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Odkaz sv. Šimona a Júdu 

Vo farskom Kostole sv. Ši-
mona a Júdu sa 31. októbra 
konala slávnostná odpus-
tová svätá omša, ktorú slú-
žil PaedDr. Róbert Slotka 
PhD., farský administrátor 
vo farnosti Oravská Polhora. 
V homílii poukázal na svät-

cov, ktorým je zasvätený ná-
mestovský kostol. „Podsta-
tou služby apoštolov sv. Ši-
mona a Júdu a celého apoš-
tolského zboru bolo predo-
všetkým odovzdávanie mno-
hými smermi. Ohlasova-
nie Krista - živého a pravé-

ho Boha. Toto je ne-
ustále aktuálne v kaž-
dej dobe. Dostať sa k 
osobe živého Krista, 
skrze ktorého vychá-
dza sila jeho nesmier-
nej lásky, ktorá pre-
tvára náš život. Ich od-
kazom je jednoznačne 
výzva navrátiť sa ku 
Kristovi. 

Na záver veriacim 
pripomenul: „Ježiš nás 
pozýva, aby sme žili 
pre Krista, aby sme po-
korne a odvážne sved-
čili o Kristovi, lebo on 
je istotou nášho živo-
ta, našou skalou, svet-
lom, ktoré prežaruje 

akúkoľvek temnotu dní a tej-
to doby.“ Slávnostnú svätú 
omšu svojím spevom sprevá-
dzal komorný spevácky zbor 
LaudaAnima pod vedením sr. 
Rudolfy Veroniky Balážeco-
vej.

Mgr. Eva KAPIČÁKOVÁ

          Foto: (ek)

Počas októbra _ misijného 
mesiaca _  sa Cirkevná škola sv. 
Gorazda v Námestove zapojila 
do batôžkového projektu, ktorý 
zastrešuje Mary‘s Meals.

Žiaci prvého aj druhého stup-
ňa sa pustili do príprav ba-
tôžkov pre tisíce kilometrov 
vzdialených kamarátov. Deti 
si prípravu „svojho batôžka“ 

dokázali užiť, v mnohom to 
pripomínalo hru. Na začiatku 
dostali do rúk nevyplnenú evi-
denčnú kartičku, na ktorej sa 
nachádzal presný zoznam po-
môcok a potrieb. Nasledovalo 
rozdelenie úloh, kto donesie 
školské a kto hygienické po-
môcky. Do každého batôžka 
bolo potrebné pribaliť aj malú 

loptičku, oblečenie a jedny san-
dálky či žabky. Žiaci priniesli 
pomôcky či oblečenie, s kto-
rým sa chceli podeliť a spo-
ločne cez prestávky, alebo po 
vyučovaní vznikali kompletné 
batôžky. Niektorí žiaci pripra-
vili celý batôžtek doma spolu 
so súrodencami a rodičmi.

Charitatívna organizácia Ma-
ry‘s Meals 140 skompletizo-
vaných batôžkov z Námesto-
va prevzala a zabezpečí ich 
transport do cieľových škôl 
v zahraničí.

Batôžkový projekt je výni-
močný, väčšinou sa zapájame 
do pomoci pre chudobné deti 
prostredníctvom finančných 
zbierok. Žiaci, učitelia, ale aj 
rodičia získali konkrétnu skú-
senosť s pomocou druhým, 
ktorú si odnášajú do života. 
A práve toto bolo jedným z 
najkrajších plodov tohto pro-
jektu.

Mgr. Mária HALUŠKOVÁ 
Ing. Zuzka KRIŠOVÁ

Naplnili 140 malých batôžkov veľkou láskou

Prváci s batôžkami, ktorých naplnenie spojilo deti, učiteľov 
i rodičov s cieľom pomôcť i pomáhať.                     Foto: (czš)

„Celá reforma je zlátanina, aby 
sa mohli rýchlo čerpať peniaze 
z EÚ. Aby tie peniaze Sloven-
sko dostalo, sľúbili sa nehorázne 
veci, napr. zníženie počtu akút-
nych lôžok na Slovensku... „Re-
formu“ začali robiť 2 ľudia na 
ministerstve, ktorí prišli z 3. sek-
tora a nemajú prehľad o tom, čo 
na Slovensku chýba, o zdravot-
níctve nemajú ani potuchy... Ako 
ja môžem urobiť napr. reformu 
futbalových ihrísk a rozhodnúť 
o Trebišove, keď som tam v ži-
vote nebol? 

„Tvorcovia reformy“ nadvia-

zali na bývalú mapu siete ne-
mocníc z minulého volebného 
obdobia, kde sa rešpektovala do-
stupnosť do 35 minút. Urobili sa 
určité okruhy a v každom mala 
zostať jedna nemocnica, ktorá 
sa mala rozvíjať. Trstená v tej-
to sieti bola a pretože nemocnica 
v Ružomberku bola dominant-
ná, dolnokubínska sa mala stať 
nižšou nemocnicou, keďže 1/3 
Oravy má blízko Ružomberok 
či Martin. Niekto to začal vyba-
vovať v prospech Dolného Ku-
bína, a keďže my z hornej Ora-
vy poslanca v NR SR nemáme, 

došlo k výmene. Trstenú neho-
rázne vyhodili, napriek tomu, že 
niektoré vzdialenosti do Trstenej 
sú na hranici dostupnosti – Orav-
ská Polhora, Oravská  Lesná, Zu-
berec – lyžiarske vleky Spálená... 
Okrem iného sme na hlavnom 
ťahu Sever-Juh, Baltické more-
-Čierne more, denne sa tu stane 
nejaká dopravná nehoda, úraz. 
Raz menší raz väčší, a tá nemoc-
nica musí byť na takéto akútne 

veci kompletná, k operácii 
potrebuje všetko a rýchlo. Ak 
niekto povedal, že komunitné 
nemocnice by mali mať iba 
malý urgentný príjem a ne-
jaké oddelenia, napr. jednod-
ňová chirurgia, ten nevie ab-
solútne nič o fungovaní ne-
mocnice.

Skrátka, koncové nemoc-
nice nie sú na Slovensku 
problém. Tie sú také isté ako 
v Austrálii, Holandsku, alebo 
v Mexiku... Desiatky rokov 
ale meškáme na Slovensku 

v špičkovej medicíne, zahraničie 
je pred nami 50 rokov v trans-
plantačnom programe, Slová-
ci chodia na transplantáciu srdca 
a iných orgánov do Čiech... Toto 
treba riešiť! My v bazálnej me-
dicíne urobíme v Trstenej ove-
ľa viac operácií ako v Bratislave 
alebo v Martine, kde ich je na kli-
nike, 40 a nás je tu pritom 6-7...

Myslím si, že túto vlnu ustojí-
me, aj za cenu nátlakových akcií, 
a tieto naše postoje, túto nemoc-
nicu budeme tvrdo brániť. Ak má 
prebehnúť nejaká reforma v tom-
to štáte, treba práve takúto ne-
mocnicu pozdvihnúť  a zdoko-

naliť, nie ju utlmiť, pretože taká-
to nemocnica je práve tu mimo-
riadne potrebná, nikdy nebola za-
dlžená, na rozdiel od Liptovské-
ho Mikuláša, Čadce či Dolného 
Kubína. Nás nikto neoddlžoval, 
a ani v súčasnosti nemáme, chvá-
la Bohu, problém s nedostatkom 
zdravotníckych pracovníkov, le-
károv, sestier. My nezatvárame 
oddelenia pre nedostatok sestier 
ako v iných nemocniciach... Te-
raz aj u nás trochu zasiahol covid, 
veľa lekárov i sestier máme cho-
rých, musíme presúvať personál 
z jedného oddelenia na druhé, ale 
i sami lekári sa dobrovoľne hlásia 
na covidové oddelenia.

Takýto návrh reformy je teda 
úplne postavený na hlavu. Hlav-
ný problém slovenského zdravot-
níctva je inde. V korupcii, a ľudia 
to vedia.“
Primátor Námestova

 Milan Hubík
„Absenciu nemocnice i prípra-

vy MS SR na zrušenie Okresného 
súdu v Námestove vnímam ako 
veľkú krivdu páchanú na tomto 
okrese. Ja som sa narodil v ne-
mocnici v Námestove... Najpo-
četnejší oravský okres desaťročia 
nemá nemocnicu, ale to už ne-
zmeníme... Námestovský okres-
ný súd i Hornooravská nemocni-
ca (HNsP) v Trstenej obsluhujú 
dva okresy v špecifickom regió-
ne a chceme, aby tu zostali v sú-
časnej podobe. Všetko, čo sa zru-
ší, je zlé, je proti ľuďom v tom-
to regióne. Veci sa majú reformo-
vať s cieľom, aby lepšie poslúži-
li ľuďom, nie pre splnenie úlohy 
štátnych úradníkov.  Ak sa dozve-

dám, že tvorca reformy povie, že 
nevedel, v akom stave je HNsP, 
že je jej kvalitou potešený a pre-
kvapený, pritom v pripravenom 
návrhu zdravotníckej reformy je 
zaradená na nižšiu, než súčasnú 
úroveň – medzi komunitné ne-
mocnice, tak je to pre mňa prinaj-
menšom veľmi smutné... Nemô-
žeme s tým súhlasiť a aj to pre-
zentujeme – pred mesiacom sme 
sa zúčastnili protestu, problém 
aktívne komunikujeme – pred-
kladáme argumenty predstavite-
ľom oboch rezortov, i v NR SR 
– zástupcovia Združenia miest 
a obcí hornej Oravy (ZMOBO). 
Kde sú a čo robia predstavitelia 
štátnej správy oboch okresov, po-
slanci ŽSK s výnimkou predsed-
níčky a jej podpredsedu ŽSK pre 
dopravu? Ak okres nebude mať 
súd, nebude mať nemocnicu, kto-
ré poskytujú aspoň doterajšie ob-
služnosti, taký okres/región strá-
ca význam. Nasledovať bude 
strata ďalších inštitúcií – proku-
ratúry, úradu práce, ďalších úra-
dov, v prípade zdravotníctva aj 
odborných ambulancií, RZP..., 
potrebných pre občana, ktoré sa 
tu budovali roky. Bez  nemocni-
ce, nemyslím tým na objekty, ale 
odborníkov v nich, stratí región 
na význame a váhe. Región prí-
de o osobnosti. Odídu lekárske 
špičky, uznávaní gynekológovia, 
chirurgovia, atď., takto stratíme 
aj dostupnosť k zdravotnej sta-
rostlivosti. A mladí ľudia z regió-
nu sa po štúdiách už tobôž nevrá-
tia na rodnú Oravu. Dvadsať ro-
kov sme pracovali v regióne na 

Na protestnom zhromaždení proti návrhu reformy v zdravotníctve 
sa v Trstenej zúčastnili stovky ľudí, 27 starostov a primátorov obcí 
a miest hornej Oravy i predstavitelia ŽSK.                     Foto: (mp)
Riaditeľ HNsP Trstená MUDr. Marián Tholt

Reforma za reformou sa valí...

Pokračovanie na 10. str.

Duní Dunaj a (aj) luna 
(reformy) za lunou 
(reformy) sa valí... _ 
mohli by sme prispô-
sobiť dnešku slová 
známej básne Sama 
Chalúpku. Slovensko 
rieši reformu zdravot-
níctva, súdnictva..., 
pričom ľudia vo vzdia-
lenejších regiónoch 
od centra republiky 
aj protestmi prejavu-
jú nespokojnosť s tý-
mito návrhmi, cítia sa 
ukrivdení, diskrimino-
vaní. V snahe správne 
sa zorientovať v prob-
lematike sme o pohľad 
na spomínané reformy 
a ich dopad na ľudí na 
hornej Orave požiada-
li autority, ktoré tieto 
inštitúcie v našom re-
gióne riadia, alebo vy-
víjajú snahy za ich za-
chovanie. 



Po otvorení rokovania ako 
prvá vystúpila so správou 
o plnení uznesení hlavná 
kontrolórka Elena Krausová. 
Poslanci sa pýtali na stav pl-
nenia uznesení, na ich otázky 
odpovedali pracovníci mest-
ského úradu. Po skončení dis-
kusie poslanci zobrali prero-
kovanú správu o plnení uzne-
sení na vedomie.

Druhý bod, ktorý poslan-
ci odsúhlasením doplnili do 
programu rokovania, ob-
sahoval opätovné hlasova-
nie o uznesení č. 68 (prene-
chať z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa do nájmu 
časť stavby na 3. nadzemnom 
podlaží na Komenského ulici 
_ priestory využívané  CVČ) 
a uznesení č. 69 (odôvod-
nenie osobitného zreteľa 
k uzneseniu č. 68). Primá-
tor prijaté uznesenia k uve-
deným témam z 5. rokovania 
MsZ (z 11. 8. 2021) nepodpí-
sal, poslanci ich na 8. roko-
vaní MsZ trojpätinovou väč-
šinou preschválili, čím prelo-
mili veto primátora.

Nasledovalo prerokova-
nie správy hlavnej kontrolór-
ky o výsledku kontroly vy-
bavovania sťažností a petícií 
Mestským úradom v Námes-
tove. Po rozprave túto sprá-
vu poslanci vzali na vedomie.

Veľmi rozsiahly, čo sa týka 
obsahu, bol 4. bod rokovania 
s názvom Návrh na schvá-
lenie VZN č. 
3/2021 o miest-
nom poplatku za 
komunálne odpa-
dy a drobné sta-
vebné odpady. 
Vedúca  finanč-
ného oddelenia 
Katarína Rusino-
vá objasnila celú 
tvorbu a dôvo-
dy tohto dodatku, 
tak ako to uro-
bila aj jednotli-
vým členom prí-
slušných komisii. 
Po pomerne dlhej 
diskusii napokon 
VZN nebolo pri-
jaté.

Ďalším bo-
dom, doplneným 
do programu boli iniciatív-
ne návrhy poslancov. Posla-
nec Matej Hajdučík navrhol 
naplánovanie prostriedkov 
do rozpočtu na rok 2022 na 
šiesteho člena mestskej po-
lície, čo poslanci schválili. 
Prerokovali sa aj ďalšie pod-
nety poslancov, na ktoré im 
boli dané odpovede. V rámci 
bodu iniciatívne návrhy bol 
tiež do komisie cestovného 
ruchu MsZ zvolený ako člen 
Igor Jagelek.

Šiesty bod – návrh zmeny 
rozpočtu – bol v gescii ve-
dúcej finančného oddelenia. 
Po návrhu jedného z poslan-

cov o bode nerokovať, preto-
že nebol predtým prerokova-
ný v komisiách a následnom 
schválení tohto návrhu po-
slancami sa o bode neroko-
valo. Táto problematika bude 
na programe rokovania prís-
lušných komisií a následne sa 
ňou budú zaoberať poslanci 
na najbližšom rokovaní MsZ. 

Predmetom siedmeho bodu 
bolo schválenie čerpania re-
zervného fondu, kde poslan-
ci po krátkej rozprave prijali 
schvaľujúce uznesenie.

Poslanec Jaroslav Gen-
šor v ôsmom bode prednie-
sol návrh na schválenie VZN 
č. 2/2021 o poskytovaní jed-

norazových dávok v hmotnej 
núdzi a mimoriadnych dávok 
mesta Námestovo. Po krát-
kom komentári tohto poslan-
ca k uvedenej téme bolo toto 
VZN schválené.

Vedúci oddelenia škol-
stva Ivan Veljačik v devia-
tom bode predniesol návrh na 
schválenie zmeny č. 10 VZN 
č. 3/2008 o výške príspev-
kov v základných školách 
a školských zariadeniach. 
Išlo o drobný pozmeňovací 
návrh, ktorý bol poslancami 
schválený.

Bod s názvom Spolufinan-
covanie MŠ Veterná Námes-

tovo bol v gescii ve-
dúcej oddelenia vý-
stavby Sone Medvec-
kej. Poslancom ozrej-
mila všetko, čo sa týka 
žiadosti podanej kvô-
li uchádzaniu sa o prí-
spevok na rozšírenie 
MŠ na Veternej ulici vo 
výške cca 420 000 eur  
a spolufinancovania 
mesta v objeme približ-
ne 20 000 eur. Po otáz-
kach a krátkej diskusii 
poslanci spolufinanco-
vanie na nadstavbu MŠ 
schválili.

