strešné vpusty, nové vetracie 
komíny, nové klampiarske konštrukcie atiky a nové svetlíky.

Verejné toalety na nábreží

Stav verejných toaliet na nábreží bol už dlhodobo nevyhovu-
júci  a ich rekonštrukcia bola teda nutná. Stavebné práce pozo-
stávali z odstránenia starého obkladu, dlažby, sanity, zárubní, 
dverí a okien. Po odstránení starých prvkov nasledovala opra-
va nevyhovujúcich častí – základné vyspravenie stien, stropov, 
domurovanie časti priečky. Po následnom osadení splachova-
čov, zhotovení vodoinštalácie, vnútornej kanalizácie, osadení 
nových plastových okien, zárubní a izolácie strechy boli polo-
žené nové dlažby a obklady. Počas rekonštrukcie sa preizolo-
vala aj strecha verejného WC. Po obkladačských prácach bude 
priestor WC vymaľovaný, osadená bude i nová sanita (WC, 
umývadlá), vodovodné batérie, interiérové a vchodové dvere 
a vypínače. 

Dúfame, že tento kompletne vynovený priestor sa nestane 
terčom vandalov a bude slúžiť svojmu účelu.

Do hospodárskeho pavilónu 
na MŠ Bernolákova už nezateká

Cieľom rekonštrukcie bolo odstrániť roky trvajúce starosti so 
zatekajúcou strechou v časti hospodárskeho pavilónu MŠ na 
Bernolákovej ulici. Stavebné práce pozostávali z odstránenia 
nefunkčných komínov a vzduchotechniky. Prebehla komplet-
ná tepelná izolácia strechy a jej kompletná hydroizolácia. Re-
konštrukcia si vyžiadala aj osadenie nových strešných vpustov, 
nové vetracie komíny, bleskozvod a nové oplechovanie atiky.

Niekoľko rokov trvajúci problém s touto deravou strechou 
nad spomínaným pavilónom materskej škôlky v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta je tak už minulosťou.

Schátrané objekty uvoľnili priestor súčasnosti

Rodinné domy so súpisnými číslami 314 a 331 na Ulici Cyri-
la a Metoda neďaleko mestského úradu boli postavené koncom 
40-tych, resp. začiatkom 50-tych rokov. V jednej v minulosti 
sídlila autoškola, z oboch sa určité obdobie ozývali okolím hu-
dobné tóny, keďže slúžili na nácviky hudobnej kapele. Dlho-
dobo prázdne a chátrajúce objekty, v ktorých sa schádzali par-
tie mladých, boli pre závažné poruchy nebezpečné. A keďže 
objekty nebolo možné, a ani efektívne opraviť, mesto Námes-
tovo ako vlastník budov i pozemkov pod nimi sa, po zvážení 
rozhodlo objekty demolovať. Po revitalizovaní pozemku sa 
rozhodne, na čo sa priestory pod pôvodnými dvomi objektmi 
z polovice minulého storočia využijú.                         (MsÚ, r)
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Aktuálne investičné aktivity mesta
Prinášame stručné informácie o aktuálnych rekon-

štrukčných aktivitách mesta, vrátane fotodokumen-
tácie, ktorá môže poslúžiť zároveň aj ako kronika 
stavu, ktorý je definitívne minulosťou.

Foto: Michal Glonek Fotografie: (msú)



Na treťom zasadnutí MsZ 
poslanci schválili návrh v ob-
lasti školstva, ktorý by v Ná-
mestove vyriešil problémy 
v školstve komplexne na naj-
bližšie roky. Ide o pomoc pre 
materskú školu a  základné 
školy na Ulici  Komenského, 
prestavba jedálne, Základnú 
umeleckú školu Ignáca Kol-
čáka a Cirkevnú základnú 
školu sv. Gorazda. S problé-
mami týchto zariadení sa už 
viackrát zaoberali aj komisie 
MsZ. Sú to školské zariade-
nia, do ktorých  v minulosti 
investovalo mesto najmenej. 

Budova jedálne a MŠ na 
Ulici Komenského je v naj-
horšom stave z budov, ktoré 
mesto vlastní. Keď sa pozrie-
me ako vyzerajú vedľa bu-
dovy obidvoch základných 
škôl, či ZŠ Komenského a 
CZŠ,  je to jasne vidieť. ZUŠ 
sídli na viacerých miestach 
v meste, v nevyhovujúcich 
priestoroch a bolo by potreb-
né umiestniť ju pod jednu 
strechu. 

Už dlhšie rezonuje v meste 
téma pomoci CZŠ v Námes-
tove. Chcel by som poukázať 
na niekoľko skutočností. Je to 
škola s najväčším počtom deti 
z Námestova. O túto školu 
je najväčší záujem zo strany 
rodičov a dnes má tato škola 
najviac žiakov. CZŠ vo vzde-
lávaní dosahuje najlepšie vý-
sledky zo základných škôl 
v Námestove. Prístup učite-
ľov, komunikácia s rodičmi, 
riešenie problémov a hodnoty, 
ktoré škola zdieľa, presved-
čujú rodičov, aby dali deti na 
túto školu.

Niektorí sa pýtajú, prečo 
škola prijíma deti, keď má 
problémy s priestormi. Ako 
rodič detí, ktoré tam chodia 
resp. chodili a dnes sú dospelí, 
vidím, ako mi škola pomáha 
pri výchove. Chcem dopriať 
aj ostatným rodičom, ktorí 
majú záujem, aby im pri vý-
chove  a vzdelávaní deti moh-
la pomáhať táto škola. Mesto 
by malo byť nápomocné pri 
riešení týchto problémov. Sta-
rostlivosť o základné školstvo 
je jedna zo základných funk-
cií, ktoré mesto má. Vidíme 
ako pomáhajú iné mesta pri 
riešení takýchto problémov 
pre podobne typy škôl. Pri 
poznaní  ako je fi nancova-
ná cirkev zo štátu, keďže ne-
platíme žiadnu daň priamo 
cirkvi a na objekty školských 
zariadení nedostávajú takíto 

zriaďovatelia žiadne fi nan-
cie, je namieste pomoc zo 
samospráv, resp. iných exter-
ných zdrojov. Je dôležité si 
uvedomiť, že všetky budovy 
školských zariadení boli v 
minulosti postavené za penia-
ze nás všetkých, resp. našich 
rodičov. Mesto tieto budovy  
dostalo od štátu, preto je na-
mieste, v prípade vzniknutých 
priestorových potrieb CZŠ, 
aby bolo nápomocné. V mi-
nulosti, zo strany nášho mes-
ta prístup nebol vždy ústreto-
vý, bohužiaľ, to pokračuje aj 
dnes, napriek tomu, že 9 po-
slancov z 12 schválilo túto po-
moc. Uvedomme si, že aj deti 
z cirkevnej školy, ich rodičia 
a rodinní príslušníci sú obyva-
telia nášho mesta Námestova.

Keď sa pozrieme na analý-
zu priestorov na vzdelávanie 
v budovách základných škôl, 
je vidieť, že priestorov je 
dosť. ZŠ Komenského a ZŠ 
Brehy majú nadbytok priesto-
rov. Využitie z pohľadu tried 
je na úrovni 70 % a z pohľadu 
počtov žiakov na 50 % z ka-
pacity. Dnes je v základných 
školách 980 deti, kapacity na-
šich škôl sú minimálne 1500 
žiakov.

Viď. tabuľka

Ešte niekoľko slov k Centru 
voľnému času. Je tu dlhodo-
bo problém s fi nancovaním 
a taktiež s činnosťou. Na 
aprílovom MsZ bola prezen-
tovaná správa o činnosti CVČ 
hlavnej kontrolórky mesta, 
kde to bolo jasne pomenova-
né a vysvetlené. Po určitých 
rokoch, kedy to mestský úrad 
nechcel vidieť, konzervoval 
stav neefektívnej činnos-
ti a výrazne dotoval činnosť 
z rozpočtu mesta, je vidieť, 

že sa tým začínajú zaoberať 
a riešiť dané problémy racio-
nalizáciou. Nie je správne, 
aby sme vynakladali z roz-
počtu na jedného aktívneho 
člena CVČ 700 eur a z oko-
litých obci dostávali príspe-
vok 40 eur. Pritom polovica 
členov CVČ je z obcí. Dnes 
všetky fi nancie, ktoré mesto 
dostane na mimoškolskú čin-
nosť pre 1000 detí, dáva CVČ 
a ešte je potrebné ich činnosť 
dotovať. CVČ robí aj iné čin-
nosti, ako pravidelná činnosť 
krúžkov a určite veľa z nich 
je užitočných. Zároveň je po-
trebné si však uvedomiť, že 
mimoškolskú činnosť ponú-
kajú deťom aj iné organizácie 
v meste. Je potrebné nájsť pre 
CVČ model, ktorý bude eko-
nomický únosný a, samozrej-

me, bude refl ektovať potreby 
dnešnej doby.

Táto problematika je o tom, 
či chceme riešiť dané problé-
my, či je vôľa a či chceme veci 
vidieť zo širšieho pohľadu 
a potrieb všetkých obyvateľov 
mesta.  Verím, že sa podarí 
vyriešiť túto situáciu a nebude 
polarizovať ľudí v meste.

Platí: Kde je vôľa, je aj ces-
ta.

Ing. Štefan UHLIARIK
poslanec MsZ (za KDH)
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Deti potrebujú vhodné podmienky, 
už včera bolo neskoro

Aktuálny stav nezakryje 
plachta, bilbord a ani naše 
reči. Jedine mladí a vzdelaní 
ľudia môžu tento stav zme-
niť a posunúť vpred. My už 
na riešenie zrejme nemáme 
kapacitu a empatiu, alebo 
nám vyhovuje súčasný stav – 
kiežby som sa mýlil. Ak však 
štát dáva od problému infraš-
truktúry školstva ruky preč, 
ostáva len platiť to z rozpočtu 
samosprávy. Samozrejme, že 
nedokážeme dať do poriadku 
všetko. Riešením je v oveľa 
väčšej miere sa zapájať do 
možností projektového fi nan-
covania. Avšak, len kvalitné 
a dobre spracované projekty 
sa dočkajú podpory. Je preto 
jasné, že bez profesionálov 
to nezvládneme. Môžeme sa 
snahou roztrhať, no bez per-
sonálneho a fi nančného po-
silnenia oddelenia výstavby 
bude mesto aj naďalej pre-
šľapovať na mieste. 

Príležitosti sú, len ich tre-
ba správne využiť. Vieme, že 
samospráva môže fi nancovať 
infraštruktúru v školstve  len 
do výšky svojich možnos-
tí a tie nie sú neobmedzené. 
Ak pridáme tam, inde bude 
chýbať. Práve to podčiarku-
je potrebu a podstatu kvalit-
ného projektového riadenia. 
Pri analyzovaní potrieb škol-
stva je nevyhnutné hľadať 
riešenia, a nie odkladať tento 
problém v duchu, že všetko 
sa nedá naraz, teraz chodník, 
potom ďalšie. To už je naozaj 
za nami - podíďme o krok do-
predu.  Deti potrebujú vhod-
né podmienky, už včera bolo 
neskoro.

Prečo nie školy? 
Alebo predsa áno?

Prestavbu jedálne pre po-
treby stravovania žiakov 
v priestoroch ZŠ Komenské-
ho potrebujeme  ako soľ. Sú-
hlasia riaditelia, súhlasia za-
mestnanci, súhlasí primátor, 
úradníci aj poslanci. Neviem 
o nikom, kto by bol proti, tak 

prečo teda nie? Žiadaná je 
aj nadstavba podkrovia ZŠ 
Brehy pre potreby Základnej 
umeleckej školy v Námes-
tove a Centra voľného času. 
Budova jestvujúcej ZUŠ a 
CVČ sú v havarijnom stave, 
ich žiaci sú nútení fungovať 
v nevyhovujúcich, priam až 
neprijateľných podmienkách. 
Opäť sa teda pýtam, prečo 
nie? Má niekto dostačujúcu 
odpoveď? Kto má záujem na 
tom, aby sa situácia nezme-
nila? 

Predbiehajú nás dediny, čo 
im slúži ku cti a nám k han-
be. V Námestove máme tri 
základné a tri materské školy 
a fungujúce CVČ, tak sa do-
hodnime a vytvorme spoloč-
ne podmienky na ich fungo-
vanie. V rozpočte mesta na 
túto realizáciu zdroje máme. 
Navyše, investície do našich 
detí sú tie najpodstatnejšie 
a tiež najvýnosnejšie. Veď 
kam, ak nie do vzdelania, je 
lepšie investovať – aby naši 
potomkovia boli múdrejší 
ako my. 

Centrum voľného času mô-
žeme presťahovať od 1. sep-
tembra 2021 a to pri zacho-
vaní plnohodnotnej činnosti, 
zamestnanosti a všetkého po-
trebného. Tvrdí to primátor, 
poslanci aj úradníci. Tak pre-
čo vlastne nie? Nezať až íme 
budú ce generá cie, neberie-
me si predsa úver, môžeme 
na to použiť vlastné zdroje 
z rozpočtu, opraviť a nadsta-
viť jedálen a ak bude odvaha 
a vôľa, príde na rad aj nová  
škôlka. 

Ak nie, všetci ako celok 
sme zlyhali v manažmente 
riadenia mesta a verejný ch fi -
nancií . Nikto sa nebude pýtať 
na vinníkov či dôvody a ur-
čite nepomôže ani vyvyňo-
vať sa. To nestačí. Spočítajú 
nám to všetkým do jedného, 
či sme chceli a nevedeli, ale-
bo vedeli a nechceli. Zosta-
nú po nás akurát tak zalátané 
kúsky ciest. A deti? Tie budú 

stále cvičiť na chodbe, zatiaľ 
čo my sa budeme točiť v kru-
hu presúvania zodpovednos-
ti, odvolávajúc sa na – ja nie 
som zriaďovateľ a podobne. 
Deti však majú právo na do-
držiavanie zásad rovnakého 
zaobchádzania bez rozdielu – 
či už pochádzajú z takej alebo 
onakej školy. 

Majme preto na zreteli vec-
nú argumentáciu bez emoč-
ných a urážlivých vyjadrení, 
inak naša vlastná neschop-
nosť vrhá zlé svetlo na celé 
mesto. Práve neadekvátny 
spôsob komunikácie je zdro-
jom napätia a komplikácií. 
Podstatou riešenia je dialóg 
v súlade so zachovaním rov-
nakých práv pre všetkých 
žiakov. Naše tri základné 
školy sú plne konkurencie-
schopné a žiaci im pribúda-
jú aj napriek nepriaznivému 
demografi ckému vývoju. 
Vytvorme z toho synergický 
efekt, pripravme lepšie pod-
mienky a vráti sa nám to sto-
krát. Zabudnime na žabomy-
šie vojny, hľadajme spôsoby, 
nie výhovorky. Buďme od-
vážni, urobme niečo, čo nie 
je jednoduché. Všetci. 

Ak  v sebe nájdeme ocho-
tu na spravodlivé riešenie 
bez akýchkoľvek, už vopred 
neprijateľných podmienok 
z ktorejkoľvek strany, doká-
žeme problém nielen pome-
novať, ale ho aj riešiť. Veď 
na rokovaniach o školstve 
sa vždy hovorilo o raciona-
lizácii školstva, pričom ru-
šenie škôl alebo CVČ nikdy 
nepredstavovalo alternatívu 
takejto racionalizácie. Sta-
novme spoločne opatrenia, 
ktoré musia školy urobiť, aby 
sa dostali do lepšej fi nančnej 
kondície a následne sám čas 
ukáže, ktorá škola je schopná 
a ktorá prežije. 

Racionalizácia využítia 
zdrojov je pre chod mesta 
existenčnou potrebou.

Marián GRÍGEĽ
poslanec MsZ

 Marián Grígeľ

Prečo by bolo potrebné robiť akékoľvek posuny v školstve? 
Veď pri pohľade zvonku sa zdá, že s tým nie je potrebné robiť 
nič, všakže. O situácii pritom jasne vypovedajú aj vzájomné zúri-
vé pohľady poslancov a vedenia mesta, ktorí sa zrejme ešte nik-
dy od založenia mesta nestretávali tak často pre to, aby sa točili 
v ringu útokov typu kto z koho. Mám však za to, že o problémoch 
nestačí len hovoriť. Naopak, je potrebné priniesť riešenia. Naše 
školy sú totiž ukážkovým príkladom zničenej a nedostatočnej in-
fraštruktúry, okolo ktorej denne chodíme – vidia to rodičia detí, 
vidí to každý deň v roku 7560 očí a smejú sa nám. Naozaj to ne-
vidíte a neviete, alebo je vám to ľahostajné? 

Riešenie problémov v školských 
zariadeniach mesta

Ing. Štefan Uhliarik

počet Podiel
Cirkevná ZŠ 339 35%
ZŠ Brehy 328 33%
ZŠ Komenského 314 32%
Spolu 981

Podiel deti v ZŠ v Námestove

Podiel priestorov na vzdelávanie v Námestove
m2 Podiel

Cirkevná ZŠ 2,014 21%
ZŠ Brehy 4,012 43%
ZŠ Komenského 3,414 36%
Spolu 9,440

ámestovčanN
Noviny občanov mesta Námestovo

   

Už 10 rokov s vami



„S kolegom 
sme sa ocitli 
aj v situácii, 
kedy sme boli 
ohrozovaní 
nožom pri 
domácom ná-
silí“, spomí-
na Miroslav 
H a j d u č í k . , 
„ d o k o n c a 
n e c h ý b a l o 
aj ohrozenie 
vozidlom,“ 
d o d á v a . 
Často nás 
„vyzl iekal i 
z uniforiem“ 
a vyhrážali 
sa nám, že sa 
o to dôsledne postarajú. Naozaj 
to nie je práca pre každého.

