
V druhom týždni januára, 
od 10. do 17., krivky cho-
robnosti na covid 19 na Slo-
vensku začali prudko rásť, 
čo bolo podľa odborníkov 
dôkazom, že nastupujúci 
omikron získal dominanciu 
nad delta variantom. A okres 
Námestovo sa v infi kovanosti 

vzápätí vyšvihol  na 2. miesto 
na Slovensku, za Stropko-
vom. Pribúdalo 100 infi kova-
ných denne. 

Omikronová lavína sa valila 
okresom presne mesiac.

 „Z údajov z 10. februára, 
na základe tzv. 7-dňového vý-
skytu počtu pozitívne testo-
vaných v prepočte na stotisíc 
obyvateľov  je zrejmé, že tsu-
nami omikronová vlna u nás 
defi nitívne opadáva (viď. 
graf) a okres Námestovo, spo-
lu s Tvrdošínom a Stropko-
vom sú opäť na čele, ale v po-
klese výskytu pozitívnych 
prípadov. Zaznamenávame u 
nás 32%-ný pokles v porov-
naní s predchádzajúcim týž-
dňom“ hovorí MUDr. Ras-
tislav Zanovit, ktorého sme 
požiadali o hodnotenie situ-
ácie v Námestovskom okre-
se. Čo sa týka hospitalizácií, 
v Hornooravskej nemocnici 

v Trstenej sme jemne prekro-
čili strop z konca novembra 
minulého roka a nejaký do-
beh hospitalizácií nie je ešte 
vylúčený. A čo sa týka obetí, 
ich počet sa bude dať kvali-
fi kovať, keď „opadne voda“.

Ako vopred avizovali dá-
toví analytici, po tejto vlne 

ostane naozaj len malá časť 
populácie, ktorá sa s týmto 
variantom nestretne. 

Ak by sme hľadali odpoveď 
na otázku, prečo sa opäť Ná-
mestovo ako okres dostalo do 
čela pelotónu, podobne ako 
v prvej vlne, určite by sme 
mohli nájsť nejaké objektívne 
dôvody. Niektoré z nich mož-
no vieme ovplyvniť, niektoré 
nie. Na niektoré situácie sa 
vieme pripraviť, na niekto-
ré ťažšie. Ale určite je zrej-
mé, že na celkový výsledok 
má vplyv miera, do akej sme 
schopní správať sa ako kolek-
tív a miera, do akej dokážeme 
potlačiť vlastné ego.

Hoci to vyzerá zatiaľ pozi-
tívne, buďme ešte obozretní, 
sezóna sa ešte neskončila“, 
povedal na margo súčasnej 
pandémie s dôrazom na okres 
Námestovo všeobecný lekár 
MUDr. Rastislav Zanovit. (lá)     

Téma Vtáčieho ostrova na 
Oravskej priehrade síce re-
zonuje najsilnejšie na Ora-
ve, publicitu však postupne 
získala v celoslovenskom 
meradle a vďaka aktívnym 
študentom dokonca aj v tom 
medzinárodnom. 

Stredná odborná škola pod-
nikania a služieb v Námes-
tove so svojím projektom 
„Vtáčí ostrov“ totiž najskôr 
získala titul Angažovaná 
škola 2021. Ide o ocenenie 
všetkých žiakov, ktorí nevá-
hajú pomôcť tam, kde to je 
potrebné. Iniciatíva vyzdvi-
huje materské, základné a 
stredné školy, ktoré do svo-
jich osnov zaviedli výchovu 
k dobrovoľníctvu a svoje vy-
učovanie tak prepájajú s po-

trebami reálneho života.  
Na základe zisku titulu na 

národnej úrovni bola SOŠ 
podnikania a služieb nomi-
novaná aj na medzinárodnú 
cenu Regional Award 
for Successful Service-
-learning Practice, kto-
rá spája najkvalitnejšie 
projekty v tejto oblas-
ti v celom európskom 
regióne. Námestovská 
stredná škola uspela 
aj tu, dostala sa medzi 
šiestich fi nalistov. 

V rámci projektu 
„Vtáčí ostrov“ študenti 
SOŠ podnikania a slu-
žieb v Námestove roz-
víjali environmentálne 
cítenie a jeho prepoje-
nie s odbornými vedo-

mosťami, pričom prakticky 
pomáhali pri čistení a sta-
rostlivosti o ostrov – chrá-
nené územie CHKO Horná 
Orava, ktoré je domovom 

pre mnohé druhy chráne-
ných vtákov a tiež pri mno-
hých ďalších vzdelávacích 
a dobrovoľníckych aktivi-
tách.              (r)
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Počet pozitívnych PCR testov okres Námestovo 

Koncom januára prišli do Námestova vojaci, policajti, aj ich 
biskup, Mons. František Rábek. 

Nie pre negatívne udalosti, skôr naopak. Spolu s Námestov-
čanmi sa zúčastnili na slávnosti dona Bosca v jeho kaplnke 

u saleziánov. Po slávnostnej sv. omši pokračovala oslava pri 
výbornej hudbe a speve heligónkového súboru Helizuš, určite 
najmä na počesť biskupa, ordinára Ozbrojených síl a Ozbro-
jených zborov SR Mons. Rábeka.            Viac o téme na 5. str.

Hrali vojenskému biskupovi

V okrese Námestovo je 92,4% katolíkov
Z informácií zo Sčítania oby-

vateľov, domov a bytov 2021, 
ktoré doposiaľ zverejnil Štatis-
tický úrad SR, vyčnieva okres 
Námestovo v týchto oblastiach:
• Námestovo je okre-

som s najvyšším podielom 
ľudí slovenskej národnosti: 
97,88%. Na Slovensku si slo-

venskú národnosť uviedlo 83% 
obyv.
• Slovenský materinský ja-

zyk si uviedlo 97,72% obyva-
teľov Bielej Oravy (v SR 82% 
obyv.)
• V Námestovskom okrese 

žije viac mužov (50,41%) ako 
žien (49,59%), v rámci Slo-

venska je to naopak – viac žien 
(51%) ako mužov (49%)
• Námestovo je okresom 

s najvyšším podielom rím-
skokatolíckych veriacich na 
Slovensku: 92,4%. Žiaden 
z okresov Slovenska nemá 
tento údaj vyšší ako 90%. Ku 
katolíckym veriacim sa na 

Slovensku prihlásilo 55,8% 
ľudí, teda 3,04 mil. obyvate-
ľov. Zo štatistických údajov 
tiež vyplynulo, že počet kres-
ťanov katolíkov na Slovensku 
klesá, naopak, rastie počet 
obyvateľov bez náboženské-
ho vierovyznania (1,3 mil. 
obyv., 23,8%)             (r)

Medzi finalistami na európsku cenu

Foto zdroj: www.angazovanaskola

Stredná odborná škola podnikania a služieb dostala Vtáčí ostrov do národného aj medzinárodného povedomia

Hoci detí i sobášov pribúda, 
obyvateľov Námestova ubúda

Námestovo má k 31. 12. 
2021 7598 obyvateľov. (V r. 
2020 tu žilo 7703, v r. 2019 
7765 obyv.)  S výnimkou roku 
2015 sa počet obyv. už desať-
ročie každoročne znižuje. 

V meste žije aktuálne viac 
žien – 3825, mužov 3773 (vla-
ni 3851 žien, 3852 mužov).

Sedemnásť percent obyvate-
ľov tvoria seniori nad 64 rokov 
– 1299. Aj v tejto kategórii je 
viac žien 769 ako mužov 530. 
(V roku 2020: 715 žien, 461 
mužov) 

Mladí ľudia do 15 rokov poč-
tom prevládajú nad seniormi, 
v Námestove ich je 18% z cel-
kového počtu obyvateľstva – 
1398. 

Vlani sa narodilo 104 detí, 
z nich 53 dievčat a 51 chlapcov 
(v roku 2020 98 novonarode-

ných, 50 chlapcov, 48 dievčat).
Zomrelo 64 spoluobčanov, 

menej ako rok predtým – 34 
mužov a 30 žien (v r. 2020 25 
žien a 40 mužov).

Manželstvo uzavrelo 92 pá-
rov, pričom aspoň jeden zo 
snúbencov mal trvalý pobyt 
v meste Námestovo a sobáš sa 
nemusel konať v našom meste. 
Rok predtým to bolo 62 párov.

A aké mená boli v minulom 
roku v Námestove „v móde“? 
Mená Adela a Alžbeta dosta-
li novonarodené dievčatká 
(po 3-krát), nasledovali Tama-
ra, Karolína, Jasmína a Alica 
(po 2-krát). K námestovským 
chlapcom pribudlo vlani naj-
viac novonarodených Marti-
nov (4), nasledovali mená To-
máš a Peter (po 3-krát), Adam 
a Lukáš (po 2-krát).        (lš, lá)

Buďme ešte obozretní

Zdroj: (nczi)



Ešte pred začiatkom 
schvaľovania programu 
mestského zastupiteľstva 
konaného 19. januára doš-
lo k úprave programu. Po-
slanci doň vsunuli nový bod 
– prevody nájmy a výpožič-
ky. Ako už tradične, prvým 
bodom rokovania bývajú 
informácie o plnení uzne-
sení, ktoré schvaľuje mest-
ské zastupiteľstvo. Poslan-
ci mali veľa otázok, medzi 
ktorými rezonovala otáz-
ka ohľadom pripravenos-
ti a financovania výstavby 
športovej haly, ďalej otázka 
pripravenosti postupného 
vysporiadania ciest a veľmi 
dlho sa diskutovalo najmä 
k uzneseniu č. 47/2020 kde 
mestské zastupiteľstvo od-
poručilo mestskému úradu 
iniciovať koordinačnú po-
radu zástupcov mesta, orgá-
nov polície, zdravotníckych 
služieb, ochranárov, podni-
kateľov v cestovnom ruchu 
a prípadne iných aktérov 
s cieľom riešiť pretrváva-
júce nedostatky v cestov-
nom ruchu. Toto uznesenie 
odporučila zastupiteľstvu 
prijať komisia cestovného 
ruchu. Ide o pomerne roz-
siahlu správu, pretože ne-
dostatkov je v tejto oblasti 
neúrekom. Konkretizujeme 
ich na inom mieste.

Ďalším bodom bola Správa 
o výsledku kontroly právnej 
úpravy prevádzky cintorína,  
zmluvných podmienok po-
platkov za služby a nájomné 
za prenájom hrobových miest 
na miestnom cintoríne, výber 
a účtovanie poplatkov za ob-
dobie od roku 2016 – 2019.

Výsledok kontroly pou-
kázal najmä na skutočnosť, 
že mesto Námestovo malo 
v kontrolovanom období 

značné rezervy v oblasti sys-
témového usporiadania vzťa-
hov na úseku pohrebníctva 
v oblasti priebežného uza-
tvárania nájomných zmlúv 
na hrobové miesta. Nemá vy-
pracovanú vnútornú smerni-
cu upravujúcu vzťahy medzi 
správcom cintorína a mest-
ským úradom určujúcu spô-
sob, formu a lehoty prenosu 
informácií o vzniku hrobo-
vých miest, ktoré majú vplyv 
na priebežné uzatváranie ná-
jomných zmlúv bez zbytoč-
ného odkladu po ich vzniku.

Výsledky kontroly pouká-
zali aj na ďalšie nedostatky, 
a to:

■ v oblasti dodržiava-
nia rozpočtovej aj účtovnej 
disciplíny pri vyúčtovaní 
a úhrade nájomného za pre-
nájom hrobových miest na 
miestnom cintoríne a poplat-
kov za služby s ním spojené,

■ v oblasti právnej úpravy 
pohrebníctva na území mes-
ta Námestovo aktualizáciou 
všeobecne záväzného naria-
denia o prevádzke mestského 
cintorína,

■  v oblasti správnej práv-
nej regulácie správy cintorí-
na

V súvislosti so zistenými 
nedostatkami v kontrolo-
vanom subjekte odporučila 
hlavná kontrolórka prijatie 
týchto opatrení: 

1/ všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Námestovo č. 
10/2006  Prevádzkový poria-
dok  cintorína v znení zmeny 
č. 1 zo dňa 3. 11. 2008 a zme-
ny č. 2 zo dňa 7. 11. 2011 
upraviť v súlade s platnými 
právnymi predpismi najmä 
zákonom č. 131/2010 Z.z. o 

pohrebníctve v znení ne-
skorších predpisov.

2/ upraviť v súlade so záko-

nom č. 131/2010 Z.z. o poh-
rebníctve v znení neskorších 
predpisov zmluvné vzťahy 
prevádzkovania mestského 
verejného cintorína

3/ vysporiadať nezaplate-
né nájomné za obdobie roku 
2016 – 2019 

4/ prijať opatrenia na zavede-
nie systému priebežného preu-
kázateľného poskytovania  in-
formácií o nových hrobových 
miestach prevádzkovateľom 
cintorína mestu Námestovo 
tak, aby nájomné zmluvy na 
hrobové miesta boli spraco-
vané bez zbytočného odkladu, 
najneskôr po skončení mesia-
ca, v ktorom vznikli

5/ upraviť právne vzťahy 
k nehnuteľnostiam/pozem-
kom nachádzajúcim sa v are-
áli mestského cintorína v Ná-
mestove tak, aby boli všetky 
pozemky vo vlastníctve mes-
ta.

Mestské zastupiteľstvo 
mesta Námestovo zobralo 
na vedomie Správu o výsled-
ku kontroly právnej úpravy 
prevádzky cintorína,  zmluv-
ných podmienok poplatkov 
za služby a nájomné za pre-
nájom hrobových miest na 
miestnom cintoríne, výber 
a účtovanie poplatkov za ob-
dobie od roku 2016 – 2019. 

Mestské zastupiteľstvo 
mesta Námestovo sa takisto 
uznieslo na potrebe vypra-
covania znaleckého posudku 
v areáli mestského cintorína 
v Námestove, ktorý nie je 
vo vlastníctve mesta a záro-
veň znaleckého posudku na 
pozemky v areáli Základnej 
školy Komenského.

V bode prevody, nájmy 
a výpožičky rezonovala 
téma niektorých nájomných 
zmlúv, ktoré už dlhodobo nie 

sú v súlade s platným vše-
becne záväzným nariadením. 
Mestské zastupiteľstvo v Ná-
mestove sa uznieslo na potre-
be predloženia jasného vy-
svetlenia postupu a spôsobu 
prehodnotenia vytipovaných, 
ako aj všetkých ostatných ak-
tívnych zmlúv o nájme, a to 
pracovníkov Mestského úra-
du v Námestove oddelenia 
správneho a finančného na 
finančnej komisii a legisla-
tívnej komisii.

V bode, kde sa prerokú-
vala správa o umiestnení 
lodného kontajnera v loka-
lite nábrežie – Uznesením č. 
118/2021 zo dňa 8. 12. 2021 
Mestské zastupiteľstvo mes-
ta Námestovo uložilo hlavnej 
kontrolórke preveriť legál-
nosť umiestnenia lodného 
kontajnera v lokalite Nábre-
žie. Správu o výsledku kon-
troly žiadali poslanci predlo-
žiť na najbližšom zasadnutí 
MsZ.

Hlavná kontrolórka na zá-
klade informácií získaných 

vlastnou činnosťou podala 
mestskému zastupiteľstvu 
správu, v ktorej odpovedala 
na otázky mestského zastupi-
teľstva, ktoré boli uvedené v 
danom uznesení. Podľa foto-
grafie a miestneho zisťovania 
sa objekt – lodný kontajner, 
ktorého vlastník nie je zná-
my, nachádza na pozemku 
registra E KN parc. č.6700/2 
k. ú. Námestovo, a to na po-
zemku resp. jeho časti suse-
diacej s KN parc. č.2051/177, 
2051/1 a 2051/208 k.ú. Ná-
mestovo na nábreží Oravskej 
priehrady zo strany od mesta 
Námestovo.

Podľa výsledku lustrácie 
v Centrálnom registri zmlúv 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, štátny pod-
nik ani jeho odštepný zá-
vod neuzatvorili do 28. 12. 
2021 žiadnu nájomnú ani inú 
zmluvu na prenájom pozem-
ku na nábreží Oravskej prie-
hrady v uvedenej  lokalite. 
Takisto ani mestu Námesto-
vo nebola doručená žiadna 

žiadosť ohľadom uloženia 
lodného kontajnera na ve-
rejnom priestranstve. Mesto 
Námestovo nevydalo žiadny 
súhlas s umiestnením stavby 
na verejnom priestranstve, 
pred uložením kontajnera 
na predmetnej parcele ne-
bolo vydané žiadne rozhod-
nutie stavebného úradu, ani 
súhlasné stanovisko mesta 
s jeho uložením.