Zámer uchádzať sa 
o mimorozpočtové 
zdroje vo výške pri-
bližne 200 000 eur, čo 

bolo obsahom 11. bodu MsZ, 
predstavila riaditeľka Domu 
kultúry v Námestove (DKN) 
Daniela Kubíková. V prí-
pade získania týchto pros-
triedkov by ich DKN použil 
na jeho vybavenie a čiastoč-
né obnovenie, čo sa týka in-
teriéru. Uznesenie k tomuto 
bodu bolo prijaté s predme-
tom spolufinancovania pri-
bližne 10 000 eur.

Prednosta MsÚ Dušan Jen-
drašík v 12. bode predniesol 
návrh na schválenie dodat-
ku č. 1 k Zmluve o zriadení 
spoločného stavebného úra-
du uzatvorenej 22. 7. 2020. 
Podsta-
tou bolo, 
že obce 
Vavreč-
ka a Orav-
ská Jaseni-
ca súhlasi-
li so zvý-
šením ich 
príspevku 
na spoloč-
ný úrad. 
Po diskusii 
pristúpi-
li poslanci 
k hlasova-
niu a návrh 
podporili.

Trinásty 
bod sa 
niesol v duchu prevodov 
a nájmov pozemkov, kde 
každý bod poslanci rozdis-
kutovali a následne sa roz-
hodovali o tom, či je prevod 
alebo nájom vhodný, alebo 

nie. Všetky zmluvy budú 
zverejnené na webe mesta.

Štrnásty bod, návrh na 
schválenie podmienok ve-
rejnej obchodnej súťaže – 
nabíjacie stanice pre elek-
tromobily, odprezentoval 
prednosta MsÚ. Vysvetlil 
potrebu rozširovania poč-
tu nabíjacích staníc v mes-
te a možnosť cez VOS do-
stať ponuky od dodávate-
ľov takýchto staníc na ich 
budovanie. Keďže poslanci 
súťaž schválili, bude verej-
ná obchodná súťaž vyhláse-
ná a veríme, že sa nám po-
darí získať investora, kto-
rý bude mať záujem o vy-
budovanie takejto rýchlo-
nabíjacej stanice pre auto-
mobily.

V 15. bode Jozef Brandys 
ako spracovateľ jednodu-
chých pozemkových úprav 
v Námestove oboznámil 
poslanecký zbor s priebe-
hom jednotlivých pozem-
kových úprav a priblížil 
všetky potrebné skutočnos-
ti a informácie.

Po tomto bode poslan-
ci schválili poslanecký ná-
vrh na ukončenie rokovania 
MsZ a presunutie neprero-
kovaných bodov – správu 
Bytového podniku Námes-
tovo, informáciu primátora 
o stave riešenia oboch mos-

tov, bod  interpelácie a rôz-
ne na decembrové rokova-
nie a ôsme MsZ sa skonči-
lo.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK
prednosta MsÚ

2 Námestovčan  19. 11. 2021samospráva

Aktuálne k jednoduchým 
pozemkovým úpravám

Schválením úvodných pod-
kladov bola ukončená 1. etapa 
jednoduchých pozemkových 
úprav v lokalite Vojenské I.  
V súčasnosti sa nachádzame 
v 2. etape  _ v návrhu nového 
usporiadania pozemkov v ob-
vode JPÚ, v rámci ktorej sa 
uskutočnilo prerokovanie ná-
vrhov a požiadaviek jednotli-
vých vlastníkov na určenie no-
vých pozemkov. Každý vlast-
ník dostal písomnú pozvánku, 

na základe ktorej podal svoje 
návrhy a požiadavky na pride-
lenie svojho pozemku. 

Po ukončení rokovania 
s vlastníkmi sa z týchto pred-
ložených návrhov a požiada-
viek  vyhotovia zásady umiest-
nenia nových pozemkov, ktoré 
budú doručené každému zná-
memu účastníkovi na odsúhla-
senie. 

JUDr. Kristína VRANOVÁ
správa majetku

Zamestnanec spracovateľa pozemkových úprav pri jednaní 
s jedným z vlastníkov pozemkov, ktoré sa konalo na mestskom 
úrade 5. novembra 2021.           Foto: (lá)

Niektoré témy presunuli poslanci na posledné tohtoročné 
rokovanie MsZ. Plánované je  8. decembra

Rokovanie ôsmeho mestského zastupiteľstva zvo-
lal primátor Námestova Milan Hubík na 10. novembra 
2021. Zverejnená pozvánka mala na prerokovanie 
devätnásť bodov, po zmenách programu poslanca-
mi sa ich počet upravil na osemnásť.

Vedúca oddelenia výstavby Soňa 
Medvecká informovala poslancov 
o podaní žiadosti o príspevok na roz-
šírenie MŠ na Veternej ulici z mimo-
rozpočtových zdrojov v hodnote pri-
bližne 420 tisíc eur. Poslanci spolufi-
nancovanie akcie, približne 20 tisíc 
€na tento účel schválili.

Nová riaditeľka DKN Daniela Kubíková 
sa tiež snaží získať mimorozpočtové zdroje. 
Ak by sa to podarilo, v DKN by 200 tisíc, 
o ktoré sa uchádzajú, použili na technické 
vybavenie a čiastočné obnovenie interiéru. 

Príprave VzN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré predkladala Katarína Rusi-
nová, predchádzalo množstvo výpočtov, analytických úvah, ne-
jedna účasť tejto pracovníčky na odvoze odpadu s pracovník-
mi TS spred rodinných a bytových domov, nazeranie do smet-
ných nádob a kontajnerov, atď., aby VzN bolo pripravené zod-
povedne. Návrh zmeny poplatku poslanci neschválili. 

Momentky z rokovania MsZ. Youtube: (sž)

Pomáhať ľuďom v núdzi 
umožní mestu nové VZN

Dlhé roky nášmu mestu 
chýbal skutočne účinný 
predpis, na základe kto-
rého by vedelo pomôcť 
svojim občanom prekle-
núť ťažké životné situá-
cie. Doterajší predpis bol 
zviazaný výhradne so 
zákonom o hmotnej nú-
dzi, ktorého neúmerne 
prísne kritériá spôsobi-
li, že za posledné 4 roky 
bola pomoc poskytnu-
tá len v jedinom prípa-
de. Preto aj symbolická 
čiastka 1000 eur ročne, 
vyčlenená v mestskom 
rozpočte na túto pomoc, 
zostávala pravidelne ne-
vyčerpaná. 

Rozhodnutie sociálnej komi-
sie prijať nové VZN o posky-
tovaní jednorazových a mi-
moriadnych dávok bolo preto 
celkom logickou reakciou na 
stav, keď okresné mesto s pes-
trým zložením obyvateľstva 
nevedelo pomôcť ani v tých 
najvypuklejších prípadoch 
núdze. Zavedenie mimoriad-
nej dávky občanovi a jej na-
viazanie na zákon č. 448/2008 
o sociálnych službách a zá-
kon č. 305/2005 o sociálno-
právnej ochrane detí a o soci-
álnej kuratele, umožní mestu 
pomôcť občanovi napríklad 
pri zasiahnutí živelnou po-
hromou (napr. požiar, vích-
rica, povodeň),  liečení zá-
važného ochorenia, v krajne 
nepriaznivej sociálnej situá-
cii ohrozujúcej zdravý vývoj 
dieťaťa, pri ohrození stratou 
bývania alebo inej nepredví-

dateľnej životnej udalosti.
Výška pomoci mesta bude 

závisieť od čiastky na tento 
účel vyčlenenej v mestskom 
rozpočte. Doterajšiu čiast-
ku 1000 eur bude preto treba 
podstatne navýšiť, aby mesto 
mohlo pomôcť aspoň v tých 
najťažších prípadoch núdze. 
Žiadosti o príspevok prijaté na 
mestskom úrade budú posú-
dené v sociálnej komisii a ná-
sledne predložené primátorovi 
mesta na schválenie. 

Žiadny príspevok nedoká-
že vyriešiť ťažkú životnú situ-
áciu, v ktorej sa niektorí z nás 
nachádzajú, alebo sa ešte len 
ocitnú. Aj symbolické finanč-
né gesto vyjadrujúce spolu-
patričnosť mesta s vlastnými 
obyvateľmi má však v každej 
dobe svoj význam, lebo ukazu-
je mieru empatie a vyspelosti 
spoločenstva, v ktorom žijeme.

Ing. Jaroslav GENŠOR
predseda komisie 

pre sociálnu oblasť, 
zdravotnú starostlivosť 
a občianske záležitosti

Na MsZ málokedy odznejú pochvalné či uznan-
livé slová, ktoré určite dobre padnú každému. Po-
slanec Tomáš Kucharík ich adresoval Daniele 
Kubíkovej za jej snahy o „hľadanie peňazí“ pre 
kultúru z iných, než mestských zdrojov. 

Ing. Jaroslav Genšor



Námestovo má dva kľúčo-
vé mosty, ktoré ho spájajú 
so zvyškom Slovenska. Jeden 
oslávil tento rok päťdesiat-
ku, druhý má takmer sedem-
desiat.  Oba, most pri Orav-
skej Jasenici i most cez Orav-
skú priehradu,  sú v dezolát-
nom stave. Po odbornej diag-
nostike sa ocitli  v 6. stupni 
ohrozenia, čo znamená VEĽ-
MI ZLÝ. Len na ilustráciu, 7. 
stupeň je  HAVARÍJNY, kedy  
sa musia mosty uzatvoriť. Ne-
treba preto zdôrazňovať, že 
nutne potrebujú rekonštruk-
ciu. Okrem toho, že sú mosty 
spojnicou medzi okresmi,  sú 
zároveň jedinou cestou záso-
bovania či rozvoja priemys-
lu. Zub času, kedy slúžili re-
giónu,  ich však poznačil, po-
stupne schátrali a ich život-
nosť pomaly končí. Ak už aj 
reálne neskončila.

Človek by si povedal, 
NAJVYŠŠÍ ČAS, niečo s tým 
urobiť skôr, ako sa stane ne-
jaké nešťastie. Je logické, že 
naraz sa oba mosty opravo-
vať nemôžu, pretože by sme 
ostali ako mesto odrezané od 
sveta. Prvý v poradí by mal 
byť most pri Oravskej Jase-
nici. Predovšetkým preto, že 
jeho rekonštrukcia  by bola  
technicky i finančne podstat-
ne menej náročnejšia. Ten je 
súčasťou cesty 1/78, Sloven-
skej správy ciest.  Momentál-
ne je tu presmerovaná všetka 
nákladná doprava, čo zname-
ná, že je vystavený ešte ove-
ľa väčšej záťaži.  Avšak pod-
ľa dostupných informácií si 
na opravu tohto mosta bu-
deme musieť nejaký ten čas 

počkať. Ak sa nič nezmení,  
most pri Oravskej Jasenici 
začnú opravovať  až v období 
2023/2024. 

A čo sa týka mosta  ponad 
Oravskú priehradu,  ten bude 
môcť Žilinský samosprávny 
kraj rekonštruovať, až keď sa 
ukončí oprava jasenického 
mosta. Inými slovami, najbliž-
ších pár rokov to s rekonštruk-
ciou mosta ponad našu prie-
hradu nevyzerá vôbec ružovo.  

Odkladaním tohto problé-
mu sa však každým dňom zvy-
šuje riziko dopravného chao-
su, v horšom prípade aj ne-
jakej tragédie. Kto za to po-
tom prevezme  zodpoved-
nosť? Ako varovný prst môže 
slúžiť situácia spred šiestich 
rokov na jednom z hlavných 
ťahov do Poľska, v neďale-
kom  Podbieli. Náhodný oko-
loidúci si všimol, že sa most 
kolíše a  zabránil tak obrov-
skej tragédii. Odborníci po-
tvrdili, že to bolo v hodine 
dvanástej.

Na to, že Námestovský okres 
nemá železničné spojenie,  
namiesto nemocnice a pôrod-
nice máme len rozbitý skelet, 

že nemáme rýchlostné cesty  
a dlhé roky sú tu snahy zrušiť 
rôzne úrady, sme si akosi aj 
zvykli. Ale to, že nášmu mes-
tu skutočne hrozí, že sa stane 
izolovaným ostrovom,  je už 
priveľa.  Aký dlhý čas budú  
musieť ľudia prechádzať 
mostami v obavách,  či sa 
niektorý z nich náhodou ne-
zrúti? Samozrejme, všetci si 
želáme, aby nám oba  mosty 
vydržali čo najdlhšie, aby sa 
nič zlé nestalo a v pokoji sme  
sa dočkali zaslúženej rekon-
štrukcie. Spoliehať sa len na 
to však nestačí.  

Máme sa teda len nečinne 
prizerať, alebo dookola pro-
siť, aby sa začali veci, ktoré 
doslova horia,  urýchlene rie-
šiť? Ostáva dúfať, že sa veci 
predsa len pohnú a mosty sa 
začnú rekonštruovať o nie-
čo skôr. Nie naopak. To by už 
bolo Kocúrkovo. Najsmutnej-
šie na tom je, že takéto Kocúr-
kovo by už nebolo len úsmev-
nou hrou od Jana Chalúp-
ku, ale realita, ktorá sa bude 
bezprostredne dotýkať skutoč-
ných ľudí, v skutočnom meste.  

  PhDr. Ján KOZOŇ, PhD.
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Mosty v Námestove naliehavo volajú 
o pomoc

Centrum sociálnych služieb 
(CSS) Námestovo je príspev-
kovou organizáciou mesta 
Námestovo a verejným po-
skytovateľom sociálnych slu-
žieb. Jeho vznik súvisí so 
snahou mesta vybudovať pre 
občanov mesta moderné po-
bytové zariadenie pre senio-
rov. Budova bola postavená 
v rokoch 2011 – 2013 a fi-
nancovaná bola z fondov EÚ, 
rozpočtov SR a mesta Ná-
mestovo.  

Od 23. 10. 2013 slúži obča-
nom Námestova i celého re-
giónu. Je sídlom našej orga-
nizácie a miestom poskyto-
vania celoročnej pobytovej 
sociálnej služby – zariade-
nie pre seniorov. Táto služba 
je financovaná z troch zdro-
jov – zo štátneho rozpočtu, 
od prijímateľov sociálnych 
služieb a z rozpočtu mesta 
Námestovo. Vďaka príspev-
ku zo štátneho a mestského 
rozpočtu je táto služba ceno-
vo dostupná pre väčšinu žia-
dateľov. Počas celého fun-
govania postupne prispôso-
bujeme a vylepšujeme pod-
mienky na život našich pri-

jímateľov sociálnej služby.
V priebehu rokov 2016 

– 2018 sme sa zamerali na 
úpravu okolia a výsledkom je 
záhrada s pekným altánkom 
a petangovým ihriskom. Je 
to miesto na príjemné pose-
denia a prechádzky. V tých-
to časoch pandémie je záhra-
da aj dôležitým a bezpečným 
priestorom pre návštevy prí-
buzných. 

