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Projekt eTwinning ZŠ a MŠ Or. Veselé

V dnešnej elektronickej dobe majú deti omnoho
ľahšíprístupkrôznyminformáciám,častoneprimeraným ich veku. Rodičia trávia málo času so svojimi
deťmi, chýba im diskusia o obsahu, či vysvetlenie.
Je veľmi dôležité pomôcť deťom v hľadaní pravých
hodnôt, upozorňovaním na to, že nie všetko, čo je
ukazované v médiách, je pravda. Je potrebné naučiť deti premýšľať nad obsahom, ktoré produkujú
média, aby vedeli rozlišovať, čo je realita a čo fikcia,
čo je pravda a čo je klamstvo a poukazovať na to, že
konzumný štýl života nás odvádza od skutočných
hodnôt. Podľa môjho názoru nie je až tak dôležité
obmedzovať deťom kontakt s médiami, ale dôležité je viesť ich k tomu, aby vedeli využívať ich pozitívny potenciál, a to bolo cieľom aj nášho projektu.
Nemá zmysel vyvolávať strach z negatívnych účinkov médií. Dôležitejšie je mladých viesť k tomu, aby

oboch partnerských škôl. Projekt sa týka využívania
médií, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Žiaci sa oboznámili so základmi mediálnej výchovy,
naučili sa ako využívať média tak, aby im neškodili.
Naučili sa kriticky hodnotiť mediálny obsah. Oboznámili sa so základnými funkciami médií. Spolu
s partnerkou školou sme chceli poukázať, akú dôležitú úlohu majú média v našom živote. Projekt ukazuje, že fungovanie človeka vo svete médií je nielen
zábavné, ale média aj učia a umožňujú praktické
využitie získaných zručností. Okrem toho, práca
na projekte umožnila rozvoj jazykových zručností. Žiaci komunikovali nielen v materinskom jazyku ale aj v NJ, AJ a jazyku poľskom. Výsledky našej
práce boli prezentované na webových stránkach
a záver projektu bol zavàšený prezentáciou projektu v Poľsku 04.–06.júna.
V rámci projektu žiaci krúžku eTwinning navštívili TV Oraviu. Žiaci tak mali možnosť spoznať
priestory televízie. Zákulisie nám ponúklo reálny
pohľad na prácu v médiách. Samozrejmou súčasťou bol aj výklad o profesii redaktora, moderátora,
či kameramana. Žiaci si aj na vlastnej koži vyskúšali
pozíciu za mikrofónom. Svoje teoretické vedomosti a informácie si tak mohli priamo overiť v praxi.
Záver projektu sa niesol v znamení prípravy
na vzdelávaciu exkurziu do Poľska. Okrem toho,
že žiaci v Poľsku verejne prezentovali svoje práce,
boli súčasťou 100. výroèia školy v Naroku. Veľkolepú
oslavu, ktorú pripravili v Naroku si vychutnali. Navštívili sme historické mesto Opole, kde sme navštívili významné pamiatky, katedrály a tiež nákup-

Obhliadka mesta Opole

Návšteva televízie TV ORAVIA

vedeli kriticky hodnotiť mediálne obsahy a usmerňovať ich vlastný mediálny konzum.
Projekt má za cieľ rozvoj jazykových zručností
a informačno-komunikačných schopností svojich
žiakov. Ďalším cieľom je vytvorenie medzinárodnej
školskej spolupráce, vytvorenia medzinárodných
priateľských žiackych vzťahov a prezentácia rôznych mediálnych produktov, ktoré vytvoria žiaci

né centrá. Celé to bolo zavàšené slávnostnou omšou
v Naroku. Pre všetkých to bolo nesmierne únavne,
keďže program bol nabitý, ale zážitky, ktoré sme si
odniesli, stáli za to. Naša spolupráca nekončí, rozbehli sme ďalší projekt, ktorý sa bude týkať cudzích
jazykov. Tešíme sa na našich poľských priateľov na
ďalší rok opäť v Oravskom Veselom.

získavať aktuálne a relevantné informácie. Zdrojom
ich získavania nie je iba učebnica. Informácie získavajú z viacerých zdrojov, ku ktorým patrí internet,
časopisy alebo rozhovory s inými ľuďmi. Podstatným rozdielom je to, že zatiaľ čo pri tradičnom
vyučovaní učiteľ prezentuje informácie sám, pri
takejto projektovej práci učiteľ učí žiakov samostatne vyhľadávať, zbierať, spracovávať, uchovávať, šíriť
a využívať informácie. Nemenej dôležité je, že sa
žiaci učia prezentovať vlastnú prácu, prijímať prácu
partnera, porovnávať a revidovať svoje predstavy.
Rozvíjajú sa pritom ich komunikačné zručnosti.

Charakteristika nášho projektu

» Dòa seniorov sa 17.10.2010 zúčastnilo 150 občanov
vo veku nad 65. rokov » str. 3 »

Naša škola je súčasťou siete škôl, ktoré sú realizátormi projektu eTwinning. Ide o projekt, ktorý je
zameraný na medzinárodné partnerstvá škôl.
V rámci eTwinningu spolupracuje s viacerými
zahraničnými školami. Program eTwinning predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania
informačných a komunikačných technológií pri
vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych
krajín Európy. Žiaci i pedagógovia získavajú nové
cenné poznatky a skúsenosti. Narozdiel od tradičného vyučovania, kde sa kladie dôraz na osvojenie

Bogumila Angel, Iwona Adam, Mária Čierna a tím žiakov
si čo najväčšieho množstva učiva, pri tejto projektovej práci sa rozvíja najmä tvorivosť a originalita
žiakov. Výrazne sa mení i postavenie žiaka. Stáva
sa partnerom učiteľovi vo vyučovacom procese.
Učiteľ je koordinátorom samostatnej práce žiakov,
vedie ich správnym výberom činností, ktoré vedú
k dosiahnutiu cieľa projektovej práce. V projekte
sa žiaci učia, ako a kde možno rýchlym spôsobom

Mária Čierna
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Partnerský projekt v školskom roku 2009/2010
Projekt: „Media around us“ (Média okolo nás).
Partnerská škola: PSP im J. Pavla II. Narok, PL.
Téma: mediálna výchova, informatika, cudzie jazyky, geografia, história/tradície, medzipredmetové
vzťahy – občianska náuka, náboženstvo, etika.
Prezentácia projektu: 04.–06. júna v Poľsku,
v Naroku.

Ciele projektu:

• rozvoj jazykových zručností;
• rozvoj informačno-komunikačných schopností;

• výmena informácií o školskom systéme, životných formách žiakov jednotlivých kultúr, prírodných a historických osobitostiach regiónu a štátu;
• oboznámiť sa so základmi Mediálnej výchovy;
• naučiť žiakov kriticky hodnotiť mediálne obsahy;
• tvorba mediálnych obsahov pre zviditeľnenie
školy, tvorba školského časopisu, reklamných
letákov, tvorba videa o škole, o zaujímavostiach
v Oravskom Veselom – ako prilákať turistov, atď.

Dávid Sameliak a jeho sólo na gitare

Viktória Sotoňáková a Ferdinand Jagelka

nášho „nového domova“... Ďalší deň sme mali nabitý program. Najprv nám predstavili pamiatky mesta Opole, neskôr nás čakal pestrý program, ktorý si
V dňoch 4.–6. júna sme sa zúčastnili pobytu v Naro- pre nás Poliaci pripravili. No ani my sme sa nedali
ku , na ktorý sa všetci tešili. Dňa 4. júna sme vyrazi- zahanbiť. Zaspievali sme im naše oravské piesne,
li. Po štyroch hodinách únavnej cesty sme konečne zahrali na gitaru a dievčatá zatancovali country
prišli do mestečka Narok, kde naša prvá zastávka tanec, ktorý sa poliakom veľmi páčil. Večer bola pribol obecný úrad, neskôr slávnostný obed. Potom pravená diskotéka, kde sme sa všetci super vybláznaša cesta smerovala k škole, kde nás už čakali naši nili... Posledný deň nášho pobytu sme sa zúčastnili
poľskí priatelia s rodičmi, s ktorými sme odišli do svätej omše a nakoniec nás Poliaci pozvali na ko-

Mojimi očami...

ZŠ informuje...

Tanečný súbor pod vedením pani Mydlárovej
lotoče. Potom sme sa všetci rozlúčili a hurá domov
na Slovensko.
Všetkým sa v Poľsku ich dočasný domov páčil, taktiež aj skvelá pohostinnosť poľských rodín. Tešíme
sa, že aj my na budúci rok môžeme pozvať našich
poľských priateľov do našej školy tu na Slovensko.