Poslanci na základe odpo-
rúčaní hlavnej kontrolórky 
mestského prijali niekoľko 
uznesení, a to:

a) MsZ berie na vedomie 
Správu k uzneseniu MsZ č. 
118/2021 o umiestnení lod-
ného kontajnera v lokalite 
Nábrežie.

b) 1. Mestské zastupiteľ-
stvo v Námestove vyzýva pri-
mátora, aby požiadal SVP, š. 
p. Banská Štiavnica o revíziu 
stanoviska jeho odštepné-
ho závodu Piešťany zo dňa 
27. 10. 2021 ev. pod. č.  CS 
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Z KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva aj o cestovnom 

Nelegálny objekt na nábreží Oravskej priehrady.                                     Foto: (jg)

Parkovanie 
popri ceste na Ranč

Počas niektorých dní par-
kujú autá takmer po celej 
dĺžke cesty po oboch stra-
nách, čím vzniká iba jeden 
jazdný pruh a je problém do-
stať sa do, alebo z rekreač-
ných zariadení, nehovoriac 

o potrebe sanitky.
Parkovanie na 

ceste do kempu a pred 
kempom Jami

Veľakrát musia hostia ča-
kať niekoľko hodín, kým 
môžu odísť, alebo prísť do 
kempu z dôvodu zlého par-
kovania.

Parkovanie 
Zákaz vjazdu 

zátoka za Rančom
Okrem chatárov je tam veľa 

áut rybárov a Poliakov na čl-

noch, čím tento priestor strá-
ca na kráse pešej prechádzky, 
alebo možnosti jazdy na bi-
cykli.

Parkovanie na sta-
rom chodníku 

na Slanicu 
Chodník blokova-

ný autami rybárov, 
veľakrát z iných 
miest, ktoré ob-
medzujú cyklis-
tov a turistov, je to 
rastúce.

Parkovanie na 
starom vodnoly-
žiarskom vleku
 (áno, nie)

Parkovanie 
pláž pod židov-
ským cintorí-
nom na brehu 

priehrady
Chodia tam autá 

a nikto to nekontro-
luje, ani to nikoho 
nezaujíma...
Parkovanie lodí 

za Rančom
Každý rok pri-

búdajú nové lode 
a priestor začína biť 

malý. Vznikajú tam konflik-
ty, treba prijať nejaké pra-
vidlá, kým sa to nevymkne 
spod kontroly. 

Parkovanie lodí 
pri ÚČKU

Zabezpečiť krátkodobé par-
kovanie pre lode, pasažie-
ri ktorých chcú ísť do mesta 
alebo do penziónov na kávu, 
obed...

Spúšťanie lodí na vodu 
ZVÁŽNICA OFICI-

ÁLNE OZNAČENÁ
Každá vodná plocha ma 

oficiálnú platenú zvážnicu, 
kde turisti môžu spúšťať na 
vodu svoje lode. Priehrada 
takú nemá. Sú tu len hotelo-
vé a kempové, ktoré sú často 
nedostupné pre iných hostí. 
Potom dochádza k spúšťaniu 
lodí pomedzi chaty a kde-
-kade nadivoko, čo vedie ku 
konfliktom.

Vodné skútre 
a lode na plážach

Ohrozujú kúpajúcich, ozna-
čiť výjazd, alebo dať zákaz. 

Niektoré z pretrvávajúcich nedostatkov v cestov-
nom ruchu, ktoré konkretizovala komisia MsZ pre 
cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technic-
kú činnosť v meste:

V niektoré dni parkujú autá takmer po celej dĺžke cesty po 
oboch stranách a tak jedným jazdným pruhom je problém do-
stať sa autom, ale aj sanitkou k rekreačným zariadeniam, alebo 
od nich.             Foto: (jh)

Odparkované autá na chodníku sme-
rom na Slanicu.

Spúšťanie lodí kade-tade nadivoko spôsobuje konflikty. 
              Foto: (jh)



SVPOZ PN 2287/2021/5
2. Mestské zastupiteľstvo 

v Námestove vyzýva primá-
tora, aby požiadal Minister-
stvo životného prostredia SR 
o revíziu stanoviska Správy 
Chránenej krajinnej oblas-
ti Horná Orava, ev. pod. č. 
CHKOHO/348-001/2021 zo 
dňa 20. 10. 2021.  

3. Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove vyzýva primá-
tora, aby inicioval rokovanie 
o možnosti prevzatia správy 
územia nábrežia Oravskej 
priehrady, ktorá je v správe 
SVP, š. p., v tej časti, v ktorej 
má mesto Námestovo opráv-
nené záujmy a aby predložil 
MsZ najneskôr na 3. zasad-
nutí MsZ v roku 2022 návrh 
zmluvy na prevzatie správy 
časti nábrežia Oravskej prie-
hrady, ktorá je súčasťou in-
travilánu mesta.

4. Mestské zastupiteľstvo v 
Námestove sa uznáša na po-
trebe, aby primátor mesta vy-
zval vlastníka pozemku SVP, 
š. p. na odstránenie mobil-
ného kontajnera z pozemku 
Slovenského vodohodpodár-
skeho podniku š. p. v lokalite 
nábrežie Oravskej priehrady 
na pozemku - registra E KN 
parc. č. 6700/2 k. ú. Námes-
tovo.

5. Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove vyzýva primá-
tora, aby vyzval stavebný 
úrad, aby začal konanie o od-
stránení lodného kontajnera.

V ďalšom bode bolo pred-
ložené Všeobecne záväz-
né nariadenie o skrátení 
otváracích hodín v pohos-
tinských a reštauračných 
službách. Zastupiteľstvo 
sa uznesením č. 80/2021  
uznieslo na potrebe zvolať na 
koniec januára 2022 mestské 

zastupiteľstvo, ktoré sa bude 
venovať otváracím hodinám 
v pohostinských a reštaurač-
ných službách. Medzitým 
prebehlo niekoľko stretnutí 
medzi podnikateľmi, vede-
ním mesta a poslancami, kde 
podnikatelia deklarovali, že 
pomôžu zlepšiť situáciu s 
neporiadkom v nočných ho-
dinách na nábreží Oravskej 
priehrady, žiaľ, vplyvom 
pandémie nebolo možné vy-
hodnotiť, či dané opatrenia 
sú, alebo nie sú účinné a tak 
poslanci navrhli prijať ďalšie 
uznesenie, a to pod č. 6/2022, 
K problematike prerokovania 
otváracích hodín sa chcú vrá-
tiť 22. 6. 2022, kedy sa bude 
konať štvrté mestské zastu-
piteľstvo. Tieto opatrenia 
bude sledovať komisia ces-
tovného ruchu, ktorá prijala 
ďalšie uznesenie, kde navr-
huje vymenovať komisiu zo 
zástupcov mesta, podnika-
teľov a poslancov MsZ za 
účelom určenia nedostat-
kov, návrhov riešení a záro-
veň zabezpečiť ich plnenie a 
pravidelné vyhodnocovanie.

Ďalej poslanci zobrali 
správu o plnení pozemko-
vých úprav na vedomie a 
takisto mestské zastupiteľ-
stvo v Námestove schválilo 
účtovnú závierku za rok 
2020 spoločnosti Bytový 
podnik Námestovo, s.r.o.

Nasledovali body inicia-
tívne návrhy poslancov, 
interpelácie a rôzne.

Mestské zastupiteľstvo 
v Námestove vyzvalo pri-
mátora mesta, aby odbor-
ný útvar mestského úradu, 
ktorý zabezpečuje úlohy na 
úseku životného prostredia, 
preskúmal skutkový stav 
vypúšťania splaškov v loka-

lite pri prečerpávacej stanici 
odpadových vôd v blízkosti 
Náučného chodníka a ini-
cioval návrh riešenia a pri-
pravil správu na tretie ro-
kovanie MsZ v roku 2022. 
Zastupiteľstvo tak chcelo 
výjsť v ústrety občanom, 
ktorí dlhodobo upozorňujú 
na zlú situáciu a žiadajú jej 
riešenie.

Ďalšou témou, ktorá re-
zonovala v pléne, bol po-
žiar bytového domu na Uli-
ci Cyrila a Metoda. Požiar 
vznikol pravdepodobne v 
dôsledku neodbornej mani-
pulácie s pyrotechnikou a 
začala horieť plastová kryti-
na na streche a izolácia pod 
ňou. Zákaz používania py-
rotechniky na verejnosti by 
sa mohol javiť ako správne 
rozhodnutie, ale za ove-
ľa dôležitejšie považujeme 
uvedomelosť a informova-
nosť samotných ľudí. Záka-
zy a príkazy nie sú všeliek.

Nielenže sa dajú všetky 
zákazy a príkazy obchá-
dzať, ale málokedy v his-
tórii priniesli niečo dobré. 

Podobná situácia tu bola už 
za bývalého režimu, kedy 
takéto zákazy viedli k „čier-
nej“ výrobe pyrotechniky a 
používaniu nebezpečných 
náhrad.

Nejde tu, ako sa niekde 
mylne interpretuje, o boj 
proti pyrotechnickému prie-
myslu, ale o boj za právo 
prírody, zvierat a ľudí na po-
kojný príchod nového roka. 
Za zmenu tejto nezdravej 
„pyromanskej“ tradície spá-
janej s oslavou Silvestra na 
niečo ohľaduplnejšie voči 
tým, ktorí sami nedokážu 
povedať, že im to prekáža.

Mestské zastupiteľstvo 
vyzvalo vedenie mesta, aby 
najneskôr na tretie zasadnu-
tie MsZ zabezpečilo prípra-
vu VZN o používaní zábav-
nej pyrotechniky na území 
mesta Námestovo, vrátane 
jeho prerokovania v komisi-
ách MsZ.

Na záver primátor poďa-
koval prítomným a prvé 
MsZ ukončil.        

Ing. Peter KOLADA
poslanec MsZ 
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ruchu, pohrebníctve či pyrotechnike

Požiar bytovky na Ulici Cyrila a Metoda počas silvestrovskej 
noci spôsobila pravdepodobne neodborná manipulácia s py-
rotechnikou. 

Extrémne 
víkendy SMETÍ

Každý rok prídu dni s ex-
trémne vysokou návštevnos-
ťou 2-3 dni, kedy kapacita 
kontajnerov 2-3-krát presa-
huje množstvo smetí. Smeti 
uložené vo vreciach smetiari 
nechcú vyvážať. Zabezpečiť, 
aby mesto predávalo označe-
né vrecia, ktoré sa budú vy-
vážať.

Mestská polícia
Ak chceme robiť cestovný 

ruch, zabezpečiť, aby mest-
ská polícia pracovala v lete 
hlavne cez víkendy od rána 
a nečerpala v lete dovolen-
ky.

Označiť miesta, kde 
sa nemôže ísť auta-
mi k vode značkami

Chytanie rýb 
v lete z pláží

Stáva sa, že v lete sa často 
rozložia rybári na niekoľko 
dni na plážach a pokrikujú na 
kúpajúcich.

Rybári - bójky
Rybári si často svoje lov-

né miesta zakrmujú a ozna-
čujú bójkami často aj 300 m 
od brehu. Vzniká tým veľa 
prekážok na vodnej ploche 
a plavebnej dráhe, čo veľ-
mi obmedzuje vodnú turis-
tiku a vodné športy. Kedysi 
to tak nebolo a neboli kon-
flikty.

Rybári - koly
Rybári, loviaci z loďky, na-

miesto toho, aby použili ko-
tvy, zabíjajú do vody koly, 
na ktoré si uväzujú lode. Tie 
tam často nechajú natrva-
lo a pri kolísaní vody vzni-
ká obrovské nebezpečenstvo 
nehôd.

Rybári - hausboaty
Vzniká nový problém: ak 

nie búdy na brehu, tak haus-
boaty pri brehu a obsadenosť 
územia ostáva. Prijať pra-
vidlá na kotvenie.

Pristávanie lodí 
pri ostrove

Možno do budúcna: Ostrov 
je naša najkrajšia atrakcia 
a okrem veľkých lodí tam 
malí prevádzkovatelia a tu-
risti, ktorí tu prídu na svojich 
lodiach, nemajú kde pristáť.  

Magurka cyklisti
a štrková cesta 

ponad Slanicu k Altisu
(áno, nie - ak áno, dať tam 

značku, že cyklisti môžu)
Odťahovacia služba na 
autá -  zmluva mesto

V lete sa stáva, že niekto, 
kto robí neporiadok, ale-
bo parkuje pri vode, argu-
mentuje polícii, že nemôže 
odísť autom, pretože má vy-
pité a tak terorizuje rekrean-
tov zvyčajne do večera. Rie-
šením by mohla byť odťaho-
vacia služba.

Stanovanie načierno
Nikto nekontroluje ani ne-

rieši stanovanie načierno.
Prvá pomoc info

Na nábreží priehrady je 
veľa skla vo vode, dochá-
dza tam k častým úrazom, 
čo znepríjemní dovolenku. 
Umiestniť tabuľky s infor-
máciou o poskytnutí prvej 
pomoci a dohodnúť, kto ju 
poskytne.

Iniciovať stretnutie 
ochranárov, mest-

skej a štátnej polície
Ohľadom zákazových zón, 

zákazu vjazdu a spolupráce 
na leto. Veľakrát sa stáva, že 
ani ochranári či polícia neve-
dia, čo tí druhí zakázali a čo 
sa môže, a čo už nie.
Poľná cesta na Vahanov 
z Čerchlí a od Strojární
Jedna z mála možností, kde 

sa dá ísť ako-tak na bicykli, 
ale premáva tu veľa terén-
nych áut, štvorkoliek a mo-
toriek.

Stará Kliňanská cesta
Veľmi vyhovujúca na kor-

čuľovanie, cyklistiku, kolo-
bežky a na prechádzky. Cho-
dí tam aj napriek zákazu veľa 
áut.

Webkamera priehrada
Kedysi bola, dnes nie je. 

Každá priehrada ju má. Tu-
risti sa pýtajú.

Plnenie tohoto uznesenia 
určite nie je jednoduché a za-
berie možno viac ako jedno 
alebo dve volebné obdobia, 
no je dobré, že sa o týchto 
problémoch diskutuje a nie 
sú nám ľahostajné.

Ing. Peter KOLADA
predseda komisie CR

Územný plán Námestova 
sa bude „otvárať“

Prvý bod predstavila hlavná 
kontrolórka mesta JUDr. Elena 
Krausová a jeho obsahom bola 
správa o výsledku kontroly pl-
nenia uznesení. Keďže medzi 
jednotlivými MsZ ubehol krát-
ky čas, plnenie uznesení obsa-
hovalo len 4 uznesenia, ktoré 
poslanci rýchlo prerokovali.

O druhom bode – správe o vý-
sledku kontroly dodržiavania 
a uplatňovania všeobecne zá-
väzných právnych predpisov 
a vnútorných predpisov mesta 
pri poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta v roku 2020 u všet-
kých prijímateľov, ktorí nie sú 
zriadení mestom Námestovo 
– informovala taktiež hlavná 
kontrolórka. V pomerne dlhej 
debate si poslanci, hlavná kon-
trolórka a zamestnanci MsÚ 
vysvetľovali záležitosti ohľa-
dom poskytovania dotácií, a to 
hlavne v súvislosti s MŠK.

V 3. bode hlavná kontrolórka 
v krátkosti predniesla správu 
hlavného kontrolóra o kontrol-
nej činnosti za rok 2021, ktorú 
poslanci vzali na vedomie.

Predmetom 4. bodu bol návrh 
zmeny rozpočtu, ktorý spočí-
val v alokovaní prostriedkov na 
už zazmluvnené vybudovanie 
miestnych komunikácií. Spo-
mínaný návrh poslanci schvá-
lili.

Piaty bod predstavil JUDr. 
Martin Panek. Išlo o verejno-
-obchodnú súťaž (VOS) na 
nebytový priestor v Dome kul-
túry v Námestove, kde sa ale 
po diskusii poslanci rozhodli 
túto VOS neschváliť, teda mo-
mentálne nie je možné voľný 
priestor prenajať na komerčné 
účely. Podľa názoru väčšiny 

poslancov by mal tento priestor 
slúžiť na kultúrne účely.

Na základe žiadosti Okresné-
ho súdu v Námestove a návrhu 
primátora v ďalšom bode po-
slanci schválili do funkcie prí-
sediaceho na Okresnom súde 
v Námestove PhDr. Jána Laští-
ka na ďalšie funkčné obdobie.

V rámci ôsmeho bodu pred-
stavili vedúci zamestnanci MsÚ 
viacero žiadostí o prevody po-
zemkov, o ktorých poslanci dis-
kutovali, predniesli stanoviská 
jednotlivých komisií a následne 
rozhodovali.