 Pre takéto situácie je dôležité, 
aby boli policajti vo dvojiciach 
a v prípade núdze sa mohli spo-
ľahnúť aj na pomoc kolegu. 
„Zohratý tím je neodmysliteľ-
nou súčasťou útvaru mestskej 
polície. Riešili sme už kadečo, 
ale 30 rokov chodím vďaka ko-
legom rád do práce každý deň,“ 
hovorí náčelník. „Mám rád túto 
partiu a som im vďačný za to, 
ako svoju prácu vykonávajú... 
nie je to jednoduché.“

Bežný deň mestského poli-
cajta v Námestove  je práca 
v teréne. Mestskí policajti po 
príchode na pracovisko v kan-

celárii spisujú evidenciu zazna-
menaných priestupkov a opäť 
sa vydávajú do ulíc. V teréne 
riešia priestupky, reagujú na 
podnety od občanov, kontrolujú 
parkovanie, alebo odchytávajú 
stratené zvieratá. Ale, ako sami 
hovoria, hlavnou náplňou práce 
mestskej polície nie je chodiť do 
ulíc robiť poriadky, ale vnášať 
tam pokoj a pocit bezpečia. 

Prioritou by nemalo byť tresta-
nie, ale informovanie a pouče-
nie obyvateľov. Mestská polícia 
v Námestove sa drží tohto hesla 
tiež a ako príklad policajný ná-
čelník uvádza túto veselú prí-
hodu: „Jedného dňa prišla pani 
ovešaná piatimi deťmi zaplatiť 
pokutu. Deti kričali, plakali, 

ťahali ju... Ospravedlnila sa za 
svoj priestupok a opýtala sa ma, 
čo sa dá s tým robiť. Povedal 
som jej, že sú len dve možnosti - 
buď vezme tie deti a pôjde kaž-
dému kúpiť aspoň trojitú zmrz-
linu, alebo zaplatí 20 eur pokutu 
za nesprávne parkovanie. Deti 
začali kričať „zmrzlinu, zmrzli-
nu“ a bolo rozhodnuté. Opýtala 
sa, či môže doniesť aspoň fľašu, 
na čo som reagoval, že nepijem 
alkohol...,a tak po nejakom čase 
mi hodila cez okienko do vo-
zidla kilo banánov. Občas zaží-
vame aj úsmevné chvíle...“ 

Ľudskosť na prvom 
mieste – heslo polície

Jednou zo zásad mestskej polí-
cie v NO je, aby bol stret s polí-
ciou vyriešený ľudsky a rozum-
ne, keďže sme všetci „len ľudia“ 
a máme právo robiť chyby. 

„Dôležité pre nás je, aby sank-
cionovaný človek neodchádzal 
ponížený“, hovorí náčelník M. 
Hajdučík. 

Zaiste v mene mnohých ob-
čanov Námestova ďakujeme 
mestskej polícii za 30 rokov jej 
práce a prajeme nielen čo naj-
viac spokojných, chránených 
a uvedomelých občanov, ale 
aj nech sa naplnia všetky vízie v 
oblasti inovácií, ktoré by uľah-
čili prácu mestskej polície.  

M. KLEINOVÁ
 MARKOVIĆ
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Mgr. Miroslav Hajdučík je ná-
čelníkom Mestskej polície v Ná-
mestove a v tomto útvare pôsobí 
od jeho vzniku, čo je teraz presne 
30 rokov.

„Boli to divoké začiatky, spomí-
na súčasný náčelník. Mnohí ľudia 
„zmenu“ pochopili tak, že zrazu 
môžu všetko. V prvých rokoch 
našej činnosti bol zaznamenaný 
nárast násilností a 80 % prípadov, 
ktoré sme riešili, sa týkalo ulič-
nej kriminality a narušenia verej-
ného poriadku. Doprava tvorila 
zvyšných 20 % našej práce. Toto 
je jeden z najväčších rozdielov 
v porovnaní práce mestskej polí-
cie v jej začiatkoch a teraz - dnes 
zaberá 90 % našej práce statická 
doprava a priestupky spojené s 
ňou.“  

Narodeninový darček
Okrem pištolí z druhej ruky 

disponovali policajti na začiatku 

slzným plynom, paralyzérom 
a starou škodovkou. „Keď sme 
použili na páchateľa slzný plyn, 
slzili sme spoločne s ním aj my 
a tak isto to bolo s paralyzérom 
- triasli sa obe strany“, spomína 
s úsmevom náčelník. 

Dnes mestskí policajti vozia 
v úspornom vozidle na plyn 
záchranárske plaváky, klietky 
na odchyt, skener čipov odchy-
tených psov a disponujú mo-
derným hardvérovým a softvé-
rovým vybavením. Aplikácia 
v mobile na skenovanie pozná-
vacích značiek im uľahčuje a 
urýchľuje riešenie problémo-
vých situácií. 

K 30. výročiu vzniku mestskej 
polície dostanú aj inovatívny 
darček v podobe elektromotor-
ky. 

Plánujú ju využívať hlavne 
v pešej zóne a na novobudova-

nom relaxačnom chodníku, kto-
rý povedie k Studničke, kam sa 
postupne premiestňuje mládež 
z nábrežia Oravskej priehrady. 

Žena v pozícii autority 
Súčasťou tímu mestskej polí-

cie v Námestove je aj jedna po-
licajtka. 

Vzhľadom na zotrvávajúci 
vplyv komunizmu na postave-
nie žien v pôvodne mužských 
pozíciách na Orave by sa mohlo 
zdať, že práca policajtky je ná-
ročnejšia na vybudovanie reš-
pektu. Jej kolegovia však tvr-
dia, že autorita vychádza hlavne 
z charakteru človeka. Ing. Anna 
Litváková si svojím prirodze-
ným a inteligentným vystupo-
vaním získava rýchlo autoritu 
v ulici i mimo nej. Má potrebnú 
mieru empatie, čo je veľmi dô-
ležitá vlastnosť pre túto prácu.

„Je to taký náš klenot a veľmi 
dobre zapadá do kolektívu“, ho-
voria kolegovia. 

Bežný deň policajta 
Všetci si v zamestnaní skôr či 

neskôr vytvoríme rutinu. Mest-
skí policajti majú rozdelenú prá-
cu a väčšinu času sa pohybujú 
vo dvojiciach v teréne. Občas 
vo svojej práci zažijú aj skutoč-
ne nebezpečné situácie. 

Elektromotorka k 30. narodeninám
Hlavnou náplňou polície nie je naháňať strach v uliciach, ale vnášať tam pokoj a pocit bezpečia

Po revolúcii v roku 1989 novonastolený systém dal oprávne-
nie samosprávam zriadiť si svoje vlastné poriadkové útvary, čo 
im umožnilo vybrať si spomedzi svojich ľudí tím zabezpečujú-
ci bezpečnosť a poriadok v uliciach mesta. Keďže dôvera vo 
vtedajšie štátne policajné zložky bola malá, vznikli prvé mest-
ské/obecné polície - spolutvorcovia nového systému poriadku 
v mestách. Dnes oslavujú 30 rokov od svojho vzniku a za ten 
čas prešli búrlivým vývojom, pokým sa vypracovali na mestskú 
políciu, akú poznáte z úlíc dnes. Mestská policajtka Anna Litváková má k 

motorkám blízko. Jej manžel jazdil kros a aj 
jej učarovali tieto veľké motorky. Teraz sa však 
musí uspokojiť „len“ s týmto cestným elektro-
-motocyklom mestskej polície.         Foto:  (msp) 

Priestorové problémy CZŠ bez konca (?)
Nedostatok priestorov na 

výchovno-vzdelávací proces 
v Cirkevnej základnej škole sv. 
Gorazda je téma, problém, kto-
rý sa v Námestove nesie vyše 
10-ročnou históriou. Za toto 
obdobie odznelo na margo tej-
to témy množstvo argumentov 
pre i proti. Pred štyrmi rokmi 
sa priestorové problémy čias-
točne vyriešili tým, že  mesto 
škole poskytlo v rámci náj-
mu časť ďalšej budovy, v kto-
rej sídli CVČ a MŠ a CZŠ za 
pomoci sponzorov zlepšila 
priestorové podmienky pre 
vyučovací proces a zároveň 
tak výrazne zhodnotila budo-
vu. Deti tejto početne vzras-
tajúcej školy však trpia aj pre 
nedostatok odborných učeb-
ní, je nebývalé, že v 21. sto-
ročí v okresnom meste cvičia 
na chodbách(!)... Dožadujú sa 
zlepšenia podmienok na meste, 
ktoré ale argumentuje, že ško-
la nie je v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti a problémom je tak 
vlastne zákon. Všetkým zain-
teresovaným i sociálne a reál-
ne uvažujúcim ľuďom je jasné 
a zhodujú sa na tom, že skutoč-
ne všetky deti majú právo na 
rovnaké, kvalitné podmienky 
na vyučovanie i športovanie. 
Riešenie problému však trvá 
pridlho, zrejme (iba) pre odliš-
nosť pohľadu na realizáciu toh-
to cieľa a tak on z rokovacích 
stolov medzi mestom a zriaďo-
vateľom či poslancami časom  
„pretiekol“ medzi verejnosť  
a začal vyvolávať – aj nega-
tívne vášne. Názory pre a proti 
v tejto téme sú v meste známe, 
problém však nepatrí nikde 
inde, iba na  riešenie zaintere-
sovaným. Medzičasom poslan-
ci schválili k tomu uznesenie č. 
29/2021 ktorým sa MsZ uzná-
ša na potrebe prenájmu budo-
vy v areáli ZŠ Komenského 
pre potreby CZŠ tak, aby v nej 
bola zachovaná jestvujúca MŠ. 

Zámer prenájmu majú podľa 
uznesenia vypracovať odbor-
ní pracovníci MsÚ ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa 
s tým, že objekt bude využíva-
ný výlučne na výchovno-vzde-
lávací proces žiakov. Ako so 
samotným problémom hodlajú 
naložiť obe strany, ktoré majú 
čo do toho hovoriť, na to sme 
sa opýtali primátora mesta Mi-
lana Hubíka i spišského bis-
kupstva, zastúpeného Mons. 
Jánom Kubošom, spišským 
diecéznym administráto-
rom.

Re akcia biskupstva
Nedostatok priestorov pre 

Základnú školu sv. Gorazda 
v Námestove a dlhodobé ne-
riešenie, resp. presnejšie – ne-
vyriešenie tohto problému 
kompetentnými traumatizujú 

nielen deti a rodičov spomína-
nej školy, ale postupne aj ná-
mestovskú verejnosť, ktorá sa 
rozdelila na dva tábory. Jeden 
cíti krivdu, druhý rezolútne, 
dokonca s určitou mierou agre-
sivity odmieta existenciu kriv-
dy, a tak problém jednej školy 
zasahuje do vzťahov už vari 

väčšiny Námestovčanov. 
Ako vníma túto situáciu v Ná-

mestove biskupstvo a akým 
návrhom/kompromisným rie-
šením by ako zriaďovateľ ško-
ly chcel prispieť k úspešnosti 
prípadných rokovaní s mestom 
– vlastníkom budovy, v záujme 
vyriešenia tohto dlhoročného 
nepriaznivého stavu pre CZŠ 
a upokojenia situácie v námes-
tovskej verejnosti?

Spišského biskupstvo nám 
na otázku zaslalo túto reakciu:

„Biskupstvo Spišské Podhra-
die, ako zriaďovateľ Základnej 
školy sv. Gorazda v Námes-
tove, pozorne sleduje situáciu 
s nedostatkom priestoru pre vy-
učovanie. Spišský diecézny ad-
ministrátor Mons. Ján Kuboš, 
riaditeľ Diecézneho školského 

úradu PaedDr. Maroš Labuda 
a rovnako miestny farár a de-
kan vsdp. Miloš Pekarčík ko-
munikovali s primátorom mes-
ta Námestovo pánom Milanom 
Hubíkom i s niektorými členmi 
mestského zastupiteľstva mes-
ta Námestovo o možných rie-
šeniach. Vďaka návrhu, ktorý 

schválili poslanci mesta Ná-
mestovo ohľadom poskytnutia 
nových priestorov pre školu, by 
sa čoskoro mala situácia sta-
bilizovať na všeobecné dobro 
a úžitok pre žiakov, rodičov i 
priateľov tejto základnej ško-
ly.“ 

Reakcia vedenia mesta
Primátor Milan Hubík:
„Poslanci MsZ v Námestove 

schválili uznesenie č. 29/2021 
v rozpore s platnou legislatí-
vou. Tu je niekoľko dôvodov, 
prečo nebolo možné uznesenie 
podpísať.

1. Nebytové priestory, ktoré 
majú rekonštrukciou po opus-
tení CVČ vzniknúť, ešte nee-
xistujú, to znamená, že nie sú 
ani skolaudované a teda nie je 
možné ani uzatvoriť nájomnú 
zmluvu za účelom ich prenáj-
mu. Maximálne je možné len 
rokovať o uzatvorení zmluvy 
o budúcej zmluve. 

2. Existuje rozpor s ustanove-
ním § 9a ods. 6 , ods. 7 zákona 
č. 138/1991 Zb.

To znamená, že platí zákon-
né pravidlo, kedy vlastník ako 
aj správca majetku sú povinní 
primerane použiť zákonné 
postupy, ktoré riešia prevody 
majetku obce uvedené v § 9 
a ods. 1 až 3, 5 až 7 cit. zá-
kona a ktoré riešia aj prene-
chanie majetku obce do náj-
mu. Z uvedených právnych 
predpisov vyplýva, že posla-
nec mestského zastupiteľstva 
nesmie schváliť prenechanie 
majetku (priestorov CVČ) 
blízkej osobe. Dvaja poslanci 
mestského zastupiteľstva, kto-
rí majú v riadiacej funkcii CZŠ 
blízku osobu, zahlasovali za 
prenechanie priestorov CVČ 
pre CZŠ čo je porušením uve-
dených právnych predpisov.

3. Nedostatočne odôvodnený 
dôvod osobitného zreteľa

4. Rozpor pokynu, ktorý 
uložili poslanci v uznesení č. 

29/2021 so záujmami mesta 
ako zriaďovateľa štátnej zák-
ladnej školy.

V rámci hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta sa 
v aplikačnej praxi nepredpo-
kladá, že školy budú vykoná-
vať zmluvné prevody majetku, 
ktorý im bol zverený do správy. 
Toto je výsostné právo vlast-
níka majetku. V praxi sa zvy-
čajne postupuje zaužívaným 
spôsobom, ak majetok, ktorý 
vlastník zveril do správy škole, 
neslúži na plnenie jej úloh, tak 
vlastník zabezpečí vyňatie ma-
jetku zo správy školy a násled-
ne s ním nakladá podľa svojich 
oprávnení.

5. VZN č. 2/2017 o nakladaní 
s majetkom mesta článok č. 8 
ods. 1 – Mesto a správca môžu 
prenechať svoj majetok, ktorý 
dočasne nepotrebujú na pl-
nenie  svojich úloh, na dočas-
né užívanie iným právnickým 
alebo fyzickým osobám a to na 
základe písomnej zmluvy.

Otázka teda znie – sú priesto-
ry CVČ nevyužívané a nepo-
trebné?

Vedenie mesta Námestova od 
začiatku roka 2019  ponúklo 
CZŠ v Námestove viacero rie-

šení s priestormi pre výchov-
no-vzdelávací proces. 

Uvádzam niekoľko z nich:
• Prestrešenie a uzatvorenie 

multifunkčného ihriska s napo-
jením na energie, aby sa mohlo 
využívať celoročne;

• Zväčšenie priestorov pô-
vodnej telocvične na ZŠ Ko-
menského;

• Rekonštrukcia jedálne;
• Vybudovanie nového pod-

lažia budovy jedálne, kde by 
vznikli nové priestory pre cca 
80 - 100 žiakov;

•Výstavba novej škôlky 
v areáli ZŠ Komenského a po 
presune škôlky do nových 
priestorov sa môže uvoľnený 
priestor využívať na výchov-
no-vzdelávací proces.

Nie je naším cieľom jedné-
mu zobrať a druhému dať, to 
by bolo nespravodlivé. Máme 
za to, že ponúkané riešenia 
mesta Námestovo by uspoko-
jili potreby jednej aj druhej 
strany, čím by bol uplatnený 
princíp rovnosti a spravodli-
vosti“, dôvodí v závere zasla-
ného stanoviska primátor Mi-
lan Hubík.