Od marca 2020 aj do náš-
ho života vstúpila pandé-
mia a všetci sme sa učili 
fungovať v prísnom hygie-
nickom režime. Najprv boli 
naši klienti tri mesiace bez 
stretnutí so svojimi  príbuz-
nými   a potom nás v jeseni 
potrápil Covid – 19. V prie-
behu jedného mesiaca po-
stupne ochorela tretina za-
mestnancov a dve tretiny 
našich seniorov mali mier-
ne alebo výraznejšie prí-
znaky.  Aj my sme sa muse-
li navždy rozlúčiť s jedným 
klientom, ktorý bol priamo 
obeťou Covidu – 19 a u ďal-
ších 3 žien bola iná hlav-
ná príčina úmrtia, ale takis-
to boli pozitívne testované.                                                                                         

Túto neľahkú situáciu sme 
zvládli vďaka veľkému na-
sadeniu všetkých zamest-
nancov, ale dostalo sa nám 
pomoci od okolia, od zria-
ďovateľa až po ochotných 
jednotlivcov. V tomto roku 
fungujeme naďalej za prís-
nych hygienických opatrení, 
ale stále umožňuje-
me návštevy v sú-
lade s covidovým 
automatom. Veľká 
väčšina zamestnan-
cov i klientov vyu-
žila možnosť pred-
nostného očkovania 
na prvú, druhú a tre-
tiu dávku vakcíny.                                      
V súčasnosti, aj pre 
pandemické opat-
renia, poskytuje-
me túto službu len 
pre 50 seniorov. Ide 
o seniorov vo veku 
od 68 až 95 rokov, 
ktorým, vzhľadom 
na ich vážny zdra-
votný stav, poskytujeme od-
borné a obslužné činnos-
ti a zabezpečujeme posky-
tovanie zdravotnej starost-
livosti. Nezabúdame ani na 

ponuku vhodných záujmo-
vých činností a zabezpeče-
nie duchovných potrieb, kto-
ré sú pre starších ľudí v na-
šom regióne veľmi dôleži-
té. Takáto práca je fyzicky 
i psychicky náročná, lebo aj 
pre práceneschopnosť alebo 
karanténne opatrenia treba 

často pracovať v obmedze-
nom počte.                         

Chcem spomenúť aj ďalšie 
sociálne služby, ktoré vyu-
žíva menej ľudí, ale sú tiež 

pre mesto dôležité. V januári 
2014 odovzdalo mesto Ná-
mestovo do pôsobnosti CSS 
Námestovo opatrovateľskú 
službu. O túto službu je stá-
le veľký záujem a vďaka nej 
môžu mnohí seniori zostať 
vo svojom domácom pros-
tredí. Počty opatrovaných sa 

podľa potreby menia a v sú-
časnosti je to 16 klientov.                                                                                                                       
CSS Námestovo sa nestará 
len o odkázaných seniorov, 
ale pomáha aj osobám v pro-

duktívnom veku, ktoré prišli 
z rôznych dôvodov o býva-
nie. Nocľaháreň Humanitas 
na Bernolákovej ulici zriadi-
lo mesto v roku 2000. Noc-
ľaháreň má kapacitu 12 lô-
žok a slúži v prvom rade ob-
čanom Námestova, ale môžu 
ju využívať aj občania, ktorí 
v Námestove nemajú trvalé 
bydlisko. Treba povedať, že 
nocľaháreň zaťažuje mest-
ský rozpočet len minimálne, 
lebo na jej financovanie pri-
spieva  hlavne štát.                                      

Seniori mesta Námestovo 
môžu využívať aj podpor-
nú službu „jedáleň“ a môžu 
si objednať obedy počas ce-
lého roka, vrátane víkendov 
a sviatkov. Aj keď z pre-
vádzkových dôvodov je 
táto služba určená max. pre 
15 seniorov, tiež prispieva 
k možnostiam výberu stra-
vovania pre seniorov v mes-
te.   

CSS Námestovo je tu už 
osem rokov a sme radi, že 
môžeme pomáhať našim ob-
čanom.
PhDr.Mária KONDELOVÁ

riaditeľka CSS

Most pri Oravskej Jasenici.                  Foto: Damián Kozoň

CSS Námestovo pomáha ľuďom už osem rokov

Grilovačka 2020.                         Foto: (css)

Nad priehradou most ožil
- prebiehajú tu merania

Päťdesiat až sedemdesiat ro-
kov slúžia mosty spájajúce Ná-
mestovo s okolitými obcami 
a mestami Oravy i Slovenska. 
Ich stav je už pár rokov aj na 
pohľad vážny, podľa podpred-
sedu ŽSK Igora Janckulíka je 
práve stav týchto dvoch mostov 
najvážnejší spomedzi všetkých 
mostov v správe VUC Žilina.

Vážnosť situácie primäla ve-
denie mesta aktívnejšie sa ve-
novať problematike mostných 
spojníc Námestova s okolitým 
svetom a primátor mesta Mi-
lan Hubík zvolal, aj po ape-
li poslancov na jednom z ro-
kovaní MsZ, na 21. októbra 
na MsÚ pracovné stretnutie 
zástupcov Slovenskej správy 
ciest (SSC), Vyššieho územné-
ho celku (VÚC) Žilina, zástup-
cov Okresného úradu v Námes-
tove, poslancov mesta Námes-
tovo a poslancov ŽSK.

Zástupcovia SSC, v správe 

ktorých je most pred Oravskou 
Jasenicou, informovali, že na 
tento most sa vybavuje staveb-
né povolenie a jeho realizácia 
by mala byť v roku 2023 a tr-
vať by mala 9 mesiacov. Do-
volená nosnosť 25 t je na tom-
to mostnom objekte znížená na 
13 t,  po oprave sa zvýši na 89 t, 
výnimočne 161 t. 

Zástupcovia VUC Žilina, 
v správe ktorého je most po-
nad Oravskú priehradu, ozná-
mili, že na základe diagnostiky 
je na tomto  moste obmedzenie 
na 12 ton a čo najskôr sa dorie-
šia značenia už na návestiach 
pred križovatkami. Most bude 
rozšírený na každú stranu o 2,5 
metra kvôli chodníkom a vrch-
ná časť mosta bude nahradená 
novou, s určitosťou podstatne 
ťažšou. Aj s výmenou hornej 
časti mosta súvisí revízia pilie-
rov a opôr mosta, ktoré  vodo-
rovnými i zvislými vrtmi za-

bezpečil ŽSK, a ktorá na mos-
te práve prebieha. Podľa Igo-
ra Janckulíka sa stroje zavŕta-
li desať metrov pod základ pi-
liera a betón z tejto hĺbky bude 
preskúmaný laboratórne, aby 
sa s istotou zistili jeho para-
metre a od nich budú závisieť 
rozhodnutia projektantov, akou 
náročnou bude, čo do výkonov 
i financií, rekonštrukcia tohto 
mosta. Výsledky diagnostiky 
majú byť známe do konca no-
vembra, projektová dokumen-
tácia v budúcom roku, rekon-
štrukcia mosta, v prípade, že 
súčasné piliere budú vyhovo-
vať novej vrchnej časti mosta, 
potrvá približne dva roky, cena 
by sa mala pohybovať medzi 
10 – 15 miliónmi €.

Všetky zložky zdôrazňujú 
nutnsť dodržiavania doprav-
ných predpisov, najmä u ná-
kladných motorových vozidiel 
a kamiónov.          (lá,dj)

Mostom pomôže disciplína vodičov
Primátor Milan Hubík: 
„Most pri Oravskej Jaseni-

ci je v správe SSC, most cez 
Oravskú priehradu v správe 
VUC Žilina. My ako samo-
správa nemáme žiadny regu-
latív, žiadnu možnosť ovplyv-
niť celý proces ich rekon-
štrukcie, pomôcť môžeme len 
lobingom. Z našej strany rob-
me všetko, aby sme urýchlili 
administratívny proces, pro-
ces prípravy až po projekto-
vú dokumentáciu, aby sa si-
tuácia s mostami vyriešila čo 
možno najskôr. Ak sa správ-
covia mostov postavia k prob-
lému zodpovedne, môžu sa 
stíhať tie najkratšie termíny, 
hoci, uvedomujeme si, že cca 

1,5-ročný proces prípravy sa 
urýchliť nedá. V roku 2019 
sme dostali prísľub od minis-
tra dopravy, že  rekonštruk-
cia mosta v správe ŽSK bude 
v rokoch 2022-2023, teraz je 
zrejmé, že by to malo byť ešte 
o rok neskôr. Nové dopravné 
značenie s obmedzením to-
náže sa zaviedlo preto, aby 
most zo začiatku 50. rokov 
odolával postupnej opotrebo-
vateľnosti čo najdlhšie. V sú-
časnosti sa na náklady ŽSK 
robí diagnostika pilierov po-
mocou vrtov s cieľom zistiť 
ich stav a to, či budú schop-
né uniesť vrchnú, zrejme úpl-
ne novú časť mosta, ktorá má 
byť širšia, než súčasná. Ak by 

však most vyžadoval urgent-
nú opravu, ŽSK v súčasnosti 
nemá preň v rozpočte cca 10 
mil. eur a verme, že schopný 
projektový inžinier na VUC 
„nájde“ cestu ako  prostried-
ky v objeme, ktorý určia la-
boratórne merania materiá-
lu z vrtov, získať z mimoroz-
počtových zdrojov. Dôležité 
je v tomto čase prísne rešpek-
tovať dopravné značenia, lebo 
nie je vylúčené, že mimoriad-
na záťaž môže spôsobiť mi-
moriadnu situáciu. Dodržia-
vanie dopravných predpisov 
môže mostu pomôcť vydržať 
„čakanie“ na prípravu doku-
mentácie a „nájdenie peňazí."  
                               (r)
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INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

Už pred pár mesiacmi bola jednou z tém komisie výstav-
by, ktorá sa zaoberá taktiež riešením dopravných problémov 
v meste, bezpečnostná situácia na Bernolákovej ulici v mieste 
križovatky s Ulicou 1. mája po tom, čo na nebezpečnú križo-
vatku upozorňovali i obyvatelia žijúci na Bernolákovej ulici. 
Po monitorovaní cestnej premávky na tejto križovatke mest-
skou políciou sa vedenie mesta po odobrení dopravným in-
špektorátom rozhodlo osadiť tam spomaľovací prah. Je to za-
riadenie trocha iného typu, ako je v našich končinách bežne 
zvykom, no veríme, že splní svoj účel _ zabráni tvorbe doprav-
ných nehôd a zabezpečí plynulý prejazd vozidiel bez ohroze-
nia majetku a zdravia občanov.

Spomaľovací prah na Bernolákovej ulici

Aj túto jeseň sme sa zamerali na rozšírenie mestskej zelene. 
V okolí hlavnej cesty boli dosadené stromy v čerešňovej aleji, 
na sídlisku Brehy, v centre blízkosti domu kultúry a na ďalších 
miestach v meste boli vysadené rôzne druhy sadeníc stromov 
podľa vhodnosti podmienok, ktoré pre svoj rast potrebujú.

Nadviazali sme tiež na výsadbu kvetov, ktorých prvú etapu 
výsadby sme urobili  na jar vo forme pásu pri parkovisku na 
amfiteátri. 

V blízkosti kostola pri kruhovom objazde a tiež popri hlavnej 
ceste v smere na Klin bolo  vysadených dohromady 100 m2 
kvetov, v prevažnej miere tulipánov, ktoré nás svojou krásou 
potešia už na začiatku jari. Kvety budú kvitnúť, prakticky bez 
nejakej zásadnej údržby, po dobu minimálne piatich rokov.

Ďalšie vysadené stromy a kvety

Stavenisko na tejto ulici, podobne ako i na uliciach Mirka 
Nešpora a Slobody, bolo odovzdané 10. 9.2021. V súčasnosti 
prebiehajú rekonštrukčné práce na Ulici SNP prípravou pod-
kladu pod zámkovú dlažbu a jej pokladanie, po tom, čo boli 
dokončené činnosti na pokladaní obrubníkov.

Komplexné rekonštrukčné práce na Ulici SNP pozostávajú z 
odstránenia časti pôvodnej konštrukcie vozovky a doplnenie 
jej nového krytu, z vybúrania obrubníkov a z vybúrania krytu 
existujúcich chodníkov vrátane potrebnej hrúbky podkladovej 
vrstvy. Obnova krytu vozovky bude realizovaná novou asfal-
tovou vrstvou, nový kryt chodníka bude z betónovej dlažby.

Rekonštrukcia Ulice SNP

Detské ihrisko MŠ Bernolákova

Stavenisko pre vybudovanie detského ihriska v areáli spomí-
nanej materskej školy na Bernolákovej ulici bolo odovzdané 
8. októbra 2021.

Ihrisko je navrhnuté s dopadovou plochou z gumovej dlažby 
s dvomi hojdačkami na pružine, dvojmiestnou reťazovou i 
preklápacou hojdačkou, kolotočom, preliezkou a dvomi via-
cúčelovými zostavami. Detské ihrisko bude v čase fungovania 
materskej školy slúžiť pre deti, ktoré ju navštevujú, v poobed-
ňajších hodinách pre širokú verejnosť. Financovanie je zabez-
pečené z miestnej akčnej skupiny, z ktorej sa nám podarilo do-
stať dotáciu na celé detské ihrisko. Momentálne sú odstránené 
staré prvky a nasleduje realizácia nového detského ihriska.

Príjazdová komunikácia na nábrežie priehrady

Ako sme už stručne spomenuli v minulom čísle mestských 
novín, cez miestnu akčnú skupinu sa nám podarilo získať dotá-
ciu vyše 40 000 eur na vybudovanie prístupovej komunikácie 
na nábrežie Oravskej priehrady.

Projekt, ktorý sa začal v roku 2019 je teda ukončený a zo 
strany nábrežia, kde sa nachádzajú športoviská, je vybudovaná 
bezbariérová komunikácia s chodníkom, po ktorom sa dá do-
stať až na nábrežie. V prípade potreby je teda možnosť sa po 
spevnenej asfaltovej ploche dostať až na nábrežie peši, bicyk-
lom, na vozíku, alebo _ v prípade technických služieb mesta _ 
aj automobilom. 

Po období, ktoré nebolo jednoduché pre firmy sídliace na 
Kliňanskej ceste, ale aj pre vodičov, ktorí po nej museli jazdiť 
počas rekonštrukcie, môžeme dnes konštatovať, že ulica, kto-
rá je enormne zaťažená nákladnou ako aj osobnou dopravou, 
je zrealizovaná a užívania schopná. Oprava Kliňanskej cesty 
a vybudovanie dažďovej kanalizácie na spomínanej komuni-
kácii je veľkým míľnikom v skvalitňovaní cestnej dopravy 
v rámci mesta.

Kliňanská cesta míľnikom v skvalitňovaní 
cestnej dopravy mesta

Momentálne prebiehajú na tejto ulici práce spojené s od-
stránením pôvodných obrubníkov a pôvodného chodníka, re-
alizujú sa výkopové práce pre prípravu podkladu pod nové 
obrubníky a novú zámkovú dlažbu, ktoré budú následne osa-
dené.

Celková rekonštrukcia tejto ulice pozostáva z vybúrania 
krytu a stmelenej podkladovej vrstvy vozovky komunikácie 
a chodníkov spolu s obrubníkmi. Obnovená vozovka bude 
mať novú asfaltovú vrstvu, obnovený chodník bude z betó-
novej dlažby.

Rekonštrukcia Ulice Slobody

Rekonštrukcia Ulice Mirka Nešpora

Na ulici sa momentálne kladú obrubníky a zámková dlažba.
Celková rekonštrukcia tejto ulice pozostáva z vybúrania 

krytu a stmelenej podkladovej vrstvy vozovky komunikácie 
a chodníkov spolu s obrubníkmi. Obnova krytu vozovky bude 
realizovaná novou asfaltovou vrstvou, obnova krytu chodníka 
bude z betónovej dlažby.

Cezhraničný projekt družobných miest 
Námestovo a Orlová

Už v roku 2019 sme spoločne s mestom Orlová z Českej re-
publiky začali spolupracovať na cezhraničnom projekte, ktoré-
ho hlavným cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi senior-
mi z Orlovej a so seniormi z Námestova. Plánované aktivity 
boli ovplyvnené pandémiou, a preto  k realizácii došlo až kon-
com tohto roka.

Hoci išlo o jednodňové výmenné pobyty, boli o to intenzív-
nejšie a srdečnejšie.

Návšteva v počte približne 45 osôb prišla do Námestova 
a opačne, v podobnom počte sme s našimi seniormi absolvo-
vali návštevu  v Orlovej. 

Obe strany si pripravili pre svojich, teraz už možno povedať 
priateľov, bohatý program, pri ktorom si účastníci vymieňali 
svoje dojmy.