Vedúca oddelenia výstav-
by v ďalšom bode predstavi-
la myšlienku potreby zmeny 
územného plánu, ktorý je už 
dlhšiu dobu neaktualizovaný 
a na základe rozsiahlej diskusie, 
aj spolu s niektorými navrhova-
teľmi zmien z radov verejnosti, 
poslanci prijali uznesenie s kon-
krétnymi dátumami, kedy sa 
budú komisie i poslanecký zbor 
územným plánom zaoberať.

V deviatom bode poslanci 
v krátkosti predstavili pár po-
strehov z jednotlivých komisií.

V interpeláciách primátor 
a prednosta odpovedali na otáz-
ky poslancov.

V bode rôzne Ing. Soňa Med-
vecká priblížila zámer spo-
lupráce mesta a spoločnosti 
HERN na vybudovaní chod-
níka pre peších na Kliňan-
skej ceste, čo poslanci ocenili. 
Informovala tiež poslancov 
o procesoch rekonštrukcie 
podkrovia v Základnej škole na 
Slnečnej ulici pre potreby ZUŠ 
Ignáca Kolčáka.

Ing. Dušan JENDRAŠÍK
prednosta MsÚ

Druhé tohtoročné Mestské zastupiteľstvo v Námes-
tove sa konalo 9. februára namiesto pôvodného ter-
mínu 2. februára, pretože to pôvodné nebolo uzná-
šaniaschopné.

Pôvodný program mal 12 bodov, no po návrhu MsÚ 
bol jeden bod, a to schválenie nízkouhlíkovej straté-
gie z dôvodu potreby jeho dopracovania vypustený.

Aktualizácia ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA NÁMESTOVO

Vážení občania,
 z dôvodu plánovanej aktualizácie územného plánu mesta 

Námestovo by sme vás chceli poprosiť zaslať vaše podnety a 
pripomienky týkajúce sa návrhov na zmenu územného plánu 
do 9. marca 2022 e-mailom na sekretariat@namestovo.sk, 
alebo doručiť ich osobne do podateľne MsÚ v čase úradných 
hodín. 

Ďakujeme.                                      Milan HUBÍK, primátor

Do rozsiahlej polemiky medzi poslancami, pracovníkmi MsÚ a hlav-
nou kontrolórkou k téme dotácií pre MŠK sa na vyzvanie poslancov 
zapojil aj predseda MŠK Námestovo Ing. Andrej Stašiniak. Komuni-
kované problémy k tejto téme sú podľa neho vo formálnej rovine – v 
ujednotení si pojmov a tiež v komunikácii. Foto: Youtube, (sž), text: (r)
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Vystačia rekonštruované priestory Oravskej polikliniky potrebám ľudí?

Na čo ich použije, teda aké 
druhy zdravotnej starostli-
vosti v poliklinike pribud-
nú? Na to i na ďalšie s po-
liklinikou súvisiace otázky 
sme sa opýtali poslanca a 
člena komisie zdravotníc-
tva, krajského odborníka 
pre všeobecné lekárstvo za 
ŽSK a zároveň člena Správ-
nej rady Združenia všeobec-
ných lekárov pre dospelých 
SR,  MUDr. Rastislava Za-
novita, všeobecného lekára, 
ktorý v Námestove pôsobí 
osemnásť rokov. 

Treba povedať, že táto in-
vestícia resp. tento druh in-
vestícií sa rozdeľuje pre sa-
mosprávy cca od roku 2016. 
Z tohto balíka sa napr. už re-
alizovala investícia do zdra-
votného strediska v Oravskej 
Lesnej a hlavnou myšlienkou 
bola integrácia poskytova-
teľov primárnej zdravotnej 
starostlivosti. O okrese Ná-
mestovo sa uvažovalo už v 
pilotnej fáze projektu, kedy 

sa mali pustiť z rozpočtových 
peňazí tri destinácie: Kežma-
rok (rómska komunita), okres 
z juhu Slovenska a Námesto-
vo. Keďže u nás nebol prob-
lém z roztrieštenosťou siete 
poskytovateľov, bývalé ve-
denie župy pripravilo mapu 
bodov, kde by sa tie peniaze 
mohli prestavať. Nepodarilo 
sa mu presadiť potreby náš-
ho okresu cez úradníkov, ktorí 
majú záležitosti rozdeľovania 
EÚ fondov na starosti. Viem 

to všetko preto, lebo pod-
mienkou čerpania bola part-
nerská účasť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, kde 
najdôležitejší boli/sú všeobec-
ní lekári pre dospelých. Ne-
viem ako sa podarilo presadiť 
súčasnému vedeniu, že to ná-
mestovská poliklinika dosta-
ne, lebo rezistencia úradníkov 
sa javila neprekonateľná. Nie 
je vylúčené, že za tie roky do-
šlo aj k personálnym výme-
nám. Moja angažovanosť bola 
motivovaná najmä príležitos-
ťou dobudovania rozostavanej 
polikliniky, na čo sa zbieralo 
svojho času množstvo ľudí s 
nádejou, že možno ich deti sa 
budú mať lepšie. Mal som aj 
osobnú víziu, že budem mať 
aj ja možnosť využívať nové 
priestory a tak sa posunúť 
ďalej v kvalite poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a tak-
tiež v nasýtení dopytu, ktorý 
tu je. Nakoniec však budem 
len pasívnym pozorovateľom, 
keďže o budúcom živote tohto 
diela rozhodol projektant. 

Aby som to zhrnul, mali by 
sa vytvoriť priestory pre dve 
ambulancie všeobecného le-
kára pre dospelých, jednu am-
bulanciu detského lekára, jed-
ného gynekológa, myslím, že 
Oravská poliklinika chce jed-
nu ambulanciu pre svojho zu-
bára a mala by sa tam presťa-
hovať aj kožná ambulancia.  

Za spomínaného 1,5 mi-
lióna sa teda vybudujú 
priestory pre zdravotnú 
starostlivosť, ktorú ste spo-
mínali, umiestnenú na 3. 
a 4. poschodie v budove prí-
stavby spojenej s hlavnou 
kruhovou budovou, ktoré 
sú doposiaľ prázdne. Časť 
prostriedkov sa plánuje 

preinvestovať aj do dvoch 
ďalších budov polikliniky. 
Do akej miery všetky tieto 
novozriadené i v súčasnos-
ti už existujúce zdravotníc-
ke služby podľa vás napl-
nia potreby občanov hornej 
Oravy čo sa týka priblíženia 
a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti?

Ak hovoríme o CIZS-e (in-
tegrované centrum zdravot-
nej starostlivosti) a 1 mil. eur 
z IROP-u (Integrovaný regi-
onálny operačný program), 
tak ide o dobudovanie 3. po-
schodia prístavby spojenej 
s kruhovou časťou. Mali by 
tam ísť už existujúci posky-
tovatelia. Myslím si, že by to 
pre nich mal byť posun v kva-
lite poskytovaných služieb, 
konkrétne myslím pediatra 
MUDr. Hubčíka, ktorý už v 
súčasných priestoroch po-
skytuje nadštandardné služby 
doslova na kolene. Ak ste spo-
menuli ďalšie dve investície, 
tak jedna sa týka 4. a 5. po-
schodia spomínanej prístavby, 
kde župa plánuje z vlastných 
zdrojov tento rok preinves-
tovať 500 000 eur za účelom 
budovania rehabilitácie a tzv. 
domu ošetrovateľskej zdra-

Je to paradox, ale pre mesto Námestovo, Námes-
tovský okres i celú hornú Oravu, pozitívny paradox! 
V dobe, keď je slovenské zdravotníctvo najmä fi-
nančne najviac vyčerpané, prichádza takáto správa: 
Oravskú polikliniku v Námestove dobudujú! Veľmi 
dobre sa to počúva nielen obyvateľom tejto časti 
Oravy, ktorým sa tak priblíži potrebná zdravotná sta-
rostlivosť, ale najmä pamätníkom, ktorí sa o takýto 
osud námestovskej nemocnice v minulosti veľmi usi-
lovali. A o tých, ktorí výstavbu tohto rozsiahleho ob-
jektu pre potreby obyvateľov tohto regiónu iniciovali 
– všemožne mu pomáhali na svet napríklad zorgani-
zovaním finančnej zbierky a materiálnej podpory, do 
ktorej sa zapojili občania Oravy, ľudia a organizácie 
zo Slovenska, ale napríklad i USA, a už nie sú medzi 
nami, o tých už ani nehovoriac. Pre všetkých tých 
je rozhodnutie o dostavbe nemocnice v Námestove 
obrovským zadosťučinením! Zriaďovateľ Oravskej 
polikliniky, Žilinský samosprávny kraj získal na tento 
účel 1 milión eur z eurofondov a pridal pol milióna zo 
svojho rozpočtu. 

MUDr. Rastislav Zanovit

votnej starostlivosti. Druhá 
investícia by mala ísť zo sú-
kromných zdrojov a mala by 
zvýšiť dostupnosť špecializo-
vanej ambulantnej starostli-
vosti v odbore očné lekárstvo.  

Myslím si, že súčasné i no-
vozriadené služby nespĺňa-
jú potreby. Vzhľadom na 
rastúci počet obyvateľov a 
jednoduchým porovnaním 
dostupnosti niektorých od-
borností s inými okresmi,  je 
tu výrazná asymetria v ne-
prospech obyvateľov okre-
su. Možno by sa uvoľnením 
kompetencií dali niektoré po-
treby saturovať cez lekárov 
primárneho kontaktu (obvo-
ďákov). Len tu je potrebné 
posilniť personálne kapacity, 
jednak sestier, ale aj lekárov. 
Máme šťastie, že v okrese 
máme relatívne mladých le-
károv, ktorí ešte vládzu robiť. 
Ale večne to nebude, treba 
myslieť dva, tri kroky dopre-
du. Len taká poznámka pod 
čiarou – ešte nemám výsledky 
delty vlny, ale po prvej kovi-
dovej sezóne sme ako okres 
dopadli najlepšie v kraji. Pre-
čo asi? (Priemerný vek obyva-
teľov, priemerný vek lekárov, 
nedostupnosť nemocnice...?)

 Takmer 20 rokov „bez po-
hybu“ stoja v areáli polikli-
niky tiež dva skelety, ktoré 
mali už v minulosti po do-
budovaní slúžiť mestu Ná-
mestovo, napr. ako parko-
vací dom, ktorý uvažovalo 
mesto vybudovať po tom, čo 
mu ŽSK objekty polikliniky 
ponúkal za 1 euro. Bola to 
určite veľká zodpovednosť 
a tak z týchto úvah nako-
niec zišlo a dve kostry bu-
dov, ktoré nakoniec zostali 
v správe ŽSK, tak v meste 
strašia ďalej. Kam smeru-
jú reálne úvahy ŽSK čo sa 
týka využitia týchto rozpa-
dávajúcich sa objektov? 

V januári sme mali stretnu-
tie (poslanci a zástupcovia 
ZMOBO) s pani župankou 
a vedúcou odboru zdravot-
níctva, kde sme preberali 
aj otázku skeletu. Ja osob-
ne som komunikoval tento 
problém s pánom ministrom 
Lengvarským v rámci pri-
pravovanej optimalizácie 
siete nemocníc a zdrojmi z 
Plánu odolnosti a obnovy, 
lebo tam priestor z môjho 
pohľadu je. Myslím si, že 
čísla hovoria jasne v pro-
spech okresu Námestovo: 
máme najhorší dojazd do 

lôžkových zdravotníckych 
zariadení, máme na sloven-
ské pomery zatiaľ nesku-
točne pozitívnu demografiu. 
Máme stále veľa mladých 
ľudí so záujmom o štúdium 
medicíny alebo ošetrovateľ-
stva. Množstvo skončených 
absolventov sa nemá kam 
vrátiť. Najjednoduchšie a aj 
najspravodlivejšie by bolo 
postaviť novú nemocnicu. 
Ale to by znamenalo koniec 
Trstenej a aj Dolného Kubí-
na. Možno by sme to silou 
pretlačili. No, neviem, či 
by to nebolo, ako keď Le-
onid Brežnev otočil rieku 
Syrdarju. Nie je na to ani 
politická vôľa. Schodnejšie 
sa javí vybudovať v spomí-
naných objektoch národné/
krajské intenzivistické cen-
trum pre pacientov v bdelej 
kóme plus hospic s potreb-
ným zázemím. Takto uvažu-
je súčasné vedenie. 

Čo bolo, podľa vás, štar-
tovacím motorom, že sa 
väčšine objektov Oravskej 
polikliniky po takmer 20-
tich rokoch dostane výraz-
nejšej „stavebnej starostli-
vosti“ a poliklinika tak vo 
väčšom rozsah zdravotníc-
kych služieb začne slúžiť 
občanom? Nemá táto ini-
ciatíva súvis s blížiacimi sa 
voľbami do krajskej samo-
správy?

Ako som uviedol, projekt 
CIZS beží pod IROP už asi 
od roku 2016. Prečo teraz? 
Skôr by som hľadal súvis-
losti s kauzami ako Kočner 
a pod. Starostovia najlepšie 
vedia, ako ťažko sa zháňa-
jú peniaze z fondov a koľ-
ko percent projektov skončí 
v šuplíku. Nezatvárajme si 
oči, samotná Európska ko-
misia je schopná tolerovať 
istú mieru korupcie. A čo sa 
týka rehabilitácie, tak ako 
okres sme poddimenzova-
ní, čo sa týka siete posky-
tovateľov v tomto odbore a 
naši občania sú s tým denne 
konfrontovaní. Ak chceme, 
aby sa to zlepšilo, potrebu-
jeme v prvom rade priesto-
ry. Toto sme si ako poslanci 
uvedomili a komunikovali 
to ihneď na našom prvom 
stretnutí po zvolení, že to 
musí byť naša priorita, len 
sa hľadali riešenia ako a kde. 
Som veľmi rád, že vedenie 
si to osvojilo a že tento rok 
sa to začne. A evidentne to 
nejde všetko tak ako v súk-
romnej sfére.           Redakcia

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
HLAVNÝ ÚČTOVNÍK

Mesto Námestovo  vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie

HLAVNÝ ÚČTOVNÍK

1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Námestovo
Druh pracovného pomeru:  plný pracovný úväzok, pracovný 

pomer na dobu určitú  na jeden rok s možnosťou predĺženia 
pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu:   predpokladaný termín 01.05.2022, 
v prípade dohody aj skôr
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady: 
   – ukončené úplné stredné vzdelanie v ekonomickom 
      odbore,
   – odborná prax v odbore minimálne 5 rokov.
3. Platové podmienky
Ponúkaný mesačný plat je 1200,00 EUR v hrubom. Výška 

základnej zložky mzdy môže byť navýšená podľa počtu rokov 
praxe a podľa pracovných výkonov v zmysle § 10 zákona č. 
553/2003 Z. z..

4. Miesto a termín podania žiadosti o účasť 
    na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými do-

kladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej hes-
lom „Výberové konanie – hlavný účtovník – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo, alebo podať osobne v podateľni Mestské-
ho úradu v Námestove, nachádzajúcej sa na 1. poschodí. Uzá-
vierka prijímania žiadostí je 31. marca 2022 do 14:00 hodiny. 
Žiadosti doručené po tomto termíne a neúplné žiadosti nebudú 
zaradené do výberového konania.

Bližšie informácie nájdete na internetovej 
stránke mesta Námestovo v sekcii „OBČAN“.

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
MAJETKOVO-PRÁVNY REFERENT

Mesto Námestovo  vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie

MAJETKOVO-PRÁVNY REFERENT
1. Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Námestovo
Druh pracovného pomeru:  plný pracovný úväzok, pracovný 

pomer na dobu určitú  na jeden rok s možnosťou predĺženia 
pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu:   predpokladaný termín 01. 05. 2022, 
v prípade dohody aj skôr
2. Minimálne kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- odborná prax v odbore výhodou.
3. Platové podmienky
Ponúkaný mesačný plat je 1000,00 EUR v hrubom. Výška 

základnej zložky mzdy môže byť navýšená podľa počtu rokov 
praxe a podľa pracovných výkonov v zmysle § 10 zákona č. 
553/2003 Z. z..

4. Miesto a termín podania žiadosti o účasť 
    na výberovom konaní:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými do-

kladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom 
„Výberové konanie – majetkovo-právny referent – NEOTVÁ-
RAŤ“ na adresu: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Meto-
da 329/6, 029 01 Námestovo, alebo podať osobne v podateľni 
Mestského úradu v Námestove, nachádzajúcej sa na 1. poschodí. 
Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2022 do 14:00 hodi-
ny. Žiadosti doručené po tomto termíne a neúplné žiadosti nebu-
dú zaradené do výberového konania.