Klára Boráková

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010
V školskom roku 2009/2010 sa zrealizovala druhá etapa školskej reformy v 2. a 6. ročníkoch. Boli
vypracované učebné plány a formy hodnotenia
v uvedených ročníkoch, do ktorých boli implementované štandardy pre dané ročníky. Škola vytvorila
nové priestory, aby bolo možné deliť žiakov na skupiny podľa nových reformných smerníc. Pre žiakov
ZŠ pravidelne pripravujeme tvorivé dielne, diskotéky, maškarný ples, slávnostné akadémie, besedy
a náučné prednášky v spolupráci s Regionálnym

ústavom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne a Okresným policajným zborom v Námestove. Pre
najlepších žiakov každý rok organizujeme výlet za
odmenu pre najlepších žiakov.
Škola poskytuje všetkým záujemcom priestory
na voľnočasové aktivity. K dispozícii je športový
areál s ihriskom s umelou trávou, školská jedáleň,
učebne výpočtovej techniky, jazyková učebňa a iné
priestory. Počas roka sme uskutočnili niekoľko
školení pre verejnosť zamerané na počítačovú gramotnosť. V mimo vyučovacom čase poskytujeme
priestory telocvične pre rodičov, futbalové oddiely,
volejbalové turnaje.
Naša škola je zapojená do nasledovných projektov:

A. Dlhodobé
1. Premena tradičnej školy na modernú
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2. Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách
3. Projekt knižnica
4. eTwinning
5. IT akadémia
6. Robolab

B. Krátkodobé
1.
2.
3.
4.
5.

Osmijanko
Týždeň hlasného čítania
Noc s Andersenom
Mliečna liga
Ovocie do škôl

V školskom roku 2009/2010 prebiehali na našej
škole nasledovné rekonštrukčné práce:
1. Vymaľovanie tried 5. ročníka a chodieb v MŠ
2. Rekonštrukcia telocvične – podlaha, obklad,
elektroinštalácia, vymaľovanie
3. Rekonštrukcia strešnej krytiny
4. Vybudovanie WC v ŠKD
5. Rekonštrukcia elektroinštalácie vo väčšine
priestorov školy
6. Rekonštrukcia odbornej učebne fyziky – podlaha,
elektroinštalácia, rozvod vody, vymaľovanie
7. Zakúpenie plynovej a elektrickej pece do MŠ
8. Zakúpenie multifunkčného stroja do kuchyne
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9. Zakúpenie posilňovacej súpravy
10. Nadobudnutie techniky v súvislosti
s realizáciou projektov
11. Zabezpečenie nábytku v súvislosti
s realizáciou projektov
12. Vybavenie štyroch tried dataprojektormi
13. Zabezpečenie satelitného vysielania
na škole – nákup techniky
14. Zabezpečenie mliečneho automatu v rámci
projektu Zdravá výživa

Touto cestou chcem vysloviś poïakovanie firmám Oragro, Materasso Slovakia, Obecnému úradu, Jednote COOP
Námestovo, Sklenárstvu Kurek & Kromka, p. Viktorovi Sameliakovi, p. Jozefovi Mydlárovi, p. Antonovi Labjakovi,
p. Augustínovi Pisarèíkovi.
Úspechy našich žiakov – Okresné kolo
Gabriela Labjaková
– 1. miesto – geografická olympiáda

Darina Petrášová
– 1. miesto – Olympiáda zo slovenského jazyka

Rastislav Balcerèík
– 2. miesto – literárna súťaž Európa v škole

Erika Ganobèíková
– 2. miesto – výtvarná súťaž Oravské deti deśom

Darina Petrášová
– 2. miesto – Olympiáda z anglického jazyka

Patrik Brandýs
– 3. miesto – Žiacka latka (skok do výšky)
Martina Bedleková – cena poroty – Šaliansky Maśko
Zuzana Miškovèíková
– úspešný riešiteľ – Geografická olympiáda

Starší žiaci – 2. miesto – futbal
Žiaci – 4. miesto – volejbal
Mladší žiaci – 4. miesto – malý futbal

Jozef Balcerèík. Čestné uznanie získala Lenka Patrónová a Klára Boráková.
V celoslovenskej súťaži o Cenu Dominika Tatarku
získala 2. miesto Lenka Patrónová a 3. miesto Jozef
Balcerèík. Víťazov oceňoval slovenský spisovateľ

Krajské kolo

Jozef Balcerèík

Darina Petrášová

– úspešný riešiteľ – Geografická olympiáda
Adam Pòaèek – úspešný riešiteľ – Pytagoriáda
Mladší žiaci – 1. miesto – futbal McDonald´s Cup
Žiaèky – 1. miesto – vybíjaná
Staršie žiaèky – 1. miesto – malý futbal
Starší žiaci – 1. miesto – malý futbal
Žiaèky – 2. miesto – volejbal
Žiaèky – 2. miesto – basketbal

– 2. miesto – Olympiáda zo slovenského jazyka
Žiaèky – 6. miesto – vybíjaná

Celoštátne kolo
Darina Petrášová
– úspešný riešiteľ – Olympiáda zo slovenského jazyka
V celoslovenskej súťaži Stop drogám získal 1. miesto

Rudolf Dobiáš.
V celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou
Preèo mám rád slovenèinu získala hlavnú cenu Klára
Boráková. Čestné uznanie získal Jozef Balcerèík. Víťazov oceòoval Prezident SR Ivan Gašparoviè.

Riaditeľ ZŠ
Mgr. Dušan Sameliak

Martina JURČÁKOVÁ

Deň seniorov
Moje mladé èasy nezažili krásy,
moje mladé letá nezažili sveta.
Dňa 17.10.2010 sa uskutočnilo nádherné kultúrne podujatie, ktoré svojou symbolikou každému
z nás pripomenulo, že staroba nie je choroba, ale
častokrát veľmi produktívny vek. Celé slávnostné
podujatie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval
náš duchovný otec. Svojou aktivitou nás naši seniori prekvapili aj počas sv. omše, hlavne nesením
špecifických obetných darov a to: barla, kríž, anjel,
svieca. Po skončení sv. omše nasledoval slávnostný obed so starostom obce Vladimírom Borákom

Moje mladé èasy nezažili krásy,
moje mladé letá nezažili sveta.
i s poslancami OZ. V krátkom kultúrnom programe
sa predstavil DFS Pilsko a do tanca hrala dychová
hudba Tvrdošanka. Rekordná účasť – 150 občanov
v dôchodkovom veku, prekvapila všetkých prítomných.
Pevne verím, že toto stretnutie zanechalo v každom z nás mnoho príjemných spomienok, zážitkov
a dojmov, ktoré zostanú dlho živé v našej pamäti.
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na aktuálnu tému...
Obecný úrad

Komunálne voľby 2010 – voľba starostu a poslancov
Komunálne voľby v Oravskom Veselom sa konajú len 27. 11. 2010, t. j. v sobotu a len v čase od
0700 do 2000 hod., volič obdrží dva volebné lístky
– jeden pre voľbu starostu obce, kde zakrúžku-

je len jedno číslo pri mene kandidáta a druhý
volebný listok na voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva, kde môže zakrúžkovať 1 až
9 čísel pri menách. Potom tieto lístky vloží do

obálky a hodí do volebnej urny. Volič, ktorý
pred voľbami podpisoval petíciu na podporu
kandidatúry, nie je týmto podpisom viazaný,
tzn. môže zakrúžkovať úplne iných kandidátov.

HLASOVACÍ LÍSTOK – pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Oravskom Veselom dňa 27. novembra 2010. Volebný obvod číslo 1.
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
KANDIDÁTI:
1. Balcerčík Jozef, 40 r., mestský policajt, Oravské Veselé 831,
Kresťanskodemokratické hnutie
2. Bedlek Jozef, 52 r., živnostník, Oravské Veselé 176,
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Borák Vladimír, 40 r., policajt, Oravské Veselé 426,
SMER – sociálna demokracia
4. Dibala Jaroslav, 40 r., technický pracovník, Oravské Veselé 515,
Slovenská národná strana
5. Feranec Marcel, 53 r., údržbár-ošetrovateľ, Oravské Veselé 192,
Slovenská národná strana
6. Francúz Peter, 42 r., živnostník, Oravské Veselé 165,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ganobjak Anton, 37 r., živnostník, Oravské Veselé 174,
SMER – sociálna demokracia
8. Hvoľková Viera, 40 r., špeciálny pedagóg, Oravské Veselé 57,
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Javorová Drahoslava, 53 r., pracovník ZŠ s MŠ, Oravské Veselé 549,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
10. Kocúr Augustín, Ing., 39 r., technik, Oravské Veselé 776,
		 Kresťanskodemokratické hnutie
11. Kocúr Štefan, 42 r., technik, Oravské Veselé 346,
		 Kresťanskodemokratické hnutie
12. Kocúrová Miroslava, 27 r., študentka, Oravské Veselé 3,
		 SMER – sociálna demokracia
13. Kozoňová Mária, 33 r., bezpečnostný pracovník, Oravské Veselé 87,
		 Nová demokracia
14. Kurek Miloš, 34 r., vodič, Oravské Veselé 488,
		 Kresťanskodemokratické hnutie
15. Madleňák Drahomír, 36 r., živnostník, Oravské Veselé 254,
		 Slovenská národná strana

16. Majkút Miroslav, Ing., 49 r., strojný inžinier, Oravské Veselé 731,
		 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
17. Maslaňák Albín, Ing., 52 r., manažér, Oravské Veselé 750,
		 Kresťanskodemokratické hnutie
18. Maslaňák Alojz, 57 r., vodič, Oravské Veselé 433,
		 SMER – sociálna demokracia
19. Palko Milan, Mgr., 29 r., IT pracovník, Oravské Veselé 438,
		 SMER – sociálna demokracia
20. Romaňák Ján, Ing., 26 r., mechanizátor, Oravské Veselé 432,
		 SMER – sociálna demokracia
21. Sameliaková Eva, PaedDr., 28 r., učiteľka, Oravské Veselé 582,
		 SMER – sociálna demokracia
22. Sitarčík Peter, 39 r., policajt vo výslužbe, Oravské Veselé 280,
		 SMER – sociálna demokracia
23. Sotoňáková Marianna, 21 r., obchodný reprezentant, Oravské Veselé 447,
		 Slovenská národná strana
24. Sumega Marián, 56 r., živnostník, Oravské Veselé 497,
		 Hnutie za demokraciu
25. Svitek Dušan, 38 r., živnostník, Oravské Veselé 693,
		 SMER – sociálna demokracia
26. Šefčík Anton, 37 r., živnostník, Oravské Veselé 599,
		 Kresťanskodemokratické hnutie
27. Šefčík František, Ing., 41 r., manažér, Oravské Veselé 442,
		 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
28. Tarčák Ján, 50 r., živnostník, Oravské Veselé 367,
		 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
29. Vajdečka Jozef, Mgr., 34 r., učiteľ, Oravské Veselé 576,
		 Slovenská národná strana

HLASOVACÍ LÍSTOK – pre voľbu starostu obce v Oravskom Veselom dňa 27. novembra 2010.
KANDIDÁTI:
1. Borák Vladimír, 40 r., policajt, Oravské Veselé 426,
SMER – sociálna demokracia
2. Ligoš Juraj, Ing., 33 r., štátna správa, Oravské Veselé 253,
nezávislý kandidát

3. Maslaňák Albín, Ing., 52 r., manažér, Oravské Veselé 750,
Kresťanskodemokratické hnutie a Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
4. Patron Ivan, 50 r., živnostník, Oravské Veselé 385,
nezávislý kandidát

priestor na to, aby mohli naplno a verejne prezentovať svoje názory a stanoviská. Kandidáti
prezentujú svoje vlastné názory a myšlienky na
dianie v obci, ktoré nemusia nijako korešpondovať s názormi redakcie.