S prácami na realizácii ihriska sa plánovalo začať v 45. týžd-
ni a budúci rok, keď to počasie dovolí, môže herná zostava 
začať slúžiť deťom. Zostavu bude tvoriť  domček so strieškou 
a šmykľavkou, schodisko, domček so šikmým výlezom, 
domček s lanovým výlezom a šmykľavkou i drevený pohybli-
vý mostík zabudovaný do zostavy. 

Zostava herných prvkov pre MŠ Komenského

Prístrešok pre kontajnery na Ulici 
Červeného kríža
Prvé dva kontajnerové prístrešky, s oceľovou konštrukciou 

opláštenou dierovaným plechom s pultovou plechovou stre-
chou sa na Ulici Červeného kríža začali realizovať začiatkom 
novembra. 

Myšlienka budovania kontajnerových státí je nevyhnutná po-
stupne na všetkých sídliskách a veríme, že sa nám to postupne 
podarí.
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 Máme pred sebou dve 
možnosti, a to: 
 že nebudeme robiť nič 

s poplatkom, spôsobom zberu 
a mesto z rozpočtu mesta dofi-
nancuje  cca 250 000 € pri sú-
časnej produkcii odpadov
 alebo  poplatok sa zvýši 

a bude a zvyšovať podľa pro-
dukcie, ak  nám všetkým ne-
bude záležať na tom, aby sme 
do nádoby na komunálny od-
pad dávali skutočne len to, čo 
tam patrí.

Dávam do pozornosti aj fakt, 
že  poplatok za komunálny od-
pad od zavedenia v roku 2002 
bol vo výške 12,96 €, po 13-
tich rokoch bol zvýšený o 2 
€ na 14,89 €. Mesto už vtedy 
malo najnižší poplatok voči 
okolitým dedinám a mestám, 
kde sa poplatok pohyboval na 
úrovní 20 € a to vďaka tomu, 
že skládka odpadov v Zub-
rohlave je mesta Námestovo. 

Mesto, prioritne chcelo riešiť 
zníženie odpadu tam, kde vidí 
rezervy, a to:
 odčleniť popol v zbernej 

nádobe na komunálny odpad, 
ktorého sa vyprodukuje cca 
200 t za vykurovacie obdobie  
– ide o komoditu, ktorá sa vy-
separovať nedá, 
 aktualizovať označenie 

nádob podľa vývozov, kde 
predpokladáme zníženie za 
služby spojené s manipuláciou 
s nádobami, 
 dôkladnejšie separovať 

papier, sklo, plasty, kde pred-
pokladáme zníženie za služby 
spojené s manipuláciou s ná-
dobami.

Za separovaný zber obyvateľ 
neplatí, tak prečo komodity ur-
čené na separovanie dávať do 
nádoby na komunálny odpad, 
keď za ten platíme. Podľa vy-
jadrenia kompetentných v ná-
dobách na separovaný odpad 
od bytových domov ako aj v 
plastových vreciach od rodin-
ných domov je mix všetkého, 
čo v konečnom dôsledku sú 
ďalšie náklady na dotriedenie. 

Mesto sa zaoberalo aj váho-
vým systémom. Zabezpeče-
nie zberových vozidiel tým-
to systémom zvýši investične 
náklady na obstaranie vážia-
cich zariadení, zvýšia sa  ná-
klady za manipuláciu s nádo-
bami, technické vybavenie vá-
hovým systémom neumožňu-
je domontovanie váhových za-
riadení do všetkých typov zvo-
zových vozidiel a do dnešné-
ho dňa neexistuje vykonávacia 
vyhláška o stanovení technic-
kých parametrov. Takže lac-
nejšie to opäť nebude.

Aj myšlienkou zvýhodniť 
občana znížením poplatku 
podľa miery vytriedenia odpa-

du sa zaoberalo mesto a zva-
žovalo ju z viacerých pohľa-
dov. Do akej miery by to ale 
bolo  spravodlivé? Občan, 
ktorý nekupuje plastové fľaše 
či plechovky, nemá čo vytrie-
diť –  papier spáli, alebo ho dá 
deťom do školy. Občan, kto-
rý plastové fľaše stláča, vy-
produkuje napr. 10 vriec za 
rok, občan, ktorý fľaše jed-
noducho dá do vriec aj so 
vzduchom, vyprodukuje 30 
vriec. Síce objemovo ide o 
viac vriec, ale na váhu urči-
te nie. Tak kto viac vyseparo-
val? Kto si viac zaslúži zníže-
nie poplatku?

Máme zato, že odpad každý 
jeden z nás tvoríme, túto služ-
bu nám niekto vykonáva a za 
tú službu musíme zaplatiť.

VzN č. 3/2021 o miestnom 
poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-
pady prešlo pred rokova-
ním mestského zastupiteľ-
stva príslušnými komisiami 
MsZ. 

Konečnej podobe predchá-
dzalo množstvo matematic-
kých prepočtov, množstvo al-
ternatív, kde sa vychádzalo 
z mesačnej tvorby, v niekto-
rých prípadoch aj z týžden-
nej produkcie odpadu, mesač-
nej manipulácie s nádobami, 
zohľadnením dopadu na ob-
čana, zohľadnením dopadu na 
rozpočet, zohľadnením váho-
vého systému odpadu,  zvý-
hodnením občana znížením 
poplatku podľa miery vytrie-
denia odpadu...

Prinášame stanoviská komi-
sií a v odpovediach i reakcie 
mesta na ne. 

Komisia pre legislatívu 
a dražbu, verejný 

poriadok a ochranu 
prostredia mesta 

neodporúča prijať predlo-
žený návrh VZN č. 3/2021 
o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady,

odporúča prepracovať predlože-
ný návrh a analýzu najmä v zmys-

le nasledovných pripomienok:

1. pri stanovení výšky sa-
dzieb poplatkov objektívne 
zohľadniť separovanie odpadu

Odpoveď: 
Objektívne zohľadniť sepa-

rovanie odpadu? Ide o široký 
pojem. Do akej miery by to 
bolo ale  spravodlivé? Reakciu 
mesta uvádzame v predošlom 
texte o plastových fľašiach... 

2. koncepciu nakladania 
s odpadom založiť na reálnom 
množstevnom zbere vychádza-
júcom z objemu alebo hmot-
nosti pre jednotlivé subjekty

Odpoveď: 
Mesto sa systémom váže-

nia odpadu zaoberalo a dôvod, 
prečo tento systém nie je mož-
né využiť, zdôvodňuje v texte 
vyššie. 

Mesto pri stanovení poplat-
ku vychádzalo z mesačnej pro-
dukcie odpadu.

3. dôsledne a jednoznačne 
zadefinovať pojmy na začiat-
ku VZN

Odpoveď: 
Pripomienka je nekonkrét-

na  – aké pojmy? MsZ je spl-
nomocnené zo zákona určiť 
stanovenie sadzieb poplat-
ku v nadväznosti na zavede-
ný zber odpadu, určiť spôsob 
vyrubenia a platenia poplat-
ku, stanovenie podmienok pre 
vrátenie, zníženie a odpuste-
nie poplatku. Špecifiká, nále-
žitosti kto je poplatníkom, za 
čo sa platí, na aké obdobie sa 
vyrubuje poplatok atď., sú sta-
novené zákonom.

4. preveriť možnosť výberu 
poplatkov od vlastníkov bytov 
resp. nájomcov bez trvalého 
pobytu

Odpoveď: 
Opätovne nekonkrétne  –
 aké preverenie?  Poplatok 

je povinný platiť osoba, kto-
rá má v meste trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt, alebo 

osoba, ktorá je na území mes-
ta oprávnená užívať alebo uží-
va nehnuteľnosť z titulu vlast-
níctva nehnuteľností alebo ná-
jomnej zmluvy. 

5. doplniť do analýzy kon-
cepciu výberu poplatkov v zá-
hradkárskej a chatovej oblasti

Odpoveď: 
Opätovne nekonkrétne a 

bezpredmetné. Analýza nie 
je predmetom ani súčasťou 
VZN, ku ktorému mala komi-
sia poskytnúť odborné stano-
visko pre MsZ. V chatovej ob-
lasti  sa vyrubuje poplatok po-
platníkovi,  ktorý je na území 
mesta oprávnený užívať ale-
bo užíva nehnuteľnosť z titu-
lu vlastníctva nehnuteľností. 
V záhradkárskej oblasti boli 
rozdané kompostery na bio-
odpad. Vlastníkmi záhradných 
chát sú obyvatelia mesta Ná-
mestovo, ktorí poplatok  platia 
z titulu trvalého pobytu.

6. doplniť do analýzy, koľ-
ko peňažných prostriedkov 
má ročne mesto Námesto-
vo za zber triedeného odpa-
du (zber skla, plastov, papie-
ra...) a o koľko bude predraže-
ný vývoz komunálneho odpadu 
oproti skládkovaniu na sklád-
ke v Zubrohlave

Odpoveď: 
Opätovne nekonkrétne 

a bezpredmetné. Komisia sa 
mala zaoberať VZN nie ana-
lýzou.  Aké predraženie mala 
komisia na mysli? Príjem 
z vytriedených komodít MsZ 
schvaľuje v rozpočte. 

7. navrhnúť do VZN motivá-
ciu pre triedenie odpadov, pre-
tože súčasné nastavenie trie-
denia odpadu je skôr demoti-
vujúce.

Odpoveď: 
Ak komisia je poradný orgán 

MsZ, predpokladáme, že vý-
stupy by mali byť konkrétne. 
Aká motivácia sa podľa nich 
má zakomponovať do VZN? 
Ak poviem „A“, mám povedať 
aj „B“. A k samotnej  „MOTI-
VÁCI“ asi toľko: Žijeme v 21. 
storočí, nám všetkým má zále-
žať na tom, aby sme do nádo-
by na komunálny odpad dáva-
li skutočne len to, čo tam patrí, 
do nádob na separovaný zber 
taktiež len to, čo tam patrí.  Až 
keď budeme mať taký prístup 
k separovaniu, ako sa očakáva, 
môžeme to zohľadňovať pri 
výške poplatku. 

Komisia CR, RR, 
služieb a technickú 

činnosti v meste 
 neodporúča MsZ prijať 

Návrh VZN č. 3/2021 o miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady. Dôvody, prečo neodpo-
rúča.
 odporúča MsÚ v Námes-

tove dopracovať Návrh VZN 
č. 3/2021 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 
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Bezpečnosti priechodu pomáha aj elektronika

Na Štefánikovej ulici sa chodci budú cítiť bezpečnejšie vďa-
ka doplneniu nového osvetlenia pri priechode oproti schodom 
smerujúcim k domu kultúry. Vylepšenie priechodu pre chod-
cov spočíva aj v dopravnom značení a využití elektroniky na 
sledovanie chodcov, ktorá zabezpečuje zapnutie výstražných 
oranžových svetiel pri vstupe chodca na vozovku. Projekt bol 
financovaný z prostriedkov miestnej akčnej skupiny, vďaka 
ktorej sa podarilo získať dotáciu vo výške cca 12 000 eur. Ve-
ríme, že aj táto modernizácia pomôže k bezpečnejšiemu pre-
chádzaniu chodcov cez frekventovanú vozovku.

Centrum vodných športov

Projekt je navrhnutý podľa odsúhlasenej architektonickej 
štúdie a podľa dohôd z rokovaní medzi investorom, užívate-
ľom a projektantom. Objekt je navrhnutý pre potreby oddie-
lu vodných športov TJ Oravan, bude slúžiť ako príležitostná 
prezliekareň a sklad športových pomôcok. Má obdĺžnikový 
pôdorys a je rozdelený na 3 prevádzkové časti. Je jednopod-
lažný zastrešený plochou strechou s jednosmerným sklonom 
2%. Objekt je koncipovaný ako drevostavba s pohľadovými 
konštrukčnými prvkami. Zvislé nosné konštrukcie sú navrh-
nuté zo stavebného reziva z mäkkého dreva. Strecha objektu 
z falcovaného plechu je navrhnutá ako plochá, odvodnená k 
odkvapovej rímse s voľným spádom zrážkovej vody do prie-
pustného terénu. Tesárske konštrukcie budú napustené im-
pregnáciou. Realizácia prebieha a je otázkou pár týždňov, čiže 
tento rok bude dielo hotové.

Výmena dverí v DSS
Začiatkom októbra bolo v Domove sociálnych služieb de-

montované 8 kusov nevyhovujúcich dverí v hygienických čas-
tiach objektu, ktoré boli vymenené za nové.               MsU (ú)

Zatvorenie skládky v Zubrohlave zvýši náklady 
na odvoz a spracovanie komunálneho odpadu

Ako ste už všetci určite počuli, Slovenská inšpek-
cia životného prostredia, v súlade s ustanovením 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, roz-
hodla o ukončení činnosti prevádzkovania skládky 
odpadov v Zubrohlave, a  preto jej  prevádzkovanie 
musí byť zo zákona ukončené. Aj napriek tomu, že 
mesto má súhlas na prevádzkovanie skládky buď do 
28. februára 2022, alebo do naplnenia kapacity sklád-
ky, v našom prípade  je to minimálne ďalších 5 rokov.

Pokračovanie na 6. str. 

Do komunálneho odpadu niektorí občania vyhadzujú všet-
ko.          Foto: (msú)

Mgr. Katarína Rusinová



Na pohľad čistota a poriadok na cintoríne 
sú podľa Jána Krušinského vraj iba zdanli-

vé, alebo nie zásluha niektorých návštevní-
kov cintorína. Odpad hádžu na kraj kontajne-

ra, ten potom, napr. igelitové tašky a iné 
veci, vietor cez noc roznáša po celom 
cintoríne, odpad z hrobov hodia k plotu, 
pri hlavnom kríži a pomníku pre nenaro-
dené deti svieti denne i 50 sviečok, ale 
odpad z nich nemá kto odniesť do kon-
tajnera. Z hrobov sa kradnú vázy a kve-
ty, cez cintorín si niektorí robia skratku, 
akoby toto pietne miesto bola ulica. 

Smutný je z toho správca cintorína...  
                                     (lá)

z dôvodu, že návrh reál-
ne nezahŕňa množstevný 
zber, iba perio-dické vyváža-
nie odpadu, nie je dostatoč-
nou motiváciou na separá-
ciu, celkové znenie je nejed-
noznačné a nie sú dostatoč-
ne definované základné poj-
my, viaceré znenia sú navrh-
nuté zmätočne. 

Odpoveď: 
Totožné stanovisko ako u 

komisie pre legislatívu a 
dražbu, verejný poriadok a 
ochranu prostredia mesta. 
Nekonkrétne. 

Konečnej podobe analýzy 
komunálneho odpadu pred-
chádzalo množstvo matema-
tických prepočtov, množstvo 
alternatív, kde sa vychádza-
lo z mesačnej tvorby, v nie-
ktorých prípadoch aj z týž-
dennej produkcie odpadu, 
mesačnej manipulácie s ná-
dobami, zohľadnením dopa-
du na občana, zohľadnením 
váhového systému odpadu, 
zvýhodnením občana zníže-
ním poplatku podľa miery 
vytriedenia odpadu.

Opakujem - odpad každý 
jeden z nás tvoríme, túto 
službu nám niekto vykoná-
va a za tú službu musíme 
zaplatiť.

 komisia odporúča MsÚ v 
Námestove zapracovať po-
ložku do návrhu rozpočtu na 

rok 2022, finančný príspe-
vok 10 tisíc eur na motivač-
nú kampaň na podporu sepa-
rácie odpadu v Námestove.

Odpoveď: 
Komisia je poradný orgán 

MsZ, nie MsÚ.  Financovať 
motivačnú kampaň z rozpoč-
tu mesta? Čo tým členovia 
komisie mysleli? Motivačná 
kampaň tu už je minimál-
ne 18 rokov. Jej výsledkom 
je aj to, že kým na Sloven-
sku každý občan v súčas-
nosti vyprodukuje prie-
merne 446 kg odpadu, ob-
čan v Námestove vyprodu-
kuje ročne 172 kg odpadu. 