Bližšie informácie nájdete na internetovej 
stránke mesta Námestovo v sekcii „OBČAN“.
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U salezinánov s don Boscom užitočne, príjemne i veselo
Veľmi príjemná, radost-

ná atmosféra, ako pri don 
Boscovi, vládla v nedeľu 
30. januára 2021 v kapln-
ke don Boska u saleziá-
nov v Námestove. Z kated-
rály sv. Šebastiána v Bra-
tislave prišiel do kapln-
ky, na pozvanie svojho bý-
valého „kolegu“ don Pet-
ra Hasidla, biskup Mons. 
František Rábek. Urči-
te je známe, že Katedrála 
sv. Šebastiána je farským 
kostolom Ozbrojených síl 
(OS) a Ozbrojených zbo-
rov (OZ) SR, Mons. Rábek 
ich ordinárom a don Peter, 
v súčasnosti direktor stre-
diska saleziánov v Námes-
tove, bol ešte pred nece-
lým rokom farárom tejto 
katedrály, priamo podria-
dený biskupovi... A tak 
medzi Námestovčanmi 
boli okrem vojenských du-

chovných u saleziánov aj 
príslušníci ozbrojených 
síl vo vojenských rovno-
šatách. 

V poslednú januárovú ne-
deľu zhromaždil všetkých 
do domu saleziánov sv. Ján 
Bosco na odpustovú sláv-
nosť, ktorá pripadla na 31. 
januára (31. január 1888 
narodenie sv. don Bos-
ca pre nebo, pozn. aut.). 
Slávnostnú svätú omšu ce-
lebroval Mons. František 
Rábek.

V homílii priblížil od-
kaz don Bosca pre dnešok. 
Dovolíme si prerozprávať 
niekoľko jeho myšlienok: 

Aj časy svätca i súčasnosť 
majú niečo spoločné – pe-
niaze. Dnes, podobne ako 
vtedy, musia rodičia veľa 
pracovať a tak sú ich deti 
často bez dozoru. Zástupnú 
úlohu rodičov vo výchove 
zobral na seba don Bosco, 
saleziáni, ktorí sa tejto ob-
lasti venujú dodnes. Prví 
a nezastupiteľní pri výcho-
ve detí sú však ich rodičia. 
Svet médií ponúka veľké 
možností oddychu i zába-
vy, treba však zo strany ro-
dičov dbať, aby deti pou-
žívali mobily a iné tech-
nické prostriedky múdro, 
mierne a so sebaovláda-
ním, aby dokázali rozlišo-
vať dobré a zlé. Je dôleži-
té, aby si rodičia našli čas 
venovať sa deťom, aj for-
mou spoločnej činnosti, 
napríklad v záhrade, v do-
mácnosti. Mnohé deti si 

nevážia veci, ktoré im ro-
dičia venujú, lebo neve-
dia, ako sa – prácou – za-
rábajú peniaze. Je tiež na-
najvýš potrebné, aby rodi-
čia privádzali deti do kos-
tola – Nechajte maličkých 
prísť ku mne – aby im boli 
osobným príkladom viery. 
Veľmi dôležité je svätenie 
nedele. Otec biskup spo-
menul príklad, ako oslo-
vil v Mariánke v jedno ne-
deľné dopoludnie, v dome, 
kde býva, ubytovaných 
žiakov futbalistov, zho-
dou okolností boli z Ná-
mestova. Povedali, že pri-
šli na majstrovský zápas, 

na čo sa ich spýtal, či boli 
v kostole na sv. omši. Ne-
boli, nemohli byť, pretože 
v nedeľu doobeda sa hrá-
vajú súťažné zápasy žia-
kov. Iste tým chcel zdôraz-
niť, že rodičia majú dbať 
o to, aby ich deti boli vy-
chovávané v súlade s vierou 
aj tými, ktorým svoje deti 
zverujú pri športe či inej zá-
bave. S úsmevom na margo 
informácie, že okres Námes-
tovo má podľa sčítania oby-
vateľov vyše 90 % katolíkov, 
chcel na príklade, ktorý spo-
menul, poukázať, že  prihlá-
siť sa za katolíkov do štatis-
tického zisťovania je jedna 
vec, ale svoju vieru treba aj 
žiť. Na adresu duchovných 
otec biskup Rábek uviedol: 
Dobrý pastier aj život dá za 
svoje ovce...

■ ■ ■
Po slávnost-

nej sv. omši urči-
te všetkým prítom-
ným rozihral žilky 
v tele heligónkový 
súbor  ZUŠ Igná-
ca Kolčáka Helizuš 
pod vedením uči-
teľa Petra Kozoňa. 
Temperamentné 
piesne, ako Chlap-
ci z oravských hôr, 
či Hej, hej goraľu 
a ďalšie v podaní 
skúsených hudob-
níkov a spevákov 
v kaplnke don Bos-
ca vytvorili výbor-
nú atmosféru a vy-
stúpenie so záuj-

mom sledoval aj otec ordi-
nár Rábek. Súbor Helizuš 
nebol u saleziánov prvý-
krát, chlapci tu prichádza-
jú, ako povedali, každo-
ročne už roky koledovať. 

■ ■ ■
Užitočné a veľmi prí-

jemné nedeľné dopolud-
nie strávené v kaplnke don 
Bosca v saleziánskej ro-
dine v Námestove zaiste 
zanechalo pozitívnu sto-
pu v srdciach účastníkov 
a don Bosco sa určite tešil 
spolu s nimi.               (lá) 

Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,

 ty si toľko pracoval pre spásu duší, 
buď nám vodcom, aby sme hľadali 

svoje duševné dobro a spásu blížneho. 
Pomáhaj nám plniť si dobre svoje 
povinnosti, premáhať náruživosti 

a ľudské ohľady. Nauč nás milovať 
Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu 
Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho 
pápeža. Vypros nám šťastlivú hodinu 

smrti, aby sme prišli k Tebe do neba. Amen.

Z katedrály (sv. Šebastiána) v Bratislave do kaplnky (don Bosca) v Námestove prišiel veria-
cich povzbudiť slávením sv. omše, za účasti koncelebrujúcich kňazov z tunajšej farnosti, ordinár 
OS a OZ Mons. František Rábek.                    Foto: (lá)

Nechajte maličkých...

Obetné dary niesli, spolu 
s veriacimi, aj zástupcovia 
ozbrojených síl.

K dobrej slávnosti patrí aj pohostenie...

V kon-
texte toho, 
čo ste pre-
žili s Ná-
mestovčan-
mi v kapln-
ke don Bos-
ca, otec bis-

kup, utvrdilo vás to v tom, 
že okres Námestovo, kto-
rý je po sčítaní obyvateľov 
prvým okresom, čo sa týka 
prihlásenia sa ku katolíc-
kej viere na Slovensku, ju 
tak aj žije?

Nikto z nás nie sme doko-
nalými kresťanmi (úsmev). 
Je to pekné, že sa ľudia pri-
hlásili ku katolíckej cirkvi, 
svojej viere, a je to dob-
rý, potrebný a správny čin, 
a je to povzbudenie pre nás 
všetkých. Na druhej stra-
ne je to však aj zaväzujúce, 
aby sme nezostali na akom-
si povrchu, že sme zaradení 
do Cirkvi, a to je všetko, ale 
aby sme sa snažili napĺňať 
obsah toho kresťanského ži-
vota vo všetkých oblastiach, 
či je to rodina, osobný život, 
pracovisko atď. 

Ako vy vnímate výsledky 
štatistického prieskumu čo 
sa týka poklesu kresťanov 
katolíkov a naopak, zvýše-
nia počtu ľudí bez nábo-
ženského vierovyznania?

V každom prípade je to pre 
nás, kresťanov, výzva, aby 
sme si jednak uvedomili, že 
zrejme nie je to naše svedec-
tvo tak jednoznačne príťaž-
livé, aby oslovilo čím via-
cerých, že sme asi v niečom 

poľavili, alebo niečo zane-
dbali, atď. Takže ja by som 
to vnímal pre seba samého 
v každom prípade ako výzvu 
zdôsledniť náš kresťanský 
život nie preto, aby sme ro-
bili nejakú propagáciu alebo 
nejakú agitáciu, ale jednodu-
cho kvôli tej opravdivosti. 
A to potom už nie my oslo-
vujeme, ale Boží Duch cez 
nás, cez naše skutky bude 
oslovovať tých druhých. 
Každý človek má zmysel pre 
pravdu, pre dobro, pre krá-
su, pre lásku, takže ak sa v 
nás stretne s týmito hodnota-
mi, môže ho to potom oslo-
viť a pritiahnuť. 

Výsledky sčítania výzvou

 Zdroj: web saleziáni no
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Chodníky sa opäť prinavrátia chodcom, ale...

Vodičom vozidiel v našom 
meste táto novela zákona znač-
ne skomplikuje situáciu pri ich 
odstavení a parkovaní. Mest-
ské komunikácie sú tu pre-
važne úzke a doposiaľ využí-
vaným čiastočným státím na 
chodníku, aj keď v mnohých 
prípadoch obmedzovali chod-
cov, netvorili tak na vozov-
ke prekážku ohľadne bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej pre-
mávky. Po novom, len čo autá 
„vyženieme“ z chodníkov, za-
čnú zaberať vozovky, kde sa 
automaticky stanú prekážkou, 
lebo v takomto prípade je vo-
dič v zmysle zákona povin-
ný dodržiavať ďalšie zákony. 
Pri státí vozidla musí pone-
chať voľný aspoň jeden jazdný 
pruh široký najmenej 3 m pre 
každý smer jazdy... pre mno-
hých na prvý pohľad absolútne 

neakceptovateľné. Tak, a teraz 
oprávnená otázka: Čo s tým-
to novým trendom? Zákon je 
zákon a treba ho rešpektovať. 
Ľudia neradi prijímajú dodr-
žiavanie nových obmedze-
ní a verejný tlak od chodcov 
bude na mestskú políciu nao-
zaj veľký. Z tohto dôvodu sa 
nevyhneme zvýšenej kontrole 
pri porušovaní predpisov v sú-
vislosti s parkovaním vozidiel 
na chodníkoch. Nie je v na-
šich silách, aby  sme okamži-
te od prvého dňa platnosti no-
vely zabezpečili prázdne chod-
níky. Mestskú políciu čaká vy-
soký nárast zaevidovaných 
priestupkov pri tejto forme 
parkovania a zvládnuť novo-
vzniknutú situáciu, to si bude 
vyžadovať od policajtov nao-
zaj heroický výkon. 

Pri riešení dopravných 

priestupkov 
majú mestskí 
policajti niekoľ-
ko možností, 
ako sa vysporia-
dať s prehreška-
mi u neprítom-
ného vodiča na 
mieste spáchania 
priestupku: pred-
volanie priestup-
cu, technické za-
riadenie na za-
bránenie odjazdu vodiča tzv. 
„papuča“ a využitie objektív-
nej zodpovednosti. 

V súčasnosti nemáme na to 
kapacitne, aby sme sa zasta-
vili pri každom vozidle. Dali 
nezodpovednému vodičovi 
za stierač vozidla predvola-
nie pre neprítomného priestup-
cu,  ktorý má byť predvolaný 
na oddelenie MsP pre objas-
nenie priestupku, kde v mno-
hých prípadoch ide o nekoneč-
ný proces objasňovania a pa-
pierovania.

DRŽITELIA VOZIDIEL, 
ZBYSTRITE POZORNOSŤ

Pri využívaní nových kom-
petencií mestských policajtov 
si budú musieť vodiči zvyk-
núť na situácie, že aj napriek 
tomu, že si nenájdu predvo-
lanie za stieračom vozidla, to 
nemusí znamenať, že si poli-
cajti priestupok nevšimli. Prá-
ve v tomto prípade sa možno 
rozhodli, že u priestupku vy-

užijú objektívnu zodpoved-
nosť. Čo to znamená? Mest-
skí policajti si vozidlo  odfoti-
li a rozkaz o uložení pokuty, aj 
s fotkou nesprávne zaparkova-
ného auta príde držiteľovi vo-
zidla priamo domov na adresu.  
Túto možnosť mal doteraz len 
Policajný zbor SR.

Tu musíme upozorniť, že 
výška takejto pokuty je pev-
ne stanovená zákonom na 
78 eur... a tu sa už „nezjed-
náva“. (Len pre informáciu: 
U vodiča bez preukazu ZŤP, 
parkujúceho na vyhrade-
nom mieste pre ZŤP ide už 
o správny delikt a pokuta sa 
šplhá až na 198 eur.) 

Mestská polícia vždy pri ta-
kýchto novelizáciách ponechá-
va vodičom priestor, aby si na 
„novoty“ zvykli, táto zhovie-
vavosť však bude naozaj len 
dočasná.

Mgr. Miroslav 
HAJDUČÍK

náčelník MsP

Doposiaľ mohli vodiči motorové vozidlá zaparkovať na chodníku, 
ak chodcom zostal priestor na prechádzanie minimálne 1,5 metra. 
Presne 1. marca 2022 by sa takéto parkovanie malo stať minulos-
ťou a chodník bude podľa nových pravidiel slúžiť už len chodcom. 
Čas ukázal, že doteraz platné opatrenie svojvoľného parkovania na 
chodníku (bez akejkoľvek regulácie dopravným značením), ktoré 
malo Slovensko v zákone asi ako jediná európska krajina, výrazne 
znižovalo bezpečnosť pohybu chodcov na chodníkoch. Máloktorý 
vodič vozidla ponechal na chodníku priestor pre dvoch chodcov 
idúcich vedľa seba, detský kočík, prípadne invalidný vozík. Z uve-
deného dôvodu vznikali nebezpečné situácie, keď napríklad rodič 
s kočíkom a kŕdľom detí musel zísť z chodníka na frekventovanú 
vozovku, lebo chodník využil nezodpovedný vodič ako neplatené 
parkovacie miesto. Pre chodcov je tento zákaz parkovania moto-
rových vozidiel na chodníkoch určite vytúženou zmenou... a pre 
vodičov sa, naopak, stane nočnou morou.  

Nábrežie ako oddychová zóna pre deti a rodiny, alebo priestor na venčenie psov?
Určite nebudeme prehá-

ňať, ak Nábrežie v Námes-
tove nazveme „perlou“ mes-
ta, ktorú môžeme pokla-
dať za výkladnú skriňu na-
šej kultúrnosti. Na tomto 
neveľkom priestore je kon-
centrovaných mnoho prv-
kov, ktoré človek vyhľadáva 
pre odpočinok, na športové 
a kultúrne vyžitie. Kedysi 
územie „ničoho“,  dnes patrí  
medzi najnavštevovanej-
šie lokality v meste. A prá-
ve toto začína byť problém. 
Je vyžadované skĺbiť všetky 
potreby jeho návštevníkov, 
ktorých sú tu ročne tisíce. 
Príkladom je mnohopočet-
nosť barov, kde sa koncen-
truje množstvo „opojených 
hláv“, ktoré často porušu-
jú zákony a pravidlá ľud-
ského spolužitia. Mestská 
polícia vynakladá enormné 
úsilie, aby túto problema-
tiku na verejnom priestore 
mala pod kontrolou. Podob-
ným problémom sú fajčiari, 
ktorí si spravidla neuvedo-
mujú, že cigaretovým čmu-
dom zamorujú detské ihris-
ká a športoviská aj zo vzdia-
lenosti niekoľko desiatok 
metrov, prípadne ich prí-
tomnosť pripomínajú vša-
deprítomné nedopalky ciga-
riet. Zakázať, prípadne vy-
medziť fajčenie len na te-
rasy? Prečo nie, veď nejed-
no mesto ide touto cestou, 
ako vytvoriť pre ľudí zdrav-
šie prostredie. Tak ako opi-
lec a fajčiar dokáže zneprí-
jemniť v danú chvíľu svojou 

prítomnosťou a konaním ži-
vot desiatkam ľudí naokolo, 
v poslednom období sa to 
týka aj majiteľov psov, kto-
rých neustále pribúda. 