Všetkým kandidátom na post Starostu obce
Oravské Veselé položila redakcia obecných
novín spolu s internetovým portálom www.veselovec.sk niekoľko otázok, ktoré by mohli zaujímať
aj nás, bežných občanov. Odpovede na všetky otázky sú dostupné na spomínanej webovej

stránke. Pretože nie je možné uverejniť všetko,
noviny prinášajú väčšinu z nich, v nezmenenej
podobe. Kandidáti odpovedali na ne podľa
poradia, ktoré určuje číslo na hlasovacom lístku. Rovnako neboli nijako obmedzovaní v dĺžke
odpovedí na jednotlivé otázky a bol im daný

Oznamujeme všetkým subjektom zúčastňujúcim
sa Komunálnych volieb 2010, že redakcia neuverejní žiadne grafické materiály kandidátov na
poslancov do obecného zastupiteľstva okrem

ich menoslovu. Do uzávierky tohto čísla požia- uverejní len grafické materiály kandidátov na
dalo o zverejnenie grafických materiálov len starostu obce. Za porozumenie ďakujeme.
časť subjektov. Aby nevznikol dojem protežovania alebo iných nenáležitých výhod, redakcia
Redakcia Zvestí spod Pilska
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na aktuálnu tému...
Z internetového diskusného fóra. Otázky, ktoré by mohli zaujímať aj vás...

Krátka anketa s kandidátmi na starostu obce
Otázka č. 1.

týka vstupu do obce od obce Mútne, tam by som
navrhoval posunúť značku označujúcu začiatok
obce, od ktorej sa začína rýchlosť v obci v zmysle
zákona, smerom na Mútne, a tým by sa posunula
povinnosť vodičov riadiť sa ustanovením o rýchlosti v obci. Ak by sa táto zmena podporila nejakým
„obèasným“ meraním rýchlosti prostredníctvom
Policajného zboru, tak by sa zníženie rýchlosti
v zastavanej časti obce určite prejavilo.
Ak som na začiatku môjho príspevku písal
o všeobecnom probléme, chcem len dodať, že sa
v tomto prípade jedná o vzťah každého vodiča k dodržiavaniu Zákona o pozemných komunikáciách.
Teda či iné pohnútky, ako tento spomínaný predpis,
sú pre nás a pre naše správanie na ceste dôležitejšie. Nikto za nás nešliape na plynový pedál. Píšem
to preto, lebo ani ja nie som výnimkou a neraz som
na dolnom konci našej obce predpísanú rýchlosť
prekročil. Teda treba začať od seba, od vnímania
bezpečnosti druhých.

V našej dedine stále nie je doriešený stred obce
okolo katolíckeho domu, pošty a pod. Taktiež autobusová zastávka a prechod pre chodcov priamo
v križovatke oproti Jednote neprospieva bezpečnosti premávky ani bezpečnosti našich detí. Aké
sú vaše plány v tomto smere, ako a kedy ich budete
realizovať?

Otázka č. 2.

Problémom každej obce sú asi autá. Aj v našej
obci pociťujeme tento problém. Autá, ktoré prechádzajú po dlhších rovinkách, pri vstupe od Mútneho, na konci smerom do Námestova, bežne jazdia
rýchlosťou 80km/h (len odhad). Viete riešiť tento
problém, ak áno, ako?

Otázka č. 3.

Mesiac pred voľbami by mal mať každý kandidát jasno v tom, aké bude personálne zloženie
obecného úradu pod jeho vedením. Zaujíma nás,
kto budú kolegovia nového (staronového) starostu,
prípadne, akým spôsobom bude vykonaný výber
nových spolupracovníkov?

Otázka č. 4:

Šport, zvlášť futbal je výborná vec, je v nej zapojených možno až 400 ľudí z našej obce. Bohužiaľ,
táto angažovanosť stojí obec ročne cez rôzne dotácie, dopravy cca 10 000 – 15000 EUR. Chýba nám
podpora iných športov (tenisové ihriská, kvalitnejšie volejbalové ihrisko, cyklokros...), ktoré doposiaľ
prevádzkujú len súkromné osoby za poplatky. Aká
je vaša chuť otvoriť túto tému a možno ubrať financie futbalu a presunúť ich do iných športov? Dievčatá sa asi vo futbale veľmi nepresadia.

Otázka č. 5:

Zamestnanosť ľudí v našej obci je pre všetkých
(rodiny, väčšia kúpyschopnosť obyvateľstva, príjem obce z daní) výhodná. Ako chcete, prípadne,
viete prilákať do obce podnikateľov, ktorí vytvoria
nové pracovné príležitosti?

Otázka č. 6:

Naša obec vedie momentálne dva súdne spory.
Môžete objasniť váš postoj a ďalšie kroky v týchto
záležitostiach? Dvaja z kandidátov na starostu sú
momentálne poslancami, takže podrobné informácie by vám chýbať nemali.

Volám sa Vladimír Borák, v súčasnosti napåňam podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a svojich najlepších
schopností volenú funkciu, ktorou je starosta obce. Obetujem tomu skutočne veľa času, a preto mám menej času na
osobné záľuby, kde dominantnou záľubou bol šport a konkrétne futbal. Zúčastňujem sa aktívne futbalového diania,
a to tým, že som trénerom futbalového družstva, a to konkrétne družstva dospelých. Povolaním som policajt.
1. Tento problém je vyriešený projektom Centra obce, teda existenciou technickej dokumentácie
a stavebného povolenia, Myslím, že to bolo zverejnené aj vo Zvestiach spod Pilska. Teda k tejto kôpke
dokumentov treba „už len“ zabezpečiť finančné
zdroje. Keďže sa jedná o nemalú investíciu, tak sme
sa uchádzali o zdroje z EÚ, ale sme neuspeli. Výzva
sa má ešte opakovať, je tu ešte možnosť uchádzať
sa o prostriedky EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce a poslednou možnosťou zazdrojovania sú

Prácou a srdcom
pri občanoch...