Komisia pre rozpočet,  
financie, správu 
a hospodárenie 

s majetkom mesta  
 neodporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť návrh 
VZN č. 3/2021 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
 Komisia odporučila pri 

monitorovaní zvozu zber-
ných nádob a farebnom 
označení zberných nádob aj 
označenie nádob evidenč-
ným štítkom s čiarovým kó-
dom a vybavenie čítačky na 
čiarový kód.

1. pozmeňujúci návrh:
 M. Grígeľ -  návrh na zme-

nu sadzby, ktorá je pod-
ľa návrhu VZN stanove-
ná na 26,64 € upraviť na 

18,80 €  (33% oproti návrhu)    
0,0051 €                                                   

Návrh hlasovaním nepre-
šiel.

2. pozmeňujúci návrh:
 M. Vlčák - návrh: 22,45 €     

(64%)   0,0061 €                                           
 Návrh hlasovaním ne-

prešiel.
3. hlasovanie o výške po-

platku ako je v návrhu VZN 
a to 26,64 €              

Návrh hlasovaním na ko-
misii neprešiel.


K výstupom z jednotlivých 

komisií možno iba toľko:  
pripomienky sú nekonkrét-
ne, niektoré sa týkajú dopra-
covania analýzy, ktorá ne-
mala byť predmetom hodno-
tenia, predmetom malo byť 
samotné VZN. Ak členom 
komisie chýbali akékoľvek 
informácie, alebo ak potre-
bovali vysvetlenie, stačilo 
sa iba opýtať. O bližšie vy-
svetlenie problematiky pre-
javil záujem iba jeden člen 
komisie.


Poslanci na rokovaní 

mestského zastupiteľstva 
10. novembra 2021 návrh 
VzN č. 3/2021 o miestnom 
poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady neschválili. 

Mgr. Katarína RUSINOVÁ
vedúca ekonomického

oddelenia 

6 životné prostredie Námestovčan  19. 11. 2021

Zatvorenie skládky v Zubrohlave zvýši náklady na odvoz a spracovanie...

Zber biologického rozložiteľného 
kuchynského odpadu zo sídlisk

Mesto Námestovo v uply-
nulých týždňoch začalo so 
zberom biologicky rozloži-
teľného kuchynského odpa-
du (BRKO) v častiach s hro-
madnou bytovou výstavbou, 
čiže na sídliskách. V rám-
ci sídlisk boli na kontajne-
rových stojiskách rozmiest-
nené 240 l alebo 770 l hnedé 
nádoby určené pre tento druh 
odpadu. Nádoby sú označe-
né nálepkou, ktorá občanom 
bližšie napovie, čo do zbernej 
nádoby patrí.  Každá domác-
nosť prostredníctvom správ-
cov bytových domov dostala 
„štartovacie balíčky“ prevet-
rávaný 7 l košík, 50 ks certi-
fikovaných kompostovateľ-
ných vreciek a informačný 
leták. Týmto spôsobom chce 
naša samospráva usmerniť 
a motivovať občanov v trie-
dení BRKO. Žiaľ, našli sa aj 
takí, ktorí o tento „štartovací 
balíček“ záujem neprejavili.  

Zber zabezpečujú Technic-
ké služby mesta Námestovo 
v pravidelných intervaloch. 
V prípade potreby sa navý-
ši frekvencia zvozov alebo sa 
doplnia nádoby.

Prvé týždne nám ukáza-
li, že je tu záujem o triedenie 
BRKO zo strany občanov, av-
šak v nádobách sa nachádzal 
aj odpad, ktorý tu nepatrí. 
Išlo najmä o BRKO v igelit-
kách alebo iných plastových 

vreckách, potraviny v oba-
loch, ale aj plasty či sklo. 

Preto dôrazne žiadame ob-
čanov, aby  používali na bio-
odpad výhradne komposto-
vateľné vrecká, alebo ak po-
užívajú vlastnú nádobu, aby 
jej obsah vysypávali do zber-
nej nádoby bez akýchkoľ-
vek obalov. Iné vrecká alebo 
obaly sú neprípustné, preto-
že znehodnotia celý obsah 
nádoby, ktorý sa mal ďalej 
spracovávať a tento odpad 
potom skončí na skládke. 

Prečo vôbec zbierať
BRKO? 

V súčasnej dobe môže tvo-
riť až okolo 50 % zmesové-
ho komunálneho odpadu, 
pričom sa na Slovensku ročne 
vyhodí cca 100 kg potravino-
vého odpadu na obyvateľa. 

Zber kuchynského odpa-
du je teda dôležité realizovať 
hlavne z environmentálnych 
dôvodov. Pokiaľ je tento od-
pad súčasťou zmesového ko-
munálneho odpadu, štandard-
ne sa dostáva na skládku, 
tam sa rozkladá bez prístupu 
vzduchu, dôsledkom čoho sa 
produkujú skleníkové plyny, 
ktoré  prispievajú ku globál-
nemu otepľovaniu. Faktom 
je, že dnes už nikto nepochy-
buje, že klíma reaguje na čin-
nosť ľudstva. 

Zo separovaného kuchyn-

ského zberu sa biologický 
odpad dostane buď na bio-
plynovú stanicu, ktorá z neho 
vyrobí zelenú energiu, alebo 
(v prípade nášho mesta) sa 
spracuje v priemyselnej kom-
postárni, kde pri dodržaní po-
stupov vznikne kompost. 

Z ekonomického hľadis-
ka je zber BRKO takisto dô-
ležitý, keďže poplatok za 
skládkovanie zmesového ko-
munálneho odpadu je závis-
lý od úrovne vytriedenia od-
padov v našom meste. Čím 
je vyššia úroveň vytriedenia, 
tým je poplatok za uloženie 
odpadu na skládke nižší. 

Triedenie prinesie:
 zníženie skládkovania
 zvýšenú mieru triedenia
 menej skleníkových 
   plynov
 premenu odpadu na 
   kompost
Chceli by sme tiež požia-

dať správcov bytových do-
mov, alebo zástupcov vlastní-
kov bytov, ktorí si tieto štar-
tovacie balíčky ešte nepre-
brali, aby kontaktovali Tech-
nické služby Námestovo ale-
bo mestský úrad.  

Ďakujeme, že sa zapájate 
do triedenia kuchynského 
bioodpadu a triedite ostat-
né druhy odpadov, čím ste 
príkladom aj pre ďalších 
spoluobčanov mesta. 

Mestský úrad Námestovo

Dokončenie z 5. str. Uznesením č. 5/2021 sa MsZ uznieslo na potrebe pripraviť zmenu VZN o zavedení poplatku 
o množstvovom zbere pre rodinné domy.

Vyprodukovaný odpad celkom:     7.500,00 ton
Vyprodukovaný odpad za mesto:   2.706      ton
Náklady so zberom:                       200,97 €/1 tonu
Ročné náklady pre mesto :      543 906 €    
                                                       138 €/1t vývozu TKO                                              
                                                         63 €/1 t zber, prekládka, úprava terénu
Náklady na odpady
Doprava-vývoz HNK 35m3-súprava = 600€, jedná súprava odvezie cca 15t
Prenájom HNK = 96€/mesiac, počet potrebných HNK na prekládku 6ks
Prepočet nákladov na t: - doprava BB 40€/t, cena za uloženie odpadu 95,76€/t, prenájom HNK  1,70€/t 
zber nádob, čistenie 48,13€/t TS, manipulácia prekládky TKO, náklady  na nedôsledné triedenie 15,38€/t

Označenie 
vývozu 1 x  
týždenne

Označenie 
vývozu 1 x 
mesačne

Označenie 
vývozu 1 x 
mesačne

 RD, ktoré kúria pevným palivom dostanú 
nádobu, do ktorej musia dávať iba  popol

ZÁKAZ  DÁVAŤ KOMUNÁLNY ODPAD !Náklady  Technických služieb

Smútok z cintorína

Označenie 
vývozu 1 x 
za 2týždne



Festival divadla pre deti i 
dospelých sa opäť vrátil na 
svoje domovské miesto. Po-
stupom rokov sa síce etablo-
val na Oravské divadelné dni, 
podstata prezentovať lokálne 
divadelné umenie verejnosti, 
však ostala. 

Posledný septembrový ví-
kend sa tak v Dome kultúry 
v Námestove predstavili di-
vákom štyri divadelné kolek-
tívy. Detské divadlo bolo za-
stúpené námestovskými zo-
skupeniami: Detský divadel-
ný súbor Zuškáčik pri ZUŠ 
Ignáca Kolčáka v Námesto-
ve, pod vedením Mariky Voj-
tašákovej a Detský divadel-

ný súbor Pierroťáci pri SZUŠ 
Pierrot v Námestove, kto-
rý vedie Denisa Šimurdová-
-Trabalíková. Piatkový pod-
večer patril Námestovskému 
ochotníckemu súboru NOS a 
ich veselohre S brokovnicou 
na manžela (réžia Denisa Ši-
murdová-Trabalíková). Sú-
bor pracuje pod vedením Ma-
riky Vojtašákovej. Predsta-
venie bolo benefičné, dobro-
voľný výťažok bol venovaný 
Maximovi z Námestova. V 
sobotu večer si mali možnosť 
diváci pozrieť veselohru Jo-
zefa Hollého s názvom Obuk, 
v podaní Divadelného súbo-
ru Jána Vojtaššáka zo Záka- menného, ktorý režijne ve-

die Zuzana Demková. Súčas-
ťou festivalu boli aj tvorivé 
dielne pre deti detských di-
vadelných súborov na Orave. 
Uskutočnili sa pod vedením 
lektorov Romana Večereka a 
Mirky Kupčulákovej. Podu-
jatie za prísnych protipande-
mických opatrení pripravilo 
Oravské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne v spoluprá-
ci s Domom kultúry v Ná-
mestove, v dňoch 23. až 25. 
septembra. Veríme, že o rok 
sa vidíme v ešte hojnejšom 
počte – inscenácií i divákov, 
a hlavne, opäť u nás doma – v 
Námestove.                   (DK)
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Pamätáte si ešte Námestovské 
divadelné dni?

Námestovský ochotnícky súbor NOS s obľúbenou hrou S bro-
kovnicou na manžela.

Hra Hranice, autorky Táne 
Štefaničiakovej – Oravské di-
vadelné dni.

Skvelý večer v knižnici

Predposledný septembrový  
večer ožili priestory domu 
kultúry a naša mestská kniž-
nica návštevníkmi, ktorí si 
prišli vypočuť ukážky z ví-
ťaznej knihy Oravy 2020 
„Goral Karol a zázračná byli-
na“ od autora Jozef Medarda 
Slovíka. Vtipné pasáže čítané 
Medardom Slovíkom a Pet-

rom Zemaníkom z Rádia Re-
gina v Banskej Bystrici, kto-
rý celé podujatie moderoval, 
divákov milo pobavilo. Za-
ujalo aj rozprávanie ilustrá-
tora knihy Miroslava Knapa. 
Čerešničkou večera bolo vy-
stúpenie opernej speváčky a 
pedagogičky spevu zo Súk-
romnej základnej umeleckej 

školy PIERROT v Námesto-
ve Agneše Vrábľovej – sop-
rán, doprevádzanej na klaví-
ri Andrejom Vojtašákom. Na 
záver nasledovala gremiáda 
a občerstvenie. Celá čítačka 
bola streamovaná na facebo-
kovskom konte Domu kultú-
ry v Námestove. 

(jms)

Veselé bolo stretnutie autora víťaznej knihy Oravy 2020 J.M. Slovíka a jej ilustrátora M. Kna-
pa s návštevníkmi knižnice pri čítaní ukážok z tohto diela.

PRIPRAVUJEME

20. 11. 2021 
LUKÁŠ LATINÁK a jeho 

TATRANSKÝ POETICKÝ 
BIFTEK 

– podujatie sa koná v 
rámci Noci divadiel 2021. 
Noc divadiel je európske 
podujatie prezentujúce di-
vadlo tvorivým spôsobom.

Lukáš Latinák vás vážne 
i humorne prevedie svojimi 
skúsenosťami s povinným 
čítaním, rozprávkami i slo-
venskou poéziou s prak-
tickými ukážkami. Večer, 
ktorý vás povznesie, poučí 
i pobaví, pri ktorom sa roz-
hodne nudiť nebudete. Ná-
dych osobitnej atmosféry 

podčiarkne hudobný hosť 
večera – Adrián Malovaník.

27. 11. 2021 – Tanečné 
predstavenie ŽENY 202O 
z produkcie Move You, v 
spolupráci s platformou Ta-
nečno. Súčasťou budú aj 
tanečné tvorivé dielne per-
formerok. 

Svetový festival OravaJazz v Námestove

Dvanásty ročník festivalu 
OravaJazz sa konal 22. a 23. 
októbra 2021. 

I keď tento rok chýbali naj-
väčšie hviezdy,  každý deň 
vystúpili vynikajúci hudob-
níci nielen zo Slovenska, 
ale aj zo zahraničia. Festi-
val otvoril slovensko-dán-
sky projekt Nikola Bankov 
band moderným jazzom. Po 
nich nasledovala najznámej-
šia slovenská jazzová kapela 
AMC trio spolu so svetovým 
saxofonistom z Poľska Grze-
chom Piotrowskim. Ako tre-
tia sa predstavila česko-slo-
venský big band Cotatcha 
orchestra, ktorý návštevní-
kom predstavil progresívnu 
a netuctovú bigbandovú 
hudbu. 

Sobotnú časť festivalu 
otvorilo vystúpenie žiakov 
ZUŠ Ignáca Kolčáka. Po 
nich predviedol svoje ume-
nie slovenský, ale zároveň 
svetový gitarista, supertalent 
Andreas Varady trio. Ďalší 
projekt bolo európske zosku-

penie špičkových inštrumen-
talistov pod názvom Altar 
Quintet, v ktorom sa na trúb-
ke predstavil svetový trubkár 
z Maďarska Kornél Fekete 
Kovács. Posledný koncert 
patril tanečnému projek-

tu Šalefuky, ktorý predsta-
vil rómsku hudbu spojenú 
so slovenským folklórom  a 
balkánskymi farbami dycho-
vých nástrojov. Projekt Šale-
fuky viedol saxofonista Milo 
Suchomel.  

Celkovo na OravaJazz fes-
tivale vystúpilo 42 umelcov 
a 45 žiakov ZUŠ. Keďže fes-
tival prebiehal v režime „oč-
kovaní“, účasť na festivale 
bola výrazne menšia ako po 
minulé roky. Napriek tomu 

sme veľmi radi, že aj v tejto 
ťažkej situácii sme mohli za-
žiť kultúru na svetovej úrov-
ni. Ďakujeme všetkým náv-
števníkom a účinkujúcim za 
vynikajúci zážitok. 

Andrej NAMISLOVSKÝ

                                                                                                                 Foto: Michal Glonek

Sté výročie úmrtia 
Pavla Országha Hviezdoslava

Hviezdoslavovo 
(maľované) Ná-
mestovo – tak sme 
nazvali výtvarnú 
súťaž, ktorú Dom 
kultúry v Námes-
tove vyhlásil práve 
8. novembra 2021 
– v deň stého vý-
ročia úmrtia tohto 
nášho velikána. Do 
súťaže sa môžu za-
pojiť deti i dospelí, 
súťaž prebieha do 
konca novembra, 
najlepšie stvárne-
nie Hviezdoslavo-
vých veršov od-
meníme dobrou 
knihou a z prác 
vytvoríme výstavu 
v mestskej knižnici. Vernisáž 
výstavy bude spojená s pre-
zentáciou Hviezdoslavovho 
diela, hudobným programom 
i spomienkami na samotného 
Hviezdoslava – básnika sve-
tového významu, ktorý prežil 
podstatnú časť svojho života 
práve v našom meste.

Súťaž 
1. vyber si krátky úryvok 

z akéhokoľvek Hviezdosla-
vovho diela a prepíš ho na pa-
pier, formát A4 (max 50 slov)

2. namaľuj dielo inšpirova-
né úryvkom, formát A4 (ruč-
ne aj PC grafika)

3. pošli do Domu kultú-
ry v Námestove alebo dones 

k nám osobne do knižnice. 
Hodnotí sa grafická úroveň 
oboch výstupov (textová aj 
výtvarná).