Nábrežie sa stalo nie-
len obľúbeným korzom pre 
vlastníkov psov, ale zároveň 
aj cvičiskom a venčoviskom 
pre ich havkáčov. Mestská 
polícia čelila častým sťaž-

nostiam na voľný pohyb 
psov, ich venčenie a kúpanie 
sa medzi ľuďmi počas let-
ných mesiacov. Táto prob-
lematika nebola doposiaľ 
upravovaná žiadnym naria-
dením, čo má však už riešiť 
novopripravené VZN mes-
ta o chove, vodení a držaní 
psov. V ňom budú zohľad-
nené aj špecifi ká priestoru 
Nábrežia, kde sa vlastníci 
psov budú musieť riadiť no-
vými pravidlami. Tieto nové 
pravidlá ohľadne pohy-
bu zvierat na vymedzenom 

území sú navrhnuté hlav-
ne kvôli verejnému zdraviu. 
Psík ocikáva takmer všetko 
a pach psieho moču je vý-
razný, najmä v letných me-
siacoch. Psie exkrementy sú 
jedným z najnákazlivejších 
odpadov, ktoré v obciach 
vznikajú. Tuhé, ako aj ried-
ke exkrementy zanecháva-
jú po sebe nebezpečné časti-

ce. Jeden gram psích exkre-
mentov obsahuje až 23 mi-
liónov koliformných bakté-
rií, napr. Escherichia coli. 
Kontaminácia vody bakté-
riou Escherichia coli je je-
den z hlavných dôvodov zá-
kazu kúpania sa v riekach, 
jazerách a zatvárania verej-
ných pláží. Psie exkremen-
ty sú obzvlášť nebezpečné 
pre deti, u ktorých môžu 
spôsobiť bakteriálnu, para-
zitárnu alebo vírusovú in-
fekciu (napr. salmoneló-
za, giardióza, toxokaróza, 

pásomnica psia). Psie ex-
krementy sú vo verejnom 
priestore nebezpečné aj pre 
psov samotných, ktoré sa 
môžu nakaziť rôznymi zá-
važnými ochoreniami (par-
voviróza, giardióza, kokci-
dióza, trichinelóza, askari-
dóza, pásomnica psia, pá-
somnica hrášková, macho-
vec psí) buď priamym kon-
taktom cez kožu (tzv. trans-
dermálny prenos) alebo po-
žieraním exkrementov (tzv. 
koprofágia). S ohľadom na 
uvádzané fakty si majitelia 
psov musia uvedomiť, že aj 
napriek  dodržaniu pravi-
diel venčenia, mestský mo-
biliár a pôda po ich návšte-
ve zostávajú vždy dlhodo-
bo kontaminované. 

Niekoľko dôvodov, pre-
čo uvažujeme obmedziť 
pohyb psov na vymedze-
ných trávnatých plochách 
Nábrežia

• po daždi a za teplého po-
časia sa nešíri nepríjemný 
zápach, niet do čoho šliap-
nuť a priniesť tak nechce-
ný „darček“ na topánke do-
mov, do auta, do práce

• na trávnatých plochách 
Nábrežia, detských ihris-
kách a športoviskách sa 
môžu bez obáv hrať deti 

• zníženie možnosti náka-
zy človeka (hlavné riziko u 
detí, tehotných žien a imu-
nosuprimonavých osôb) 
pôvodcami osídľujúcimi 
psie exkrementy

• obmedzenie možnos-
ti nákazy samotných psov 

početnými škodcami prí-
tomnými v exkrementoch

• zníženie rizika konta-
minácie pôdy a vody para-
zitmi prítomnými v exkre-
mentoch

Majiteľom psov bude 
v novopripravovanom VZN 
o chove zvierat umožne-
ná návšteva terás, ak to ich 
majitelia dovolia. Budú sa 
môcť voľne pohybovať po 
chodníkoch v priestoroch 
Ú-čka, len zelené plochy 
už nebudú môcť využívať 
tak ako doposiaľ. Na cviče-
nie a venčenie psov môžu 
využívať neďaleké zelené 
plochy popri budovanom 
náučnom chodníku smeru-
júcom k židovskému cin-
torínu, alebo zatiaľ nevyu-
žívanú upravovanú plochu 
od parkoviska na Nábreží 
až po prečerpávaciu stanicu 
pri Stavebninách Grígeľ. 

Predpokladáme, že táto 
téma vzbudí búrlivú ve-
rejnú diskusiu. Treba si 
však uvedomiť, že zele-
ná plocha na Nábreží je 
asi vo veľkosti futbalové-
ho ihriska, čo je žalostne 
malý priestor pre tie tisíc-
ky návštevníkov, ktorí tu 
prichádzajú za oddychom. 
Ochrana zdravia a čisté 
verejné priestranstvá zvý-
šia atraktivitu tohto miesta 
pre cestovný ruch a turiz-
mus, čo urobí nášmu mes-
tu len dobré meno doma a 
vo svete.

Miroslav HAJDUČÍK

Častý jav na Nábreží v Námestove - voľne pohybujúce sa 
a venčiace psy.         Foto: (msp)

Čaká nás zjednosmernenie
niektorých ulíc v meste

Mesto sa snaží každoročne 
zlepšovať dopravno-technic-
ký stav miestnych komuniká-
cií. Nové asfaltové povrchy, 
oprava výtlkov a zalievanie 
trhlín, ako aj dopravné znače-
nia obmedzujúce státie vozi-
diel na komunikáciách priná-
šajú pre vodičov benefi t rých-
lejšej prejazdnosti. Apráve to 
začína byť vážnym problé-
mom pre obyvateľov niekto-
rých  mestských lokalít. Štát-
nou komunikáciou, ktorá pre-
tína mesto, denne prúdia do 
Námestova tisíce vozidiel. 
Každým rokom je ich čoraz 
viacej a tak logicky vznikajú 
dopravné zápchy. Mnoho vo-
dičov z tohto dôvodu volí al-
ternatívu vyhnúť sa týmto ko-
lónam jazdou cez miestne ko-
munikácie ulíc Vojtaššáková, 
Miestneho priemyslu a Kli-
ňanská cesta. Pri tejto zvole-
nej možnosti prejazdu sa ab-
normálne zvýšila hustota do-
pravy hlavne na uliciach Hat-
talova, Bernolákova, Ružo-
vá, Mieru a Polom. Na tento 
problém koncom roka pouká-
zali petíciou aj občania Ulice 
Hattalovej, ktorí sa sťažova-
li na fakt, že ich ulica sa stala 
druhou hlavnou cestou, kde sa 
značne zvýšil prejazd vozidiel 
a v mnohých prípadoch vodi-
či jazdia nebezpečne rýchlo. 

Z pohľadu monitoringu mest-
skou políciou im musíme dať 
za pravdu, že sa komunikácia 
po tom, čo sa na nej obmedzi-
lo státie vozidiel, stáva ľahko 
prejazdnou a tak aj výhodnou 
alternatívou, hlavne  pre poná-
hľajúcich sa vodičov. Tí majú 
možnosť sa takto vyhnúť do-
pravným zápcham na štátnej 

ceste a po prekľučkovaní sa 
mestom ho môžu rýchlejšie 
opustiť cez oba kruhové vý-
jazdy. 

Práve na základe spomí-
nanej petície je teraz na sto-
le mesta materiál, ako nalo-
žiť s touto novou problemati-
kou. Pri návrhu riešenia situá-
cie sme sa opierali aj o strate-
gický dokument generelu do-
pravy mesta, ktorý vo svojom 
obsahu charakterizuje túto 
oblasť ako kritickú. Ako naj-
vhodnejšia alternatíva, na kto-
rej sme sa aj spoločne s ob-
čanmi na stretnutí dohodli, 
sa javí zjednosmernenie čas-
ti komunikácie Hattalovej uli-
ce. Samozrejme, zjednosmer-
nením len tejto jednej komu-
nikácie by sa problém nevy-
riešil a len by sa presunul na 
vedľajšie cesty. Zjednosmer-
nenie by sa podľa zváženia 
všetkých okolností týkalo aj 
ulíc: Hattalova, Bernolákova, 
Ružová a Mieru. 

Čo môžeme očakávať od 
navrhovaného zjednosmerne-
nia:

• pozitívne zmeny v doprav-
nom zaťažení lokality a odve-
denie tranzitnej automobilo-
vej dopravy späť na I/78

• zníženie prejazdu ťažkej 
dopravy (nákladné vozidlá a 
autobusy), čo zmierni vibrá-
cie a hluk 

• umožnenie vytvoriť mno-
hé parkovacie miesta na ko-
munikáciách v blízkosti areá-
lu MŠK, daňového úradu, ka-
tastra a pod.

• predovšetkým vytvorenie 
lepších podmienok pre cyk-
listov a zvýšenie bezpečnos-
ti pre peších (vozidlá nebudú 
nútené stáť na chodníkoch)

Na druhej strane návrh pri-
náša určité riziko zvýšenia 
negatívnych vplyvov na ži-
votné prostredie. Je to závaž-
ný a odvážny zásah do do-
pravy v tejto lokalite, ktorý 
má svoje výhody aj nevýho-
dy, čo bude pravdepodobne aj 
predmetom búrlivej diskusie. 
Ideálne riešenie vyhovujúce 
všetkým pravdepodobne ne-
nájdeme, ale najpodstatnej-
ším faktorom rozhodovania 
by malo byť zdravie a bez-
pečnosť občanov mesta, pri 
zachovaní požadovanej úrov-
ne dynamickej a statickej do-
pravy.

 Miroslav HAJDUČÍK



V školskom roku 2022/2023 
otvárame v 5. ročníku tri trie-
dy. 

Už v poradí 9. rok otvárame 
športovú triedu, zameranú na 
futbalovú prípravu pod tak-
tovkou pána učiteľa, trénera 

a futbalového 
otca mnohých 
úspešných li-
gových hráčov, 
Tomáša Smata-
níka. Pán uči-
teľ s nadšením 

p r i j íma 
n o v ú 
v ý z v u 
pomôcť 
talento-
v a n ý m , 
mladým 
športov-
com do-
siahnuť 
úspechy 
na ih-
risku i v 

školských laviciach  a od-
kazuje nádejným futbalo-
vým talentom, že zabezpe-
čí nielen kvalitnú športovú 
prípravu mladej generácie 
futbalistov, ale i výchovu k 
zodpovednosti ku vzdelaniu. 

Zápis do športovej triedy 
sa uskutoční 28. 4.  2022. 

Pani učiteľka Jendrušáko-
vá a pani učiteľka  Kozoňo-
vá zasa s radosťou povedú 
dve nové  triedy piatakov. 

Obe pani učiteľky, s rokmi 
skúseností, sa tešia, že spolu 
s celým kolektívom Základ-
nej školy na Ulici Komen-
ského pomôžu  začínajúcim 
i zabehnutým žiakom zvyk-
núť si na zmeny, ktoré priná-
ša nástup na vyššie primárne 
vzdelávanie, 2. stupeň zák-
ladnej školy. 

Kolektív ZŠ 
na Komenského ulici 

Škola je nielen miestom 
formálneho vzdelávania, ale 
aj prostredím nadobúdania 
prvých spoločenských skúse-
ností či sociálnych zručností. 
Deti si osvojujú tak vedomos-
ti, ako aj získavajú skúsenos-
ti v oblasti sociálnych inte-
rakcií. Ak prebieha vyučova-
nie diaľkovo pomocou online 
technológií, deti prichádza-
jú o mnohé cenné skúsenos-
ti. Žiaci si potrebujú nielen 
osvojovať vedomosti a spo-
ločne sa hrať, ale aj učiť sa 
zvládať konflikty či rešpekto-
vať iné názory. O toto všetko 
v čase online výučby prichá-
dzajú, a preto sme sa usilova-
li na Základnej škole Slnečná 
aj v čase pandémie a prísnych 
opatrení robiť všetko pre to, 
aby naše deti boli ukrátené čo 
najmenej.

Žiaci si pred niekoľkými 
dňami prevzali polročné vy-
svedčenia. Boli ohodnotení 
na základe výsledkov strieda-
vej formy vzdelávania. Nie-

ktorým triedam sa síce poda-
rilo vyhnúť karanténe a onli-
ne výučbe, no mnohí boli nú-
tení opäť sadnúť si k monito-
rom počítačov a vzdelávať sa 
na diaľku. Online vyučovanie 
preverilo počítačové zručnos-
ti nielen žiakov, ale aj peda-
gógov. Napriek tomu je diš-
tančná výučba na našej ško-
le výborne zvládnutá. Všet-
ci žiaci majú prístup k online 

vzdelávaniu v rámci každého 
predmetu.

Ani našej škole sa  nevy-
hli opatrenia a obmedzenia. 
Podarilo sa nám vystihnúť 
priaznivú epidemickú situá-
ciu a pripraviť žiakom množ-
stvo aktivít, vedomostných 
súťaží, športových podujatí 
a vzdelávacích projektov. Na 
začiatku školského roka tre-
tiaci, štvrtáci a piataci absol-
vovali dlho plánovaný a od-
kladaný plavecký výcvik. 
Prváci si v celoslovenskom 
meraní otestovali pohybové 
schopnosti a absolvovali svo-
ju prvú imatrikuláciu. Star-
ší žiaci zabojovali o pohár 
školy v basketbale. Zmerali 
si sily aj v ďalších loptových 
hrách, ktoré budú pokračovať 
počas celého školského roka.

Zvládli sme toho však ove-
ľa viac. Štvrtáci absolvova-
li vytúženú školu v prírode, 
užili si týždeň plný zážitkov 
na myjavských kopaniciach. 
Celá škola sa zapojila do pro-
jektu ,,Hurá, von!“, čo je pro-
ces vyučovania absolvovaný 
v exteriéroch mimo priesto-
rov školy. Pod vedením skú-
sených a tvorivých pedagó-
gov sa žiaci vzdelávali von-
ku – pozorovali prírodu, čer-
pali námety, objavovali nepo-
znané zákutia mesta, históriu, 
nakrúcali videá o archeoló-
goch, merali, overovali si fy-

zikálne zákonitosti, utvrdzo-
vali si vedomosti z geografie, 
dejepisu, anglického a slo-
venského jazyka.

Napriek pandémii, opatre-
niam a čiastočnému dištanč-
nému vzdelávaniu sme sa za-
pojili aj do projektov, ktoré 
vedú žiakov k inklúzii a roz-
víjaniu sociálneho cítenia. 
Deň tolerancie je každoroč-
ne veľmi obľúbenou aktivi-
tou. Celá škola v bielych trič-
kách a hlasným bubnovaním 
upozornila na potrebu väčšej 
tolerancie. Ďalšou obľúbenou 
aktivitou je aj projekt ,,Ho-
vorme o jedle“. Naši žiaci si 
zážitkovou formou osvojova-
li pravidlá zdravého životné-
ho štýlu.

Základná škola Slnečná má 
v každom ročníku šikovných 
riešiteľov žiackych olympiád 
z oblastí matematiky, geogra-

fie, anglického a slovenského 
jazyka či Biblie, ktoré absol-
vovali prostredníctvom online 
aplikácií. Samozrejme, bolo by 
najlepšie, keby si mohli preve-
riť vedomosti a zručnosti pre-
zenčnou formou. Keďže to epi-
demiologická situácia nedo-
voľovala, urobi-
li sme všetko pre 
to, aby sa olympi-
ád mohli zúčast-
niť aspoň dištanč-
ne.

Napriek opatre-
niam a obmedze-
niam naša škola 
aktívne žije. Usi-
lujeme sa žiakom 
spestriť náročné 
obdobie v izolá-
cii a bez rovesní-
kov. Hodiny strá-
vené pred počíta-
čom, osamote sú 

často psychicky náročné nielen 
pre žiakov, ale aj celé rodiny. 
Aj preto na našej škole pôso-
bí podporný tím, ktorý pomá-
ha deťom zvládať nástrahy on-
line priestoru.

Technológie budúcnosti sa 
stali našou každodennou sú-
časťou. Napriek tomu zisťuje-
me, že zákonitosti života sú sil-
nejšie ako technické vymože-
nosti. Aj preto si v záujme na-
šich žiakov všetci veľmi praje-
me, aby bol prebiehajúci škol-
ský rok posledným v režime 
opatrení a dištančnej výučby. 
Dovtedy však budeme robiť 
všetko pre to, aby námestov-
skí žiaci pocítili obmedzenia 
čo najmenej a osvojili si všetky 
požadované vedomosti a zruč-
nosti.            Kolektív učiteľov  

ZŠ Slnečná
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ZŠ SLNEČNÁ

Základná škola Slnečná v čase ochorenia COVID-19
Kedysi, keď sme ako deti drali lavice základnej ško-

ly, dostali sme neraz za úlohu predstaviť si a opísať 
svet budúcnosti. Pri podobných príležitostiach sme 
s obľubou hovorili o svete telefónov s prenosom nie-
len hlasu, ale aj obrazu. Dnes, keď sme sami učitelia 
a tento sen je vďaka aplikáciám ako Skype, Zoom, 
Teams, WhatsApp a mnohým ďalším realitou, zis-
ťujeme, že ani najvyspelejšie technológie nedoká-
žu nahradiť priamy spoločenský kontakt. Obzvlášť 
to platí v procese online vyučovania na základných 
školách v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Imatrikulácia prvkov, vpre-
du Zoja Svetláková

Online beseda z mestskej knižnici.