3. Čo sa týka môjho postoja k tejto problematike, musím uviesť, že síce kandidujem už tretíkrát
do orgánov našej samosprávy, ale nikdy som sa
na veci nedíval touto optikou. Pred štyrmi rokmi
vlastné prostriedky, ale toto riešenie už je pod- som bol predmetom ohovárania v tom zmysle, že
mienené rozhodnutím obecného zastupiteľstva. povyhadzujem všetko z obecného úradu. Som rád,
Keďže stavba je delená na stavebné objekty, môže že môj postoj k tejto otázke, potvrdzuje realita. Nizastupiteľstvo začať stavbou niektorého objektu koho som z obecného úradu nevyhodil, a predsa
a súčasne sa uchádzať o prostriedky EÚ. Moment som znížil počet pracovníkov, pri ktorých prevarealizácie závisí od objektívnych faktorov, ktorými žuje duševná práca. Môj pohľad je stále rovnaký,
sú výzvy štrukturálnych fondov EÚ alebo rozhod- pracovník obecného úradu má prejavovať lojalitu
nutie obecného zastupiteľstva, a to je zase limitova- voči obci, nie voči starostovi. Teda pri hodnotení
né finančnou kondíciou obce, prípadne vôľou stav- pracovníkov nech rozhodujú znalosti a schopnosbu úverovať. Pred samotnou realizáciou projektu ti a nie subjektívny pohľad jednej osoby – starostu
treba vysúťažiť dodávateľa. Ak je vôľa zmeniť tieto obce, a to ešte okuliarmi – kto sa mi páči, kto nie
myšlienky, treba prekresliť projekt.
a kto má aký volebný potenciál. Veľa ľudí mi tento
môj postoj vyčíta, že som mal na úrade urobiť čist2. Rýchlosť v obci je všeobecný problém a treba ky, že mi mnoho spolupracovníkov podkopáva
hneď na úvod povedať, že úseky označené v otázke nohy a podobne. Neupustím od toho a stále sa busú tzv. „štátne cesty“ a teda organizačne spadajú dem na pracovníkov úradu pozerať racionálne, nie
pod VÚC Žilina, a teda akékoľvek riešenia rýchlos- v kontexte blížiacich sa volieb.
Samozrejme, že fungovanie obecného úradu je
ti v našej obci môžu byť len v rovine návrhov. Ale
dobrý nápad by sa dal presadiť aj takou cestou. vec, ktorá ma interesuje. Chcem všetkým pripomeVšedne sa na prekračovanie rýchlosti používa re- núť, že kompetencia riešiť štruktúru obecného úrapresívny spôsob potierania takého konania, a teda du systémovo, a teda aj riešiť konkrétne personálne
prostredníctvom prostriedkov Policajného zboru obsadenie, patrila poslancom obecného zastupiteľsa za prekročenie rýchlosti udeľujú pokuty. Dal by stva. V tomto volebnom období nebola zo strany
sa tento spôsob aplikovať aj u nás, ale presvedčiť poslancov táto otázka otvorená. Píšem bola, lebo
príslušnú organizačnú zložku PZ, aby u nás pravi- novela zákona O obecnom zriadení, z apríla tohto
delne merali rýchlosť, nie je také jednoduché a tiež roku, túto kompetenciu presunula starostovi obce.
si treba priznať, že by to bola dvojsečná zbraň v tom Práve v tomto zmysle mám myšlienku, aj keď len
zmysle, že je pravdepodobné, že by pokuty platili v hrubých rysoch, ako zmenou štruktúry ovplyvniť
efektivitu fungovania. Ako som už spomínal, došlo
aj „našinci“.
Ak by sme chceli ísť inou ako represívnou ces- k zníženiu pracovníkov s prevahou duševnej prátou, tak určite treba vylúčiť použitie rýchlostných ce, a tak veľkú šancu v ďalšom znižovaní množstva
retardérov, ktoré sa na cestách tejto dôležitosti úväzkov v tejto kategórii nevidím. Chce to len ponepoužívajú. To, čo by sa dalo v našej obci použiť, presúvať množstvo povinností, ktoré obecný úrad
tak sú to určite merače okamžitej rýchlosti, ktoré má tak, aby vyťaženosť pracovníkov bola rovnomerpôsobia psychologicky – výchovne. Viem si pred- ná a v tejto štruktúre chcem akcentovať dôležitosť
staviť takéto zariadenie na dolnom konci obce, kde ekonomiky a účtovníctva. Určite chcem v tejto súje nová cesta a kde sa tá rýchlosť naozaj prekračuje vislosti odstrániť anomáliu, ktorou je zamestnáva„skoro sama“. Určite to nie je veľký náklad a keďže nie konateľa obecnej obchodnej spoločnosti. V tejto
sa pripravuje rozpočet na budúci rok, tak túto po- veci sadli poslanci obecného zastupiteľstva na lep
ložku do výdavkovej časti určite navrhnem. Čo sa bývalému hlavnému kontrolórovi, ktorý tvrdil, že
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tam má problémy. Druhý príklad sa týka stolného
tenisu. Loptové hry mi boli vždy sympatické, a tak
sme začali organizovať turnaje. Na začiatku bola
skupina mladých chalanov nadšená a mali víziu zapojiť sa do organizovanej súťaže. V tejto súvislosti
som im vysvetlil, že pravidelné súťaženie prináša
náklady, ktoré som bol ochotný zabezpečiť, ale prináša aj zodpovednosť. Stolnotenisová základňa pre
súťaženie je úzka, a tak sme ostali pri občasných
turnajoch. Aj tak si myslím, že takéto snaženie má
zmysel. Tým chcem naznačiť autorovi otázky, že
tá snaha musí vychádzať od ľudí. Teda presvedčiť
kompetentných v obci, že žiadaná investícia bude
prinášať tie spomínané imaginárne hodnoty. Bez
tohto druhu informácií bude „triafanie sa“ do potrieb občanov veľmi nepresné.
Máme multifunkčné ihrisko a na ňom sa dá hrať
tenis aj volejbal, práve z tohto dôvodu som trval na
tom, aby na ňom boli pre tieto športy urobené čiary.
Technické nedostatky sú len nedostatky, ktoré sa
dajú odstrániť. Myslím si, že nech ma požiadal ktokoľvek z obce o akúkoľvek podporu pre akýkoľvek
druh športu, v rámci možností som nikdy neodmietol. A v tom sa nemienim zmeniť.
Uvediem ešte jeden príklad. V minulom roku nás
(myslím orgány obce) o konkrétnu pomoc požiadala skupina občanov, ktorí sa zaoberali motokrosom.
Preniesol som to na pôdu zastupiteľstva a výsledok
bol, že sa niektorí ironicky usmievali. Opäť ma tí
ľudia oslovili a ja som znova na pôdu zastupiteľstva predniesol návrh, kde za pomoc pri vybavení
4. Šport a jeho výkonnostná forma, ktorá sa nájmu na potrebný pozemok, by táto skupina ľudí
dotýka našej obce, je záležitosť výrazne stratová. vybudovala základ pre hokejový štadión (znie to
Nech by sa naše futbalové družstvá snažili akokoľ- príliš honosne – aby sa dal urobiť v zime prírodný
vek, nevytvoria pre športovú činnosť žiadne príj- ľad). A opäť žiadna konkrétna reakcia. Možno si títo
my. Ak sa budeme pozerať na náš šport a konkrétne žiadatelia dodnes myslia, že som pre nich nechcel
futbal cez množstvo peňazí vynaložených na jeho nič urobiť, ale v takýchto záležitostiach musí byť
chod, tak ekonóm by nám poradil, aby sme takú, jednota v orgánoch obce. Osobne som za motokroz pohľadu ekonomiky nezmyselnú činnosť, ukon- sovú a cyklokrosovú dráhu, aby boli zregulované
čili a ušetríme 10 – 15 tisíc EUR ročne. Tento pohľad tie divoké jazdy anonymných jazdcov po našich
na šport som dohnal do extrému a viem si predsta- stráňach. Tým chcem upozorniť, že starosta obce
viť množstvo našich občanov, ktorí by mi povedali, nepresúva peniaze. Môže to navrhnúť, ale toto je
že mi asi preskočilo, veď šport a futbal nie sú len kompetencia zastupiteľstva, ale znova opakujem,
peniaze, sú to emócie, je to o morálke, o disciplíne, že športové aktivity sú mi blízke.
je to o pravidlách a najmä pravidlách fair-play. Toto
všetko buduje naše duchovno, ktoré je nemerateľ5. Zamestnanosť alebo naopak nezamestnané peniazmi. Spomeniem svoj vlastný príklad. Pred nosť je sprievodným javom ekonomiky, ktorá má
desiatimi rokmi som začal pôsobiť ako tréner. Na v dnešnej dobe globálny charakter. Samozrejme, že
začiatku som bol ako tréner úplný laik a ani dnes každý by chcel, aby zamestnanosť bola sto percentnie som lepší. To, čo považujem za svoju tréner- ná alebo, aby ponuka prevyšovala dopyt. Myslím si,
skú prednosť, je schopnosť motivovať. Chlapci že obec ako samosprávny orgán nemá veľa aktívboli ochotní venovať sa tréningu bez ohľadu na nych možností tento stav efektívne ovplyvňovať.
nedostatočné materiálne podmienky, bez ohľa- Naša obec nie je súčasťou regiónu, ktorý by bol prídu na veci, týkajúce sa peňazí. Pre mňa osobne je ťažlivý pre podnikateľské prostredie. Treba najprv
najväčšia satisfakcia to, keď sa ma, dnes už dospelí zmeniť, vylepšiť regionálne ekonomické črty, hlavľudia, spýtajú: Ako tréner? Nespomínajú na dobu, ne cestnú infraštruktúru a potom to bude mať dokeď sme mali iba šesť nekvalitných lôpt, keď sme pad aj na jednotlivé obce. Z kontaktov so známymi
trénovali za „Bunkou“ vo vode a blate. Ten zmysel z Poľska a Čiech môžem prezentovať ich pohľad na
nie je v jednej sezóne alebo v jednom rozpočtovom našu obec a pre nich bolo dôležité zistenie, že obec
období. Výkonnostný šport má prinášať iné hodno- je koncová. Teda na konci obce sa treba obrátiť a vráty, ak zo svojho snaženia zľavíme, tak síce ušetrí- tiť sa späť. Táto vlastnosť našej obce sa môže javiť
me, ale aj prínos tých imaginárnych hodnôt bude ako nevýhoda, ale stretol som sa aj s názormi, že by
menší. Ak prestaneme celkom, tak aj prínos bude to mohla byť výhoda v zmysle kľudného, oddychonulový. Tým nechcem povedať, že budeme horší vého prostredia. V každom prípade by mala obec
ľudia. Ale v tomto ohľade sa prestaneme snažiť byť prezentovať samú seba, či už prostredníctvom tlalepší. Tým smerujem k podstate tejto otázky, a tým čených informácií (knihy, monografie, letáky) alebo
je tlak zdola. Tu musí byť aspoň primeraná maso- elektronických informácií (internetový priestor).
vosť, aby bola primerane zdôvodniteľná akákoľvek Myslím, že prezentácia obce je na dobrej úrovni
investícia (to sú tie ihriská). Uvediem dva príklady. a tu treba spomenúť našu vynovenú web stránku. Je
Určite ste si všimli, že v Nižnej sa veľmi spopula- to informácia, že sú v našej obci aktívni ľudia, že verizoval florbal. Boli a sú tam nadšení a presvedčiví dia používať moderné technológie, že im záleží na
tréneri, ktorí stiahli hráčov a mládežnícky futbal prezentácii obce. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli
toto riešenie zabezpečí vplyv na konanie konateľa.
Osobne si myslím, že to nefunguje a výsledok tohto
riešenia je len dojem väčšieho čerpania zo mzdových prostriedkov. Píšem dojem preto, lebo všetky
tieto finančné prostriedky sa síce vrátia, ale do príjmovej časti a dojem väčšieho čerpania ostáva.
Ďalšiu možnosť riešenia vidím vo vytvorení
ďalšej obchodnej spoločnosti (s.r.o.), ktorou by vydelili všetky podnikateľské aktivity alebo aktivity,
ktoré pre vnímanie Daňového úradu, podnikateľskými aktivitami sú (vodovod, doprava a pod.).
V príspevkových organizáciách by ostali činnosti,
ktoré majú výsostne verejno-prospešný charakter.
Samozrejme chápem, že vytváranie obchodných
spoločností je kompetencia obecného zastupiteľstva, ale ja dúfam, že nové zloženie zastupiteľstva
túto potrebu pochopí a príjme, pretože toto súčasné zastupiteľstvo túto možnosť odmietlo.
Čo sa týka personálnych riešení, ak vznikne potreba obsadenia eventuálnych nových pracovných
miest, budem sa snažiť z praktických dôvodov využiť súčasný potenciál úradu. Ak to nebude možné, som presvedčený, že v obci je veľa schopných
a šikovných ľudí, ktorí by vedeli tento „problém“ vyriešiť. Ešte raz chcem zdôrazniť, že táto problematika môže vzbudzovať nevôľu a robiť zlú krv v našej
obecnej spoločnosti. Vytvára neprimeraný a neoprávnený tlak na pracovníkov obce. Ľudské vzťahy
sú pre mňa veľmi dôležité, a preto som sa správal
a budem sa správať tak ako som to popísal.
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k tejto zmene. Čo sa týka obecnej legislatívy, tak nájom priestorov v našej obci je jeden z najmenších
v okolí (nová predajňa p. Fernezu) a pre lekárov je
dokonca nulový. Ani to však nemusí byť to najdôležitejšie (viď. príklad stomatológa). Som presvedčený, že obecné orgány v akomkoľvek zložení, by
svedomito posudzovali akúkoľvek možnosť pozitívneho ovplyvnenia zamestnanosti v obci.