Čítajte Hviezdoslava a po-
pustite uzdu fantázii! 

Tešíme sa na vaše diela!

Mgr. art. Daniela 
KUBÍKOVÁ
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ZŠ SLNEČNÁ

Súčasná pandemická situá-
cia nás zaskočila nielen svojou 
silou, ale aj nutnosťou zmeniť 
tradičné návyky a spôsob živo-
ta. Mnohým z nás zmenila nie-
len plány, ale aj život. Aj na na-
šej škole sme sa museli popa-
sovať s novými technológiami 
a začať využívať inovačné me-
tódy a formy učenia. Časté se-
denie za počítačom, online vy-
učovanie nás o to viac lákalo 
von.

Šikovní kolegovia prišli 
s nápadom, ako oživiť tradičné 
hodiny a hľadať podnety vyu-
čovania v prírode. Využili sme 
teplé jesenné počasie a zapojili 
sme sa do projektu Hurá von! 
Triedy si vyskúšali netradič-
né vyučovanie v prírode, oko-

ZŠ KOMENSKÉHO

Ako to vyzerá, keď to na škole žije...
Škola je ako také veľ-

ké mravenisko, všetko sa 
v nej hmýri.  Študenti, uči-
telia a aj prach, a na Základ-
nej škole na Ulici Komen-

ského sa to hmýri aj dobrý-
mi nápadmi a aktivitami ako 
spestriť  výučbu a prepojiť 
svet školy a svet detí.

V septembri sa nelenilo a 

na otvorenie školského roka 
sme si hneď pripravili súťaž 
Jeseň v škole. Žiaci prvého 
stupňa  sa postupne zapája-
li do rôznych súťaží a akti-

vít spojených s jeseňou, ako 
je zbieranie šípok, vyrába-
nie vtáčej búdky, zdobenie 
tried prútenými výrobkami, 
no mali tiež možnosť vyhrať 
triednu „ šarkaniádu“.

V jeseni sa učilo aj zážit-
kovo, trieda pod vedením 
pani učiteľky Sone Dar-
nayovej strávila deň miesto 
v školských laviciach, v prí-
rode. Ich triedou sa na je-
den deň stalo Rozprávkovo 
v Oravskej Lesnej.

Nie je nič lepšie ako ško-
la plná usmiatych žiakov 
a učiteľov, pripomenuli sme 
si to spoločne v Deň úsme-
vu, 1. októbra, keď sme sa 
usmievali všetci aj napriek 
rúškam a celý deň...

Žiaci druhého stupňa sa 
opäť mohli ukázať a zažia-
riť počas Európskeho dňa 
jazykov, kedy prezentova-
li svoje projekty venova-
né jednotlivým európskym 
štátom. Do súťaže sa zapo-
jili tvorivo všetky triedy, 
no zvíťaziť mohol len je-
den tím.

 Aj tradície a poklady ľu-
dovej slovesnosti či tradič-
ných remesiel udržiavame 
živé, preto vďaka spolu-
práci pána Hajdučíka s pani 
učiteľkou Kšenzulákovou  
mohli žiaci vidieť techniku 
modrotlače naživo. Auten-
tická ukážka techniky mod-
rotlače spojená s besedou 
bola bodkou za projektom, 
ktorý bol venovaný ľudovej 
slovesnosti a folklóru.   

Naše futbalové talenty 
sa snažíme vždy motivo-
vať nielen úspechmi, kto-
ré im pomáhame dosiahnuť, 
ale aj možnosťou inšpiro-
vať sa a stretnúť sa s futba-
lovými špičkami a trénermi.  
V rámci spolupráce MŠK, 
našej školy a Futbalovej 
akadémie zo Žiliny organi-
zujeme motivačné trénin-
gy na profesionálnej úrov-
ni, ktoré pomáhajú inšpiro-
vať a posúvať naše talenty 
vpred.

Škola žiakov vzdeláva, ale 
aj vychováva.  Pomáha for-
movať pocit spolupatričnos-
ti a zodpovednosti za okolie 
a povedomie potreby  po-
môcť  tým, ktorí pomoc po-
trebujú najviac. Ako sa mô-
žeme malým dielikom pri-

činiť k dobru, bolo myš-
lienkou projektu spoluprá-
ce s námestovským komu-
nitným centrom, pre kto-
ré sa podarilo zorganizovať 
zbierku a tiež podporiť ich 
činnosť aktívnou spoluprá-
cou študentov a centra. Žia-
ci druhého stupňa pomohli 
zrenovovať záhradku komu-
nitného centra a pretriediť 
vyzbierané veci.

V rámci výchovy k ak-
tívnemu environmentálne-
mu prístupu a individuálnej 
zodpovednosti za ekologic-
ký stav našej Zeme a nášho  
prostredia sa podarilo zor-
ganizovať exkurziu na zber-
ný dvor a skládku v Zub-
rohlave. Žiaci druhého stup-
ňa mohli naživo vidieť, ako 
končia  nepoužité a nesepa-
rované odpady. Cieľom ex-
kurzie spojenej s krátkou 
prednáškou bolo motivo-
vať žiakov nielen k pocti-
vejšiemu separovaniu, ale aj 
k zmene postoja k množstvu 
odpadu, ktorý každý z nás 
vyprodukuje.  Na konci ok-
tóbra sme sa preniesli do 
sveta Halloweenu, vyzdobi-
li triedy, povyrezávali tek-
vice a strašili, kde sa dalo... 

Kolektív ZŠ

Fantastický týždeň 
vo Fantázii

Týždeň plný zážitkov prežili naši štvrtáci v 
škole v prírode Fantázia Stará Myjava. Krásne 
prostredie na myjavských kopaniciach, skvelé 
počasie a výborní animátori pripravili pre na-
šich žiakov päť dní plných zábavy. Okrem ne-
tradičného vyučovania si vyskúšali jazdu na 
koňoch, venovali sa rybolovu, súťažili v ne-
tradičných športových disciplínach a hľadali 
aj poklad Fantázie. Večer sa zabávali v talen-
tových a tanečných súťažiach. Teší nás, že sa 
nám po dvoch rokoch darí obnovovať aktivity 
a naša škola opäť ožíva.

ZŠ, Slnečná

Päť dní vo vode

Po dvojročnej prestávke 
naši tretiaci, štvrtáci a piata-
ci absolvovali plavecký vý-
cvik. Počas piatich dní sa 

učili plávať na mestskej pla-
várni v Tvrdošíne pod vede-
ním skúsených inštruktorov. 
Po týždni usilovného trénin-

gu dokázali preplávať 25 m 
bazén a zmerali si svoje pla-
vecké schopnosti v závereč-
ných pretekoch. ZŠ, Slnečná

Pandémia odsunula každoročný plavecký výcvik o dva roky a tak sa žiaci na vodu v tvrdošín-
skom bazéne už veľmi tešili.

lí školy, v meste a pod. Zapoji-
li sa všetky triedy spolu so svo-
jimi vyučujúcimi. Svoju kre-
ativitu preukázali zaujímavý-

mi námetmi a prevedením. Ak 
nám to situácia dovolí, aktivity 
plánujeme opakovať v každom 
ročnom období.    ZŠ, Slnečná

Hurá von!



„Mnohých mladých pri-
ťahuje možnosť pomá-
hať druhým, najmä deťom 
a chudobným. Často je táto 
služba prvým krokom k ob-
javeniu kresťanského a cir-
kevného života. Mnohých 
mladých unavujú programy 
náukovej a duchovnej for-
mácie, a niekedy sa dožadu-
jú možnosti byť protagonis-
tami v činnostiach, v ktorých 
by mohli niečo urobiť pre 
druhých.“ 

(Christus vivit 225)

Pápež František napísal  
apoštolskú exhortáciu Chris-
tus vivit pre mladých 3. ti-
sícročia. Pápež verí mladým 
ľuďom a pozýva ich vstať zo 
sedačky a konať dobro.

V októbri aj žiaci z Cirkev-
nej základnej školy sv. Go-
razda v Námestove vzali  do 
rúk papier a pastelky a vy-
robili pozdravy pre starých 
ľudí.  Osemnásteho októbra 
sa zapojili do  celosvetovej 
modlitby svätého ruženca za 
pokoj vo svete a v našich do-
movoch. Veľký úspech mal 
projekt „Sladká pomoc“. Ne-
zabudli sme ani na nenarode-
né deti. Kúpenú sviecu sme 
zasvietili 2. novembra v ok-
nách našich domov.

Nech tieto svetielka dob-
rých skutkov svietia v tejto 
náročnej dobe, ktorú žijeme 
a svedčia o tom, že Kristus 
žije medzi nami.

Mgr. Katarína 
PISARČÍKOVÁ

školyNámestovčan  19. 11. 2021
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MŠ BREHY

CZŠ SV. GORAZDA

Christus vivit – Kristus  žije

Spájanie detí u nás s deť-
mi v chudobných krajinách 
cez sladký darček pod ná-
zvom Sladká pomoc mal veľ-
ký úspech medzi deťmi Cir-
kevnej základnej školy sv. 
Gorazda. Na fotografii naše 
prváčky. 

Bavme sa a učme sa vonku
V prvých mesiacoch školské-

ho roka organizujeme pre žia-
kov druhého stupňa Cirkevnej 
základnej školy sv. Gorazda v 
Námestove PRÍRODOVEDNÚ 
EXKURZIU. Je to možnosť, 
kedy sa žiaci vzdelávajú nielen 
spoza školských lavíc, ale majú 
priamy kontakt s prírodou. Zvy-
čajne cestujeme do okolitých po-
horí (Malá Fatra, Západné Tatry, 
Oravské Beskydy, ...), ale žiaľ, 
nepriaznivá epidemiologická  si-
tuácia nám ani tento rok nedovo-
lila vycestovať mimo okres.

Rozhodli sme sa  pokračovať 
v spoznávaní okolia námestov-
skej prírody. Tento rok bolo na-
ším cieľom prísť až k druhému 
Námestovskému krížu. Často-
krát sa stáva, že cestujeme stov-
ky kilometrov spoznávať rôzne 
kúty Slovenska, no nevieme, čo 
ponúka naše okolie. Chceli sme 
žiakom ukázať, že aj  Námesto-
vo a jeho okolie nám môže po-
núknuť množstvo prírodných 
krás, výhľadov a miest na od-
dych.

Deti sa vonku učia rady, v 
prírode môžu hravo objavovať 
a bádať, je to pre nich prirodzené 
prostredie, ktoré im ponúka veľa 
podnetov. 

Nešlo iba o bežnú prechádzku, 
ale žiakov na trase čakalo 10 sta-

novíšť, ktoré boli zamerané na 
spoluprácu, kreativitu, tvorivosť 
a pozornosť.

Aktivity si pre žiakov pripravi-
la trieda 8. A pod vedením tried-
nej pani učiteľky Katky.  

Pripravené úlohy žiakov zau-
jali, mohli si vyskúšať vytvoriť 
obraz  a farby z prírodnín, po-
skladať model kostry človeka, tí-

movo si odbehnúť „seflie run“, ... 
Odmenou pre všetkých bola 

super zábava, krásne výhľady s 
jedinečným jesenným počasím. 
Trieda 5. A získala najviac bodov 
a v škole ich čakala odmena. 

PaedDr. Mária 
UHLIARIKOVÁ

 Mgr. Katarína 
PITÁKOVÁ

Nevšedným zážitkom bolo pre deti byť takto blízko k stádu 
oviec, ktoré bača zháňal s okolitých pastvín. Mnohé si situáciu 
zachytili mobilným fotoaparátom.                       Foto: (czš)

Nový školský rok pre 120 detí
Začiatok nového školského 

roku 2021/2022 bol v našej MŠ 
v Námestove na Brehoch opäť 
úspešný a veselý. Do škôlky na-
stúpilo 120 detí rozdelených do 
šiestich tried, v ktorých ich už  ča-
kali pani učiteľky. 
Jeseň, ako symbol začiatku 

školy, zavítala aj do priestorov na-
šich tried, šatní a vonkajšej pergo-
ly, kde pani učiteľky v spolupráci 
s rodičmi vytvorili veselú jesennú 
výzdobu plnú rôznych nápadov. 

Obdivovateľmi sa stali aj pani 
učiteľky z družobnej MŠ z Or-
lovej pri Ostrave, ktoré prvýkrát 
našu škôlku poctili dvojdňovou 
návštevou za účelom ďalšej spo-
lupráce. Prešli si všetky triedy 
a s našimi predškolákmi sa pros-

tredníctvom internetu spojili s ich deťmi v Čechách. 
Každý mesiac si do-
hodli stretnutia, kto-
rých cieľom bude 
vzájomné spoznáva-
nie reči svojich kama-
rátov formou českých 
a slovenských piesní, 
básní a riekaniek.

Ako každý rok sme 
v našej škôlke oslávi-
li aj Deň jablka, ktorý 
sa deťom veľmi pá-
čil. Všetky triedy sa 
zapojili do zaujíma-
vých aktivít, jabĺčkovej hostiny 
a postupne sa zúčastnili aj krás-
neho programu a jabĺčkového di-
vadielka, ktoré pripravili pani uči-
teľky a deti z predškolskej triedy 

Miška Floreková dostala za 
prácu Na prechádzke v lese oce-
nenie vo výtvarnej súťaži Žitno-
ostrovské pastelky. Foto: (mš b)

Deň jablkaJesenná pergola

Hra je rečou dieťaťa

Čo je terapia hrou
Je pre deti to isté, čo terapia 

pre dospelých. Prebieha v her-
ni, ktorá je pre tento účel špe-
ciálne upravená a zariadená 

špeciálnymi hračkami. Die-
ťa ju navštevuje obvykle raz 
týždenne. V herni sa hračky 
používajú ako slová a hra je 
rečou dieťaťa. Ak deti takto 
môžu vyjadriť svoje pocity 
v spoločnosti vyškoleného 
terapeuta, ktorý im rozumie 
a sprevádza ich, začnú sa cítiť 
lepšie, pretože uvoľnili svo-
je pocity. Pri odborne vede-
nej terapii dieťa dovolí dospe-
lému zažiť svoj svet. Herňa 
sa stáva zázračným miestom, 
ostrovom bezpečia, kde môže 
byť samým sebou, kde je pri-
jímané také, aké v skutočnos-
ti je, kde ho nikto neposudzu-

je, nekritizuje, nepýta sa, ne-
hodnotí. V priebehu terapie 
sa učí osvojovať si stratégie 
zvládania rozličných život-
ných situácií (napr. spracovať 

smútok, traumu, stres), posil-
ňuje sa jeho sebahodnotenie, 
učí sa sebakontrole (ako ovlá-
dať hnev, strach, vybiť agre-
sivitu, uvoľniť napätie), sa-
mostatnému rozhodovaniu 
a následnému neseniu zodpo-
vednosti za svoje rozhodnutia 
a konania. 
Kedy ju využiť
Je to vhodná metóda pri 

množstve ťažkostí dieťaťa, 
ako napríklad: pri problémoch 
v správaní rôzneho charakte-
ru, pri týraní a zanedbávaní 
dieťaťa, pri problémoch s pri-
pútaním (napr. k matke), pri 
emocionálnych a psychoso-

matických ťažkostiach, pri vý-
buchoch zlosti, agresivite, pri 
ťažkostiach v sociálnych kon-
taktoch s vrstovníkmi, pri se-
bapoškodzovaní, pomočova-
ní. Využíva sa u detí s hyper-
aktivitou, s poruchami spán-
ku, u nehovoriacich detí (mu-
tizmus) a v mnohých ďalších 
prípadoch. 
Kde hľadať takúto
pomoc
Naše ABC súkromné centrá 

špeciálno-pedagogického po-

radenstva (SCŠPP) v Námes-
tove a v Tvrdošíne disponu-
jú takto vybavenými herňami 
a viacerými odborne vyškole-
nými terapeutmi. Nehanbite 
sa požiadať nás o pomoc, ak 
vaše dieťa po nej volá pre vás 
nezrozumiteľným a častokrát 
nevhodným správaním. 