Aktivita Postav triedneho snehuliaka – 
spolužiaka.         Foto: (zš s)

ZŠ KOMENSKÉHO

... a odkazujeme budúcim prváčikom...
Prvá školská taška, prvý 

peračník, prvý školský zo-
šit, nové kamarátstva a neza-
budnuteľné zážitky, to všet-
ko čaká čerstvých prváčikov 
pri vstupe do 1. triedy zák-
ladnej školy. Na nový škol-
ský rok 2022/2023  a nových 
prváčikov sa už u nás v Zák-

ladnej škole na  Komenského 
ulici tešíme a máme pre nich 
odkaz od zabehnutých prvá-
kov.... 

„Každý deň sa teším do 
školy na matematiku, sloven-
ský jazyk a do klubu.“ 

„Do školy sa teším a teším 
sa, že sa učím čítať a vyrá-
bame si písmenká a číslice 
z drôtu, plastelíny, listov ale-
bo mašlí."

„Pani učiteľka je najlepšia, 
lebo nám dáva dobré známky 
a naučila nás počítať príklady 
do 10. Naučila nás, že prvá je 
ruka a potom jazyk a spolu 
s Mimom, naším triednym 
kamarátom z plyšu, spozná-
vame svet a ako sa správať.“

„Varili sme si čokoládu, 
zbierali sme šípky, mali sme 

vianočné súťa-
že, chodíme do 
knižnice, do-
konca sme raz 
porazili celú 
školu v súťa-
ži zberu papiera 
a vyhrali tortu.“

Najviac sa už 
na 
no-
vých školákov 
však tešia pani 
učiteľky, pani 
učiteľka  Má-
ria Jadrňáková 
a pani učiteľka 
Eva Pisarčíko-

vá. Aj ony si pre nich a pre 
rodičov prichystali odkaz. 

„U nás v Základnej ško-
le na  Ulici Komenského sa 
na vás, nových prvákov, už 
veľmi tešíme. Vieme, že ná-
stup do školy je veľká zme-

na nie len pre prváčika, ale 
i pre celú rodinu. Veríme, že 
spolu sa nám podarí úspeš-

ne si zvyknúť na nové pros-
tredie, kolektív a povinnosti, 
ktoré vás pri nástupe do školy 
čakajú. Veríme, že sa nám po-

darí prekonať obdobie 
veľkých zmien s úsme-
vom na tvári a bude-
me si vzájomne oporou. 
Spoločne objavíme svet 
čísel a písmen.  Naučí-
me sa čítať, písať, po-
čítať a dáme vám skve-
lý základ do vášho bu-
dúceho života plného 
úspechov.

Tešíme sa na vás pri 
zápise do prvého ročníka, 
ktorý sa uskutoční 6. - 7. 
apríla 2022.“

1.B

... a odkazujeme budúcim piatakom...
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Do národného projektu sa zapojila aj Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Výzvu na zapojenie sa do 

národného projektu Pomá-
hajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II Cirkevná 
základná škola sv. Gorazda 
v Námestove prijala ako 
formu na implementova-
nie princípov inkluzívne-
ho vzdelávania. Inklúzia 
je spôsob, ktorý podporu-
je pozitívne zmeny priamo 
v školskom prostredí pros-
tredníctvom edukačnej pod-
pory zo strany pedagogic-
kých asistentov pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami. 
Je to systém vzdelania, kto-
rý rešpektuje osobnosť die-
ťaťa. Snaží sa priaznivo 
vyvíjať jeho osobnosť so 
zreteľom na individuálne 
potreby konkrétneho žiaka. 
Umožňuje deťom navšte-
vovať bežné školské za-
riadenie a odlišnosť detí je 
v inkluzívnej škole vnímaná 
ako príležitosť na rozvíjanie 
rešpektu k sebe samému ale 
aj k ostatným. Žiaci sa stre-
távajú s rovesníkmi, ktorí 
potrebujú pomoc vo vyučo-
vacom procese, a práve svo-

jou odlišnosťou sa viac rozvíja 
empatia, tolerancia, ohľadu-
plnosť a zodpovednosť. Záro-
veň je vyššia prevencia soci-
álno-patologických javov  ako 
u detí, ktoré sa vo vyučovacom 
procese ani v bežnom živote so 
zdravotným, sociálnym alebo 
iným znevýhodnením nestretli. 
Efektívnosť prevencie vidíme 
napríklad v triede, kde je žiak 
s vývinovou poruchou učenia. 
Pomoc spolužiakov po správ-
nom usmernení učiteľa alebo 
asistenta je priama a berie sa 
ako súčasť, ktorá patrí do ko-
lektívu danej triedy.

Cieľom inkluzívneho vzdelá-
vania na  Cirkevnej základnej 
škole sv. Gorazda je zvýšiť in-
kluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a 
zlepšiť výsledky a kompeten-
cie detí a žiakov. Hlavnou ak-
tivitou je edukačná podpora 
zo strany štyroch asistentov 
učiteľa pre žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením. Školský 
podporný tím plní úlohu pora-
denstva, odbornosti, spolupra-
cuje s rodičmi i pedagógmi. 
Kariérny a výchovný poradca, 
školský špeciálny pedagóg a 

sociálny pedagóg majú neza-
stupiteľné miesto vo vyučova-
com procese aj mimo neho, ich 
prácu dopĺňajú asistenti. 

Zvýšená edukačná podpora 
asistentov na škole sa javí ako 
potrebná v dôsledku zmien, 
ktoré spoločnosti priniesla pan-
démia. Zaužívané formy vzde-
lávania sa museli prispôsobiť 
situácii a výchovno-vzdelávací 
proces sa presunul z prezenč-
nej na dištančnú formu. Adap-
tovanie na online vzdelávanie 
bolo náročné pre pedagógov 
aj žiakov. Pre deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami toto obdobie bolo 
náročnejšie ako pre ostatné 
deti. Práve žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 
žiaci zdravotne postihnutí, 
chorí a zdravotne oslabení, s 
poruchami správania a učenia, 
žiaci s vývinovými poruchami 
učenia boli týmito zmenami 
najviac zasiahnutí. Nevieme, 
čo sa odohráva v hlave die-
ťaťa, ktoré sa musí adaptovať 
po prázdninách v školskom 
kolektíve a zároveň očakáva, 
kedy prejde na dištančné vzde-
lávanie a tváre spolužiakov 

uvidí na obrazovke. Táto situ-
ácia je nová a prináša inú per-
spektívu v doterajšom pohľade 
na výchovu a vzdelávanie. Tre-
ba podotknúť fakty, že zasiah-
la nie len pandémia, ale  aj to, 
že počet detí s individuálnymi 
potrebami sa za posledné roky 
zvýšil na mnohých školách. 
Preto sme uvítali možnosť roz-
šíriť náš kolektív o štyri posily, 
ktoré sú chýbajúcim medzi-
článkom medzi dieťaťom, pe-
dagógom a rodičom. Asistent 
individuálne vedie žiaka podľa 
jeho schopností, zjednodušuje 
mu učivo, niektorým úlohám 
venuje viac času, zároveň spo-
lupracuje s vyučujúcim a po 
dohode aj s rodičom.

Úlohu asistenta vo vyučova-
com procese vnímame nielen 
ako prítomnosť na hodine, po-
moc s preberaným učivom, 
asistenciu pri sebaobslužných 
činnostiach a vytváranie kom-
penzačných pomôcok. Asis-
tent môže tiež komunikovať 
s rodičmi, je nápomocný aj 
ďalším žiakom, ktorí potre-
bujú pomoc s učivom, majú 
náročnejšie obdobie v rodi-
ne alebo sa potrebujú poroz-

právať. Počas vykonávania 
pedagogického dozoru cez 
prestávky v triede priaznivo 
ovplyvňuje rovesnícke vzťa-
hy, všíma si zmenu správania, 
pozýva vyčlenených žiakov, 
aby sa zapojili a venuje sa 
im. Podporuje pomoc spolu-
žiakom, vníma konfl ikty me-
dzi rovesníkmi a snaží sa ich 
usmerniť, ako vyriešiť jedno-
duché konfl ikty medzi sebou. 

Účinná pomoc asistentov 
eliminuje  dôsledky, ktoré 
pôsobia negatívne. Na Cir-
kevnej základnej škole sv. 
Gorazda v Námestove vidí-
me, že národný projekt  Po-
máhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II je na správnej 
ceste k inklúzii. Podporuje 
konkrétne deti, pomáha pe-
dagógom, oslovuje rodičov. 
Je viac o činoch ako o teórii. 
Vzájomne sa snažíme o rie-
šenie každodenných preká-
žok, ktoré prinesie život. Od 
začiatku školského roka mô-
žeme konštatovať, že sme za 
prínos práce asistentov na na-
šej škole veľmi vďační.

Ing. Mgr. Marta 
KURTULÍKOVÁ

V školskom klube detí Fatima máme radi čerstvý vzduch
V školskom klube detí Fatima, 

ktorý je na Cirkevnej základnej ško-
le sv. Gorazda v Námestove, máme 
naozaj radi pobyt vonku na čer-
stvom vzduchu. Vždy po obede sa 
deti pýtajú: „Pani vychovávateľ-
ka a kedy pôjdeme von?“ Pre žia-
kov, ktorí sedia časť doobedia v la-
vici je voľný pohyb vonku ako víta-
ná zmena. Tu môže byť hluk, nahá-
ňačka s kamarátmi aj aktívny oddy-
ch pri futbale alebo vybíjanej. Deti 
preferujú pobyt vonku, ale snažíme 
sa vyhovieť aj tým, ktorí chcú os-
tať v triede. Od začiatku školského 
roka sme pripravili pre žiakov via-
cero aktivít. 

Využili sme príjemné jesenné po-
časie na tradičnú Futbalovú ligu, 
ktorá sa teší veľkej obľube prevaž-
ne u chlapcov, ale máme aj niekoľ-
ko nádejných futbalistiek. Deti boli 
rozdelené do družstiev a zápasy sa 
odohrali v stanovenom čase. Na do-
držiavanie pravidiel futbalu a féro-
vosti dohliadali okrem vychováva-
teliek aj skúsení deviataci, ktorí sa 
futbalu aktívne venujú. Toto prida-
lo zápasom na vážnosti. Športové 
nadšenie bolo vidieť, počuť aj cítiť. 

Futbalovú ligu hráme najskôr na je-
seň a odveta sa koná na jar. Máme 
sa teda ešte na čo tešiť.

Výborné veterné počasie nám vy-
šlo na Šarkaniádu. Najviac sa z nej 
tešili nováčikovia, naši prváci. Šar-
kany si mohli deti priniesť z domu, 
alebo ich vyrobiť v školskom klu-
be. Lietali všetky, niektoré dlho, iné 
chvíľočku. Deti si ani neuvedomili, 
koľko sa nabehali, keď ich púšťali. 

Podarilo sa nám navštíviť cintorín 
a uctiť si pamiatku tých, ktorí už nie 
sú medzi nami tichou spomienkou 
a modlitbou.

Keď napadol sneh a starostli-
vé mamy pribalili družinárom aj 
teplé kombinézy, mohlo sa začať 
veselé šantenie, pri ktorom ru-
žoveli líca. Niekedy naozaj stačí 

málo, trochu snehu, teplé obleče-
nie, klzák v ruke a toľko radosti 
ste ešte nevideli. Sneh je výborný 
stavebný materiál, dajú sa z neho 
postaviť nedobytné pevnosti, taj-
né chodby, veselí snehuliaci všet-
kých veľkostí, dokonca aj obrov-
ské snehové gule, ktoré nezdvihne 
ani šesť družinárov s pani vycho-
vávateľkou.

Pozitívne hodnotíme, že sa deti 
tešia na čas strávený vonku. Voľný 
pohyb na čerstvom vzduchu vplý-
va na imunitný systém i na psychi-
ku dieťaťa, predchádza sa nadváhe, 
zlepšujú sa pozorovacie schopnos-
ti a má fyzický aj duševný prínos. 
Tráviť čas vonku je dobrý zvyk na 
celý život. Myslíme si, že ide o dô-
ležitú súčasť zdravého vývinu die-

ťaťa, ktorú sa snažíme podporovať.
Máme talenty

V novembri každoročne organizuje-
me prezentáciu talentov pod názvom 
ŠKOLSKÝ KLUB MÁ TALENTY. 
Termín sme žiakom oznámili v pred-
stihu, aby mali čas na prípravu. Sa-
motné predstavovanie talentov malo 
komornú atmosféru. Pre dodržania 
pandemických opatrení sme ho reali-
zovali v dvoch skupinách. Svoj talent 
ukázali kamarátom aj pani vychová-
vateľkám. Videli sme nádejných spe-
vákov a recitátorov, nadaných hudob-
níkov, ktorí nám umožnili cítiť sa ako 
na koncerte. Okrem toho nás prekva-
pili aj kúzelníci svojimi originálnymi 
aj smiešnymi trikmi. Videli sme veľa 
krásnych obrázkov, na ktorých si malí 
výtvarníci dali záležať. Nechýbali ani 
tance, malé gymnastky aj mažoretky. 
Máme veľa talentov, ktoré sa oplatí 
podporovať.

Pani vychovávateľky nešetrili 
chválou a povzbudili všetkých, aby 
naďalej svoje talenty rozvíjali. Bez 
odmeny neodišiel nikto. Máme ra-
dosť, že nám družinári ukázali to 
najlepšie, čo v nich je.

Mgr. Zuzana KLEINOVÁ

Získali sme Akreditáciu Erasmus
V týchto dňoch prežívame na našej škole naozajstnú ra-

dosť. Našej Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda v Ná-
mestove sa podaril dosiahnuť pekný úspech  - získali sme 
Akreditáciu Erasmus. A to vďaka  systematickej príprave 
a výborne spracovanému projektu.

Čo to pre nás znamená? Máme možnosť spolupracovať 
so školami na medzinárodnej úrovni a v období rokov 
2022 - 2027 príležitosť poskytovať pre žiakov a zamest-
nancov školy absolvovanie mobilít do zahraničia. Získali 
sme na tieto aktivity stabilný prístup k fi nanciám počas 
nasledujúcich siedmich rokov programu.

Tešíme sa, že budeme môcť spolu so žiakmi napredovať 
v komunikačných zručnostiach v cudzom jazyku, navští-
vime zaujímavé mestá a školy v zahraničí, spoznáme nové 
krajiny, kultúry a zvyky. Témou stretnutí budú i ekologic-
ké aktivity a možnosti zvyšovať svoje digitálne zručnosti. 
V neposlednom rade získame fi nancie aj na zabezpečenie 
pobytov v zahraničí pre žiakov s nedostatkom príležitostí. 

Už v minulosti sme na škole mali partnerstvo s Dánmi, 
cez Erasmus + s Francúzmi, Španielmi, Talianmi. Môže-
me povedať, že každé vycestovanie do zahraničia, ale aj 
hosťovanie našich partnerských škôl, bolo vždy oboha-
cujúce pre samotných účastníkov, rodiny i spoločenstvo 
v škole.

Prvou úlohou pre nás všetkých bude zoznámiť sa so ži-
votopisom sv. Erasma, ktorého chceme prosiť, aby nás 
počas týchto aktivít sprevádzal. Veríme, že v ďalších 
číslach Námestovčana vás potešíme aj peknými fotkami 
partnerských škôl.

Docestovania!                   Ing. Anna CHORVÁTOVÁ

Živý vláčik.                Foto (šk f)

Aktivity v CVČ MAJÁK
Milí Námestovčania, prihovárame sa 

vám z Centra voľného času Maják, aby 
sme sa s vami mohli podeliť s tým, čo 
sme zažili a čo nás ešte čaká. Je pravda, že 
to bolo trošku ťažšie ako inokedy, preto-
že momentálna situácia nám sťažila pod-
mienky práce s deťmi, ale aj napriek tomu 
sme sa snažili udržať si kontakt s deťmi 
a taktiež sme siahli po „online priestore“. 

V decembri sme vyhodnotili dve tvorivé 
súťaže - Môj vianočný príbeh a Najkraj-
šia vianočná ozdoba. Dostali sme množ-
stvo krásnych prác, výtvorov z celého Slo-
venska, takže bolo veľmi ťažké vybrať tie 

najlepšie, najkrajšie. 
Naladení na vianočnú nôtu sme počas 

vianočných prázdnin pre deti pripravi-
li ďalšie zábavné, tvorivé aktivitky, do 
ktorých sa mohli zapojiť. Vyhradili sme 
priestor aj na vianočné pečenie, dobré 
skutky, či novoročné predsavzatia. Naj-
viac nám však prekazilo plány počasie, 
keď celkom zmizol sneh a my sme na-
miesto najoriginálnejšieho snehuliaka a 
zábavnej sánkovačky museli vymyslieť 
niečo iné. Ale aj napriek tomu sa deti za-
pojili a tvorili a tvorili. 