6. Otázka mohla byť konkrétnejšia, pretože obec
je účastníkom viacerých sporov. Niekoľko sporov
bolo začatých vo veci vymáhania pohľadávok na
neplatičov, kedy tá miera trpezlivosti prekročila
únosnú mieru.
Vedieme súdny spor o vypratanie obecných
priestorov so Stavebným podnikom. Zmluva s týmto nájomcom nebola schválená obecným zastupiteľstvom a výpovedné dôvody boli také, že sa zmluva takmer nedala vypovedať a dokonca nájomca
istý čas prežíval „nájomné prázdniny“. Spor sa po
odvolaní na Krajskom súde vracia na pôdu Okresného súdu.
Ďalší spor súvisí s projektom kanalizácie v obci,
kedy Oravská vodárenská spoločnosť sa primeraným spôsobom pričinila o zrušenie územného
rozhodnutia, kde sme po vyčerpaní odvolacích
možností žalovali ústredný orgán štátnej správy
– ministerstvo. Žalobou sa snažíme, aby súd svojim rozhodnutím zrušil rozhodnutie príslušného
ministerstva. Vo veci pojednáva Krajský súd v Bratislave a už viac ako rok čakáme na vytýčenie pojednávania. Bez územného rozhodnutia nemôžeme
začať stavebné konanie, a teda nemôžeme dostať
stavebné rozhodnutie, ktoré je podmienkou snahy
o čerpanie z fondov EÚ.
Naposledy nás žalovala obec Mútne o určenie
vlastníctva k vodovodu. Keďže sa jedná o udalosti staršieho dáta, je to náročné dokazovanie. Samozrejme, že vychádzame z toho, že obec Mútne
nemá žiadne vlastnícke práva k predmetu sporu.
Vtedajšie zastupiteľstvo, ktoré jediné má túto kompetenciu, dovolilo obci Mútne užívať vodu, ktorá
v tom čase bola nadbytočná. V súvislosti s vodovodom existuje niekoľko zmlúv, ktoré zásadne
a hlavne v neprospech obce upravujú rôzne vzťahy,
a ktoré neboli schválené obecným zastupiteľstvom.
Píšem to preto, lebo zásadné ekonomické kompetencie patria zastupiteľstvu. Ja som počas celého
pôsobenia vo funkcii starostu obce presviedčal
obecné zastupiteľstvo, aby vykonalo kroky k eliminácii tohto stavu, ale nepodarilo sa mi to.
Na spadnutie je žaloba zo strany Územnej
polikliniky v Námestove, ktorá nás chce žalovať
o cca 1 milión korún. Táto suma súvisí s prestavbou priestorov Rýchlej záchrannej služby. Zatiaľ
hodnotia argumentačnú pozíciu.
Ing. Juraj Ligoš, narodený 01. 09. 1977, ženatý dve deti,
mám ukončenú Lesnícku fakultu vo Zvolene. Hneď po vysokej
škole som na krátky čas pracoval v Nemecku, v záhradníckej
firme. Potom som si odslúžil povinnú civilnú vojenskú službu
na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne na odbore pôdohospodárstva, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ako
pomocný pracovník na PC. Po skončení služby som pracoval
na Okresnom úrade v Tvrdošíne v pozícii Vedúceho oddelenia
lesného hospodárstva a poľovníctva. Po vytvorení špecializovanej štátnej správy v roku 2004 pracujem na Obvodnom
lesnom úrade v Dolnom Kubíne na pracovisku v Námestove
až doteraz. Ovládam mierne pokročilo nemecký jazyk, popri
tom som vykonával 4 roky funkciu poslanca tunajšieho OZ
a som členom stavebnej komisie. Medzi moje záľuby patrí pre-

tohto problému aj realizovať. Musím však povedať
a byť úprimný, že aj ja sám mám problém stanovenú rýchlosť v obci dodržiavať. Nezodpovedanou
otázkou ostáva, prečo to tak je, že na Slovensku, a to
vo väčšine prípadov, sa v obciach prekračujú rýchlosti. Z vlastnej skúsenosti viem, že v zahraničí,
predovšetkým v Nemecku, tento problém nemajú,
pretože jednoducho stanovené rýchlosti v obciach
proste dodržiavajú (rýchle aj pomalé autá, mladí aj
starší šoféri a pod.). Ja si osobne myslím, že je to celoplošný problém vybudovanosti dopravnej siete
v rámci Slovenska. Pokiaľ šofér v zahraničí vie, že
prejde obcou a za obcou sa hneď pripojí na diaľnicu, prečo by v obci prekračoval rýchlosť. U nás, síce
už je to lepšie ako v minulosti, ale keď rovnaký čas
cesty trvá, napr. z našej obce do Žiliny ako zo Žiliny
do BA, tak potom v obciach prekračujeme rýchlosti.
Buďme optimisti a tešme sa z toho, že budeme mať
vybudované lepšie cesty a tento problém celoplošne jednoducho vypadne z našich obcí.

Rešpekt k pravde a vôľa
k rozumným činom,
pretože kto chce hľadá
spôsoby, kto nechce
hľadá dôvody...
dovšetkým príroda, hubárčenie, turistika, rodina, záhrada,
domáce kutilstvo, v mladšom veku aktívne šport – hlavne futbal, dnes šport, ale len veľmi rekreačne.
1. Na komplexnú rekonštrukciu centra obce je
vypracovanýprojekt(myslím,žegrafickyjeznázornený aj na obecnej stránke), ktorý nám po predložení na schválenie, bohužiaľ, nebol schválený tak, ako
sa to udialo v mnohých obciach a mestách, ktoré sa
v tomto čase aj realizujú. Tento projekt komplexne
rieši priestory okolo katolíckeho domu, pošty, kultúrneho domu, parkovacie miesta, park, chodníky,
autobusové zástavky, atď. Z hľadiska finančného
je u nás zatiaľ nemožné tento projekt realizovať
z vlastných prostriedkov. Zastávam názor, tento
projekt použiť pri ďalšej možnej výzve na predloženie projektu a urobiť všetko pre to, aby sa mohol
tento projekt u nás realizovať.
2. Problematika rýchlosti áut v našej obci je
aktuálna tak, ako to je aj v iných obciach. Možnosti
jej riešenia je niekoľko. Azda najjednoduchšia by
bola na každých úsekoch dať obmedzujúcu značku rýchlosti, i keď ako sami vieme, v obci je 50-tka.
Keby ju šoféri dodržiavali, bolo by po probléme.
Z toho vyplýva, že značky umiestniť je síce jednoduché, len tento problém vôbec nevyriešia. Ďalším
zo spôsobov by bolo dohodnúť s príslušníkmi PZ
(policajtmi) pravidelné meranie rýchlosti v obci,
a týmto spôsobom dosiahnuť, výchovou našich
šoférov, dodržiavanie stanovenej rýchlosti. Ďalším
zo spôsobov vyriešenia tohto problému by bolo
umiestniť na vhodné miesta spomaľovacie pásy,
tzv. retardéry. Tento spôsob by bol do značnej miery jednoduchý, bez prítomnosti policajtov a azda
z navrhnutých spôsobov aj najúčinnejší. Je tu otázka, či by to z pohľadu Zákona o pozemných komunikáciách vyhovovalo. Tento spôsob by musel byť
prerokovaný min. na schôdzi OZ a odsúhlasený
Úradom dopravy a či vôbec by mohol byť trvalý, vo
vzťahu k zimnej údržbe. Všetko to je o komunikácii
s ľuďmi a prijaté opatrenia vo vzťahu k vyriešeniu