Spracovala: 
Anna LAJMONOVÁ

Pred rokovaním MsZ 21. mája prišli pred MsÚ občania, ktorí 
primátorovi odovzdali petíciu s približne 450 podpismi obča-
nov Námestova, ktorí podľa textu petície „odmietajú a vyslo-
vene nesúhlasia s tým, aby mesto Námestovo predalo, resp. 
previedlo, alebo dalo do nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mesta“  - cirkevnú ZŠ v prenájme, telocvičňu, materskú školu, 
školskú družinu, ako i zastavané plochy a nádvoria na Ul. Ko-
menského - v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupského 
úradu Spišská Kapitula, farnosť Námestovo.          Foto: (lá)

Na rokovaní poslancov odznelo nemálo verbálnych i obra-
zových informácií o tom, že deti CZŠ nemajú pre výchovno-
-vzdelávací proces poskytnuté rovnaké podmienky ako deti os-
tatných námestovských škôl a zariadení.           Foto: (lá)



Áut veľa, 
miest málo 

Najviac cítiť nepomer áut 
a miest na parkovanie pri su-
permarkete Tempo, kde si ľu-
dia zvykli odparkovať auto 
aj v prípade, že nakupovať 
v Tempe sa nechystajú. Skrát-
ka to mestské, nachádzajúce sa 
vedľa, je už spoplatnené. Za-
mestnanci Tempa sa sťažujú 
na pokles klientov vzhľadom 
na to, že pohodlné parkovanie 
pred predajňou mnohým nie je 
umožnené pre obsadenosť par-
koviska vodičmi, ktorí nepar-
kujú pred Tempom kvôli náku-
pu v tomto markete. 

Celý súčasný systém par-
kovania je chaotický, najmä 
pre návštevníkov Námesto-
va, ale i niektorých občanov. 
Mesto tvrdenie vyvracia tým, 
že na webe mesta je zverejne-
ná aj mapka s nákresmi, kde 
aké parkovisko v akom reži-
me funguje. Kto nedisponuje 
parkovacou kartou, nemá jas-
no v tom, kde môže zaparko-
vať. Niekedy ani ten, kto ňou 
disponuje. Mestská polícia sa 
snaží regulovať statickú do-
pravu, no zaberá to 90 % jej 
práce. Mesto hľadá riešenia, 
avšak to posledné – prijatie 
nových opatrení spoplatnením 
niektorých parkovísk a zvýše-
ním poplatkov za parkovacie 
karty, všeobecný úspech, po-
chopiteľne, nezožalo.

Poslanec Juraj Kurtulík zdô-
raznil na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 9. júna, že po-
litika parkovania v Námes-
tove nie je dobrá. OC Kli-

nec sa ohradzuje voči iným 
podmienkam, než má Tem-
po, a problém parkovania pri 
Tempe je problémom parko-
vania v celom meste... 

Na margo parkovacej politi-
ky v Námestove mesto dodá-
va, že ju po niekoľkomesačnej 
diskusii schválili práve mest-
skí poslanci...

Je rampa riešením?
Hovorí sa, že situácia v sta-

tickej doprave nebola zahrnu-
tá do generelu dopravy a tre-
ba ju nutne podrobiť analýze. 
Zatiaľ mesto a predseda Pred-
stavenstva COOP Jednota 
Igor Jagelek formou dialógu 
hľadajú možné riešenia. Tem-
po chce poskytnúť plochu 
na parkovanie nielen zákaz-
níkom, ale aj návštevníkom 
mesta, avšak situácia je pre 
nich nevyhovujúca a tak upo-
zorňuje, že jediným umožne-
ním pohodlného nákupu pre 
zákazníkov je systém rampy, 
ktorá grátis sprístupní parko-
vacie miesto na jednu hodinu 
komukoľvek.

Rampu však niektorí poslan-
ci nepovažujú za dlhodobé 
riešenie, keďže môže podľa 
vyjadrení niektorých spôsobiť 
kolaps dopravy. 

„Tento zámer máme, lebo 
sme k nemu donútení,“ rea-
goval pred poslancami Igor 
Jagelek. Dodáva, že treba 
hľadať kompromis, výhodný 
pre všetky strany. Spoplatne-
né mestské parkovisko vedľa 
Tempa totiž zďaleka nepred-
stavuje win-win situáciu. 

Čo na to polícia?
Náčelník mestskej polície 

Miroslav Hajdučík má inú skú-
senosť, čo sa týka spoplatnené-
ho parkoviska. 

„Keď nebolo spoplatnené 
parkovisko v tejto lokalite, 
„týždňovkári“ z okolitých obcí 
si tu odparkovali svoje vozidlá 
na týždeň-dva, lebo nastúpili 
do iných vozidiel a dlhodobo 
sa vzdialili za prácou. Niektoré 
firmy si tu natrvalo nechávali 
svoje olepené vozidlá, slúžia-
ce ako reklamné pútače na fi-
remné služby. Parkovisko bolo 
takto absolútne vyblokované 
a neplnilo účel, pre ktorý bolo 
vybudované.

Na tento stav boli neustále 
sťažnosti a boli sme vyzýva-
ní, aby sme s tým niečo robi-
li. Jediným možným riešením, 
ktoré sme navrhovali, bolo re-
gulované parkovanie prostred-
níctvom platby parkovného. 
Námestovčanov sa finančne 
táto regulácia takmer nedotkla, 
lebo tu platí ročná mestská par-
kovacia karta. 

Politika parkovania sa nie na-
darmo nazýva politikou, mesto 
však nemá riešiť politiku, 
ale zaoberať sa regulovaným 
parkovaním. Počet parkova-
cích miest v meste sa nafúk-
nuť nedá a víziou do budúcna 
sú parkovacie domy, ktoré sú 
však zatiaľ len víziou. Ľudia sa 
búria voči vysokým nákladom 
za parkovanie, na ktoré má 
však mestská polícia znova iný 
pohľad: „Štyridsať štyri tisíc 
eur sme doposiaľ vyzbierali za 
parkovné, čo môže znieť ako 
poriadny balík, avšak keď sa 
prepočítajú náklady a údržba 
automatov, vertikálne a hori-
zontálne značenia... sme nie-
kde na nule,“ argumentuje na 
rokovaní poslancov šéf mest-
skej polície. 

Vysoké parkovné!
Áno, ľudia sa búria. Nero-

zumejú, prečo narástli ceny za 
parkovacie karty a prečo nie-
kde nie je možné parkovať. 

„Sa môžete hanbiť bol som 
na cintoríne a už dávali poli-
cajti pokutu. 

Ako k tomu príde človek 
ktorý trikrát za rok príde za-

páliť sviečku na hrob a pýtajú 
od neho parkovaciu kartu? Pri 
cintoríne by to nemalo byť,“ 
sťažuje sa  na sociálnej sieti 
Jaroslav. 

„Z 30 eur za kartu na 100... 
no pekne, zas budú všetci par-
kovať pri bytovkách“, dodáva 
Petra.

„Ceny jak v Nemecku  a 
cesty a parkoviská jak v Pakis-
tane“, rozčuľuje sa na sociálnej 
sieti Lukáš. 

Mesto argumentuje, že pri 

cintoríne vodičom, ktorí tu za-
parkovali, MsP ešte doposiaľ 
žiadnu pokutu neudelila, hoci 
policajné auto bolo možné vi-
dieť pri zaparkovanom vozidle 
a návštevník cintorína bez 
parkovacej karty má možnosť 
využiť parkovisko zo spodnej 
časti cintorína, ktoré je bez-
platné. 


Na adresu pôvodného plá-

nu politiky parkovania v Ná-
mestove, ku ktorému donútila 
mesto neudržateľná situácia 
v parkovaní, primátor Milan 
Hubík zdôrazňuje, že ide o 
pilotný projekt, ktorý do roka 
odhalí nevýhody, nedostatky, 
ale i výhody tohto projektu 
a tieto praktické poznatky sa 
uplatnia v riešení systému par-
kovania v meste pre nasledujú-
ce roky. 

Na MsZ sa primátor tiež 
vyjadril aj čo sa týka mož-
ných riešení kritických bodov 
v parkovaní mesta: „Mesto má 
obslužné parkoviská a naše 
parkoviská ľudia využívajú 
ako obsaditeľné parkoviská, 
obslužnosť bola obmedzená. 
My nemáme kompetencie na 
to, aby sme riešili iné parko-
viská než naše. Občania, kto-
rí potrebujú obsaditeľnosť, 
prešli na voľné parkoviská. 
Budeme sa to snažiť riešiť čo 
najlepším spôsobom. Jedna 
vec sú rampy, ale existujú aj 
smart čipy...“

Čipy, čipy, čipy
S myšlienkou smart čipov 

nainštalovaných na niektorých 
parkovacích miestach prišiel 
náčelník mestskej polície. Je to 
systém inteligentného riešenia 
regulovania statickej dopra-
vy, čím sa zabezpečí rýchlo-
obratnosť parkovacieho mies-
ta... a bonusom riešenia je, že 
odstavenie vozidla na tomto 
mieste, napríklad na 30 minút, 
je zadarmo. Zabezpečí sa tým 
tak viac parkovacích cyklov na 

lokalitách ako je pošta, škôlka, 
cintorín, mestský úrad a pod. 
Obsadenosť uvedených miest 
s nainštalovanými čipmi si ob-
čania môžu kontrolovať cez 
mobilnú aplikáciu, rovnako 
tiež dobu parkovania. Čas stá-
tia vozidiel  je monitorovaný 
cez GPS signál mestskej polí-
cie a nesprávne parkovanie rie-
šia až vtedy, kedy dostanú in-
formáciu, že je tam problém 
s prekročením povoleného li-
mitu státia. Takto majú mestskí 
policajti viac času venovať sa 
inej policajnej práci. 

Miroslav Hajdučík to pribli-
žuje takto: „Účelom vyberanie 
parkovného mestom nie je za-
rábanie peňazí, ale zlepšovanie 
služieb pre obyvateľov mesta 
a jeho návštevníkov. To, čo sa 
odohráva v súvislosti s dopra-
vou v súčasnej dobe, nie je  nor-
málne a dlhodobo udržateľné. 
Na mestá je obrovský tlak, aby 
zabezpečili parkovacie plochy 
pre narastajúci počet odstave-
ných vozidiel. Vodiči sa tvária, 
ako keby nárok na parkovacie 
miesto bol zakotvený v Ústave 
a „tlačia na pílu“. Je ale na ši-
rokej verejnej diskusii, či chce-
me z miest odstrániť posledné 
zelené plochy a vybudovať tam 
parkoviská, alebo budeme mať 
ochotu prijať aj kompromisné 
opatrenia a schopnosť akcep-
tovať  ponúknuté riešenia na 
zlepšenie tejto situácie. Mesto 
má svoje kapacitné limity par-

kovacích plôch a musí riešiť 
ich efektivitu. S ich „šafáre-
ním“ prichádzame o peniaze, 
ktoré sú veľmi potrebné pre 
plnenie úloh, ktoré nás v bu-
dúcnosti čakajú v tejto oblasti. 
Riešenia vidíme, navrhujeme 
zlepšenia tejto situácie, ako na-
príklad prostredníctvom spo-
menutých inteligentných rie-
šení. Mestská polícia tu nie je 
na vyberanie pokút za prípadné 
nezaplatenie parkovného, ale 
svojou činnosťou napomáha 

mestu, aby spoločne zabezpe-
čili stav funkčnosti systému. 
Považujem za dôležité zdôraz-
niť, že každé vybraté euro za 
parkovanie v meste je vložené 
naspať do parkovacieho systé-
mu, ktorý, hoc nie je dokona-
lý, je flexibilný s potenciálom 
zdokonaľovania.“  


Je zrejmé, že ľudia v proble-

matike parkovania nie sú dosta-
točne zorientovaní a treba ich, 
možno ešte pred zavedením 
zmien dostatočne informovať. 
Potrebu zlepšiť informovanosť 
zdôraznil na rokovaní poslan-
cov primátor. „Snažíme sa pro-
stredníctvom mestskej polície 
a Námestovčana ľuďom dať 
potrebné informácie“, hovorí. 
Mesto podľa primátora plánuje 
najmä pokračovať v dialógoch 
o zlepšení parkovacej politiky, 
zároveň však opätovne dodá-
va, že schválené spoplatnenie 
parkovísk je dočasná, jedno-
ročná forma testovania a aj ona 
napomôže tomu, ako zlepšiť 
situáciu v oblasti parkovania 
v Námestove.  


Veríme, že čoskoro sa zainte-

resovaným podarí nájsť rieše-
nia, ktoré aspoň čiastočne uspo-
koja občanov, podnikateľov aj 
mesto - možno najbližšie už aj 
na rokovaní k problematike par-
kovania 29. júna 2021.

Maja KLEINOVÁ 
MARKOVIĆ 

6 mesto Námestovčan  30. 6. 2021

Námestovský problém menom parkovanie
Nespokojní sú občania, mesto, polícia aj podnikatelia. Čo ďalej? 

Každý občan Námestova zažíva o jeden dôvod na 
stres viac, ak disponuje motorovým vozidlom. Za 
každou udalosťou, ku ktorej potrebujeme auto totiž 
prichádza rečnícka otázka: Budem mať kde zaparko-
vať?

Opätovný návrat vozidiel v uliciach Námestova po 
pandémii a problém nárastu vozidiel je stále nedorie-
šený problém – pre statickú dopravu, obsadzovanie 
parkovacích miest dlhodobo zaparkovanými vozidla-
mi. 

Veľa ľudí je nespokojných a žiadne doposiaľ po-
núknuté riešenie neprinieslo to pravé ovocie. 

Keďže každá minca má dve strany, pozrieme sa 
dnes na tému parkovania z oboch jej strán – z pohľa-
du občanov, mesta, podnikateľov či mestskej polície, 
ktorá situáciu v uliciach Námestova, kde je denne, 
pozná viac než  dokonale.

Aj napriek nízkemu počtu parkovacích miest niektorým nestačí jedno parkovacie miesto, ale 
rovno zaberú dve... ako napríklad na Slnečnej ulici.              Foto: (msú)

Pár metrov nižšie je poloprázdne parkovisko, ale lacnejšie je parkovať v zákaze. Nie vždy...   
                  Foto: (msp)
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Mesto ozdobia rôzne druhy kvetov
Rozširovanie zelene považuje mesto za 

jednu z priorít, a preto sme sa rozhodli, že 
na prelome jari a jesene oživíme a skrášli-

me priestor medzi parkoviskom na nábre-
ží a štátnou cestou výsadbou celoročne 
kvitnúcich kvetov na ploche 100 m2.

Zber biologického rozložiteľného kuchynského odpadu v našom meste
Na základe novelizácie 

zákona o odpadoch vznik-
la obciam a mestám od ja-
nuára 2021 zákonná povin-
nosť zabezpečiť zavedenie 
a vykonávanie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu 
(BRKO).  Samosprávy do-
stali od ministerstva život-
ného prostredia výnimku 
polročného prechodného 
obdobia, počas ktorého ku-
chynský odpad ešte nemusia 
triediť, ale už sa musia pri-
pravovať a tiež doladiť s tým 
súvisiace procesy. 

 Legislatíva rozlišuje dva 
druhy biologicky rozloži-
teľného odpadu, a to ze-
lený bioodpad zo záhrad, 
alebo kuchynský bioodpad 

z domácností. Ľudia v rodin-
ných domoch majú niekoľko 
možností ako so zvyškami 
z kuchyne nakladať (kom-
postovanie – premiešavanie 
so záhradným bioodpadom, 
domáce zvieratá a pod.) 

Druhou možnosťou je za-
viesť zber BRKO. Mesto Ná-
mestovo je v štádiu konečných 
príprav na zber BRKO v čas-
tiach s komplexnou bytovou 
výstavbou, čiže na sídliskách.

Prečo vôbec 
zbierať BRKO? 

V súčasnej dobe môže tento 
druh odpadu tvoriť až okolo 
50 % zmesového komunál-
neho odpadu a na Sloven-
sku sa ročne vyhodí cca 100 
kg potravinového odpadu na 

obyvateľa. 
Zber kuchynského odpadu 

je teda dôležité realizovať 
hlavne z environmentálne-
ho dôvodu, lebo tento odpad 
je súčasťou zmesového ko-
munálneho odpadu a štan-
dardne sa dostáva na skládku, 
kde sa rozkladá bez prístupu 
vzduchu. Dôsledkom toho 
skládky produkujú sklení-
kové plyny, čím prispievajú 
ku globálnemu otepľovaniu. 
Faktom je, že dnes už nikto 
nepochybuje, že klíma reagu-
je na počiny ľudstva. Z toh-
to zberu sa biologický odpad 
dostane buď na bioplynovú 
stanicu, ktorá z neho vyrobí 
zelenú energiu, alebo (v prí-
pade nášho mesta) sa spracuje 
v priemyselnej kompostárni, 

kde pri dodržaní postupov 
vznikne kompost.  

Z ekonomického hľadiska 
je zber BRKO takisto dôle-
žitý, keďže podľa toho, akú 
úroveň vytriedenia odpadov 
mesto dosiahne, občan hra-
dí poplatok za skládkovanie 
zmesového komunálneho 
odpadu. Samozrejme, že čím 
je vyššia úroveň vytriedenia, 
tým je poplatok za uloženie 
odpadu na skládke nižší. 

Triedenie prinesie:
Zníženie skládkovania
Zvýšenú mieru triedenia
Menej skleníkových 
plynov
Premena odpadu na kom-

post

Pre tento druh odpadu 
mesto Námestovo zabezpe-
čí hnedé plastové nádoby 
v objeme 240 l a 660 l, ktoré 
budú rozmiestnené na kontaj-
nerových stojiskách v rámci 
sídlisk a každá z nich bude 
označená nálepkou, ktorá ob-
čanom bližšie napovie, čo do 
zbernej nádoby patrí. Zber 
budú zabezpečovať Technic-
ké služby mesta Námestovo 
v pravidelných intervaloch. 
Každá domácnosť z kom-
plexnej bytovej výstavby 
dostane malý 7 l perforo-
vaný košík s kompostova-
teľnými vreckami, vďaka 
čomu sa maximalizuje čisto-
ta zberu a vytriedenie v do-
mácnosti. Prosíme občanov, 

aby  používali na bioodpad 
výhradne tieto vrecká. Iné 
vrecká alebo obaly sú neprí-
pustné, pretože znehodnotia 
celý obsah nádoby, ktorý sa 
mal ďalej spracovávať. Sa-
mozrejme, že tento odpad 
môžete zbierať aj bez vre-
ciek do vlastnej nádoby, kto-
rú po vysypaní do hnedej ná-
doby znovu použijete.