A čo nás ešte čaká? Keďže sa blížia jar-

né prázdniny, nebude chýbať denný tá-
bor Jarné prázdninové dobrodružstvá. 
Vyhlásili sme aj ďalšie dve okresné sú-
ťaže, výtvarnú súťaž Valentínku a envi-
ronmentálnu súťaž pre deti z MŠ Envirá-
čik- Ochranárik, tak sledujte našu web 
stránku  cvcno.sk. Vlastne - budeme radi, 
ak budete našu web stránku navštevovať 
častejšie, veď teraz sme sčasti odkázaní na 
„online“ svet. Ďakujeme vám deti, aj vám 
milí rodičia, že ste tu stále s nami. Len tak 
má naše CVČ naozaj zmysel. Tak deti, vi-
díme sa na krúžkoch. Tešíme sa!                          

      Kolektív CVČ Maják 

Prázdninové dobrodružstvá

7.-11.3.2022

Denný jarný prímestský tábor 

Bližšie informácie, program tábora, prihlášku, 
ONLINE prihlásenie: www.cvcno.sk

*pre deti zo ZÚ: 8€/deň, 40€/týždeň
*pre ostatných: 10€/deň, 50€/týždeň

pitný režim, obed, odmeny, 
materiálne zabezpečenie

KAŽDÝ DEŇ - INÉ ZAMERANIE:

Prihlásenie je možné 
na jednotlivé dní, 

alebo aj na celý týždeň.

Pondelok - Hýb sa, koľko vládzeš
Utorok - Ukáž svoj talent

Streda - Zabavme sa s prírodou

Štvrtok - V zdravom tele, 
zdravý duch

Piatok - Rozprávkový deň



chádza výstava 
ZUŠ I. Kolčáka, 
ktorá vznikla 
pod pedagogic-
kým vedením 
Tatiany Slivko-
vej. Vianočnú 
atmosféru sme 
umocnili výsta-
vou v oknách 

Domu kultúry – keďže naše 
dvere museli ostať zatvo-
rené nariadením Vlády SR. 
Výstava Vianočná pohľad-
nica – medzinárodná súťaž 
detských výtvarných prác, 

ktorá vznikla so spoluprá-
cou Oravského kultúrneho 
strediska v Dolnom Kubíne, 
nám tak tematicky dotvorila 
vianočnú výzdobu. 

Momentálne dolaďu-
jeme plán výstav na rok 
2022, okrem stálych vý-
stav – Gorazdovo výtvar-
né Námestovo, Z tvorby či 
Hviezdoslavovo maľované 
Námestovo, si určite budete 
môcť vychutnať originálne 
autorské i absolventské vý-
stavy našich malých i veľ-
kých tvorcov! 
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Výstavy majú u nás pevné miesto
Nepretržitý cyklus výstav 

v priestoroch Domu kultú-
ry v Námestove pokračuje 
aj v roku 2022. Minulý rok 
sme hostili od mája (hneď 
ako to situácia umožňova-
la) do decembra 10 výstav, 
originálnych obsahom i 
formou. 

Tvorcom sa vždy pokúša-
me vyjsť v ústrety, ich vý-
stavy inštalovať do priesto-
rov, kde vyniknú a kde ich 
bude môcť obdivovať širo-
ké spektrum návštevníkov. 
Práve preto sa nám osved-
čil model výstav v knižnici 

alebo vo 
foyeri pred 
v s t u p o m 
do sály. 
Momentál-
ne máme 
v knižnici 
ešte stále 
nainštalo-
vanú vý-
stavu prác 
H v i e z d o -
s l a v o v o 
maľované 
Námes to -
vo, pred 
sálou sa na-

Výstava Vianočná pohľadnica sa pre pandémiu 
z interiéru „presunula na  ulicu“, do okien DKN 
a zároveň tak vhodne poslúžila ako vianočná vý-
zdoba.                 Foto: (dkn)

Výstavba prác detí ZUŠ Ignáca Kolčáka pred sálou.                 Foto. (dkn)

V knižnici sme objavovali 
Škandináviu!

 Dom kultúry v Námesto-
ve a jeho mestská knižnica 
zorganizovala 28. januára 
besedu, ktorá deťom priblí-
žila severskú krajinu Švéd-
sko - jeho obľúbené národné 
jedlo, jazyk a spôsob života, 
či najznámejšiu švédsku spi-
sovateľku Astrid Lingnero-
vú, autorku knihy Pipi Dlhá 
pančucha. Súčasťou besedy 
bol aj videopozdrav od Orav-
čanky Evky, ktorá žije 10 ro-
kov vo švédskom Göteborgu. 
Žiaci zo Základnej školy na 
Slnečnej ulici v Námestove s 

pani učiteľkami Mgr. Alenou 
Novákovou a Mgr. Boženou 
Borovkovou sa tak dozvede-
li napríklad aj to, ako sa po-
vie po švédsky „dovidenia“ 
(Adjö) a vypočuli si aj úry-
vok z knihy Detektív Kalle 
Blomkvist od Astrid Lindgre-
novej. Spestrením bol kvíz 
a tajomný balíček s prekva-
pením a sladkou odmenou. 
Deťom sa beseda páčila, obo-
hatila ich o nové poznatky o 
tejto severskej krajine. 

 Mgr. Jozef 
Medard SLOVÍK 

Kino Kultúra premieta!
Veľmi sme sa potešili naria-

deniam, ktoré umožnili otvo-
riť „kultúru“. Od 14. januára 
znova premietame v kine, od 
štvrtka do nedele si v našom 
programe nájdete aktuálne 
filmové premiéry, osvedče-
né filmové trháky pre deti 
i dospelých ale i chuťovky 
pre menšinového diváka. S 
radosťou môžeme konštato-
vať, že sála už bola viackrát 
vypredaná (pokračovanie fil-
mu Spider-Man nesklamalo). 

Tento rok sme v Námestove 
hostili po prvý raz prehliadku 
súčasných severských filmov 
Scandi festival (datuje už 8. 
ročník), ktorá ponúkla aktu-
álne témy i kvalitné filmárske 
umenie. Súčasťou prehliadky 
boli aj sprievodné podujatia, 
ktoré mali za cieľ priblížiť 
návštevníkom Škandináviu – 
výstava pred sálou, čítania zo 
severskej literatúry pred kaž-
dým premietaním či aktivity 
pre deti v knižnici. 

Kniha, otvor sa!
To je názov projektu, kto-

rý sme úspešne pripravili 
a ktorý podporil Fond na 
podporu umenia. Ide o 1. 
ročník detskej knihy v Ná-
mestove, ktorý predstaví ši-
roké spektrum slovenských 
spisovateľov píšucich pre 
deti a mládež, dá deťom 
možnosť spoznať i vypočuť 
si spisovateľov a spisova-
teľky osobne a ozrejmí mla-
dým čitateľom, čo všetko 
sa musí udiať, aby si mohli 
knihu prečítať. Hlavným 
cieľom projektu je motivo-
vať deti k čítaniu a k pra-
videlnej návšteve knižnice. 
V marci sa vám predstaví 
známy a obľúbený spiso-

vateľ Braňo Jobus, ktorý 
je autorom rozprávkových 
kníh pre deti, zakladateľ 
hudobného festivalu Vrbov-
ské vetry, zakladateľ a člen 
skupín Karpatské Chrbáty, 
Vrbovskí víťazi a Abusus. 
Besedy budú o knihách, 
hudbe a všeličom zaujíma-
vom, sú poprepletané pies-
ňami a hudobnými vstup-
mi. V apríli sa zas môžete 
tešiť na Michala Hvorec-
kého – slovenského pro-
zaika, publicistu a úspeš-
ného spisovateľa poviedok 
i románov. Besedu s ním 
povedie námestovský bás-
nik (okrem iného) Andrej 
Hablák. 

Francúzske filmové lahôdky
V Kine Kultúra budeme po 

prvýkrát hostiť prehliadku 
francúzskeho filmu Crème de 
la Crème! V marci (7. –  9. 
3. 2022) vám prinesieme tie 
najlepšie delikatesy z fran-
cúzskej filmovej kuchyne! 
Môžete sa tešiť na pestro-
farebný výber žánrov vhod-
ných pre bežného aj nároč-
ného diváka a veríme, že si 
ten správny filmový príbeh 
každý vyberie. Budeme pre-

mietať filmy, ktoré získali 
ocenenia na prestížnych fil-
mových festivaloch alebo od 
významných filmových inšti-
túcií. Námestovské kino sa 
tak dostáva do dobrej spoloč-
nosti kín z celého Slovenska. 
Samozrejmosťou opäť budú 
sprievodné podujatia, ktoré 
predstavia bližšie francúzsku 
kultúru. 

Sledujte aktuálny program, 
držíme vám miesto!
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Zavíta k nám Pipi Dlhá Pančucha
V marci sa môžete, po dl-

hom čase,  tešiť na detské 
divadlo! Konkrétne k nám 
zavíta obľúbená Pipi Dlhá 
Pančucha v podaní rožňav-
ského mestského divadla 
Actores. Ide o živé, hravé a 
veselé predstavenie, s nápa-
ditými kostýmami, obohate-

né pohybovo-tanečnými prv-
kami a veselými hudobnými 
motívmi.  Pipi – to je príbeh 
neobyčajného dievčaťa a ne-
predpokladateľných situácií, 
ktoré vás zavedú do sveta 
detskej fantázie. Vydajte sa 
na túto dobrodružnú cestu s 
nami!

Ahoj deti !

Pippi Dlhá Pančucha

PRIPRAVUJEME

Ďalšie číslo mestských novín Námestovčan 
vyjde 8. apríla 2022.

Uzávierka: 28. marca 2022
Kontakty: 

Redakcia, tel. 0911 920 010, e-mail: lajmonpress@gmail.com
  Predseda redakčnej rady: 

0907 447 411, e-mail: peterkolada@yahoo.com
Zást. vydavateľa: 0908 607 268, 
e-mail: prednosta@namestovo.sk



Ako je to teda na 
Slovensku s tzv. 

homeschoolingom 
v MŠ, v ZŠ a v SŠ

Homeschooling patrí 
k alternatívnym formám 
vzdelávania a náš zákon 
ho umožňuje. Legislatívnu 
úpravu, ktorá sa týka tejto 
otázky, nájdu rodičia v Zá-
kone o výchove a vzdeláva-
ní č. 245/2008 Z.z. – v tzv. 
školskom zákone – pod poj-
movým označením „indi-
viduálne vzdelávanie“. 

Keďže u nás povinné 
vzdelávanie začína pod-
ľa nových predpisov pred-
školskou prípravou po 
dovŕšení 5-tich rokov die-
ťaťa, o možnosť domáceho 
vzdelávania môže rodič po-
žiadať príslušnú MŠ, kto-
rá takéto vzdelávanie musí 
schváliť. To isté platí aj pri 
vzdelávaní v ZŠ. Doposiaľ 
bol homeschooling povo-
lený na Slovensku len na 
prvom stupni ZŠ, od toh-
to školského roku je však 
už možné domáce vzdelá-
vanie aj na druhom stupni 
ZŠ. V prípade strednej ško-
ly – ak ešte dieťa obyčajne 
v prvom ročníku SŠ plní 
povinnú školskú dochádz-
ku – je takéto vzdelávanie 
možné len zo zdravotných 
dôvodov. 

Aké sú možné formy 
domáceho vzdelávania

Individuálne vzdelávanie 
na žiadosť zákonného zá-
stupcu bez uvedenia zdra-
votného dôvodu 

(Takéto vzdelávanie za-
bezpečuje organizačne aj 
finančne rodič, ktorý vzde-

láva deti sám alebo s pomo-
cou garanta. Rodič alebo 
garant vzdelávania musia 
spĺňať aj kvalifikačné pred-
poklady, uvedené v zákone. 
Garantom môže byť kto-
koľvek, kto tieto kvalifi-
kačné predpoklady spĺňa.)

Individuálne vzdelávanie 
zo zdravotných dôvodov 
dieťaťa 

(Takéto vzdelávanie za-
bezpečuje aj financuje 
kmeňová škola v rozsahu 
najmenej 2 hodiny týž-
denne, rodič musí mať od-
porúčanie od lekára a od 
príslušnej poradne. Dieťa 
nemusí robiť komisionálne 
skúšky.) 

Individuálne vzdelávanie 
v zahraničí 

(Ak rodina žije v zahrani-
čí a dieťa tam nechodí do 
zahraničnej školy, ale vzde-
lávanie zabezpečuje a fi-
nancuje rodič. Školák príde 
na preskúšanie, ak o to ro-
dič požiada, a to spravidla 
na konci školského roku, 

prípadne na konci každého 
stupňa. Dôvodom žiadosti 
o preskúšanie je spravidla 
potreba vydania slovenské-
ho vysvedčenia.)

Každý takýto školák je 
žiakom svojej kmeňovej 
školy, v ktorej musí byť 
zapísaný, do ktorej príde 
na komisionálne preskúša-
nie raz za školský polrok, 
z ktorej dostane učebnice 
(ak o ne rodič požiada) a 
napokon aj vysvedčenie.  
Na Slovensku už funguje 
aj mnoho tzv. „domškolác-
kych“ skupín, ktoré si na-
vzájom radia, podporujú 
sa, organizujú rôzne spo-
ločné aktivity (napr. pre 
účely lepšej socializácie 
detí), alebo si navzájom po-
skytujú či odporúčajú ga-
rantov. 

Viac informácií nájdu 
rodičia v školskom záko-
ne, na rôznych webových 
stránkach, prípadne zís-
kajú aj v našich porad-
niach.
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 Šéfuje a slúži zároveň
Mnohokrát vám prinášame články súvisiace s ino-

vatívnymi a nápaditými aktivitami mladého Komu-
nitného centra (KC) v Námestove, ale málokto vie, 
v čej hlave sa rodia nápady na ich realizáciu, koľko 
práce za tým je a prečo vlastne niekto venuje toľko 
svojej energie pomoci ľuďom v meste. 

V dnešnom článku spoznáte Máriu Červeňovú – 
odbornú garantku komunitného centra, aktívnu 
mladú ženu s pevným postojom a úprimným úsme-
vom.

Ako je to s tou medicínou založenou
na dôkazoch (EBM)? Kolektivizácia 
tentokrát v medicíne?

V minulosti sa liečilo jed-
noducho podľa toho, čo le-
kár považoval za rozumné. 
Niektoré liečebné po-
stupy vyzerajúce na prvý 
pohľad rozumne a logic-
ky pacientovi ale v koneč-
nom dôsledku nepomohli. 
Niekedy dokonca uškodili. 
Príkladom by mohla byť napr. 
v trinástom storočí usku-
točňovaná trepanácia lebky 
pri epilepsii, či využívanie 
klystír, resp. púšťanie žilou v 
indikáciách od výmyslu sve-
ta. Čím nechcem povedať, 
že by trepanácia, púšťanie 
žilou alebo klystíru nikomu 
a nikdy nepomohli. Zaujíma-
vé čítanie poskytuje na túto 
tému napr. kniha Šarlatáni 
(Pedersen & Kang, 2020). 
Každopádne aj v dnešnej 
medicíne sa ešte používajú 
postupy, ktorých účinnosť 
nie je overená štúdiami, ale 
ako lekári im veríme. Mys-
líme si, že je to tak dobre. 
Niekedy ale len z dôvodov, 
že sa to tak už roky robí. 
Tak isto ako vedcom svojho 
času (ešte dlho po Kolumbu-
sovom objavení Ameriky) dá-
valo zmysel, že Zem je nie je 
guľatá.

 
Aby sme to mali ako leká-
ri a pacienti pri rozhodovaní 
o liečbe ľahšie, etabloval sa 
pred desiatkami rokov kon-
cept EBM – evidence based 
medicine (medicíny založenej 
na dôkazoch).

Princípom používania EBM 
je, že ako lekári by sme mali 
byť schopní zargumentovať 
nielen logicky, ale aj podľa 
dát – dôkazov (spravidla zo 
štúdií), prečo si myslíme, že 
to, čo robíme, naozaj pomáha.