3. Veľmi dobre a trefne postavená otázka, no
musím povedať, že v tomto predvolebnom čase
veľmi citlivá a ťažká. V prvom rade treba povedať,
že keď si pozrieme počty jednotlivých kandidátov
na starostu v jednotlivých obciach, tak je to zároveň aj určitý ukazovateľ toho, ako sú ľudia spokojní
so súčasným starostom obce, a tým aj fungovaním
celého obecného úradu. Pokiaľ sa týka odpovede na
personálne zloženie obecného úradu, na to nemám
konkrétnu odpoveď, pretože na personálne zloženie ani nemám konkrétne persóny, teda osoby.
V tejto otázke personálneho obsadenia mám úplne jasno, proste kolegom alebo kolegyňou nového
starostu sa môže stať hocikto, kto splní stanovené
podmienky na konkrétnu pozíciu prostredníctvom výberového konania. Pokojne sa môže stať,
že to budú aj niektorí zo súčasných zamestnancov.
Spôsob doterajšieho obsadzovania pracovných pozícií, ba dokonca vytvárania ďalších nezmyselných
miest je jedným z dôvodov mojej kandidatúry.
V prvom rade hneď na začiatku je potrebné vykonať prehodnotenie pracovných náplní jednotlivých
zamestnancov, t.j. od samotného prednostu až po
upratovačku, proste všetkých, aby bolo jasné, kto
čo má robiť a zároveň, kto má akú zodpovednosť za
vykonanú prácu, aby sa neopakovali situácie, keď
pri nejakom pochybení nemáme, resp. nevieme
povedať, kto je za vzniknutú situáciu zodpovedný
(hovorím z vlastnej skúsenosti zo zasadnutia OZ).
Z tohto celého potom bude jasnejšia aj potreba
počtu zamestnancov obecného úradu (myslím
všetkých zamestnancov obce – obec, prevádzka,
škôlka, škola a pod.). Nechcem vôbec dopredu hovoriť, že dnes je na obecnom úrade zamestnaných
veľa alebo málo ľudí, pretože skutočne to neviem
dnes posúdiť, lebo nikdy sa o tom na OZ nehovorilo,
teda nemal som možnosť sa o tom bližšie dozvedieť. Môže sa ľahko stať, že na obecnom úrade, čo sa
týka personálneho obsadenia sa vymenia len niektorí ľudia a niektorí nie, pretože ako som už vyššie
uviedol, každý kto bude mať záujem pracovať na
obecnom úrade, bude mať rovnaké šance zamestnať sa. To isté sa týka aj zadávania určitých dodávateľských prác pre obec (stavebné práce, objednávky na rôzne tovary a služby). Táto problematika ma
v obci dlhodobo trápi, pretože som zástanca toho,
aby vždy pred každou objednávkou, resp. zákazkou tovarov a služieb existoval na úradnej tabuli
a internetovej stránke možný termín prihlásiť sa komukoľvek, a tak mať možnosť rozhodnúť, čo bude
pre obec najvýhodnejšie riešenie. Samozrejme, to

najlacnejšie nemusí byť vždy to najlepšie. Ale to už
nasleduje ďalej a je to vec výberu po zohľadnení
všetkých kladov a záporov. Čo sa týka tejto otázky
je dôležité, aby občan mal možnosť sa vždy dozvedieť v predstihu o plánovaných činnostiach v obci
(výberové konania, stavebné práce, tovary a rôzne
služby) a v prípade ich záujmu sa na ne prihlásiť
v rámci súťaže, výberových konaní, obstarávaní
a pod. Myslím si, že z tohto môjho vyjadrenia každý
pochopil, že na každého občana v obci sa snažím
mať rovnaký uhol pohľadu bez rozdielu a nemôžem dnes hovoriť o personálnom obsadení obecného úradu, keďže podľa môjho názoru, to môže byť
skutočne každý, kto má chuť poctivo pracovať.