Ďakujeme, že sa zapojí-
te do triedenia kuchynské-
ho bioodpadu, že triedite 
tiež ostatné druhy odpadov 
a ste príkladom aj pre os-
tatných. 

Mgr. Veronika 
FLOREKOVÁ

Ing. Jozef TRNOVEC

Vysadené kvetiny začínajú rozkvitať.             Foto: Michal Glonek

Obchodná verejná súťaž
v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník Mesto Námestovo, 

Mestský úrad Námestovo so sídlom Cyrila a Meto  329/6, 029 01 
Námestovo, IČO: 00314676 ( ďalej aj ako „vyhlasovateľ“) 

 týmto v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,

v y h l a s u j e
o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

n a   n a j v h o d n e j š í   n á v r h   n a   u z a t v o r e n i e   
 N á j o m n e j   z m l u v y

Predmet súťaže: nájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie obchodu a slu-
žieb o výmere 68,5 m² nachádzajúceho sa na prvom nadzemnom podlaží bytového domu so 
súpisným číslom 509, ( nebytový priestor obchodu RUSINA) postaveného na parcele C-KN 
č. 876/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m², zapísaného na LV č. 
1399 k. ú. Námestovo. Predmetný bytový dom s občianskou vybavenosťou sa nachádza na 
Komenského ulici v Námestove.

Forma: Uchádzač ručne perom doplní do vopred pripravenej Nájomnej zmluvy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto obchodnej verejnej súťaže: údaje uchádzača, cenu ročného nájmu ( 
článok IV. ods. 1 zmluvy) účel nájmu ( článok II. ods. 3 zmluvy ), Nájomnú zmluvu podpíše, 
čím vyjadrí súhlas s jej ustanoveniami a odošle ju na Mestský úrad Námestovo v zmysle písm. 
C. Ustanovenia Nájomnej zmluvy účastník nemôže meniť.

Termín: v obálkach s označením „Súťaž na prenájom nebytového priestoru v bytovom 
dome na Komenského ulici č. 509“ najneskôr do 30. 07. 2021 do 12,00 hod.. Doplnená Ná-
jomná zmluva musí byť doručená na Mestskom úrade dňa 30.07.2021 do 12.00 hod., nie 
odoslaná na pošte. 

Vyhodnotenie: do 15. 08. 2021.
Viazanosť: do 31. 10. 2021 musí byť uzatvorená Nájomná zmluva s úspešným uchádza-

čom. V prípade ak úspešný uchádzač Nájomnú zmluvu v tomto termíne nepodpíše bude oslo-
vený v poradí ďalší uchádzač. 

Kritérium pre výber: cena ročného prenájmu nebytového priestoru bez energií, minimálna 
cena 3.973,00 EUR/rok  bez energií.

Trvanie nájmu: doba určitá najviac 5 rokov
Predpokladaný začiatok nájmu: 01. 10. 2021

Mesto Námestovo si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvede-
nia dôvodu. 

V prípade obhliadky nebytového priestoru kontaktujte JUDr. Martina Paneka – Vedúceho 
správneho oddelenia Mestského úradu Námestovo počas úradných hodín na telefónnom čísle: 
0905795104 resp. e-mailom na adresu: martin.panek@gmail.com.

                                                      
Zmluvu o nájme nebytového priestoru ako aj bližšie informácie nájdete na web stránke mesta Námestovo 

v sekcii „OBČAN – aktuality“

Ide o strojové sadenie kve-
tov rôznych druhov, ktoré 
sa postupne striedajú a tak 
je záhon rozkvitnutý od jari 
do jesene a na viacero rokov, 
keďže ide o trvalky.

V týchto dňoch už záhony 
začínajú rozkvitať, odkvit-
nuté kvety budeme postup-
ne nahrádzať inými druhmi, 
aby námestovské nábrežie 

i ďalšie časti mesta zdobili 
kvietky počas celého vege-
tačného obdobia a dotvárali 
tak  celkovú estetiku nášho 
mesta.

Ak sa 
mestu ten-
to postup 
v ý s a d b y 
o s v e d č í , 
c h c e m e 

v ňom pokračovať aj v bu-
dúcnosti.

Dušan JENDRAŠÍK
MsÚ

Foto: (msú)



 Po celých 25-tich ro-
koch pôsobenia v CVČ Ma-
ják ste sa rozhodli zanechať 
prácu s deťmi v tomto za-
riadení, ktorá vás určite te-
šila a napĺňala. Dôvodom 
vášho odchodu je „tých 25 
rokov“, alebo situácia okolo 
CVČ Maják, pertraktova-
ná v ostatnom čase najmä  
na rokovaniach poslancov?

Keď som pred 25 rokmi za-
čínala v centre, verila som, 
že práve výchova vo voľnom 
čase detí a mládeže je to, 
čomu sa chcem naplno veno-
vať, čo ma bude uspokojovať 
a napĺňať. V tom čase mi ani 
nenapadlo, že za mojím roz-
hodnutím odísť z centra bude 
práve hľadanie dôvodov ne/
potreby CVČ, ako aj  prob-
lém v  systéme financovania, 
ktorý nám okliešťuje celý 
rozsah činnosti len na krúž-
ky a dostatočný počet členov 
v nich.

 Kontrolná správa 
hlavnej kontrolórky mes-
ta a následne i väčšina 
poslancov v klube KDH 
poukazujú na nedostatky 
v hospodárení s finančný-
mi prostriedkami mesta v 
CVČ. Dôvodia, že mesto 
dopláca na deti v CVČ, 
ktoré do centra prichádza-
jú z obcí, pretože príspe-
vok na dieťa z mimo mesta 
je nepomerne nižší ako je 
príspevok mesta na die-
ťa z Námestova, čím CVČ 
chýbajú finančné pros-
triedky na činnosť a kaž-
doročne tak žiada túto 
stratu vykryť z rozpočtu 
mesta. Ako tento problém 
zo skúseností vnímate vy 
a prečo sa ho dlhoročne 

nedarí vyriešiť?
CVČ Maják vždy slúžilo 

všetkým deťom a mládeži 
bez rozdielu, či sú z mesta, 
či z okolitej obce. Námesto-
vo je okresným mestom, je 
centrom, kde rodičia z oko-
lia pracujú, deti tu navštevu-
jú školské a predškolské za-
riadenia, umelecké školy, sú 
členmi športových a iných 
klubov, prichádzajú za kul-
túrou či športom. Mnoho 
detí  reprezentuje Námes-
tovo v rôznych oblastiach. 
Sú to kamaráti, spolužiaci, 
rovesníci s rovnakými záľu-
bami, či záujmami, navzá-
jom sa ovplyvňujú, a preto 
majú dostať rovnakú šancu. 
Tak ako v základných ško-
lách, tak aj v predškolských 
zariadeniach,  v ZUŠ-kách a 
tiež v centre voľného času 
nájdeme deti zo spádového 
územia, čiže aj z okolitých 
obcí. S problémom finan-
covania a existencie zápasí,  
bohužiaľ,  len CVČ. Viem, 
že zodpovednosť za vznik-
nutú situáciu nemožno pri-
pisovať len zriaďovateľom 
centier. Len pre objasnenie 
problematiky: pod zníženie  
finančných prostriedkov na 
výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť v centrách sa podpísali 
legislatívne zmeny už v roku 
2007 kedy bol znížený ko-
eficient nápočtu na zabezpe-
čenie financovania centier. 
V tom čase až taký finančný 
problém centrá nepociťova-
li, pretože financie dostáva-
li na všetky deti, ktoré CVČ 
navštevovali, bez rozdielu. 
z akej obce boli. Napriek 
tomu, toto obdobie nepri-
nieslo nič pozitívne v oblas-
ti záujmového vzdelávania. 
Vznikali a umelo sa vytvára-
li podmienky pre nové zaria-
denia bez odbornej prípravy 
a znalosti problematiky, kto-
ré slúžili len pre prísun fi-
nančných zdrojov. Následná 
transformácia stredísk záuj-
mového vzdelávania na cen-
trá voľného času  priniesla 
v roku 2013 ďalšie negatív-
ne dopady. Pri základných 
školách sa umelo vytvorilo 
množstvo centier voľného 
času, ktoré okrem finančné-
ho efektu boli aj obsahovo 
zamerané len jednostranne 
– na podporu krúžkov. Tie 
mnohokrát fungovali len 
v rovine nácviku kultúrneho 
programu pri rôznych prí-
ležitostiach. Toto obdobie 
prinieslo ďalšie drastické 
zníženie financií, čo viedlo 
k postupnému zániku centier 
voľného času s dlhoročnou 
tradíciou a kvalitnou činnos-
ťou. Systém financovania 
podľa môjho názoru nie je 
nastavený správne. Financie 

smerujú paušálne všetkým 
deťom vo veku od 5 do 15 
rokov na všetky samosprávy 
bez ohľadu na to, či samo-
správa má kapacitu zabez-
pečiť mimoškolskú záujmo-
vú činnosť. To znamená, že 
každá obec dostáva finanč-
né prostriedky na záujmo-
vé vzdelávanie detí podľa 
počtu obyvateľov s trvalým 
pobytom na území obce od 
5 do 15 rokov veku. Z takto 
pridelených finančných pro-
striedkov by mala financo-
vať náklady na záujmové 

vzdelávanie detí v CVČ do 
30 rokov veku.  Druhá stra-
na mince je, že aj nemusí, 
pretože nie sú účelovo via-
zané a finančné prostried-
ky môžu obce využiť aj na 
iné účely, než je výchova 
a vzdelávanie detí a mláde-
že. Vďaka týmto legislatív-
nym zmenám mnohé centrá 
len prežívajú a sú odkázané 
na milosť, či nemilosť sta-
rostov a zastupiteľstva. My 
sme mali tú výhodu, že obce 
sa vždy podieľali na finan-
covaní  záujmovej činnosti 
„svojich“ detí a prispievali 
na činnosť CVČ. Tvrdenia 
poslancov, že je to nepomer 
a že mesto dopláca na deti 
z obcí...  mám na to svoj ná-
zor, ale súhlasím, mohli by  
prispievať viac. Je to však 
na ich rozhodnutí, či prispe-
jú a koľko prispejú. Na 
druhej strane, krúžky vedie-
me aj priamo v obci, kde má 
centrum zriadené elokované 
pracoviská, v priestoroch, 
za ktoré však nájom nepla-
tí. Zdá sa mi preto nefér, 
aby sa obce rovnako podie-
ľali na financovaní centra, 
keď využívajú len služby 
krúžkovej činnosti, ktorá sa 
uskutočňuje v ich vlastných 
priestoroch. Cevečká majú 
širokospektrálne zameranie, 
neorientujú sa len na krúž-
ky. Z vyhlášky nám vyplýva 
okrem pravidelnej krúžko-
vej činnosti aj  príležitost-
ná činnosť formou podujatí, 
súťaží, olympiád, výletov a 
exkurzií, prázdninová čin-
nosť formou táborov, ako 
aj metodická a odborná po-
moc v oblasti práce s deťmi 

v ich voľnom čase školám, 
školským zariadeniam, ob-
čianskym združeniam vyko-
návajúcim činnosť zamera-
nú na deti a mládež.  Majú 
sa tiež rovnako podieľať? 
Mnohé centrá sú zriaďova-
teľom, ktorý vidí zmysel 
efektívneho trávenia voľné-
ho času detí a mládeže, dofi-
nancované, iné bojujú o svo-
ju existenciu.
 Z radov poslancov 

odzneli aj výhrady na ob-
sah činnosti CVČ – podľa 
nich iba cca 19 % celko-

vých aktivít tvorí záujmo-
vá činnosť, ktorá by podľa 
nich mala mať v CVČ pri-
oritu. Vzdelávacia a spolo-
čensko-športová činnosť, 
ktoré tvoria väčšiu časť 
koláča činnosti CVČ pat-
ria, podľa prezentovaných 
názorov niektorých po-
slancov skôr školám, ktoré 
ich rovnako aj robia. A tak 
sú podľa týchto názorov 
tieto dva druhy činnosti 
v CVČ akoby realizované 
duplicitne, a teda de facto 
v CVČ zbytočné a tak aj 
činnosť, aj prostriedky na 
ich realizáciu treba prak-
ticky presunúť na vzdelá-
vacie inštitúcie - školy. Ako 
to zo skúseností a organi-
zácie činnosti vidíte vy?

Tak ako väčšina školských 
zariadení aj toto má svo-
ju históriu, ktorá sa datu-
je od roku 1978. Aj keď sa 
počas tohto obdobia veľa 
zmenilo, nezmenilo sa jeho 
zameranie – motivácia detí 
a mládeže k záujmovým 
činnostiam, pretože nebez-
pečenstvo nudy vo voľnom 
čase môže viesť k defor-
movanému usporiadaniu ži-
votných  hodnôt. Centrum  
zohráva dôležitú úlohu 
pri výchove detí a mláde-
že v ich voľnom čase. Vý-
sledkom  činnosti centra je 
efektívne trávenie voľného 
času mladých ľudí a súčasne 
ochrana pred negatívnymi 
vplyvmi prostredia, v kto-
rom sa práve nachádzajú,či 
žijú. Naša krúžková činnosť 
nie je zameraná jednostran-
ne, ponuka je pestrá a hlav-
ne – vychádza z dopytu detí. 

Ak je záujem detí a rodičov 
o jazykové, tanečné, špor-
tovo-pohybové či tvorivé 
krúžky, nevidím dôvod ich 
meniť len preto, že také sú 
aj na školách. Pohybu nik-
dy nie je dosť, hlavne v sú-
časnej dobe, preto argument 
duplicity krúžkov u mňa ne-
obstojí. Neviem čo je 19 %, 
odkiaľ majú poslanci túto 
štatistiku. Ak chcú hodno-
tiť, musia sa viac zaujímať 
a informovať o činnosti 
CVČ. Podstatnou prioritou 
centier voľného času je ich 

celoročná prevádzka, má ši-
roký a stály záber cieľovej 
skupiny na materské, zák-
ladné, ale aj stredné školy, 
rodičov a verejnosť. Venuje 
sa práci s talentovanou mlá-
dežou, koordinuje predme-
tové olympiády a športové 
súťaže, venuje sa dobrovoľ-
níctvu, ako aj práci sociál-
ne znevýhodnených a han-
dicapovaných, má kvalitnú 
a profesionálnu táborovú 
a rekreačnú činnosť, projek-
tovú činnosť, ale aj medzi-
národnú spoluprácu, ktorú 
ako jedinú sme z finančných 
dôvodov nedokázali napl-
niť. Kto dofinancuje tieto 
činnosti? Treba si uvedomiť, 
že záujmová činnosť v CVČ 
nie je len o krúžkoch, aj 
keď to k tomu pomaly spe-
je. Zriaďovateľ nám s ohľa-
dom na systém financovania 
okliešťuje rozsah činnosti, 
sme ako rukojemníci, držaní 
v neistote, závislí od aktuál-
nej vôle zriaďovateľa, kde 
v hre je existencia centra. 
Ak by sa malo centrum za-
merať len na krúžkovú čin-
nosť, v tom prípade prečo 
nie, nech ju robia školy, ak 
majú na to kapacity, chuť, 
čas a silu popri svojej už tak 
náročnej práci. 
 Prečo sa, podľa vás, 

začali riešiť spomína-
né témy – náplň činnosti 
CVČ, zvyšovanie finanč-
ných požiadaviek CVČ na 
činnosť z rozpočtu mesta 
teraz, a neriešili sa prie-
bežne? Mesto má v rade 
CVČ svojich zástupcov, 
ktorí určite o problémoch 
vedia dlhodobejšie a tak 

rovnako mohli prichádzať 
s návrhmi, ako napr. vyro-
kovať zvýšenie príspevku 
na dieťa od obcí, resp. za 
zriaďovateľa – mesto – sa 
zúčastňovať na týchto ro-
kovaniach, ktoré by tak 
boli snáď efektívnejšie. 

Hľadajú sa dôvody, ako 
položiť centrum a uvoľniť 
priestor. Veď majú toľko 
pádnych argumentov o nee-
fektívnosti fungovania tejto 
inštitúcie, že sa čudujem, 
že tu ešte CVČ je. Okres 
Tvrdošín má na počet oby-
vateľov dve cevečká, v Ná-
mestove majú problém s jed-
ným. V rade CVČ máme 
delegovaných poslancov za 
KDH, ktorí o probléme ve-
dia, ale to je asi tak všetko, 
čo vám k tomu viem pove-
dať. Žiadna vôľa, žiadny zá-
ujem, žiadna pomoc. K tým 
finančným požiadavkám len 
toľko: my sme nežiadali 
viac ako zákonom dané na-
výšenie tabuľkových platov 
zamestnancov, už roky sme 
nastavení na úsporný režim.
 Z rokovaní MsZ vy-

plynulo, že sťahovanie sa 
CVČ do ZŠ Slnečná „je na 
spadnutie“. Rovnako sa 
ta má presťahovať ZUŠ-
-ka. Ako vy vnímate toto 
rozhodnutie a je to, podľa 
vás, dobré riešenie?