Dnes je predpokladom po-
užívania nových liekov, že 
musia mať za sebou štú-
diu, ktorá dokazuje, že fun-
gujú lepšie ako doteraj-
šia liečba a sú bezpečné. 
Asi ste už v médiách zachy-

tili slovnú konštrukciu, „v 
multicentrickej, prospektív-
nej, randomizovanej, pla-
cebom kontrolovanej štú-
dii bolo dokázané, že...“ 
Podľa EBM platí, že vý-
sledok takejto štúdie má 
väčšiu váhu ako názor sta-
rého skúseného profesora 
alebo desiatich profesorov. 
To je samé o sebe dobre. 
Keď si teda nie ste istí, či 
užívanie liekov, napr. na zní-
ženie cholesterolu je zmys-
luplné a jeden lekár tvr-
dí niečo iné ako iný lekár, 
môžete si vyhľadať štúdie, 
ktoré sa práve túto otázku 
snažili zodpovedať. Pomô-
žu vám rozhodnúť sa lepšie. 
Problém začína vtedy, keď 
sa lekármi prijímajú vý-
sledky štúdií nekriticky a 
preberajú sa 1:1, resp. im-
plementujú bez potreb-
ných klinických skúseností. 
Uvediem príklad: Predstav-
me si štúdiu, ktorá by skúma-
la, či schudnutie (povedzme 5 
kilogramov) prospieva zdra-
votnému stavu obyvateľov 
Slovenska. Polovica ľudí by 
v štúdii schudla a druhá nie a 
porovnal by sa ich zdravotný 
stav. Asi by sme mohli pred-
pokladať, že výsledkom štú-
die by po nejakom čase bolo, 
že áno, schudnúť je zdravé. A 
nič by na konečnom štatistic-

kom výsledku nezmenilo ani 
to, že niekoľkým podvýžive-
ným ľuďom s poruchou príj-
mu potravy by chudnutie nie-
lenže nepomohlo, ale by im 
ešte uškodilo. Štatisticky by 
prevážil pozitívny efekt chud-
nutia u väčšiny s nadváhou.

Na titulke v novi-
nách by ale stálo rozhod-
né: Chudnutie je zdravé. 
No áno, pre populáciu, kde 
sú nadváha a obezita me-
dzičasom normou. Ale ne-
platilo by to už napr. pre 
ľudí s normálnou váhou, 
ktorí chudnúť nemusia. 
Uvádzanému princípu vy-
hodnocovania štúdií hovorím 
kolektivizácia zdravotného 
rizika pomocou EBM na úkor 
(často zdravého) jednotlivca. 
Ako bola kolektivizácia pô-
vodne plánovaná a ako nako-
niec prebehla, vieme.

Ako sa hovorí, cesta do pe-
kla je často dláždená dobrými 
úmyslami.

Preto pozorovanie zo štúdií 
nestačí.

Štúdie treba ešte interpre-
tovať a konfrontovať s kli-
nickou praxou a vždy ich 
výsledok prispôsobovať kon-
krétnemu pacientovi v jeho 
konkrétnej životnej situácii. 
A ak to nejde, aspoň sa o to 
snažiť.

MUDr. Ivan VORČÁK

MUDr. Ivan Vorčák
atestovaný kardiológ

Domáce vzdelávanie – aké 
sú možnosti na Slovensku?

Blížia sa zápisy prvákov do základných škôl a nie-
ktorí rodičia si kladú aj otázku, či je možnosť vzde-
lávania detí doma tak, aby nemuseli chodiť do kla-
sickej školy, aby ich mohol vzdelávať v domácom 
prostredí rodič alebo ním poverený učiteľ. 

  SÚKROMNÉ CENTRÁ 
ŠPECIÁLNO–PEDAGOGICKÉHO 

PORADENSTVA

Námestovo 
Hviezdoslavovo nám.213, OC Klinec, č. dv. 612 
  0948 878 873
Trstená
 Ul. Železničiarov 266/8  0948 878 874

Tvrdošín 
Trojičné nám. 191  0948 878 875

E-mail: riaditelstvo@euporadna.sk
 
 www.euporadna.sk, 
 www.naspoklad.skIlustračné foto. 

Zdroj: pesxels.com

O Komunitnom centre 
v Námestove snívala už ako 
absolventka vysokej školy 
a sen sa jej splnil hneď ako na 
pracovnom pohovore svojimi 
skúsenosťami predbehla všet-
kých uchádzačov.

Jej úlohou bolo rozbehnúť 
v Námestove komunitu, a to 
v čase pandémie, kedy sa 
všetko zatváralo a ľudia ostá-

vali doma. Dostať sa k ľu-
ďom, zisťovať ich potreby 
a motivovať tím v tej dobe 
bolo veľmi náročné. Pre Má-
riu je však každá prekážka 
výzvou a tak sa jej podarilo aj 
v tak nepriaznivom čase dať 
o centre ľuďom vedieť a roz-
biehať projekty, ktoré doslova 
zachraňujú. 

„Pre mňa je komunita fil-

trom. Tá má určovať smer 
spoločnosti, zachytávať 
problémy a robiť prevenciu. 

Komunita je o spájaní 
a spolupráci. Mladí, ktorí 
zažijú komunitu, ľahšie če-
lia problémom v dospelosti, 
z komunity vzchádzajú lídri, 
ktorí sa učili spoločne riešiť 
problémy a tiež rozlíšiť pri-
ority,“ hovorí.  Počas pandé-
mie KC suplovalo neschop-
nosť štátu riešiť ekonomické 
katastrofy postihujúce Ná-
mestovčanov a práve v tom 
čase sa Márii a jej kolegy-
niam podarila rozvinúť ko-
munita súčasného veľkého 
množstva klientov v rámci  
regiónu Bielej Oravy a zma-
povať potreby vyše 400 mla-

dých Námestovčanov. 
Z tejto práce momentálne 
vznikajú ďalšie projekty, 
medzi nimi klubovňa, 
kde sa budú môcť mladí 
realizovať a porozprávať 
s koučom alebo psycho-
lógom.

Máriina schopnosť po-
hotovo reagovať na potre-
by, prekonávať prekážky 
a mobilizovať aktívnych 
ľudí sa zrodila kombiná-
ciou jej povahy a jej boha-
tých skúseností v nezisko-
vom sektore  v Prahe, či 
na dobrovoľných misiách 
v Afrike, kde pracova-
la s deťmi z ulice, stavala 
školu, či zašívala strelné 
rany v tamojšej nemocnici.

„V drsných podmienkach 
afrického buša, kde nič nie je, 
sme si vedeli poradiť s mini-
mom nástrojov a pomôcok, 
ktoré sme mali k dispozícii, 
tak nerozumiem, prečo nie-
kde, kde sú všetky priaznivé 
podmienky, ľudia tvrdia, že 
SA TO NEDÁ,“ konštatuje 
Mária rozhodne. „Všetko je 
totiž o organizácii, dobrom 
manažmente a spolupráci.“ 
A my veríme, že kde je vôľa, 
tam je aj cesta a preto jej dr-
žíme palce v ďalších projek-
toch a v motivovaní mnohých 
ďalších mladých a aktívnych 
ľudí prispieť k lepšiemu Ná-
mestovu.

Maja KLEINOVÁ 
MARKOVIĆ
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NÁMESTOVO OČAMI MIESTNYCH FOTOGRAFOV

Ak máte zaujímavé fotografi e z Námestova a okolia priehrady, pošlite nám ich na: fotograf@orava.sk
Západ slnka na zamrznutej lúke. Zamrznutá Oravská priehrada.              Fotografi e: Michal GLONEK 

Pohľad z Magurky na Oravskú priehradu a Babiu horu. Zasnežené Námestovo a Babia hora. 

Zima, zima tu je
Deti sa konečne dočkali bielej zimy. Ra-

dosť zo snehu bola veľmi veľká. Zábava 
sa začala. Deti denne chodia do krásnej 
zimnej prírody, aby sa spoločne vyšantili 
a užívali si snehovú nádielku. Breh blízko 
našej  materskej školy sa zaplnil deťmi, 
ktoré sa na klzákoch, alebo len tak spúš-
ťajú na snehu. Kopa snehu nám dopriala 
možnosť postaviť snehuliakov či vytvoriť 
snehových  anjelov. Krásy zimnej prírody 
deti preniesli aj do priestorov materskej 
školy  a nástenky vyzdobili svojimi vý-
tvormi. Aj napriek pandemickej situácii, 
ktorá momentálne vládne v našom mes-
te, u nás v materskej škole je stále veselo, 
lebo v zdravom tele zdravý duch.

               Kolektív MŠ Komenského

Medaila ako kolekcia
Už prešlo pár mesiacov od 

Behu ulicami mesta, pomaly 
sa končí zima, veríme však, že 
ste stále aktívni a beháte. Ur-
čite sledujete aj naše aktivity, 
ako letný tréning či jesenné 
a zimné behy. Veríme, že vás 
aspoň takto čiastočne motivu-
jeme k pohybu. 

Tieto informácie nebudú 
o behaní, ale o odmene, teda 
o medaile. 

Kto absolvoval náš 4. roč-
ník mestského behu, dostal za 

účasť medailu, vytvorenú ako 
súčasť kolekcie a ďalšie roč-
níky budú naň nadväzovať. 

Myšlienka pripraviť medai-
lovú kolekciu vznikla náhod-
ne, keď sme sa rozhodli ľudí 
motivovať, aby prišli na náš 
beh a dať im do budúcna is-
totu, že tu budeme pre nich a 
teda nasledovné behy si opäť 
môžu užiť v našom mestskom 
prostredí a verím, že koneč-
ne aj so štartom na námestí, 
kde sa osobne stretneme. Líce 

medaily obsahuje všeobecné 
informácie, rub je však ma-
lým prekvapením. Skrýva 5 
km mapu nášho behu. Štvrtý 
ročník má jej prvá časť, teda 
najsevernejší kúsok trasy 
a v nasledujúcich ročníkoch 
postupne celá mapka a kolek-
cia bude obsahovať 6 medailí.

Veríme, že sa opäť spolu po-
stavíme na štart a zabojujeme 
o ďalšiu z nasledujúcich me-
dailí. Ako bude vyzerať?

                       váš BUM tím Malý náhľad. 
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Od 1. 1. 2022 v predajniach nájdeme nápoje 
v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch.

1.

Za každý vrátený zálohovaný obal 
s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh 

naspäť. Vždy na odbernom mieste, 
kde obaly vrátime.

6.

Na obaloch nápojov si v blízkosti EAN kódu 
všímame symbol zálohovania 

Z – ZÁLOHOVANÉ.

2.

Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú 
a použijú na výrobu nových obalov na nápoje. 

Znova a znova.

7.

Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale 
zaplatíme záloh za obal.

3.

Obdobie kedy v predajniach môžete nájsť 
aj nezálohované obaly potrvá maximálne 

do 30. 6. 2022.

8.

Zálohované obaly nestláčame, 
spolu s vrchnákom ich vrátime 

na odberné miesto.

4.

Nezálohované obaly - bez symbolu 
Z-Zálohované nenosíme naspäť do obchodu, 

vyhodíme ich do žltej nádoby na triedený 
zber, tak ako doteraz.

5.

HK Námestovo po reštarte ligy bez prehry

V 5. predohrávanom kole sa 
stretli s Vavrečkou, kde padlo 
až 12 gólov a hatrikom sa za-
skvel Roman Huľo, pre ktoré-
ho to bol prvý zápas po zranení. 
Mužstvo podalo skvelý výkon 
aj napriek tomu, že sa do brá-
ny postavil Matúš Bolek, ktorý 
zaskakuje aj ako hráč, a ak tre-
ba, aj brankár. Ten zneškodnil 
aj dva nájazdy hráčov súpera. 
Námestovo od začiatku viedlo 
a nepripustilo, aby HK Vavreč-
ka dorovnal výsledok. Zápas 
sa napokon skončil 7:5 v pro-
spech našich hráčov. 

HK Námestovo – HK Vav-
rečka 7:5 (2:0, 3:2, 2:3)

 Nasledujúci zápas sa hral už 
podľa plánu a v 3. kole nastú-
pilo HK NO proti domácej Or. 
Lesnej. Tá doma nerada pre-
hráva a v tomto duchu sa hral 
celý zápas. Neustále rýchla 
a niekedy až hra na hrane od za-

čiatku vyústila v prvý gól Les-
nej. Naši však nezložili zbra-
ne a ešte tesne pred koncom 
1. tretiny, opäť skvele hrajúci 
Roman Huľo vyrovnal na 1:1. 
Námestovo potom v 2. tretine 
hralo 5 min. oslabenie, ktoré 
na úvod hráči Lesnej nedoká-
zali využiť a dokonca v osla-
bení v úniku faulovali Romana 
Huľa, ktorý blafákom premenil 
samostatný nájazd. Lesná na-
koniec vyrovnala, ale to bolo 
z jej strany všetko. Skvele hra-
júci Roman Huľo pridal tretí 
gól a zavŕšil tak další hetrik. 
Ku koncu sa k nemu pridal ešte 
aj Daniel Zajac a výsledok sa 
už do konca nemenil, keď Ná-
mestovčania dohrávali s troma 
obráncami a skvele ich podržal 
v bráne Daniel Polťák. Muž-
stvo opäť predviedlo bojovný 
hokej a dosiahlo druhú výhru 
v rade. 

HK Námestovo – TJ Orav-

ská Lesná A 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
 V 4. kole sa postavilo 

Námestovo proti prvému 
HK Pucov, čo svedčilo, že 

to nebude jednoduchý zá-
pas. Od začiatku rýchly ho-
kej priniesol veľa šancí, no 
ako prvý opať urdel Roman 

Huľo, ktorý po-
sunul mužstvo 
do vedenia 1:0. 
Pucov do dvoch 
minút vyrovnal, 
ale Matúš Bolek 
opäť poslal HK 
NO do vedenia, keď tečoval 
prihrávku od Romana Huľa. 
Hrači Pucova sa nevzdávali 
a nielen dorovnali, ale do-
konca aj viedli 3:2, neskôr 
4:3, no Tomáš Štefaničiak 
svojím druhým gólom, keď 
si strelu spracoval rukou 
a dorazil do brány, opäť 
vyrovnal na 4:4. Námes-
tovo od tej chvíle prevzalo 
hru do svojich rúk a hralo 
sa väčšinou na polke súpe-
ra, keď hráči využili presi-
lovku a zásluhou Daniela 
Zajaca viedli 5:4, no Pucov 
v okamihu opäť vyrovnal. 
Do konca zápasu mali ešte 
námestovskí hráči veľa šan-
cí, hrali aj presilovku 5 na 
3, no Pucov sa pod veľkým 
tlakom ubranil a v záve-
rečných sekundách mohol 
Adam Jagnešak tvrdou stre-
lou dosiahnuť víťazný gól 
a ešte aj z dorážky Martin 
Slovik, či Daniel Zajac, no 
brankár a štastena stáli na 
strane Pucova a zápas sa na-
koniec skončil remízou 5:5. 
Námestovo tak ako jediné 

mužstvo ukradlo skvele hra-
júcemu Pucovu prvé body 
v súťaži. 

HK Pucov – HK Námes-
tovo 5:5 (1:2, 3:2, 1:1)

Celú ligu naďalej pozna-
čuje pandémia a sprísnené 
opatrenia, takže niektoré 
zápasy dostávajú náhradný 
termín, alebo niektoré muž-
stvá hrajú v oklieštených 
zostavách. Limitovaný je 
tiež počet divákov na šta-
dióne.

V priebežnej tabuľke po 
4. kole (vrátane všetkých 
štyroch zápasov 5. kola) je 
HK Námestovo na 4. mies-
te s piatimi bodmi – dvomi 
víťazstvami, jednou remí-
zou, dvomi prehrami a skó-
re 22:28.

V 6. kole mali hráči HK 
Námestovo voľny hrací deň, 
následne ich do konca polo-
vice súťaže čakajú mužstvá 
HK Slovan Trstená, HK 
Krivá a HK Hviezda Dolný 
Kubín.

Juraj JANKULIAK

Hokejová súťaž na Orave sa síce začala už na je-
seň, ale dokázali sa odohrať len dva kolá, pretože 
ich na tri mesiace prerušila pandémia. Reštartom 
sa v súťaži pokračovalo 23. januára 2022, nečakane 
5. kolom. Následne už súťaž bežala podľa hracieho 
plánu. Všetky zápasy sa aktuálne hrajú v Oravskej 
Lesnej, keďže dolnokubínsky štadión je v rekon-
štrukcii a Altis momentálne zatvorený.

HK Námestovo je tak súčasťou 37. ročníka OHS A, 
v ktorej hrá momentálne 9 mužstiev. 

Po reštarte nestralili námestovskí hokejisti ani bod 
a pripísali si dve výhry a jednu remízu.

Roman Huľo – ešte na zimnom štadióne Altis, v 3 zápasoch 
zaznamenal 7 gólov a 2 asistencie.       Foto: hk no

ale Matúš Bolek 
opäť poslal HK 