4. Čo sa týka priamych nákladov obce na futbal
formou dotácie z obce, bez dotácie súkromného
sektoru, dosahujú ročne minimálne tých vyššie
uvedených 15 000 EUR (to hovorí rozpočet). Samozrejme, treba si pritom uvedomiť aj výšku súťaže,
ktorú dnes naše futbalové mužstvá hrajú. Je to
priama úmera tomu, čím vyššia súťaž, tým vyššie
náklady. Som toho názoru, že by bolo na škodu veci
aby mužstvá hrali kvôli nižším nákladom nižšiu
súťaž. To by celá futbalová súťaž stratila zmysel
a bola by pre mužstvá demotivujúca. To určite nikto
nechce. Jednou z možností úspory by bolo dobre,
podotýkam ak to tak nie je, sprehľadniť tok financií
v TJ TATRAN a ak sú možnosti zníženia nákladov,
tak ich treba znížiť na únosnú možnú mieru. Samozrejme pritom funkcionári TJ TATRAN nesmú čakať
každoročne len na finančnú dotáciu od obce, ale robiť všetko preto, aby sa futbalová súťaž finančne posilnila cez súkromný sektor formou rôznych sponzorov, ktorým sa páči naša futbalová súťaž. Pritom
ostáva nezodpovedaná otázka do akej miery (na
koľko percent) sa dajú celkové náklady združenia
TJ TATRAN pokryť formou súkromných sponzorov,
príp. členského príspevku a do akej miery formou
obecnej dotácie pri rôznych stupňoch, resp. úrovniach súťaže. Pretože, ak by sa povedalo, že pokiaľ
nebudú sponzori, tak náklady na futbal sa ľahko pokryjú z obecnej dotácie, je nemotivujúce a bez snahy zháňať sponzorov. Touto myšlienku som chcel
len povedať, aby združenie TJ TATRAN aktívne
využilo všetky možnosti financovania, a tým by sa
mohli znížiť príspevky obce pre tento druh športu,
ktoré by sa potom mohli použiť na rozvoj ďalších
druhov športových aktivít v obci. Sú športy (stolný
tenis, šach, basketbal, volejbal), ktoré sa dajú hrať aj
pri nižších nákladoch ako je potrebné pre futbalovú súťaž, na dosť vysokej úrovni. Problémom pre
rozvoj iných športových aktivít ako je futbal je skôr
chuť mladých vôbec takýto druh športu trénovať
a pre starších a ochotných ľudí takéto druhy športu presadiť a zatraktívniť pre mladých. Ďalšia časť
otázky sa týka možností rozšírenia hracích plôch
pre iné druhy športov. Jednou z možností je dlho
pretriasaný projekt výstavby novej telocvične
formou dotácie a možnosti vybudovania ďalších
umelých plôch podobných tej, ako je súčasná za
budovou základnej školy, taktiež formou dotácie.
Priestor na ich výstavbu by sa dal nájsť (min. 2 miesta by sa našli), no nateraz nechcem túto kapitolu
ďalej rozvíjať. Schválne hovorím o formách dotácie, pretože ešte kým sa dá, je potreba využiť každú
možnosť čerpania, lebo ako som aj spomínal na
niektorom OZ, čas pre čerpanie dotácií nie je neurčitý, ale sa zakrátko môže veľmi rýchlo skončiť. Čo
sa týka cyklokrosu alebo motokrosu ostáva problém vyhradenia stáleho priestoru, pozemku v katastri našej obce na rozvoj tohto druhu športu. Na
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Som zástancom názoru, už na samom začiatku
volebného obdobia som navrhoval Chatu Pilsko
zavrieť, aspoň by nevytvárala stratu (prípadne
nechať fungovať len bar) a ponúknuť Chatu Pilsko
do dlhodobého prenájmu, t.j. min. 20 rokov. Po
zverejnení nejakých 3–6 mesiacov vec posúdiť
a skúsiť, ak by bol záujem to za určitých podmienok
prenajať. Mal som možnosť byť pred 3 týždňami
v Pieninách a tam s chatou vo vlastníctve obce mali
presne ten istý problém. Zastarané ubytovacie zariadenia, od ktorých sa všetko odvíja – spokojnosť
návštevníkov, teplo, náklady na energie a pod. Pre
nich, ktorí ju pre obec ako konateľ spravovali, videli
možnosť v dlhodobom prenájme, teda nájomca by
mal záujem aj priestory chaty prerobiť a skvalitniť.
To ma utvrdilo v tom, že keď som o tom hovoril
u nás na schôdzi nebol to len môj jediný názor na
dlhodobejší prenájom. Ale to som sa už moc zamotal o jednej konkrétnej veci. Neviem ďalej povedať
5. Keď som odpovedal na otázku týkajúcu sa a posúdiť, či boli nejaké záujmy za posledné obpersonálnych zmien po voľbách, myslel som si dobie zo strany cudzích investorov u nás v obci
a budem úprimný, že tú ťažšiu otázku už mám za do niečoho zaujímavého investovať a ak áno, ako
sebou. Mýlil som sa. Toto je otázka určite z tých s nimi bolo vo veci jednané, pretože aj tu by som
„lepších“. Samozrejme tak, ako je postavená otáz- videl určitý priestor na možnú komunikáciu a zvaka, by bolo najideálnejšie, ba priam až idylickou žovania pre a proti, s cieľom vytvorenia nových
predstavou, aby všetci pracujúci občania mohli pracovných miest, vec podporiť. Takže na záver by
pracovať v obci, v ktorej aj žijú. Azda, až na niektoré som povedal len toľko, že dnes v čase krízy je ťažko
výnimky to je nemožná predstava. V prvom rade si o takejto otázke povedať jednoznačnú odpoveď,
treba položiť otázku, na čo naša obec vôbec má a čo pričom netreba sa hneď vzdávať, je potreba sa viac
chceme v nej rozvíjať. Poloha obce je dosť nešťast- zviditeľniť a svojím spôsobom aj predať, veci ohľadná, pretože nie je tranzitná, cez ktorú sa pokraču- ne zvýšenia dlhodobej zamestnanosti podporiť
je ďalej a nie je hraničným prechodom do Poľska. a zase neplakať nad tým, že niečo v obci mohlo funNa jednej strane, ako píšem, je to nešťastné, ale na govať a doteraz nefunguje preto alebo už ono, ale
strane druhej, je to zase naopak veľmi dobré, až ponúknuť riešenia, ako veci znova oživiť, aby zase
vzácne. Preto, ako vyššie píšem, čo vlastne chceme fungovali, prípadne celkom zmeniť ich účel na iný,
v obci rozvíjať a akým smerom sa uberať (podniky ktorý prípadne je dnes potrebný a v obci chýbajúpodobným f. Materasso, turizmus, agroturistika, ci.
zimné športy, ťažba nevyhradených hornín, ťažba
a pestovanie lesa a pod.)? Pokiaľ dokážeme spo6. Pokiaľ predkladateľ otázky vie o dvoch súdľahlivo zodpovedať podstatnú prvú otázku dajú nych sporoch, mal uviesť, o aké súdne spory sa jedsa v tomto smere zo strany obce vytvoriť priazni- ná. Ja ako poslanec mám vedomosť o jednom súdvejšie podmienky, pre určitý druh spomínaného nom spore s obcou Mútne a potom druhý by som
odvetvia, na úkor iných obcí a takto to vhodným nenazýval ani ako súdny spor, pretože sa jedná
spôsobom zatraktívniť. Boli tu v poslednej dobe o jeden z posledných, ak nie celkom posledný
niektoré snahy investorov ako napr.: v časti zvanej opravný prostriedok voči rozhodnutiu Krajského
„Jednotka“, ťažiť nevyhradenú horninu v starom úradu životného prostredia v Žiline, ktorým nám
lome. Našťastie to bolo z viacerých rezortov za- obci Oravské Veselé bolo zrušené územné rozmietnuté. Ďalším príkladom bola snaha vybudovať hodnutie vlastnej kanalizácie a ČOV. Ako poslanec
SKI areál Pilsko, čo taktiež nebolo jednoznačne z oficiálnych zasadnutí nemám vedomosť o inom
podporované. Zase na druhej strane, existujúcu súdnom spore, jedine ak ešte spor s predajňou staa dúfam aj prosperujúcu f. Materasso v tomto sme- vebnín Stavebného podniku, ale o tom by som sa
re treba podľa možností podporovať už len preto, v tejto ankete nechcel zmieňovať, lebo neviem poveže zamestnáva značný počet našich občanov (napr. dať, či skutočne v tejto veci prebieha súdny spor alespomeniem len maličkosť ohľadne nespokojnosti bo nie. Takže ak dovolíte, podrobnejšie sa vyjadrím
s kvalitou a množstvom stravy zo strany obce – vý- k súdnemu sporu s obcou Mútne a vlastne, prečo
varovne. Tu vidím veľký problém a deficit v rokova- to celé dospelo až na súd. Tak, ako bolo popísané
ní nášho starostu a konateľa firmy, aby sa s okam- v posledných vydaných Zvestiach, aj zmluvy o tom
žitou platnosťou zjednala náprava. Myslím tým, že hovoria, že pri výstavbe obecného vodovodu sa
z takýchto jednaní sa má jasne pomenovať prob- v roku 1993 obec O. Veselé podieľala spolu s dolém a je na starostovi a ďalších pracovníkoch, prí- táciou v sume cca 7,000000,– Sk a Obec Mútne
padne aj OZ tento problém odstrániť a zjednať ná- v sume 1,915000,– Sk. To znamená, že keď tieto
pravu, prípadne sa aj pokoriť a za vzniknuté chyby finančné vstupy prepočítame na veľkosť podielu,
sa ospravedlniť). Z tejto mojej úvahy usudzujem, dostaneme výsledok cca 77,78% podielu financií
že ľudia v obci nemajú záujem podporovať mega- v stavbe vodovodu Randová Rad B zo strany O. Velomanské projekty, azda podporovať a vylepšovať selé a zvyšných 22,22% podielu financií v stavbe zo
to, čo funguje. Značný potenciál taktiež vidím pri strany obce Mútne. To samozrejme činí priamo len
realizácii schválených projektov obce, aby boli pri vynaložené finančné náklady jednotlivých obcí,
ich realizácií využité naše tunajšie firmy, resp. naši nehovoriac o tom, že celé vybavenie a organizácia
ľudia (v mnohých prípadoch nejde o malé práce). výstavby stavby bola pod hlavičkou obce O. VeseTreba taktiež povedať, že veci, ktoré nefungujú lé. Táto dosť podstatná vec, prospešná pre obec
v obci treba prehodnotiť a ponúknuť nové riešenia O. Veselé, ako aj ďalšie obce, sa nikde v zmluvách
(príkladom je totálne nefungujúca Chata Pilsko). neuvádza. Treba pri všetkej úcte povedať, že keby
tento druh športu je potrebný dosť veľký ucelený
priestor, mimo intravilánu obce, kde takéto plochy
vo vlastníctve obce chýbajú, a tým pádom narážam
hneď na prvý problém, ktorým je rozdrobené vlastníctvo pozemkov. V intraviláne je tento druh športu
rušivým elementom a mimo intravilánu sú zväčša
plochy, ktoré sa striedajú s lesom, kde je to zo zákona o lesoch neprípustné (sme svedkami toho, že
sa to veľmi porušuje a dnes sa to stalo doslova národným športom). K tejto otázke ostávam otvorený
a pokiaľ by sa takáto plocha naozaj našla (najlepšie
druh pozemku – ostatná plocha, lebo je to k dnešnej
legislatíve najjednoduchšie) som samozrejme
ochotný tento druh športu rôznym spôsobom podporiť. Poslednej časti otázky celkom nerozumiem,
lebo pokiaľ dievčatá chcú a budú chcieť, dokážu
zahrať veľmi pekný futbal, niekedy aj porovnateľný
tomu nášmu mužskému.
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v tom čase nebolo našej obce, keď odhliadneme od
vložených financií jednotlivých obcí, tak neviem
s istotou povedať, či by bolo dnes sa vôbec o čo
súdiť. Poďme ale ďalej. Na prelome rokov 1993
a 1994, z doposiaľ neznámych dôvodov, bola prijatá notárska zápisnica, kde sa zrazu hovorí o podiele
na stavbe Randová Rad B (t.j. prerušovacia komora 1
až 4) pre obe obce O. Veselé a Mútne v 1/2, teda 50 %
na 50 %. Nasledovali roky, v ktorých boli uzatvorené
zmluvy so súčasnou OVS, ale to nie je predmetom
súdneho sporu, tak o tom sa nebudem zmieňovať.
V rámci podkladov k dotknutej stavbe, táto stavba
sa nedostala na zápis do katastra, prebehol v našej
obci ROEP, došlo k zmene parcelných čísel a pod.,
teda nastala situácia, keď stavba sa nenachádzala
v katastri nehnuteľností. Jednoducho stavba bola
postavená, ale papiere neboli dotiahnuté do konca
a v katastri nehnuteľností stavba vodovod Záchyt
Rad A ako aj prívodné potrubie Randová Rad B sa
nenachádzali. Ako sa to celé zistilo? Na predmetnú
stavbu skončila v roku 2003 alebo 2004 so štátnymi Lesmi SR nájomná zmluva a jednoducho povedané, pôvodné parcely zakomponované v nájomnej zmluve, sa pri súčasnom stave po vyhotovení
ROEPu už nenachádzali. Nastal problém s pozemkami, na ktorých sa nachádzajú súčasné stavby.
Ja, ako poslanec v tejto situácii som navrhol, tento
návrh bol jednohlasne prijatý, že existujúce stavby
vodovodu treba vysporiadať, t.j. existujúce plochy
stavieb aj s oplotením (myslím tým záchyt prameňa aj prušovacie komory s manipulačnou plochou)
geometricky zamerať a trvale vyňať z lesných pozemkov s odôvodnením, že sa tam nachádzajú
spomínané stavby. Toto celé prebehlo na tunajšom
lesnom úrade, kde sa aj podarilo celé vyňatie pozemkov oslobodiť od platenia odvodov štátu. Nasledoval krok nášho obecného úradu (bez vyňatia
z lesných pozemkov by sa to nedalo), presnejšie
prednosta, aj som to niekoľkokrát avizoval, keďže
sú už pozemky vyňaté, aby ako príslušná obec daného územia dotknutým stavbám pridelila súpisné
čísla (dôvod – dostať konečne existujúce stavby do
katastra, aby sa na pozemky mohla opätovne urobiť nájomná zmluva na jednotlivé stavby), t.j. rozhodnutie o pridelených súpisných číslach stavieb
dať zapísať do katastra nehnuteľností, pri zachovaní vlastnených podielov v stavbe jednotlivých
obcí O. Veselé a Mútne, tzn. stavba Randová Rad B
v podiele 77,78% k 22,22% alebo ako hovorí druhá
zmluva v podiele 50% k 50% a samozrejme stavba
Záchyt prameňa Rad A v 1/1 pre obec O. Veselé –
to ani nikto z obcí nespochybňuje. Čo sa však stalo
a nemalo sa stať, a to bol skutočne nielen mnou, ale
aj niektorými ďalšími poslancami starosta upozornený, že stavbu Randová Rad B, v ktorej nepochybne obec Mútne má podiel min. už spomenutých
1,915000,–Sk, dal na katastri nehnuteľností zapísať
dotknutú stavbu v podiele 1/1 pre obec O. Veselé.
Sám osobne sa pýtam a aj vás čitatelia sa pýtam, či
sme skutočne obec Mútne týmto zápisom neobrali
o tých už spomenutých 1,915000,–Sk a aj napriek
niekoľkým našim upozorneniam aj upozorneniam
obce Mútne na danú skutočnosť, to ostalo zo strany
nášho starostu nezmenené a nepovšimnuté. Nasledovali kroky, o ktorých už všetci vieme, t. j. žaloba
obce Mútne na stranu obce O. Veselé o priznanie
vlastníctva obce Mútne v stavbe Randová Rad B.
Keby takéto niečo podobné urobili aj nám, našej
obci, nezvažovali by sme aj formu nápravy cestou
súdu (samozrejme v prípade, že sa nedá dohodnúť
inak)?
Čo sa týka druhej časti otázky, tak jej celkom ne-

lebo všetko je to záležitosť financií a tieto bude potrebné zohnať. Rešením by mohli byť podľa mňa:
1. Fondy EÚ, pomocou ktorých sa vyriešili a realizovali centrá v obciach nielen v regióne Orava , ale
aj v rámci celého Slovenska; 2. Sponzorská pomoc;
3. Percentuálna (povinná) spoluúčasť obce.
Tiež vidím východisko, pripraviť kompletnú
projektovú dokumentáciu tak, aby sa mohlo začať
s realizáciou po etapách, aby práce boli rozdelené
na viac rokov, v závislosti od finančných možností
obce a aby projekt mohol pokračovať nezávisle od
výsledkov komunálnych volieb.
Plány by som teda zhrnul jednoducho – pokračovať v tom, čo sa začalo (ak sa to bude dať využiť)
a začať tvrdo pracovať.