Rešpektujem rozhodnutie 
zriaďovateľa, vôbec sa tomu 
nebránim, ak sa pre centrum 
vyrokujú adekvátne pod-
mienky. No, bohužiaľ, zá-
mer je istý, cesta  žiadna. 
Chýba komunikácia a ja sa 
k tejto otázke neviem vyjad-
riť, pretože som do dnešné-
ho dňa nedostala relevantnú 
informáciu kde, kedy a za 
akých podmienok sa majú 
uskutočniť tieto zmeny.
 Deťom, nielen vlast-

ným, ale i mnohým generá-
ciám tých námestovských 
i mimonámestovských ste 
dali kus zo svojho života. 
Komu/čomu bude patriť 
tá ďalšia časť?

Počas mojej takmer 
26-ročnej profesijnej ka-
riéry v CVČ Maják som 
mala možnosť spoznať ne-
skutočné množstvo detí, 
mnoho z nich má už vlast-
né deti a vždy sa teším, keď 
ich privedú do centra a spo-
ločne si zaspomíname na 
detské časy prežité v tomto 
školskom zariadení. S nie-
ktorými som v stálom kon-
takte, sú to úspešní mladí 
ľudia, z čoho sa veľmi te-
ším. Neviem, aká bude moja 
ďalšia cesta, ale viem, že na  
CVČ Maják budem vždy s 
láskou spomínať, pracovať 
v ňom bola moja srdcová 
záležitosť. Prajem Centru 
voľného času Maják, nech 
zostane večne mladé, nech 
bojuje o svoje miesto v spo-
ločenskom živote, nech 
napreduje a prinesie vždy 
niečo nové a prospešné pre 
naše deti, pre našu spoloč-
nosť, pre našu budúcnosť.

Anna LAJMONOVÁ
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Želanie A. Kršákovej: Nech CVČ Maják zostane večne mladé...
Mgr. Alica Kršáková venovala celý profesijný život 

práci s deťmi a mládežou. Od roku 1995 sa venovala 
ich rozvoju v námestovskom Centre voľného času 
Maják. Po 25-tich rokoch však pre ňu svetlo „ma-
jáku“ zhasína – z CVČ sa rozhodla odísť. Zaujíma-
li nás dôvody ukončenia práce, počas ktorej za tie 
roky spoluformovala mnohých, dnes už dospelých 
a úspešných mladých ľudí a postupom času už aj 
ich deti. 

Na podujatiach CVČ Maják býva vždy skvelá atmosféra a tak na ne chodia námestovské i mi-
monámestovské deti - mnohé i s rodičmi -  veľmi rady.              Foto: ar cvč

Mgr. Alica Kršáko-
vá  po skončení štú-
dia na Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava v Dol-
nom Kubíne absol-
vovala magisterské 
štúdium Pedagogiky 
voľného času na Uni-
verzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Ná-
sledne si štúdium roz-
šírila o špecializačné 
kvalifikačné štúdium 
v odbore Pedagogika 
mentálne postihnu-
tých so zameraním na 
vychovávateľstvo. 

Profesijne začínala 
ako pedagogička na 
I. stupni ZŠ. Neskôr 
v roku 1995 nastúpila 
do CVČ Maják ako vy-
chovávateľka. Od roku 
2004 bola zástupky-
ňou riaditeľky a 10 ro-
kov nato, v roku 2014, 
bola zvolená za riadi-
teľku tohto CVČ. 
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Kniha nášho kolegu vyhrala 
súťaž Kniha Oravy!

V súťaži Kniha Oravy 
2020, ktorú usporiadala 
Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne, hlasovalo 1 438 
čitateľov. Spomedzi 21 
nominovaných kníh naj-
viac hlasov získala kniha 
spisovateľa Jozefa Medar-
da Slovíka: Goral Karol a 

zázračná bylina.
Autor je zároveň 

odborným pracovní-
kom našej Mestskej 
knižnice, takže jeho 
víťazstvo nás teší o to 
viac. Túto knihu náj-
dete, samozrejme, aj 
u nás v knižnici.         
             (DK)

 V apríli a máji si mohli 
návštevníci knižnice pozrieť 
výstavu Druhy chráneného 
vtáčieho územia Horná Ora-
va, ktorú sme si pre vás pri-
pravili v spolupráci s Chrá-
nenou krajinnou oblasťou 
Horná Orava. 
 Pred Domom kultúry si 

môžete pozrieť výstavu ve-
novanú festivalu Slanický 
ostrov divadla - retrospektí-
va 2020 a téma na rok 2021. 
Dom kultúry v Námestove je 

partnerom tohto multižánro-
vého festivalu, program spo-
ločne dolaďujeme a tešíme sa 
na september. Tohtoročnou 
témou festivalu je ON.
 V našich priestoroch pred-

stavil svoju tvorbu aj dolno-
kubínsky autor, výtvarník a 
pedagóg, Daniel Marček. 
 Zastavte sa u nás a pre-

zrite si inšpiratívne diela ab-
solventov základných ume-
leckých škôl. Prezentujú sa 
žiaci SZUŠ Fernezová a ZUŠ 

I. Kolčáka v Námestove – 
pod vedením Janky Sýkoro-
vej Peštovej. Prvá menovaná 
SZUŠ pripravila po ročnej 
nútenej prestávke aj hudob-
no-tanečný program svojich 
žiakov a absolventov. Deti i 
pedagógovia sa veľmi tešili, 
že sa konečne môžu odpre-
zentovať na doskách, kto-
ré znamenajú svet a rodičia 
mohli byť pyšní na svoje ta-
lentované deti. 

(DK)

Otvorili sme dvere výstavám!

Výstava, ktorú si pre vás prichystali žiaci zo SZUŠ Fernezová.

Na ceste
Naši priatelia z Oravskej 

knižnice Antona Habo-
vštiaka nás prizvali do je-
dinečného projektu Na ces-
te – posúvame naše knihy 
ďalším čitateľom. V máji 

sme spoločne umiestnili 
skrinku s knihami do ča-
kárne autobusovej stanice 
v Námestove, tak nech sa 
páči – spríjemnite si čaka-
nie na svoj spoj! Vyradené 

knihy na vás čakajú aj pred 
našou knižnicou, projekt 
sme pomenovali Vezmi si 
ma! – staré knihy hľadajú 
nový domov. 

          (DK)

Vernisáž výstavy absolventov výtvarného oboru na ZUŠ I. Kolčáka v Námestove pod vedením 
Janky Sýkorovej Peštovej.

Kino Kultúra 
otvorené

Od piatka 21. mája sme za-
čali opäť premietať aj v na-
šom Kine Kultúra. Rozbeh 
bol pomalý, ľudia trochu vá-
hali, ale postupne sme sa na-
vzájom „ostrieľali“ a diváci 
prichádzajú. Zaujímavosťou 
je, že naše kino sa teší veľ-
kej obľube hororov, ktoré 
sa hrávajú v piatky. Stredy 
sú vyčlenené pre náročnej-
šieho diváka – ponúkame 
väčšinou artové projekcie v 
rámci fi lmového klubu, vo 
štvrtky uvádzame premiéry, 
piatky spomínané fi lmy, pri 
ktorých sa bojíte, soboty re-
fl ektujú aktuálnu ponuku a 
nedele sú vyhradené pre deti 
a rodinné fi lmy.            (DK)

Týždeň detí
Na začiatku júna sa už tra-

dične slávi Medzinárodný 
deň detí. My, v Dome kul-
túry, sme sa rozhodli, že bu-
deme oslavovať rovno celý 
týždeň. V pondelok nás na-
vštívili deti zo Základnej 
školy Slnečná Námesto-
vo. Absolvovali prehliadku 
knižnice obohatenú o lite-
rárne súťaže, tvorivé čítanie, 
hľadanie pokladu a divadel-
ný rýchlokurz. Tí najaktív-
nejší si odniesli knihy, ktoré 
nám venoval Marián Grígeľ. 
V utorok sme pokračovali 
premietaním fi lmov pre naj-
menších, pre školy, ktoré sa 
vopred nahlásili. V stredu 

preskúmali zákutia DK NO 
deti zo Súkromnej materskej 
školy a detských jaslí ŽAB-
KA – prečítali si knižky, 
navštívili výstavu a vyskú-
šali nové sedačky v sále. O 
kreatívny koniec týždňa sa 
postarala SZUŠ PIERROT a 
učiteľka Denisa Šimurdová 
Trabalíková – odprezento-
vali svoje pásmo umelecké-
ho prednesu i detského di-
vadla, za čo im patrí veľká 
vďaka. Dobré divadlo rozví-
ja obrazotvornosť, inšpiruje, 
podnecuje k hre a núti nás 
premýšľať – preto má zmy-
sel ho robiť i podporovať.   
          (DK)

Európske hlavné 
mesto kultúry 2026

Dom kultúry je súčasťou 
príprav kandidatúry na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
Žilina Beskydy 2026. Ak-
tívne komunikujeme s orga-
nizačným tímom EHMK a 
veríme, že spoločne úspešne 
premeníme kandidatúru a v 
roku 2026 sa aj mesto Ná-
mestovo premení na jedno z 
centier európskeho kultúrne-
ho života!                      (DK) Tie najaktívnejšie deti sa potešili darovanej knihe.

9. ročník Impulzy – Námestovské autorské čítania
V priestoroch Domu kul-

túry v Námestove sa 28. 
júna uskutočnil už 9. roč-
ník Impulzy – Námestov-
ské autorské čítania pre 
študentov stredných škôl. 
Pravidelne ich podporuje 
Fond na podporu umenia. 
Súčasťou bol aj ilustrátor-
ský workshop – selfi e au-
toportrét  so známym ilu-
strátorom a výtvarníkom 
Miroslavom Knapom. Číta-
lo sa aj na Gymnáziu Anto-
na Bernoláka v Námestove. 
Na čítačke svoju literár-
nu tvorbu priblížili básni-
ci Igor Hochel a Katarína 
Džunková, predstavili sa 
prozaici Jozef Kaščak, Jana 
Plauchová, Valentína Se-
dileková. Pozvanie prijali 
poetka Elena Hedvíghyo-

vá Jung, spolu s manželom 
spisovateľom Paulom Tien 
Jungom, ktorý porozpráva 
o jeho rodisku v ďalekej 
Číne. Podujatie moderoval 
Peter Zemaník, osvedčený 
moderátor z Rádia Regina. 
Atmosféru dopĺňal hudobný 
sprievod Miloša Železňáka. 
Skvelí autori sú zárukou 

propagácie kvalitnej litera-
túry medzi študentmi, vy-
tvárajú priestor na vzájom-
nú inšpiráciu, spoločne sa 
delia o ich vlastné literárne 
začiatky a povzbudzujú aj k 
návšteve vynovenej námes-
tovskej knižnice.   

Mgr. Jozef Medard 
SLOVÍK  

Gorazdovo výtvarné Námestovo
V tomto roku organizujeme 

už XXV. ročník celosloven-
skej súťaže a výstavy detí i 
mládeže zameranej na národ-
nú históriu. O tom, že sa táto 
výtvarná súťaž teší veľkej 
obľube, svedčí aj počet pri-
hlásených prác – celkom 551. 

Porota, ktorá starostlivo po-
sudzovala všetky diela,  pra-
covala v zložení: Mgr. art. 
Miroslav Knap, grafi k a pe-
dagóg, predseda poroty, Mgr. 
art. Ignác Kasan, výtvarná 

pedagogička, Mgr. Janka Sý-
korová Peštová, výtvarníčka 
a pedagogička. Rozhodli sa 
udeliť 29 ocenení. Hlavnú 
cenu, ktorú udeľuje primá-
tor mesta Námestovo, získa-
la tento rok 7-ročná Karolína 
Chabrečková. Porota sa ju 
rozhodla odporučiť, aby po-
zitívne motivovala najmlad-
šiu vekovú kategóriu a od-
menila ju tak za tvorivosť i 
zvládnutú techniku.

Ceny, diplomy a čestné 

uznania boli oceneným au-
torom odovzdané 17. júna 
2021, keď sa konali tvorivé 
dielne pre žiakov priamo na 
námestí a hudobný program, 
o ktorý sa postarali miestne 
ZUŠ a slávnostná vernisáž 
výstavy. Tá bude skrášľovať 
naše priestory až do 3. sep-
tembra 2021. 

Podujatie z verejných zdro-
jov podporil Fond na podpo-
ru umenia.                     

(DK)

Projekt Impulzy - Námestovské autorské čítania a Gorazdo-
vo výtvarné Námestovo z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia
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Chceme poďakovať
Školský rok sa skončil a my 

sa chceme za ním obzrieť 
krátkym hodnotením. 

Bol to zaujímavý rok. Pan-
démia ho zmenila na neoby-
čajný. Môžeme konštatovať, 
že aj napriek obmedzeniam 
sme sa posunuli dopredu. 
Chcem poďakovať všetkým 
zamestnancom Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda 
v Námestove za ich každo-
denný prínos do spoločného 
diela. 

Už v septembri sme v spo-
lupráci s rodičmi prešli po 
rôznych možnostiach diš-
tančného vyučovania na jed-
notnú platformu Microsoft 
Teams. Postupne sme, celá 
škola, prešli na takéto vyu-
čovanie. Spoločnými silami 
– školeniami sme si osvojili 
tento spôsob výučby. Niek-
torí učitelia využívali aj hyb-
ridné vyučovanie, ak bol nie-
kto chorý doma, vzdelával sa 
spolu s deťmi v škole pomo-
cou digitálnych technológií.

Samozrejme, že to nenahra-
dí osobný kontakt, ale je to 
možnosť komunikácie. Po-
rady, predmetové komisie, 
rodičovské združenia  fungo-

vali tiež podobne. Možnosť 
zúčastniť sa  z tepla domo-
va rôznych webinárov bolo 
a stále je veľkým pozitívom 
pre každého učiteľa.

Otvárali sme sa okoliu cez 
našu stránku, napríklad sme 
sa nemohli stretnúť s pred-
školákmi, poslali sme im po-
zdrav vo forme videa, ktoré si 
mohli pozrieť na našej strán-
ke. Bol to krátky program, 
ktorý  nacvičili pani učiteľky 
s našimi prvákmi. Možno aj 
to spôsobilo, že sa nám pre 
budúci školský rok zapísal 
rekordný počet prvákov.

Pripravil sme video o ško-
le. Podporili sme misie v Ja-
kutsku cez misijný program 
Tehlička. Prezentovali sme 
sa cez rádio Lumen, kde sme 
predstavili našu školu, našu 
prácu, zapojili sa aj bývalí 
absolventi. Druháci nacviči-
li s pani učiteľkou triednou 
program pre rodičov, ktorý je 
tiež na našej stránke.

Nedarí sa nám zabezpe-
čiť vhodné priestory, nemá-
me možnosť ísť cvičiť do 
telocvične susednej školy.  
Chcem poďakovať všetkým 
poslancom, ktorí sa snažia 

nám pomôcť, chcú rozumieť 
našim problémom. Muse-
li sme čeliť rôznym ohová-
raniam, výmyslom o našej 
škole, hlavne na facebooku. 
Mali sme reagovať? Na kaž-
dú nepravdu? Už od začiatku 
fungovania našej školy počú-
vame posmešky „cirkevňáci, 
len sa tam modlíte“. 

Za nás hovoria výsledky de-
viatakov v testovaniach, ale-
bo pri prijatí na stredné školy. 
Naša účasť na súťažiach, či 
už dejepisnej, výtvarnej, reci-
tačnej, jazykovej, matematic-
kej nám pomohla zviditeľniť 
sa aj v tomto náročnom čase. 
Naše akcie a rôzne aktivity 
nech presvedčia tých, ktorí 
majú zavreté oči aj uši. 

Chcem popriať všetkým 
učiteľom, aby si poriadne 
oddýchli cez prázdniny. Žia-
kom prajem aktívny odpoči-
nok – venovaný čítaniu kníh, 
športovaniu, pomoci doma. 
A rodičom tiež veľmi pek-
ne ďakujem za ich spoluprá-
cu pri vyučovaní, prajem im 
múdrosť pri výchove svojich 
detí.

Ing. Mgr. Marta 
KURTULÍKOVÁ

Deti deťom
Tretieho júna sme slávili cirkevný 

sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela 
a krvi. Krásnu slávnosť sme spojili 
s oslavou Dňa detí. Začali sme tried-
nickými hodinami, kde prvé miesto 
mala  modlitba ruženca. Najstarší žiaci 
– ôsmaci a deviataci boli poverení, aby 
si pripravili súťaže pre svojich mladších 
spolužiakov. 

Deviataci sa presunuli k salezián-
skemu stredisku, kde mali pripravené 
stanovištia pre žiakov 5. až 7. ročníka 
– Tajné písmo, Vodník, Hudba v hrsti, 
Popoluška, Naháňačka, Šípky, Mašinka 
a Streľba.

Ôsmaci svojich 14 stanovíšť rozmiestnili 
v okolí školy. Žiaci 1. stupňa si svoje sily mohli 
zmerať v rôznych disciplínach: štafetový beh, 
piškvorky, beh s loptičkou na lyžici, Kubo velí, 
kričaná, preťahovaná lanom atď., atď.  Jednotli-
vé disciplíny vyžadovali tímovú spoluprácu, vy-
trvalosť, sústredenosť aj fyzickú silu. Za každú 
splnenú disciplínu dostali deti pečiatku na pri-

pravenú kartičku a sladkú odmenu. 
Veľká vďaka patrí ôsmakom a deviatakom za 

pripravený program, ale radosť, smiech, veselá 
nálada a šťastie v očiach najmenších bola pre 
nich tou najlepšou odmenou.