Za tím SCŠPP ABC Námes-
tovo, Tvrdošín, Trstená spra-
covali:

Mgr. Miroslava 
KRIŠŠOVÁ 

(psychologička, terapeutka)
PaedDr. Tatiana 
GANDELOVÁ 

(riaditeľka, špeciálna 
pedagogička) 
0948 878 873

riaditelstvo@euporadna.sk, 
www.euporadna.sk , www.na-
spoklad.sk 

Sovičiek. 
Nezabudli sme ani na sviatok: 

Deň materských škôl, ktorý pri-
padol na deň 4. novembra a tak-
tiež sme ho oslávili veselými 
aktivitami, tancami a spoločne 

naučenou piesňou 
Kamarát. Deti boli 
dňom nadšené a za 
krásnu akciu ďakuj-
me pani učiteľkám 
z triedy Ježkov. 

Miška Floreková 
z triedy Lienok bola 
ocenená za krásnu 
prácu „Na prechádz-
ke v lese“ vo vý-
tvarnej súťaži Žitno-
ostrovské pastelky 
v mene Trnavské-
ho samosprávneho 
kraja, ktorého cieľom 
bolo podporiť radosť 
z tvorivej činnosti a uvažovania 
potrebných pre každú oblasť ži-
vota dieťaťa. 

Veríme, že sa nám bude dariť 
aj naďalej a všetci sa tešíme na 
ďalšie spoločné dni s vašimi a zá-

roveň aj našimi deťmi, prežité 
v zdraví a radosti pri rôznych čin-
nostiach a akciách v našej škôlke 
Slniečko na briežku. 

Kolektív učiteliek
 MŠ, Brehy

Hru dieťa dostalo do svojej „výbavy“ ako komu-
nikačný prostriedok, ktorým vyjadruje svoje pocity, 
potreby, myšlienky a túžby. Inak to v ranom veku ne-
dokáže. V detskom svete sa hračky používajú ako 
slová. Hra je pre deti prirodzený spôsob komuniká-
cie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným 
spôsobom komunikácie rozprávanie. Cez hru komu-
nikuje to, čo nevie alebo nedokáže vyjadriť slovami. 

Foto priestorov jednej z herní.        (fotogaléria ABC SCŠPP) 



Dnes vám prinášame skutoč-
ný príbeh mladučkej Alžbety 
(meno sme zámerne zmenili) 
a v budúcom vydaní chystáme 
aj prehľad základných porúch 
osobnosti, ktoré možno nejed-
nému z vás pomôžu v diag-
nostike, alebo prinesú nádej, 
že existuje riešenie na každý 
z týchto problémov. 


Alžbeta je krásna, výrazná 

tínedžerka s nápadným výzo-
rom z okresu Námestovo. Za 
jej excentrickým a mnohými 
nepochopeným vzhľadom sa 
skrýva hlboký príbeh plný sily 
a odvahy. 

Alžbeta trpí hraničnou po-
ruchou osobnosti (HPO), kto-
rá sa vyznačuje nestálymi ná-
ladami, skresleným sebaob-
razom a poruchou správania. 
Tieto príznaky často vedú k 
impulzívnym činom a prob-
lémom vo vzťahoch. Ľudia s 
HPO môžu zažiť intenzívne 
epizódy hnevu, depresie a úz-
kosti, ktoré môžu trvať niekoľ-
ko hodín až dní. Symptómov 
býva veľa, od sebapoškodzo-
vania, cez ťažkosti s dôverou 
v druhých až po panické stra-
chy z opustenia.


„V mojom prípade ide o 

genetiku, traumy, psychic-
ké problémy v mojej rodine a 
fakt, že som bola veľmi citli-
vé a vnímavé dieťa.“, hovorí 
Alžbeta. 

„Odmala sa ma veci dotýka-
li viac, prešla som si od raného 
detstva vyrastaním v nefunkč-

nej rodine, veľkým tlakom 
okolia alebo aj šikanou. Vy-
ústilo to u mňa v prejavy psy-
chických problémov. V puber-
te som zažila ďalšie traumy, čo 
spôsobilo, že od 12-tich som 
bola vo veľmi silných depresi-
ách, v 15-tich sa u mňa zača-
li prejavovať poruchy príjmu 
potravy, ktoré trvajú dodnes - 
mentálna anorexia, záchvato-

vé prejedanie a orthorexia. Ne-
skôr som začala mať obrovské 
úzkosti a na pravidelnej báze 
počas asi dvoch rokov som 
niekoľkokrát týždenne trpe-
la záchvatmi paniky a úzkosti. 
Celé sa to zrútilo, keď ma ano-
rexia dohnala k podvýžive, se-
bapoškodzovaniu a nakoniec 
takmer k samovražde. Ostala 
som hospitalizovaná na psy-
chiatrii, nastavená na medi-
kamentóznu liečbu typickú 
pre HPO a aj napriek tomu, 
že pre vek  mi to nemohli na-
písať na papier, bola mi po-
tvrdená psychiatrami, psy-

chológmi a terapeutmi.“

Účinná liečba HPO trvá aj 
rok. Pomáhajú lieky, ale hlav-
ne pravidelná návšteva terape-
uta, ktorý naviguje a doslova 
učí pacientov, ako znova žiť. 
Diagnostika je veľmi náročná 
a nie každý má také šťastie, že 
sa k nej aj dostane. V súčasnos-
ti má Alžbeta 18 rokov, cho-
dí do školy a funguje normál-
ne, ale každý deň predstavuje 
nový boj. Boj s HPO vyžaduje 
veľa sily a odvahy. Okruh jej 
blízkych ľudí musí byť pre ňu 
dôveryhodný a chápavý. Nie-
kedy sa ľudia zľaknú diagnó-
zy a nevedia, ako sa majú k ľu-
ďom s narušeným mentálnym 
zdravím správať.

Celé je to o vedomostiach, 
o tolerancii a o nesúdení. Ľu-
dia bojujúci s podobnými prob-
lémami nemajú síl navyše pre 
toxické vzťahy. Každý, kto nie 
je ochotný porozumieť, rešpek-
tovať a čeliť symptómom, kto-
ré poruchy mentálneho zdravia 
obnášajú, alebo prispieva ne-
jakým spôsobom k zhoršeniu 
stavu, býva dotyčným z jeho 
života odrezaný, čo môže byť 
chápané ako arogancia.  


„Moja terapeutka je žena, 

ktorej vďačím za život.  Vzhľa-
dom na moju emočnú nestá-
losť, mi pomáha riešiť riziko-
vé a veľmi vypäté situácie, do 
ktorých sa dostávam a učí ma 
navigovať vzťahy, komuniká-
ciu a všeobecne bežné fungo-
vanie v každodennom živote.“


V prípade, že ste sa v člán-

ku našli, alebo ste spozorova-
li črty niekoho blízkeho, nevá-
hajte vyhľadať pomoc. Včas-
ná diagnostika je soľ nad zla-
to. Ak nedôverujete psycholó-
gom, či psychiatrom z vášho 
okolia, obráťte sa na online po-
moc, ktorá je anonymná. Dá-
vame do pozornosti napríklad 
portál IPčko.sk - Interneto-
vá poradňa pre mladých ľudí. 
(ipcko.sk)

Maja KLEINOVÁ 
MARKOVIĆ

Existujú geneticky podmie-
nené choroby, ktoré vedú k 
predčasnému výskytu kardio-
vaskulárnych komplikácií, a 
to aj v mladom veku. V tých-
to prípadoch, alebo napr. po in-
farkte už spravidla nepomô-
že iba úprava životosprávy, ale 
musí sa liečiť liekmi. V drvivej 
väčšine prípadov ischemisc-
kej choroby srdca je ale tvor-
ba aterosklerotických plátov 
v cievach daná kombináciou 
viacerých rizikových faktorov. 
A často veľa z nich ovplyvniť 
môžeme.

A práve tu je dobré rozpoznať 
rizikovú situáciu, ak sa v nej 
nachádzame. 

Koncept rizikových faktorov 
by som prirovnal k jednej tele-
víznej hre. Je to tá hra, keď sa 
postupne odkrývajú puzzle po-
líčka, a my hádame, aká známa 
osobnosť je na obrazovke. 

Na konci nám posledné od-
kryté políčko napovie, kto je 
na obrázku a vyhrali sme. No a 
u rizikových faktorov a vzniku 
infarktu si to predstavujem po-
dobne. Namiesto známej osob-

nosti je na políčkach ale nápis 
infarkt. S tým rozdielom, že v 
priebehu života si k puzzle po-
líčkam, ktoré sme zdedili, pri-
dávame tie vlastné, a podľa 
toho, koľko ich tam pridáme, 
buď infarkt dostaneme, ale-
bo nedostaneme. Takže úplne 
spravodlivé to nie je, ale výsle-
dok trochu ovplyvniť vieme.

Môj dedko fajčil a dožil sa 
pekného veku. Keď som ho 
ešte ako študent medicíny pod-
pichoval, že kedy s tým už pre-
stane, bránil sa položartom, že 
údené mäso dlhšie vydrží.

A mal pravdu. Vtip bol v tom, 
že on si do tej svojej mozaiky 
iných puzzle políčiek už veľa 
nepridával. Za všetko hovorí, 
že „aj s posteľou vážil 50 kíl“.

Trochu iná 
situácia nastá-
va, keď niekto 
napr. s pozitív-
nou anamné-
zou na infarkty 
v rodine fajčí a 
časom ešte do-
stane z nadvá-
hy napr. cuk-
rovku. 

Tak to je po-
tom už situá-
cia takmer jasná, a je to, ako by 
vám v tej televíznej hre odkryli 
všetky políčka. Výhra „v loté-
rii“ na seba nenechá dlho čakať.

Ktoré sú to teda tie klasické 

rizikové faktory?
Z tých najznámejších: obezi-

ta, cholesterol, fajčenie, rodin-
ná anamnéza na kardiovasku-
lárne ochorenia, vysoký tlak, 
vek a hlavne cukrovka. Nieke-
dy sa ešte uvádza sociálny stres 
a zápalové procesy v tele.

Často sa ale zabúda na to, že 

k uzáveru cievy na srdci nedo-
chádza iba tým, že sa pri kom-
binácii  uvedených rizikových 
faktorov cievy postupne zužu-
jú. 

Poslednou kvapkou v pohá-

ri, ktorá vedie často k uzáveru 
cievy, je upchatie cievy zraze-
ninou a rolu pri tom hrajú napr. 
krvné doštičky. 

Spomínam si na jeden prípad 
pacienta, ktorému ešte nebolo 
ani 40 a dostal infarkt aj preto, 
lebo mal hematologické ocho-
renie s vysokým počtom krv-
ných doštičiek.

Rizikové faktory ovplyvňu-
júce vznik zrazenín ešte všet-
ky v dnešnej dobe ani nepozná-
me a je možné, že mnohé bude 
veda a medicína ešte len iden-
tifi kovať.  

Spomenul by som ale ešte 
jednu známe kazuistiku: „Nie-
kedy v priebehu roka 1993 za-
čal mať problémy aj so srdcom. 
Pobolievala ho ľavá paža a ra-
meno, zle znášal fyzickú náma-
hu“... Vraj zvažoval, či to nebu-
de niečo reumatické. Bohužiaľ, 
nebolo. 

Ako sa infarkt môže prejaviť 
a ako na to reagovať, o tom nie-
kedy nabudúce.

MUDr. Ivan VORČÁK
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Ktoré faktory môžu viesť 
k infarktu myokardu? 

MUDr. Ivan Vorčák 
atestovaný kardiológ

Dnes to bude o kardiovaskulárnych rizikových fak-
toroch, ktoré vedú k ischemickej chorobe srdca, resp. 
k jej najznámejšej komplikácii, infarktu myokardu.

Asi každý vie, že vysoký tzv. LDL-cholesterol nie 
je pre zdravie dobrý. Názory sa už ale rozchádzajú v 
tom, ako na vysoký cholesterol reagovať.

Mávate intenzívny 
a neopodstatnený hnev? 

Príchod zimy je pre oravské duše veľkou záťažou. 
Skorá tma, nedostatok slnka, zima, nedostatok čer-
stvého ovocia a zeleniny, to všetko má vplyv na naše 
mentálne zdravie.

Podľa štatistík je na Orave v období október − feb-
ruár predpísaných lekármi najviac antidepresív. 
Psychické choroby však nie sú iba o depresii. Tá je 
často liečená ako samotná choroba, než aby bola 
považovaná za jeden zo symptómov väčšej hrozby.

Psychických porúch a porúch osobnosti existuje 
celá škála, bohužiaľ sa však u nás ešte o nich veľa 
nehovorí. Mladých s psychickými problémami pribú-
da (aj pre pandémiu), ale pomoc psychológov a psy-
chiatrov nachádzajú zväčša až za hranicami Oravy, 
kde nachádzajú terapeutov s väčšími skúsenosťami 
v tejto oblasti. 

Nemôžete ho ovládať? Môže ísť o hlavnú črtu hraničnej poruchy osobnosti!

Reforma za reformou sa valí...
súčasnej infraštruktúre obsluž-
nosti, a teraz by to padlo. Mno-
hí odborníci na tomto regióne vo 
svojej profesii zanechali za sebou 
tiež hlbokú stopu, vybudovali za-
riadenia a inštitúcie, ktoré tu ľu-
ďom poskytujú kvalitné služ-
by – riaditeľ HNsP, mnohí leká-
ri, primátori, starostovia, ďalší 
a ďalší... To nemôžeme dopustiť, 
aby sa o ľuďoch na hornej Ora-
ve rozhodlo bez znalosti ich po-
trieb a skutkového stavu. Hoci 
sme zo ZMOBO boli niekoľko-
krát na ministerstvách, v NR SR 
a dostali sme prísľub i od minis-
tra zdravotníctva, že v HNsP jed-
no oddelenie ešte pridá, sú to len 
ústne deklarácie, nič nie je na pa-
pieri, a preto musíme byť v stre-
hu. Som veľmi rád, že ľuďom na 
hornej Orave tieto veci tiež nie sú 
vonkoncom ľahostajné a prezen-

tujú i bránia ich aj verejne.“ 
Anton Grobarčík, 
starosta Bobrova

„Téma reformy súdnictva je 
zložitá a vhodná na dlhú disku-
siu. Pre limitovaný priestor uve-
diem, že skutočnosť, že je na sve-
te už tretia verzia súdnej mapy 
potvrdzuje, že voči návrhom pani 
ministerky Márie Kolíkovej pre-
trváva silný odpor nielen zo stra-
ny sudcov, advokátov, prokuratú-
ry, samosprávy, ale aj politikov. 
Tretia verzia súdnej mapy navr-
huje za sídlo Oravského súdneho 
obvodu (OSO) mesto Dolný Ku-
bín a zo súčasného väčšieho ná-
mestovského súdu by malo byť 
len regionálne pracovisko. S ta-
kýmto návrhom naše Združe-
nie (ZMOBO) nesúhlasí, čo sme 
pani ministerke oznámili aj pí-
somne, aj na osobnom stretnutí 
pred dvomi týždňami. Trváme na 

tom, aby sídlom OSO bolo Ná-
mestovo. V terajšom námestov-
skom súdnom obvode (okresy 
Námestovo + Tvrdošín) žije te-
mer 100.000 oby-
vateľov, v dolno-
kubínskom súd-
nom obvode nece-
lých 40.000 oby-
vateľov, okrajo-
vé obce Námes-
tovského okre-
su (napr. Oravská 
Polhora, Orav-
ská Lesná) a Tvr-
došínskeho okre-
su (napr. Suchá Hora) majú nie-
koľkonásobne väčší počet oby-
vateľov ako okrajové obce dol-
nokubínskeho okresu (napr. Kra-
ľovany Jasenová, Malatiná), pri-
čom vzdialenosti týchto námes-
tovských obcí do Dolného Kubí-
na sú temer identické ako vzdia-

leností uvedených dolnokubín-
skych obcí do Námestova. Z toho 
vidieť, že Námestovo je dostup-
nejšie pre podstatnú väčšinu oby-
vateľov Oravy, navyše do Ná-
mestova dochádzajú obyvatelia 
z väčšieho územia Oravy. Ak by 

v našom právnom systéme súdy 
mali byť pre ľudí, nie naopak, 
ľudia pre súdy, myslím, že roz-
hodnutie o sídle tohto súdu by 
sa malo jednoznačne prikloniť 
k Námestovu. Okrem toho treba 
povedať, že súčasný námestov-
ský súd má vo všetkých súdnych 

agendách vyšší nápad (počet po-
daní), zamestnáva viac sudcov 
i ostatných zamestnancov a teda 
by bolo nelogické, aby navrho-
vané regionálne pracovisko bolo 
väčšie ako sídlo súdu. Do medzi-
rezortného pripomienkového ko-

nania k navrhovanej súdnej mape 
sme na 12-tich stranách zaslali 
vyše 20 dôvodov doplnených ne-
vyvrátiteľnými analýzami, kto-
ré hovoria v prospech Námesto-
va. Pani ministerka na osobnom 
rokovaní, ktorého sme sa zúčast-
nili spolu s predsedom ZMOBO 

Ladislavom Matejčíkom, primá-
torom mesta Milanom Hubíkom 
a poslancom NR SR Milanom 
Kuriakom, nás svojimi niekoľ-
kými nepodstatnými argument-
mi nepresvedčila o tom, že síd-
lom tohto súdu by mal byť Dol-
ný Kubín. Preto budeme naďa-
lej pokračovať v našich snahách, 
aby súd v Námestove bol zacho-
vaný v pozícii sídla Oravského 
súdneho obvodu. Máme už pri-
pravené ďalšie kroky, ktoré však 
musíme pred ich realizáciou pre-
rokovať na zasadnutí všetkých 
členov ZMOBO. Skutočnosť, 
že v snahách za zachovanie ná-
mestovského súdu nás, na zák-
lade našich argumentov, podpo-
rujú oravskí poslanci NR SR Mi-
lan Kuriak, Juraj Šeliga a že tej-
to našej požiadavke vyjadril pod-
poru aj predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Boris Kol-
lár, nám dodáva motiváciu pre 
pokračovanie v našich snahách.“  

(lá) 

Dokončenie z 1. str.