Okrem súťaží žiaci absolvovali aj zdravotnú 
prípravu – prednášku o prvej pomoci pre našich 
žiakov pripravili mladí z OZ Oravská pomoc, 
viac info: www.oravskapomoc.sk. 

Mgr. Mária ONDROŠOVÁ

Nenechaj to ležať!
„Aj jedno vyzbierané vrece 

odpadu mení náš spoločný 
domov.“ 

Toto je heslo kampane RE 
246 úroveň 2.0. Inšpirácia po-
chádza od pápeža Františka 
z jeho encykliky Laudato Si. 
Svätý Otec nás v nej pozýva 
chrániť jeden z najväčších Bo-
žích darov, ktorým je príroda. 

Pozýva ľudí k aktívnemu ko-
naniu – vyčistiť náš spoločný 
domov od odpadkov. Encykli-
ka obsahuje 246 bodov a Ko-
misia pre mládež v Spišskej 
diecéze si dala za cieľ vyzbie-
rať práve toľko vriec odpadu.

 Do tejto aktivity sa s rados-
ťou zapojili aj žiaci našej ško-
ly. Využili pekné počasie na 

krátke prechádzky, zobrali vre-
cia a rukavice a vyčistili okolie 
školy, nábrežie Oravskej prie-
hrady aj niektoré ulice v meste. 
Žiaci spolu so svojimi učiteľmi 
z Cirkevnej základnej školy sv. 
Gorazda vyzbierali spolu 58 
vriec odpadu. Každou environ-
mentálnou aktivitou chceme 
vzbudiť záujem žiakov o prí-

rodu, naučiť ich 
vnímať prostre-
die okolo seba a 
pripomínať im 
dôležitosť jej 
ochrany a zacho-
vanie pre budúce 
generácie. 

Ďakujeme za 
ochotu pomôcť 
prírode!

PaedDr. Mária 
UHLIARIKOVÁŽiaci 4. A a 4. B triedy vyčistili okolie amfiteátra.                              Foto: (czš)

Súčasťou oslavy boli aj športové súťaže, ktoré deti vždy 
lákajú.                Foto: (czš)

Deň zeme
Ako každoročne, aj tento 

rok sme oslavovali na našej 
škole ,,Deň Zeme“. Tohtoroč-
né oslavy sme poňali formou 
prírodopisných, výtvarných a 
environmentálnych úloh od 
pondelka 18. do piatku 23. 
apríla. Jednotlivé triedy si 
pripravili svoj program podľa 

záujmu a zručností detí. Do-
zvedeli sa, prečo a ako vzni-
kol Deň Zeme. Pochopili, 
prečo si máme vážiť našu 
planétu, ako jej môžeme po-
môcť a ako sa máme k nej 
správať.

Všetky triedy 1.–4. roční-
kov si plnili zábavné úlohy, 

tvorili výrobky z odpadového 
materiálu, zostavili pravidlá 
ako sa starať o našu krás-
nu prírodu formou plagátu. 
Veríme, že si budeme vážiť 
a ochraňovať našu Zem. Veď 
je len jedna a je pre nás všet-
kých.

 ZŠ Slnečná

ZŠ KOMENSKÉHO

Poďakovanie

Vedenie ZŠ na Ulici Ko-
menského v Námestove ďa-
kuje zriaďovateľovi mestu 
Námestovo, ZRPŠ pri ZŠ, 
všetkým rodičom, učiteľom, 
priateľom a podporovateľom 
za pomoc a priazeň v škol-

skom roku 2020/2021.
Ďakujeme, že ste prispeli 

a aktívne ste pomohli zvlád-
nuť obdobie silne poznačené 
opatreniami Covid a pomohli 
žiakom a rodičom prekonať 
veľmi komplikované obdobie 

vo vzdelávaní našich žiakov 
v tomto školskom roku.

Prajeme vám príjemné 
prázdninové obdobie a teší-
me sa na stretnutie v novom 
školskom roku 2021/2022.

Mgr. Ľubomír JAŇÁK

Sovičková trieda nocovala v škôlke
Raz jedna maminka zo so-

vičkovej triedy prezradila, čo 
robievajú ako rodina v piatok 
večer... no predsa majú domá-
ce kino... Stačila taká všed-
ná informácia a pani učiteľ-
ky sovičkovej triedy poslali 
pozvánky malým sovičkám, 
aby prišli v určený deň (18. 
júna) na nocovačku do škôlky. 
Takmer všetky deti už len ráta-
li dni, kedy bude piatok večer 
(aspoň sa doučili dni v týžd-
ni). A nesklamali sa. Ich očká 
očakávajúce dobrodružstvo 
celý večer neprestali žasnúť 
nad tým, čo všetko videli a za-
žili. Najskôr ich na lúke Po-
lárka a Ponožka upokojili, že 
mravce nie sú nepriatelia. Pý-
tate sa: „Polárka a Ponožka? 
Nejaké rozprávkové bytosti?“ 
Veru, boli ako z rozprávky 
a hneď si získali priazeň všet-

kých detí. Dvaja mladí skauti. 
So skautským pozdravom sa 
začala ich cesta za skrytým 
pokladom. Samozrejme, pred 
múdrymi malými sovami ne-
ostal skrytý dlho a o chvíľu 
si sladký poklad ukladali do 
skriniek. Šunkovou pizzou 
zahnali hlad, oslávili Štev-
kove narodeniny s výbornou 
tortou ozdobenou poctivým 
ovocím, čokolá-
dovým koláčom, 
a množstvom 
ovocia (mňam 
mňam)... Večer 
sa niesol v zna-
mení spevu, ani-
mátorky Emky 
sa postarali o hry 
a tance, nasledo-
valo rozprávkové 
kino v pyžam-
kách a... dobrú 

noc... neuveríte, ale aj sovič-
ky napokon zaspali. Ďaleko 
od rodičov nad nimi bdeli ich 
škôlkarské mamky, pani uči-
teľky Janka Adamcová a Ma-
rika Schniererová. Ráno boli 
odmenení medailou z prvej 
škôlkarskej nocovačky. Ďaku-
jeme za lásku a starostlivosť, 
ktorú dávate našim deťom.              

                    Vďační rodičia

Deti plnili zábavné úlohy, ktorými si pripomínali a cez ne aj uvedomovali dôležitosť ochrany 
našej planéty, napríklad aj starostlivosťou o okolitú prírodu.                                      Foto: zš sl

Skauti s nami.                     Foto: (mš k)
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Mikrobióm a jeho prenos 
na dieťa pri pôrode

O význame mikrobiómu 
(alebo tiež mikrofl óry, ktorú 
tvoria baktérie a kvasinky dl-
hodobo žijúce v rôznych čas-
tiach tela človeka, poz. red.) 
na naše zdravie už po rokoch 
pochybuje asi málokto zainte-
resovaný. 

Na trhu medzičasom exis-
tujú možnosti podobné vyšet-
reniu genómu človeka. S tým 
rozdielom, že sa nevyšetruje 
ľudský genóm, ale medzi-
časom sa dá vyšetriť genóm 
baktérií, napr. v ľudskom čre-
ve.  A to nielen v rámci neja-
kej medicínskej štúdie, ale už 
aj na komerčnej báze za pár 
stoviek eur. 

Na vyšetrenie mikrobiómu 
sa zhodou okolností používa, 
aj vďaka Covidu-19 neslávne 
známa metóda PCR. 

Dá sa ňou diagnostikovať 
kvalitatívne a kvantitatívne 
zloženie baktérií v čreve. 

Ba čo viac, na trhu sa už 
adaptovali fi rmy, ktoré po-
tom sľubujú, že vedia prípad-
né „zlé“ bakteriálne osídlenie 
čreva pozitívne ovplyvniť. 

Buď ide o jednoduché mo-
difi kované mliečne výrob-
ky (najznámejší asi Actimel, 
ale je ich na trhu priehrštie), 
alebo potom personifi kova-
né kapsule s obsahom „tých 
správnych“ baktérií. Aj keď o 
tom, ktoré baktérie sú tie pra-
vé, ešte nepanuje úplná zho-
da. Kyslé mlieko a mliečne 
výrobky z prvej ruky sú, sa-
mozrejme, najlepšie, ale majú 
najhorší marketing...

Problém spomínaných pre-
parátov vo forme kapsulí je 
aj v tom, že musia riešiť aj 
problém takzvaného delivery, 
a teda doručenia baktérií na 
miesto, kde by mali pôsobiť, 
najčastejšie v hrubom čreve. 
A to môže byť, vzhľadom to, 
že sa podávajú ako kapsuly a 
musia odolať pôsobeniu trá-
viacich štiav a enzýmov, prob-
lém. Najlepšie teda je, keď 
problém bakteriálneho osíd-
lenia ani nenastane. Okrem 
iného sa tomu môžeme snažiť 
vyhnúť napríklad vyhýbaním 
sa nadužívania antibiotík.

Aj vzhľadom na túto kom-
plikovanú situáciu pri preno-
se „správnych baktérií“ sme 
sa spolu s kolegami v rámci 
slovenského biohackatonu 
témou mikrobiómu zaoberali 
možnosťami napomôcť pre-

nosu mikriobiómu pri pôro-
de.  Preberali sme možnosti 
prevencie porúch mikrobiómu 
a konkrétne to, ako umožniť 
prirodzený prenos mikrobió-
mu z matky na dieťa po pôro-
de cisárskym rezom. 

Za normálnych okolnos-
tí dochádza k prenosu mik-
robiómu pri pôrode, kedy je 
dieťa osídľované baktériami z 
pôrodných ciest. Prenos mik-
robiómu je potom doplňovaný 
kožným kontaktom po prilo-
žení dieťaťa k matke a násled-
ne kojením. Už pred korona-
krízou sme boli na Slovensku 
svedkami nárastu frekvencie 
pôrodov cisárskym rezom 
(> 30 %). Tento trend sa aj 
vzhľadom na koronakrízu a 
stúpajúci vek rodičiek pravde-
podobne nezlepší. 

Cisársky rez má svoje in-
dikácie a tie by sa mali čo 
najstriktnejšie dodržovať. 
Cisársky rez je často život za-
chraňujúcim zákrokom. Ne-
možno sa ale ubrániť dojmu, 
že existujú aj pôrody cisár-
skym rezom, takpovediac, „na 
želanie“... 

Bolo by preto dobre, aby vo 
všeobecnom povedomí akcen-
toval aj význam mikrobiómu 
a jeho prenosu pri klasickom 
pôrode. Takzvaná metóda va-
ginálneho seedingu ako kom-
penzačná metóda prenosu 
mikrobiómu, ak k tomu ne-
môže dôjsť prostredníctvom 
prirodzeného pôvodu, sa síce 
diskutuje a je predmetom pre-
biehajúcich štúdií, nie je ale 
zďaleka ešte štandardizovaná 
a dostupná širokej populácii. 

MUDr. Ivan VORČÁK

(Viac o téme v článku: 
Vedci: Zdravie novoroden-
cov ovplyvňujú mikróby 
matky)

Mibriobióm rodičky ovplyvňuje zdravia dieťaťa.         Foto: int.

MuDr. Ivan Vorčák
Atestovaný kardiológ

Čarovná moc prázdnin
Posledné dva školské roky 

boli veľmi netradičné, nevšed-
né a pre mnohé deti aj dospe-
lých tiež pomerne náročné. 
Dovolíme si tvrdiť, že tohto-
roční prváci a najmä druháci 
poriadne ani nevedia, ako vy-
zerá taký bežný – necovidový 
školský rok. Prevažnú časť 
toho aktuálneho a druháci aj 
minuloročného strávili doma 
a učili sa s rodičmi, dištančne. 
V školských laviciach veľmi 
nohavice nezodrali. Aj z mno-
hých skúseností z našich ABC 
poradní v Námestove, Trste-
nej a v Tvrdošíne vieme, že 
pre veľa detí bolo dištančné 
vzdelávanie veľmi stresujúce 
a únavné – často aj pre deti 
z vyšších ročníkov. 

A zase sú tu prázdniny - také 
iné, pocovidové. Všade počú-
vame o letných školách, o mož-
nostiach intenzívneho doučo-
vania, letného učenia. Hovorí 
o tom Ministerstvo školstva SR,  
riešia to rodičia, školy aj  široká 
verejnosť najmä na sociálnych 
sieťach. Tak teda ako? Učiť sa 
s deťmi cez prázdniny, či nie? 
Názory sa rôznia. 

Čo sa vybaví nám dospelým 
pri spomienke na naše vlastné  

školské prázdniny? Dajme si 
otázku, čím boli prázdniny pre 
nás, čo sme sa počas nich na-
učili, čo sme získali, čím nás 
obohatili? 

Veď prázdniny majú ča-
rovnú moc.  Naučiť deti to, 
čo sa nie vždy v škole dá. 
Učiť sa neznamená len se-
dieť nad knihami a nasávať 
informácie. Prázdniny nám 
dávajú spomienky na bezsta-
rostnosť, ktorá sa už možno 
nikdy v živote nezopakuje. 
Dávajú možnosť rozhodovať 
sám o svojom čase, o tom, čo 
s ním urobím.  Aj nudiť sa má 
svoj zmysel a dieťa sa občas 
nudiť môže. Pretože aj tým sa 
učí, že k organizovaniu svoj-
ho času nepotrebuje vždy a za 
každých okolností niekoho 
druhého, dospelého, ktorý mu 
povie, čo a ako má robiť. Aj 
nudiť sa je prospešné, poučné 
a nie bezúčelné. 

Prázdniny sú športy, mož-
nosť tráviť čas vonku, cesto-
vať a poznávať svet, nadvä-
zovať nové alebo upevňovať 
staré kamarátstva, budovať 
rodinné vzťahy, vymýšľať 
nové zábavy, zažívať netra-
dičné alebo aj tradičné zážit-
ky, objavovať a spoznávať 

nepoznané. Pomáhajú nám 
nadobúdať dôležité kompe-
tencie, učia nás dôležitým ži-
votným zručnostiam na ceste 
od detstva k dospelosti – ako 
hospodáriť s časom, ako byť 
chvíľu bez dozoru a ostať pri 
tom zodpovedný, postarať 
sa sám o seba, prípadne aj 
o mladšieho súrodenca, či po-
čúvnuť staršieho brata alebo 
sestru, pomôcť starým rodi-
čom, podieľať sa na domácich 
prácach (mnohým domácim 
prácam sa aj naučiť), učia nás 
víťaziť aj znášať prehry, stra-
tegicky a tvorivo myslieť, or-
ganizovať, plánovať, urobiť si 
čas sám pre seba... 

 Samozrejme sú deti, kto-
ré potrebujú pomôcť s tým, 
čo nestihli počas školského 
roku v takom rozsahu, ako 
ich ostatní spolužiaci a prav-
depodobne nebudú mať na 
čom v ďalšom roku stavať. 
Ak sa teda učiť, tak zábav-
nou a hrovou formou – aj to 
sa dá. Najmä ak si prvácke či 
druhácke dieťa nestihlo dobre 
osvojiť čítanie, písanie a počí-
tanie  je dôležité pre jeho ná-
stup do ďalšieho ročníka, aby 
cez prázdniny nezabudlo aj to, 
čo sa s ťažkosťami už naučilo. 

Naše ABC poradne V Námes-
tove, Trstenej a v Tvrdošíne aj 
v tomto smere vedia pomôcť – 
poradiť, nastaviť prázdninové 
programy tak, aby sme neob-
rali deti o predstavu toho, čo 
vlastne prázdniny sú – čas na 
oddych, relax, na načerpanie 
nových síl, na nové zážitky, 
ktoré sú tiež zdrojom nových 
vedomostí, skúseností, zruč-
ností, kompetencií. Prázdniny 
sú dôležitou a neoddeliteľnou 
súčasťou školského roku. 

Za tím ABC-SCŠPP Ná-
mestovo, Trstená a Tvrdošín 
(0948 878 875)

PaedDr. Tatiana 
GANDELOVÁ 

(špeciálna pedagogička ) 
a PhDr. Jana 

THOLTOVÁ, PhD. 
(psychologička)

Pocovidové prázdniny – učiť sa s deťmi, či nie? 

Vzniká prvá alternatívna lesná škôlka

Inovovanie Ná mestova ne-
obchádza ani školstvo a tak 
pre všetkých fanúšikov al-
ternatívnej cesty 
výchovy detí  
prichádza dobrá  
správa vo forme 
lesného klubu, 
ktorý́ predstavu-
je alternatí vny 
prí stup k výcho-
ve detí  od 3 do 6 
rokov. 

Cestička je pro-
jekt založený́ na 
myšlienke vy-
tvorenia komu-
nity a spolupráce 
rodičov a klubu, 
dostatočného po-
bytu detí  vonku a 
na individuálnom 
prístupe rešpek-
tujúcom jedineč-
nosť̌ každého die-
ťaťa. 

„Cestička je 
nielen škôlka, ale 
aj komunita. To znamená́, 
ž e chceme stavať na partner-
skom vzťahu s rodičmi, č í m 
chceme zabezpečiť̌ kom-
plexnejš í  pohľ ad na vý voj a 
potreby každého dieť ať a,” 
hovoria zakladateľ ky lesné -
ho klubu, Majka a Betka. 

Komunitné fungovanie 
chápu zakladateľky tiež  v 
zmysle, ž e dieť a je v slobod-
nom prostredí , vedené  k sa-
mostatnosti a zodpovednosti 

za seba samé  a je zapá jané  
do fungovania klubu (napr. 
prí prava olovrantu, odlož e-

nie si riadu, staranie sa o zá -
hradku a pod.). 

Taktiež  plánujú inš pirovať  
rodičov prí stupom k svojim 
deť om s prvkami Montessori 
vý uč by, postavenej na my-
š lienke  „pomô ž  mi, aby som 
to doká zal sá m“.

 V lesnej škôlke budú mať 
deti možnosť zažívať akti-
vity z rô zný ch oblastí . Pri-
dodzené učenie angličtiny, 
zážitková pedagogika, číta-

nie kvalitných detských 
knižiek a vedenie k eko-
lógii budú doplnené aj 
o Hejneho metódu vý-
učby matematiky. Milan 
Hejny prišiel s revoluč-
ným nápadom učenia 
matematiky, kde pri rie-
šení úloh deti samé pri-
chádzajú na súvislosti 
a vzťahy medzi jednot-
livými príkladmi, teda 
samy vyvodzujú prislú-
chajúce schémy. Deti si 
túto metódu pochvaľu-
jú a vzťah k matemati-
ke vďaka nej nadobúda 
nový rozmer.  

„Sme presvedč ené , 
ž e hodnoty, na ktorý ch 
stojí  Lesný  klub Ces-
tič ka, kopí rujú  potreby 
kaž dé ho dieť ať a v predš kol-
skom veku. Dú fame, ž e tento 
koncept vzdelá vania sa stane 
tak blí zky ľ uď om, ako sa 
stal ná m,“ dodá vajú  Majka 
a Betka. 

Š kô lka bude v prevá dz-
ke od septembra 2021 vo 
Vavreč ke zatiaľ  na tri dni 
v týždni, keď ž e ide o pilot-
ný  projekt. V budú cnosti sa 

plá nuje pä ť dň ová  dochá dzka 
pre deti.

Od septembra môžete pri-
hlá siť  svoje deti prostred-
ní ctvom ofi ciá lnej strá n-
ky www.cesticka.com. 

Cez leto plánuje Cestička 
otvorené stretnutia pre rodi-
čov aj s programom pre deti, 
na ktoré  vá s srdeč ne pozý -
vajú .        Maja KLEINOVÁ 

MARKOVIĆ

Námestovský́ okres sa zaradí ́medzi viaceré moder-
né regióny s dostupnou alternatívnou výučbou pre 
deti. Od septembra totiž aj tu pribudne lesná škôlka 
- otvára sa Cestička, lesný́ klub vo Vavreč ke. 

Praktická ekológia...              Foto: (ls)

Ukážkas praktickej matematiky...
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 OZ Oravská priehrada na pomoc cestovnému ruchu
Rád by som vám, milí Ná-

mestovčania oznámil, že  v 
Námestove vzniká občian-
ske združenie podnika-
teľov v cestovnom ruchu 
v okolí Oravskej priehra-
dy s názvom OZ Oravská 
priehrada.eu.

Cieľom združenia je vytvá-
rať podmienky pre rozvoj tu-
rizmu, zlepšovať služby pre 
turistov a pomôcť regiónu, 
aby sa stal pre turistov atrak-
tívnejší. To všetko zároveň 
znamená, že sa zlepšia služ-
by aj pre občanov Námes-
tova, že pribudnú pracovné 
miesta a, samozrejme, pri-
budne veľa možností, ako 
začať podnikať. 

Už teraz do nášho mesta 
prichádza denne veľa ľudí 
z okolitých obcí za nákup-
mi, za rôznymi službami, či 
vybaviť si niečo na úrady. 
Cez víkend  zase veľa ľudí 
prichádza za zábavou, najesť 
sa do reštaurácií, dať si dob-
rú kávu, alebo len tak sa po-
prechádzať po nábreží. Vďa-
ka týmto prichádzajúcim 
ľuďom  majú občania Ná-
mestova oveľa lepšie služby 
a oveľa viac možností ako na 
okolí. V Námestove a v jeho 
bezprostrednom okolí je 
viac ako 20 veľmi dobrých 
reštaurácií, kde si môžete 
dať rôzne jedlá od bežného 

menu, cez pizzu, regionálne 
jedlá až po rôzne špeciality, 
ako napr. výborné stejky či 
jedlá ázijskej kuchyne. Ne-
pomer v počte reštaurácií 
medzi susednými mestami, 
teda Ná-
mestovom 
a Tvrdo-
šínom, v 
ktorom sú 
a k t u á l n e 
3 reštau-
rácie a 5 
p i z z é r i í , 
vytvárajú najmä návštevní-
ci prichádzajúci do mesta. 
Teda, samozrejme, prispie-
vajú k tomu aj turisti, ktorým 
sa páči blízkosť Námestova  
a vodnej nádrže. A je zrejmé, 
že ak sa podmienky pre tu-
ristov v okolí Oravskej prie-
hrady ešte zlepšia, výrazne 
sa zlepšia aj služby pre Ná-
mestovčanov. Turizmus však 
nesmie byť divoký ako je to 
teraz. Potrebujeme pravidlá 
a potrebujeme si spoločne 
povedať smer, akým sa má 
turistický ruch v Námesto-
ve uberať. Toto všetko sa 
dá dosiahnuť, len ak budú 
podnikatelia a úrady spolu-
pracovať a ťahať za jeden 
povraz.  Už tesne po voľbách 
do mestských orgánov zvolal 
nový primátor Milan Hubík 
podnikateľov v cestovnom 

ruchu k okrúhlemu stolu 
a navrhol užšiu spoluprácu. 
Na tomto stretnutí sa potvr-
dilo, že ak sa má náš región 
niekam posunúť, tak je úplne 
nevyhnutné mať združenie 

poskytovateľov služieb ob-
čanom a turistom. Tento rok 
takéto združenie Oravská 
priehrada bude mať a ja ve-
rím, že to bude na prospech 
všetkým ľuďom hornej Ora-
vy.

V okolí Oravskej priehra-
dy je aktuálne vyše 60 sub-
jektov, ktoré poskytujú tu-
ristom nejaký druh služby. 
Z predbežných výpočtov by 
v našom regióne mohli tu-
risti minúť 10 mil. – 20 mil.  
eur ročne. Z toho priamo do 
mestskej kasy v Námestove 
by mohlo pribudnúť len za 
prenocovania 50 000 eur roč-
ne. Samozrejme, nie hneď na 
budúci rok. Čaká nás ešte 
ťažká práca. Potrebujeme ši-
kovných ľudí, potrebujeme 
nápady. Potrebujeme nových 
mladých podnikateľov, ktorí 

prinesú nový vietor.  Bolo 
by super, ak by sa vrátili zo 
zahraničia a k nám na Oravu 
priniesli, čo sa tam vo veľ-
kom svete naučili. Budeme 
potrebovať pomoc mestské-
ho úradu, podporu poslancov 
a, samozrejme, obyvateľov. 

Našťastie, podnikatelia 
bývajú veľmi pracovití ľu-
dia a práce sa neboja. Dvere 
združenia sú otvorené všet-
kým, ktorí pracujú pre turis-
tický ruch. Budeme radi, ak 
sa pridáte.

Budeme sa snažiť vás pra-
videlne informovať o aktuál-
nom dianí v našom združení 
a pokúsime sa vám priebežne 
aj približovať život podnika-
teľov z Námestova. 

Aktuálne sme symbolickou 
čiastkou podporili výstavbu 
cyklochodníka z Námestova 
do Oravskej Jasenice.

Mimochodom, keď som 
spomínal chutnú ponuku je-
dál v námestovských reštau-
ráciách, viete, že majiteľ ob-
ľúbeného Bistra Bar Marína, 
Andrej Smržík vstáva o 3.30 
h ráno a cestuje do Popradu 
na domáci bitúnok, aby ste 
mali kvalitné mäsko vo va-
šom obľúbenom hamburge-
ri? Spomeňte si na to, keď 
vám ho pripravuje osobne 
ešte aj o 21.30 h večer       

Rastislav ŽULKO 

NÁMESTOVO OČAMI MIESTNYCH FOTOGRAFOV

Ak máte zaujímavé fotografi e z Námestova a okolia priehrady, pošlite nám ich na: fotograf@orava.sk

Výhľad - priehradný múr.           Foto: Michal GLONEK Krása okolo nás.             Foto: Damián KOZOŇ

Aprílový mesačný spln.               Foto: Milan ČIERNY Inverzia pri Oravskej priehrade.                         Foto: Michal GLONEK

SVP žiada odstrániť  
nelegálne stavby

Zdá sa viac ako pravdepodob-
né, že z brehov Oravskej prie-
hrady po dlhých rokoch zmiznú 
rôzne búdy a chajdy, špatiace 
nábrežie priehrady, najmä v čier-
nooravskom ramene s 3. a 4. 
stupňom ochrany, ale aj na zá-
padnej strane od Ústia po Edyho 
ranč. Nelegálne objekty tu začali 
vznikať po roku 1990 a podľa 

údajov CHKO ešte z roku 2017 
ich bolo cca 120. Slovenský vo-
dohospodársky podnik (SVP) 
ako správca vodnej stavby Orav-
ská priehrada v polovici júna 
2021 vyzval vyvesenými výzva-
mi majiteľov týchto „objektov“ 
– stavieb, objektov  a zariadení 
bez pevného základu, karava-
nov a nahromadeného odpadu 
v okolí priehrady, ktoré tu boli 

umiestnené a vybudované bez 
povolenia príslušného správne-
ho orgánu a zároveň nie sú ma-
jiteľmi pozemkov, resp. nemajú 
na umiestnenie „iné právo“, na 
okamžité odstránenie týchto ob-
jektov. 

Ak majitelia nelegálne stavby 
neodstránia, o rok, v júni 2022 
ich SVP odstráni a umiestni 

na  určených plochách. Stavby 
bude stavebný úrad posudzovať 
v zmysle stavebného  zákona – 
bude zisťovať vlastníka nehu-
teľnosti, ktorého bude sankcio-
novať v súlade so stavebným 
a ďalšími príslušnými zákonmi. 

Po Domaši a Liptovskej Mare 
tak prišla na rad „očista“ od ne-
legálnych stavieb aj na Oravskú 
priehradu.                (r) 

Foto: (ar r)



Úmysel spútať búrlivé 
a nebezpečné toky Bielej 
a Čiernej Oravy vybudova-
ním priehrady nachádzame 
už v 18. storočí. Prvý mo-
del projektovanej dreve-
nej priehrady je uložený v 
Oravskom múzeu na Orav-
skom hrade a pochádza z 
roku 1730. Zámer vybudo-
vať priehradu vo vhodnom 
profile „Ústianského hrdla“ 
sa datuje od roku 1830 a ne-
skôr sa ešte počas ďalších 
piatich období oživoval (v 
rokoch 1842, 1870, 1918, 
1923 a 1933), po sérii po-
vodňových udalostí. Z histo-
rických záznamov je známe, 
že prvé konkrétne merania a 
výskumné aktivity sa usku-
točnili ešte v roku 1871. 
Študijné práce uvažovali s 
realizáciou rôznych typov 
priehrad, od murovaných, 
zemných až po betónové. Až 
v roku 1953 bola Oravská 
priehrada, ako novodobá a 
moderná stavba uvedená do 
prevádzky. Pod jej hladinou 
navždy zmizli obce Slani-
ca, Oravské Hámre, Osada, 
Lavkovo a Ústie, tiež časť 
Bobrova a Námestova, čím 
sa zmenili životné osudy ti-
sícok ľudí.  Z piatich osád 
odišlo 3 200 obyvateľov.


Vznikom „Oravského 

mora“ sa zmenil aj život-
ný osud Vendelína Hajdu-
číka. Pred 60-mi rokmi, 7. 

júna 1961 vstúpil do služieb 
miestnej plavebnej sprá-
vy na Oravskej priehrade.  
O dva roky neskôr získava 
odbornú spôsobilosť "kapi-
tán malej miestnej plavby" 
a túto činnosť vykonáva ne-

pretržite až dodnes - s vý-
nimkou roku 1990, keď vod-
ná nádrž Orava bola úplne 
vypustená. 

Asi nikto nepredpokla-
dal, že táto práca sa stane 
jeho životným osudom a 
poslaním... minimálne tak 
na šesťdesiat rokov. Každá 
plavebná sezóna od skorej 

jari do neskorej jesene si ho 
však „brávala“ so sebou na 
dlhé mesiace od rodiny. Od-
chádzal z domu skoro ráno 
a prichádzal neskoro večer. 
Bolo to zamestnanie, kto-
ré neakceptovalo 60 rokov 
takmer žiadnu „letnú dovo-
lenku“ a tak to bola po nie-
koľko tých desaťročí veľká 
obeta nielen od neho, ale aj 
celej jeho rodiny. 

Ja som si nesťažoval, lebo 
moja mladosť takto bola spä-
tá s vodou a čas strávený na 
mnohých jeho lodiach bol 

pre mňa tým najkraj-
ším obdobím detstva. 
Ktoré dieťa by nech-
celo mať otca „lodné-
ho kapitána“. Mohol 
som s kapitánskou 
čiapkou na hlave ria-
diť loď Raketa, ktorá 
sa pri vyššej rýchlosti 
zodvihla na pochró-
mované horizontál-
ne nože a letela prie-
hradou tak rýchlo, 
ako ozajstná raketa. 
V prednej lodnej kaj-
ute lode Roháče, kto-
rú som mal len pre 
seba, som sníval vlast-
né detské sny o dob-
rodružných plavbách 
po moriach. V lodi 
Žilina sme spoločne 
chytali cez záchod po-
čas prestávok v prísta-
voch ryby. Septik vte-

dy lode nemali a tak obsah zo 
záchoda išiel priamo do vody  
a tak rýb pod loďou bolo ne-
úrekom. 


Za týmto jeho dlhým obdo-

bím stráveným na lodiach je 
naozaj mnoho zaujímavých 
príbehov, ktoré som si vypo-
čul a možno by to stačilo aj 

na poriadne hrubú 
knihu. Spome-
niem jeden z nich. 
Keď som si v 
roku 1987 plnil 
dvojročnú povin-
nú vojenskú služ-
bu vo Vyškove na 
Moravě, oznámili 
mi, že pri bráne 
kasární ma čaká 
otec. Bolo to pre-
kvapenie, lebo 
som si myslel, 
že je ešte v NDR 
(Nemeckej De-

mokratickej Republike). 
Tam trávil niekoľko týždňov 
pri dokončovaní lode Ban-
ská Bystrica (v súčasnosti je 
to loď Orava,  plaviaca sa po 
Oravskej priehrade) a oboz-
namoval sa s každou skrut-
kou v nej. Loď o dĺžke 32,1 
m a šírke 5,4 m bola stava-
ná firmou VEB Yachtwerft 
Berlín pre ČSAD Banská 
Bystrica. Bola to na tú dobu 

moderná loď s klimatizá-
ciou a odviezla 164 pasa-
žierov. Po jej dokončení bol 
prítomný aj pri jej preprave 
berlínskymi plavebnými ka-
nálmi po Labe do Českého 
Mělníka, kde si ju prevzal 
30-tonový ťahač Faun a do 
kopcov konvoj tlačila Tatra 
813. Trasa na Oravu mala 
369 kilometrov, bola nároč-
ná na logistiku a čas... a tak 
si takto mohol z Brna, kto-
rým prechádzali, odskočiť 
za mnou do Vyškova.  Za to-
uto prácou však nebola vždy 
len romantika, ale často 

tvrdá robota. V treskúcich 
zimách vo vyše 30-stupňo-
vých mrazoch v minulos-
ti pílil neúnavne ľad okolo 
lodí a ruky mu primŕzali 
k píle a sekere.  V tých ča-
soch sa ešte nevyťahovali 
lode na breh a bez opiľo-
vania by ich ľadové kryhy 
poškodili. Bolo to aj každo-
denné čistenie, upratovanie, 
náročná údržba a opravy. 

Lode museli byť vždy čisté 
a v poriadku. Poprevážal na 
nich herca Jozefa Krónera, 
mnohých straníckych a štát-
nych funkcionárov, nejednu 
„celebritu“, státisíce ľudí 
z domova a celého sveta. So 
zručnosťou musel zvládnuť 
nejednu neočakávanú búrku, 
ktorá si pohrávala s výlet-
nou loďou ako s orechovou 
škrupinou. Ale vždy s isto-
tou dostal svojich pasažie-
rov na breh „suchou nohou“. 
Počas plavieb vytiahol ne-
jedného utopeného človeka 
a dotiahol ho na breh, podie-

ľal sa na záchrane životov 
topiacich sa.  Spomenie si 
občas aj na obdobie, keď po 
vodnej hladine plávali kusy 
z organa a oltára zo Slanic-
kého kostolíka.


To sú naozaj len krátke 

fragmenty jeho dlhého ži-
votného príbehu... Príbehu 
neúnavne pracovitého, nes-
mierne skromného a pokor-

ného človeka, ktorý napokon 
nebol len jeho príbehom, ale 
aj tým naším. 

„Ďakujeme, OTEC, že si 
súčasťou našich životov 
a všetci ti gratulujeme k to-
muto výročiu!“ Neviem, 
či by ešte niekoho iného... 
okrem teba tešila gratulá-
cia k tomu, že si strávil 60 
rokov v jednom zamestna-
ní a ja stále predpokladám, 
že to ešte nie je konečné čís-
lo, lebo už niekoľko rokov 
hovoríš, že toto bude tvoja 
posledná sezóna... 