Foto: Miroslav Hajdučík
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Požiare v obytných domoch vznikajú najmä pre nevyhovujúci 
stav vykurovacích telies

Najčastejšími príčinami 
vzniku požiarov v rodinných 
domoch sú nevyhovujúci 
technický stav dymovodov a 
komínov, nesprávna inštalá-
cia, obsluha alebo zlý technic-
ký stav vykurovacích telies.
Okrem spomenutého do po-
predia vystupuje i nedbalosť 
a neopatrnosť pri manipulácii 
s otvoreným ohňom, horľa-
vinami či žeravým popolom. 
Dlhoročné štatistiky pouka-
zujú, že najčastejšou príčinou 
vzniku požiarov v rodinných 
domoch je práve nevyhovu-
júci stav vykurovacích telies. 

Hasiči za účelom eliminácie 
požiarov v obytných domoch 
a iných objektoch odporúča-
jú skontrolovať stav vykuro-
vacích telies ešte pred ich po-
užitím, inštalovať ich pod-
ľa návodu výrobcu, dbať na 
ich kontrolu počas prevádz-
ky, vysypávať popol do ne-
horľavých nádob a dodržia-
vať predpisy pre skladovanie 
a používanie horľavých kva-
palín, plynov a pod.

Odporúčania počas 
vykurovacej sezóny

Vykurovať správnym pa-
livom: do kotlov, kachlí a kr-
bov patrí len určené palivo. 
Spaľovaním domáceho od-
padu, plastov a iných vyso-

ko horľavých látok sa zvyšu-
je riziko vzniku požiaru a sú-
časne dochádza k  znečiste-
niu ovzdušia.
Zabezpečovať pravidel-

né čistenie a kontrolu komí-
nov: zabezpečiť odborné pre-
skúšanie komínov osobami 

s odbornou spôsobilosťou. 
Za celkový technický stav a 
údržbu komínov zodpoveda-
jú majitelia sami, a preto sú 
povinní zabezpečovať pra-
videlné čistenia a kontroly.
Pri kontrole vykurovacích 
telies je vhodné v prvom 

rade zamerať svoju pozor-
nosť na stavebné prevede-
nie, funkčnosť, či nedošlo k 
prehoreniu materiálu a jeho 
následnému poškodeniu.
Pri plynových spotrebičoch 
je vhodné orientovať svoju 
pozornosť na čistotu komíno-
vých prieduchov, na zabezpe-
čenie dobrého ťahu komína a 

dodržiavať revízne prehliad-
ky, aby nedošlo k úniku ply-
nu do okolia.
Správne uskladňovať pa-

livo: v tesnej blízkosti kot-
lov, kachlí a krbov nesmú byť 
uložené žiadne horľavé látky. 
Odletené žeravé častice pri 
kúrení môžu spôsobiť požiar.                       

                               (dhz, tp)
 Požiar rodinného domu, ktorý vznikol nesprávnym uskladnením horľavých látok a nespráv-

nou manipuláciou s nimi.                    Foto (dhz)

Kto využíva Oravskú priehradu? 

Oravská priehrada je vyu-
žívaná naplno hlavne v lete, 
kedy teplo priláka všetky ve-
kové skupiny, za rôznym úče-
lom. Nájde sa aj mnoho plav-
cov, hoci o čistote vody kolu-
jú rôzne teórie. Tú ofi ciálnu 
nachádzame na stránke Úra-
du verejného zdravotníctva, 
tá neofi ciálna koluje od suse-
da k susedovi. Vzhľadom na 
problém s kanalizáciou orav-
ského regiónu, ktorá od roku 
2013 nie je úplne dokončená, 
mnohí obyvatelia tvrdia, že 
do Oravskej priehrady sú vy-
púšťané splašky z dedín hor-
nej Oravy. 

Hoci Oravská priehrada ob-
stála po augustovom testova-

ní čistoty vôd vzhľadom na 
vhodnosť na kúpanie, pre zá-
kon o radiačnej ochrane, na 
základe ktorého medzi uka-
zovatele kvality vody na kú-
panie nepatria prírodné rádio-
nuklidy, nie je pre mnohých 
plavcov prírodná voda dôve-
ryhodným zdrojom. 

Majitelia vodných skútrov 
či člnov nepridávajú plav-
com k pozitívnemu vzťahu 
s Oravskou priehradou, ke-
ďže ju znečisťujú a mnoho-
krát plavcov aj ohrozujú. „Aj 
ja ako skútrista som musel 
na niektorých kričať, že pre-
čo jazdia tak blízko pri bre-
hu pri kúpajúcich sa ľuďoch. 
Niektorí, žiaľ, majú potre-

bu predvádzať sa“, priznáva 
pán Anton. 

Ako blízko je však „blíz-
ko“, ako často je „príliš 
často“ a ako dlho sa budú 
musieť spoliehať jednotlivé 
skupiny iba na morálny kó-
dex tých ostatných? Rybári 

Rybári, plavci, turisti, skútristi a iní nadšenci vod-
ných športov – štyri skupiny ľudí, ktoré spája 35 km2 
na hornej Orave, zvaných Oravská priehrada. Každý 
rok medzi nimi dochádza k napätiu, ktoré by nemu-
selo byť. 

majú obmedzený počet po-
volených chytených rýb, nie 
však dĺžku pobytu. Plavci sú 
obmedzení len bojkami (v 
prípade, že sú). Využívanie 
priehrady zatiaľ funguje, ako 
pán Ján hovorí, na princípe 
„moja sloboda sa končí tam, 
kde sa začína sloboda iného 
človeka“. 

Možno je to však námet 
na dialóg medzi reprezen-
tantmi skupín a spoločenstiev 
k vytvoreniu písomnej doho-
dy na lepšie fungovanie bez 
otáznikov a vzájomných vý-
čitiek, keďže bezprostredne 
má Oravská priehrada slúžiť 
rovnako všetkým. 

             M. K. MARKOVIĆ

Ďalšie číslo mestských novín Námestovčan 
vyjde 17. decembra 2021.
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Inkasujú už 
podstatne menej

Po úvodných desiatich kolách 
mali Hornooravci priemer 3,90 
inkasovaných gólov na jed-
no stretnutie. Skórovali v nich 
5-krát. V zostávajúcich šies-
tich dueloch lovili loptu zo svo-
jej siete v štrnástich prípadoch, 
čo predstavuje 2,33 gólu na je-
den zápas. Súperových bran-
károv prekonali tri razy. Z toh-
to pohľadu je zrejmé, že prehry 
rozdielom triedy, či nebodaj ešte 
vyššie, už (verme, že nadlho) 
pominuli. No stále je toho dosť, 
čo treba zlepšovať, aby gólov 
a bodov pribúdalo.

Logicky, s dvomi bodmi 
na konte sa iné ako posled-
né miesto v tabuľke nedá oča-
kávať. Bohužiaľ, taká je reali-
ta. Druhá liga nám ukázala ne-
úprosné zrkadlo. Hlavne v tom, 
že v tejto súťaži nestačí len do-
statok hráčov na súpiske. Po-
trebná je kvalita v každej for-
mácii. Od brankára po útočníka, 
dokonca aj na lavičke pre ná-
hradníkov. A ak je mužstvo do-
statočne vekovo vyvážené, pri 

skúsenejších hráčoch idú výko-
nom hore aj tí mladší.

Námestovčania dosiahli po-
stupom medzi druholigovú elitu 
svoj strop. Nikdy v tejto nároč-
nej súťaži nepôsobili a chýbajú-
ce skúsenosti sa naplno prejavili 
predovšetkým na začiatku roč-
níka, v auguste a septembri. Sú-
peri trestali aj ich najmenšie za-
váhania. Rýchlo odhalili slabi-
ny MŠK a základ svojich výhier 
položili už v úvodnej polhodi-
ne. Samozrejme, s množiacimi 
sa prehrami nešlo sebavedomie 
tímu nahor. Okrem toho pribú-
dali dlhodobé zranenia hráčov.

Hra mužstva má 
stúpajúcu tendenciu

Na základe týchto faktov bolo 
jasné, že musí dôjsť k určitej 
zmene. Tá podstatná nastala po 
7. kole, kedy na post hlavného 
trénera prišiel Trenčan, no ro-
dák z Trebišova Vladimír Cif-
ranič. Zakrátko nato ho nasle-
doval spod hradu Matúša Čáka 
stredopoliar Csaba Biricz. Po 
chorobe sa do základnej zosta-
vy vrátil stopér Ľubomír Jaššo. 

Hráčov bolo teda dosť, no chý-
bali výsledky. Nový lodivod 
urobil viaceré, i menej očakáva-
né zmeny, aby sa herný prejav 
mužstva zlepšil.

To sa aj stalo. Hornooravci za-
čali hrať odvážnejšie. Zrýchlili 
prácu s loptou a neraz predvied-
li divákom i súperom, že vedia 
nebezpečne zakončovať. Viace-
ré zápasy mali veľmi dobre ro-
zohrané, no skončili sa ich po-
rážkou. Mrzieť môžu hlavne 
vystúpenia pred domácim pub-
likom proti Podbrezovej, Koši-
ciam, no najmä tie nedávne pro-
ti Petržalke a Trebišovu. V nich 
to bolo už „pozerateľné“, avšak 
vyťažili z nich veľmi málo.

Ku skompletizovaniu celkovo 
nevydarenej, no veľmi poučnej 
prvej polovice sezóny je potreb-
né odohrať už len duel 16. kola 
proti banskobystrickej Duk-
le. Ten bol pôvodne na progra-
me prvú nedeľu v tomto mesia-
ci, no futbalisti spod Urpína mu-
seli ísť do karantény. Náhrad-
ný termín bol stanovený o dva 
týždne neskôr. Napokon došlo 
k ďalšej zmene a nateraz platí, 
že na Štiavničkách sa bude hrať 
v stredu 24. novembra so začiat-
kom o 16. hodine.

Výsledky Námestova v II. 
lige v aktuálnom ročníku (2. 

10. - 13. 11. 
2021)

11. kolo: 
Námesto-
vo - Pú-
chov 0:4, 
12. kolo: 
Humenné 
- Námesto-
vo 2:0, 13. 
kolo: Ná-
mestovo 
- Komár-
no 0:2, 14. 
kolo: Rohož-
ník - Námes-
tovo 2:1, gól hostí: Martin Ha-
biňák, 15. kolo: Námestovo - 
Petržalka 1:3, gól domácich: 
Samuel Farský, 17. kolo: Ná-
mestovo - Trebišov 1:1, gól do-
mácich: Marek Žákovič.

Jesenné 
štatistické údaje

Počet odohraných minút: 
1444 - Michal Čiernik, 1381 - 
Samuel Farský, 1236 - Martin 
Habiňák, 1186 - Norbert Bro-
dziansky, 1155 - Vladyslav 
Terentiev (Ukr.), 997 - Martin 
Buckulčík, 947 - Patrik Svetlo-
šák, 887 - Matúš Snovák, 872 
- Marek Žákovič, 852 - Pat-
rik Chovan, 751 (z nich 27 za 
Dubnicu nad Váhom) - Csa-
ba Biricz, 737 - Ľubomír Jaš-

šo, 588 - Marián Čiernik, 494 
- Wojciech Andrzej Kobylarc-
zyk (Poľ.), 416 - Martin Bed-
nár, 287 - Matej Chorvát, 141 
- Juraj Gelčinský, 131 - Šimon 
Mydlár, 81 - Martin Chrachala, 
51 - Samuel Brnča (U19), 44 
- Juraj Siman, 41 - Jozef Sta-
šák, 13 - Radovan Medvecký 
(U19), 12 - Marcel Nákačka, 8 
Viliam Kormaňák

Skúsenosti medzi mužmi 
zbierali ďalší štyria starší do-
rastenci Dávid Vorčák, Pavol 
Betušťák, Erik Miklušák a Ma-
túš Barutík, no na debut v II. 
lige si musia ešte počkať. To 
isté platí aj o dlhodobo absen-
tujúcom Ondrejovi Hušľovi. 
Na hosťovania v priebehu je-
sene odišli defenzívny stredo-

poliar, či stopér Juraj Siman 
(do štvrtoligového Tvrdošína) 
a útočník Juraj Gelčinský (do 
piatoligovej Trstenej).

Strelci gólov: 3 - S. Farský (1 
z 11 m), 2 - M. Žákovič, 1 - M. 
Habiňák, M. Snovák, N. Bro-
dziansky

Žlté karty: 3 - Ma. Čiernik, 
2 - Mi. Čiernik, M. Buckulčík, 
P. Chovan, N. Brodziansky, M. 
Žákovič, 1 - S. Farský, M. Sno-
vák, M. Bednár, M. Chorvát, Š. 
Mydlár, Cs. Biricz

Červené karty: 1 - N. Bro-
dziansky, V. Terentiev

Aktuálne umiestnenie muž-
stva v tabuľke: posledné 16. 
miesto, 0 výhier, 2 remízy, 14 
prehier, skóre 8:53, 2 body

Milan Švába
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Od októbra do polovice novembra odohrali námestov-
skí futbalisti ďalších šesť stretnutí v druhej najvyššej 
súťaži. Získali v nich bod za domácu remízu v ostatnom 
súboji proti Trebišovu. Bilancia to nie je chvályhodná, 
no zlepšenie na hre mužstva je badateľné.

Druhýkrát MŠK (v čiernom) nevyšlo naprázdno nedávno v 17. kole po výsledku 
1:1 s Trebišovom.                                        Foto: Milan Švába

Každý zápas je pre mužstvo veľkou školou

Jeseň pri náučnom chodníku. 

Východ slnka pri Oravskej priehrade.                                       Fotografie: Michal GLONEK Výhľad na Tatry a Oravskú priehradu.

Jeseň pri Oravskej priehrade.