Miroslav HAJDUČÍK, syn
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Ako ma otec učil chytať ryby v záchode  
V tohoročné skoré ráno letného slnovratu sme sa 

na chvíľu stretli a prehodili skutočne len pár slov... 
nebolo času.   Len pred chvíľou dopolieval záhradu 
a  začal  kosiť  trávu.  Svižne  sa  oháňajúc  staručkou 
ručnou  kosou  ukrajoval  z  trávnika,  lebo  sa  poná-
hľal...  do  práce.  V  jeho  78  rokoch  sa  ponáhľať  do 
práce? Čo to je za prácu, ktorá by stála... ešte v tom-
to veku za ponáhľanie sa? 

Naľavo v nemeckých dokoch pri stavbe lode. 

Lodný kapitán Vendelín Hajdučík priamo z plavidla kontroluje spúšťanie lode Orava na vodnú 
hladinu.. Písal sa rok 1987...                        Fotgrafie: ar vh                                                 

Vendelín Hajdučik na začiatku ka-
riéry lodného kapitána. 

Loď Žilina si na vlnách priehrady ešte pamätajú mnohí návštevníci. Dnes 
slúži ako objekt pre podnikanie na nábreží. 

Loď Raketa. Dnes po nej zostali len fotografie...              

Roháče - torzo lode stojí v súčasnosti ako pamätník nedávnej minulosti pod OC Terno.



Výtvarná tvorivosť 
detí z MŠ Veterná v Ná-
mestove nepozná hrani-
ce v detskej výtvarnej 
tvorbe. Ich maľby sú 
ako dúhový kolotoč...

Karolínka Tomulco-
vá bola ocenená v 14. 
ročníku celoslovenskej 
súťažnej prehliadke vý-
tvarnej tvorivosti detí 
predškolského veku - 
DÚHOVÝ KOLOTOČ 
na tému: KDE BOLO, 
TAM BUDE… Všetky 
deti maľujú s radosťou 
na danú tému aj preto, 
lebo ich pani učiteľky 
k tomu vedú. Mnohé súťaže 
boli posunuté pre koronaví-
rus na koniec školského roka 
2021.

Radosť z umiestnenia vo 
výtvarnej súťaži „VESMÍR 
OČAMI DETÍ” mala Miška 
Floreková, ktorá obsadila 2. 
miesto. Na výstave mali svo-
je výtvarné práca aj Sabinka 
Sanigová, Kristínka Tomov-

číková a Karolínka Tomul-
cová.

Do 36. ročníka sa zapojilo 
viac ako 200 detí z celej Oravy.

ENVIRÁČIK - OCHRA-
NARIK bol v 2. ročníku en-
viromentálnej výtvarnej sú-
ťaže úspešný pre Martinka 
Dvorštiaka. Obsadil 1. mieto 
na tému “MOJE OBĽÚBE-
NÉ ZVIERATKO. Úspešné 3. 
miesto tu obsadila Lívia Gni-

dová s prácou na tému: AKO 
SA STARAŤ O ZVIERAT-
KÁ V ZIME. 1. miesto získali 
Martinko Dvorštiak a Dan-
ko Dvorštiak.

Úspechy detí majú veľký 
význam pre osobnostný roz-
voj dieťaťa. Zvyšujú ich ve-
domosti a podporujú sebave-
domie detí.

Kolektív učiteliek 
MŠ – Veterná

14 ŠKOLY Námestovčan  30. 6. 2021

MŠ VETERNÁMŠ BERNOLÁKOVA

Deň detí a sladučké ovocie
Ako najlepšie osláviť deň 

detí? Určite výletom! Plav-
bou loďou po Oravskej prie-
hrade, poznávacou prechádz-
kou po Slanickom ostrove 
umenia, sladučkým prekva-
pením v balíčku či kopčekom 
osviežujúcej zmrzliny? Áno, 
tak takto výborne nám bolo! 
V našej MŠ Bernolákova sa 
však deň ešte nekončil. S ra-
dostnou správou prišla  ma-
mička Eva Motýľová, ktorá 
zapojila deti z triedy Nezá-
budky a Slnečnice do súťaže 
– Urobme deťom krajší Deň 
detí.  „Dobrý deň, gratuluje-

me stali ste sa výhercom na-
šej rajčinovej súťaže!“ Takto 
zneli slová usporiadateľa. 
Paradajky k nám docesto-
vali jedenásteho júna a deti 
si ich  odniesli domov. Naši 
záhradníci takto vyskúšajú 
pestovanie cherry paradajok 
odrody Vilma.  Budú sa 
učiť, ako sa o rastliny treba 
starať a ako sa rodí sladuč-
ké ovocie. Botanicky pove-
dané, paradajky sú ovocím, 
ale čo sa týka praxe a reality, 
ľudia ich považujú za zele-
ninu. Našim Slnečniciam 
a Nezábudkám je umožnené 

pokračovať v edukácii pro-
stredníctvom zážitkového 
učenia aj doma počas celého 
leta. Tešíme sa na ich pesto-
vateľské zážitky z prázdnin. 
Ďakujeme nielen pani Motý-
ľovej, ale všetkým  rodičom, 
ktorí sa akokoľvek zapájajú 
do spolupráce s našou MŠ, 
pomáhajú nám skvalitňovať 
a vylepšovať každodenný 
pobyt detí, či už v interié-
ri alebo exteriéri našej MŠ. 
Prajeme vám  pohodové leto 
plné zážitkov  a dovidenia 
v septembri. 

Kolektív MŠ Bernolákova

Víťazi rajčinovej súťaže získali po sadenici cherry paradajky, ktorá v týchto dňoch už zrejme 
nahodila malé zelené plody a tie počas poriadnych júnových horúčav čoskoro i dozrejú.

Foto: (mš b)

Jún v našej MŠ 

Vďaka dobrému počasiu sa 
nám podarilo na dvore MŠ 
uskutočniť rôzne aktivity. 
Jarný športový deň sa niesol 
v športovom duchu. Cieľom 
bolo rozvíjať u detí motori-
ku, radosť z pohybu a viesť 
deti k zdravému životnému 
štýlu. Deti prekonali niekoľ-
ko prekážok a vyskúšali si aj 
skok do piesku či skákanie vo 
vreci. Podali výborné výkony, 

za ktoré dostali aj sladučkú 
odmenu. Ďalší slnečný deň 
bol ako stvorený pre ekohry. 
Cieľom  ekohier bolo viesť 
deti k poriadkumilovnosti, ro-
zoznávaniu materiálov a ná-
sledne k správnej separácii. 
Takýmto spôsobom si deti vy-
tvárajú pozitívny vzťah k prí-
rode a triedenie odpadu sa 
pre ne stáva  prirodzenou sú-
časťou života. Pani učiteľky 

vedú deti k správnemu sepa-
rovaniu odpadu počas celého 
roka a takto sme si overili či 
to naše deti dokážu správne.  
Deti to všetko hravo zvládli 
aj vďaka našej praktikantke 
Klaudii, ktorá sa premenila 
na Recyklátora,  motivovala 
ich svojím odevom a prinies-
la im desať pravidiel recyklo-
vania, ktoré sú umiestnené na 
nástenke pri košoch. V závere 
nás čakal tanec, v ktorom sme 
oslávili náš úspech  v recyk-
lovaní a dobrej nálade sme sa 
začali pripravovať na rozlúč-
ku s predškolákmi. Zaspievali 
nám Dovidenia milá škôlka 
a ako veľkí školáci vyrazia na 
prázdniny. 

Prajeme deťom krásne 
prázdniny a aby sa v zdraví 
vrátili do nového školského 
roku.

Kolektív MŠ Bernolákova

Tanec na oslavu úspechu.                   

A opäť sa nám roztrhlo vrece s 
akciami, na ktoré sme sa s deťmi 
tak veľmi tešili. 
VEĽKONOČNÝ ZAJAČIK, DEŇ 

MATIEK, DEŇ ZEME, DEŇ MLIE-
KA, MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
a zaujímavo-poučné SFÉRICKÉ 
KINO. 
Pandemické obdobie sa snáď po-

maly končí a my sa môžeme opäť 
postupne a pomaly vracať do sta-

rých koľají, veselých chvíľ a neza-
budnuteľných momentov, ktoré s 
láskou pripravujeme pre naše de-
ťúrence z MŠ v Námestove na Bre-
hoch.
Aj keď len v rámci jednotlivých 

tried s dodržanými hygienickými 
zásadami a bez rodičov, no verí-
me, že aj toto raz pominie a bude 
to tak, ako kedysi predtým… 

Kolektív  MŠ Veterná

Kreslím, kreslím, maľujem...

Úspešní reprezentanti našej MŠ vo výtvarnej súťaži.
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Fantázia! V Námestove sa bude hrať druhá liga!
Po nedokončenej jesennej 

časti III. ligy stred o tom 
nikto ani nesníval. Námes-
tovskí futbalisti stihli odo-
hrať na jeseň len 9 zápasov 
s bilanciou 7 víťazstiev a 2 
remízy. Po jarnom reštarte 
súťaže sa pod vedením no-

vého trénera Miroslava Trn-
ku naladili na víťaznú vlnu 
a postupne vyhrali 5 duelov. 
Reálne hlasy o postupe sa 
začali ozývať po dôležitom 
víťazstve 3 : 0 nad najväč-
ším súperom v boji o postup 
– mužstvom FK Rakytov-
ce. Defi nitívu tejto histo-
rickej chvíle dalo stretnutie 

s Fiľakovom pred vlastným 
publikom. Osem stoviek fa-
núšikov rozjasal svojím gó-
lom Šimon Mydlár a tento 
gól znamenal isté prvenstvo 
hráčov z metropoly hornej 
Oravy už pred posledným 
súbojom v Liptovskej Štiav-

nici. Po konečnom hvizde 
rozhodcu vypukla na mest-
skom štadióne nefalšovaná 
radosť. Spievala sa hym-
na šampiónov We are the 
champions, striekalo šam-
panské a slávil sa postup do 
druhej ligy. Medzi chlapcov 
prišiel na ihrisko aj bývalý 
tréner Pavol Strapáč, ktorý 

musel skončiť pre zdravot-
né problémy. O zaslúženom 
postupe futbalistov MŠK 
svedčí aj skutočnosť, že 
v súťaži mali najlepší útok 
aj obranu. V 14 dueloch in-
kasovali len 7 gólov a ani 
raz neprehrali. Nemenej 
dôležitý je aj fakt, že spolu 
s tímom Fiľakova sme boli 
najslušnejšími kolektívami 
v súťaži. 

Postup do druhej najvyššej 
republikovej súťaže je his-
torickým úspechom, ktorý 
prišiel v roku 90. výročia 
vzniku futbalu v Námesto-
ve. Je výsledkom dlhoročnej 
systematickej práce s mlá-
dežou v tomto klube. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí dokáza-
li pomôcť 
a k ý m k o ľ -
vek spô-
sobom – 
t r é n e r o m , 
funkcioná-
rom, pre-
z i d e n t o v i 
MŠK, ale 
aj rodičom 
našich mla-
dých ná-
dejí. Veď 
futbal má 
ľudí spájať 
a toto krédo chcú v klube 
napĺňať do bodky. Boli by 

sme radi, keby sa z tohoto 
úspechu tešili nielen Ná-

mestovčania, ale aj futbalo-
ví fanúšikovia z celej Ora-
vy. Tešme sa teda z úspechu 

MŠK Námestovo. Tešme sa 
na druholigové futbalové 
dobrodružstvo!              (sa)

Spontánna radosť a oslava zavládla po víťazstve nad Fiľako-
vom.                                                            Foto: Milan Švába

Andrej Stašiniak, 
prezident 
Mestského 
športového 
klubu: 
„Postup do 2. ligy 

s vlastnými odchovan-
cami je v tejto dobe 
slovenským unikátom. 
Prepísali sme históriu 
klubu skromne a s veľ-
kou láskou.  Otvára-
me druholigové dvere 
s veľkým rešpektom, 
no so vztýčenou hlavnou.  Uvedomujeme si, že tu 
už nebudeme reprezentovať len klub či mesto, ale 
ideme reprezentovať celú Oravu. Čaká nás veľa 
práce,  aby sme reprezentovali dôstojne.

Tridsať rokov gospelového festivalu Verím Pane 
a stále platí, že doma je doma

Na nábreží Oravskej prie-
hrady sa 24. až 25. júla 
2021 uskutoční jubilejný 
30. ročník hudobného fes-
tivalu Verím Pane. V rámci 
protiepidemických opatre-
ní sa pôvodne plánoval iba 
jednoduchý koncert v ná-
mestovskom amfi teátri, no 
nakoniec sa vďaka odhod-
laniu podarí pripraviť ví-
kendové podujatie. Oba dni 
začne program o 11.00 hod. 
svätou omšou v amfi teát-
ri, po ktorej bude od 14.00 
hod pokračovať hudobný 
program. Účasť na festivale 
prisľúbili Sima Martauso-
vá, Timothy, Kapucíni, Cre-
do, Križiaci, Kéfas, Jedno.
tu, James Evans Band, The 
Elements, Magnet a ďalší.

Ogranizátor festivalu Da-
niel Gašpierik priznal, že ak-
tuálny ročník bude iný, ako 
si pôvodne organizačný tím 
predstavoval. Zmeny súvi-
seli s opatreniami v súvis-
losti s COVID-19 a z toho 
vyplývajúcim obmedzením 
možností. Aj napriek tomu 
sa však rozhodli ísť do toho 
a sústrediť sa na podstatu 
– stretnutie, spievanie, hra-
nie a počúvanie. Samozrej-
me,s rozumom a pokorou. 
Organizačný tím verí, že aj 
napriek obmedzenej kapaci-

te festivalu na 500 účastní-
kov, ktorá sa v prípade, že 
bude Námestovo zeleným 
okresom na Covid mape 
môže navýšiť na 1000 sa aj 
tento rok podarí vytvoriť do-
mácu atmosféru. 

Práve tá je totiž dôležitým 
faktorom festivalu, ktorý sa 
už od roku 1998 koná v Ná-
mestove, kam prišiel po Hor-
ných Kočkovciach a Považ-
skej Bystrici. „Pri jednej z 
porád v Katolíckom dome, 
keď sme hľadali jeho ďalšie 
smerovanie, odrazu zazne-
lo: “Doma je doma“. Je to 
otrepaná fráza, poviete mi. 
Ale ja vám zase poviem, že 
výstižnejšiu charakteristi-
ku nášho festivalu s názvom 
Verím Pane som dodnes ne-
objavil. Za tých vyše tridsať 
rokov, čo je súčasťou sloven-
skej gospelovej scény, stálo 
na jeho pódiách množstvo 
muzikantov, v zákulisí sa vy-
striedali stovky organizáto-
rov. Dnes už nie je najväčší, 
ani neudáva smer. No viem, 
že pokým jeho kľúčovou cha-
rakteristikou zostane ono 
“Doma je doma,” bude tr-
vať a jeho trvanie bude mať 
zmysel,” zhodnotil zakla-
dateľ najstaršieho gospelo-
vého festivalu Verím Pane, 
rímskokatolícky kňaz Juraj 
Drobný. 

Je zrejmé, že pri organi-
zácii je nesmierne dôležitá 
každá ruka. Aj tento rok pre-
to organizátori ocenia po-
moc dobrovoľníkov, ktorých 
očakávajú najmä pri prípra-
ve priestoru pre návštev-
níkov, účinkujúcich a tiež 
pracovníkov. Ako odmenu 
sľubujú okrem dobrého po-
citu aj festivalové tričko. Zá-
ujemcovia sa môžu prihlásiť 
prostredníctvom webovej 
stránky podujatia na www.
verimpane.sk.

Vzhľadom na zabezpeče-
nie všetkých opatrení súvi-
siacich s organizáciou hro-
madných podujatí počas 
aktuálnej situácie boli or-
ganizátori nútení pristúpiť 
k aspoň symbolickému spo-
platneniu vstupného. Perma-
nentka na oba dni festivalu 
pre osobu nad 12 rokov stojí 
7 eur, osobitne na sobotu je 
možné si vstupenku kúpiť za 
5 eur a na nedeľný program 
za 4 eurá. Pre deti do 12 ro-
kov je vstup spoplatnený 1 
eurom. 

Festival ofi ciálne zastrešu-
je Gospelová muzika, o.z. v 
spolupráci s Rímskokatolíc-
kou farnosťou Námestovo, 
mestom Námestovo a Do-
mom kultúry Námestovo. 
Viac informácií je dostup-
ných na www.verimpane.sk. 
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2. ročník festivalu s atmosférou dávnych čias priamo na nábreží - šermiari, lukostrelci, rytierska škola, sokoliari, kaukliar, 
drevený kolotoč, remeselný jarmok a ukážky remesiel, dobová kuchyňa a hudba, ohňová show

deň plný pohybu, hier, súťaží, zábavy a kultúry, 
ktorý pre vás pripravujú aktívni občania mesta

2. ročník multižánrového festivalu v Námestove a na Slanickom ostrove umenia: 
Juraj Kukura: Biblia, Moral Insanity: najlepšia slovenská divadelná inscenácia 2020, 
Zem pamätá (SKD Martin), filmové projekcie na amfiteátri, diskusie, ai.
 www.slanicafestival.sk    