vybudovať. Pre skvalitnenie, resp. na vytvorenie
kvalitnejších podmienok pre niektoré športy (volejbal, cyklokros, bežecké a zjazdové lyžovanie
a pod.) však podľa mňa veľa nechýba, len veci dokončiť. Navyše niektoré športy – turistika, zimné športy
a pod., je možné robiť aj pri nižších finančných nákladoch, ale pre svoju popularitu si zaslúžia väčšiu
pozornosť a aj výpomoc obce (organizovanie akcií,
pretekov, rôznych podujatí a pod.). Čo sa týka tenisu, tento šport sa dosť rozmáha a stále viac ľudí si
ho obľubuje, len obec zatiaľ nemá preň vytvorené
podmienky. Tu by som videl pre začiatok ako východisko zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s majiteľmi existujúcich kurtov, kým sa nepodarí niečo
vybudovať obci.

2. Dodržiavanie predpísanej rýchlosti na cestách je problém asi v každej obci, ale kontrola jej
dodržiavania je v kompetencií dopravnej polície.
Obecný úrad nemá veľa možností, ako to ovplyvniť.
V prípade obecných ciest, by mohlo byť riešením
umiestnenie spomaľovačov, ale menované cesty sú
štátne a tam to nie je povolené. V zahraničí to riešia aj nástupnými ostrovčekmi v strede cesty, to je
však finančne dosť náročné. Vyriešiť tento problém
bude asi dlhodobá záležitosť. Pre začiatok by mohIng. Albín Maslaňák, narodený 15. 02. 1958, ženatý dve la pomôcť svetelná signalizácia pri vstupe do obce,
deti, mám ukončenú Elektrotechnickú fakultu v Bratislave. ktorá informuje vodiča o jeho rýchlosti.

5. Úprimne poviem, že najradšej by som bol,
keby všetci obyvatelia našej obce mali prácu čo najbližšie k domovu, ale to by sme museli byť géniovia.
Teraz k otázke. V prvom rade som zástancom toho,
aby sme dokázali vytvoriť vhodné podmienky pre
tých, ktorí už v našej obci pôsobia dlhšie, aby od
obce cítili podporu aspoň morálnu a samozrejme
podporiť tie aktivity, ktoré už v obci máme a sú rentabilné. Podľa mňa existencia týchto firiem, aj keď
ich nie je veľa, je pre obec doslova požehnaním,
pretože veľa ľudí nemusí chodiť za prácou mimo
domova. Vedeli by o tom hovoriť tí, ktorí pôsobili,
alebo pôsobia mimo rodiska, či dokonca mimo
republiky. Bude asi ťažké nájsť ideálny spôsob,
ako by sme niekoho presvedčili, aby prišiel práve
do Oravského Veselého. Sú však isté odvetvia, či
profesie, ktoré v obci chýbaju a na tie by sme niekoho prilákať mohli. V obci nemáme napr. takmer
žiadne možnosti stravovania pre turistov, hostí
a pod., neviem, či mám správne informácie, ale ani
možnosti ubytovania nie sú najlepšie, resp. je ich
málo, chcelo by to viac sa zamerať na turizmus,
hodila by sa malá pizzéria a pod. Je to beh na dlhé
trate, ale začať niekde treba a aj keď by to mal byť
niekto, kto by nám zamestnal hoci len pár ľudí, aj
to by bol krok vpred. Ja osobne by som chcel využiť
všetky svoje možnosti, kontakty, či skúsenosti na
to, aby sme tým, ktorí by mali záujem do Veselého
prísť, pomohli nejakým spôsobom naštartovať ich
prípadný nápad.

rozumiem, keďže dvaja z kandidátov sú poslanci,
tak údajne by o danej problematike mali aj vedieť.
A čo súčasný starosta. Ten by nemal tiež čosi o tom
vedieť? Zaujímavé.

Pracoval som v Tesle Orava Nižná – vývojový pracovník – 8
rokov, Závody výpočtovej techniky Námestovo – 4 roky. Od roku 1991 do roku 1997 som pôsobil v Taliansku. Po príchode
som bol niekoľko rokov živnostník, potom som pracoval 10
rokov pre belgickú spoločnosś PUNCH v Námestove, kde som
mal na starosti zabezpečenie výstavby priemyselného areálu na zelenej lúke, od výberu lokality až po realizáciu. Po
ukončení výstavby som pracoval v uvedenom areáli ako manažér údržby a správy budov. Táto práca bola pre mňa veľkým
prínosom v získaní skúseností v oblasti stavebníctva, práce
s ľuďmi, ako aj jazykových zručností. Po získaní oprávnenia
na stavebný dozor sa v súčasnosti venujem stavebnej činnosti. Ovládam aktívne talianský jazyk a pokročilo anglický jazyk.
V komunálnej politike mám určité skúsenosti, pretože som
bol poslancom OZ dve a pol volebného obdobia (z toho dve
obdobia ako zástupca starostu), bol som členom kultúrnej
a soc. komisie. Medzi moje koníčky patrí príroda, včelárstvo, turistika, poľovníctvo (skôr ochranárstvo) a samozrejme
hudba, resp. aktívna muzika.
Vážení spoluobčania, čo sa týka môjho volebného programu, s tým by som vás chcel oboznámiś až v čase predvolebnej
kampane. Požiadavka na tento príspevok prebieha mimo tohto
času.
1. Stred alebo lepšie povedané centrum obce je
dlhodobo téma, o ktorej sa hovorí alebo hovorilo
už dávnejšie. Podľa môjho názoru centrum obce
musíme riešiť. Dnešný stred obce, ak sa to dá vôbec takto nazvať, nie je veľmi reprezentatívny pre
obec a ani dobre neslúži pre jej obyvateľov.Týka
sa to dopravného riešenia, okolia a aj budovy katolíckeho domu, kde nie sú vytvorené podmienky
ani pre spevákov, ani pre rozvíjanie iných činností,
pre ktoré by táto budova mohla byť využitá. Otázka ako, by sa teda dala zodpovedať, nakoľko už
v minulosti boli urobené niektoré kroky (čiastočne
som sa poddieľal na nich aj osobne) a pokiaľ viem
existujú dve štúdie, kde je riešená kompletne celá
zóna, len problém sa musí dotiahnúť do konca. Ja
osobne by som projektové riešenie centra obce dal
ešte na „celoobecnú diskusiu“, po ktorej by sa mohli
zakomponovať niektoré návrhy a nápady od tých,
ktorí vedia k problematike niečo povedať. Otázka
kedy, je na mieste, ale veľmi ťažko na ňu odpovedať,

3. Riešenie personálnej otázky je záležitosť
veľmi citlivá. Momentálne nepoznáme podrobne,
aká je situácia na OcÚ, aké sú pracovné náplne
jednotlivých zamestnancov, povinnosti, je pracovníkov málo, veľa a pod., teda by bolo nekoretné to
hodnotiť. Podľa môjho názoru táto otázka bude na
mieste po voľbách. Zvolený starosta by sa k tomu
mal vyjadriť.
4. Futbal je v našej obci asi naozaj najpopulárnejší šport, to je nepochybne pravdou, ale sú na
to potrebné aj dosť vysoké financie. Táto čiastka,
o ktorej hovoríme, je vysoká a vo veľkej miere zaťažuje obecný rozpočet. Navyše naši futbalisti sa vo
všetkých kategóriách dostali pomerne vysoko, čím
rastú aj finančné náklady. Bolo by ale určite na škodu, ak by sme si tento úspech nevšímali. Sú tu teraz
ale dve veci. Na jednej strane musíme prehodnotiť
výdavky na futbal zo strany obce, na strane druhej
pokračovať v už dosiahnutých úspechoch. To znamená, že ak chceme, aby futbal ostal aspoň na tej
úrovni, kde je dnes a aj naďalej reprezentoval obec,
bude potrebné nájsť okrem obecných peňazí aj
nové zdroje financovania tohto športu tak, aby bol
„od¾ahèený“ obecný rozpočet, a aby potom bolo
možné podporiť aj iné spomínané športové odvetvia. Znamená to, že zainteresovaní okolo futbalu sa
nemôžu spoliehať len na obec, ale musia hľadať aj
iné možnosti finančnej podpory mimo obecný rozpočet (hľadať nových sponzorov, zapojiť rodičov
detí a pod.). Tak to funguje v množstve klubov a verím, že sa to podarí aj v našej obci. Keď už hovoríme
o futbale, nedá mi pripomenúť na tomto mieste aj
iný pohľad. Napriek tomu, že mám futbal celkom
rád, jedno, čo mi na tom trochu vadí (dovolím si to
takto pomenovať), tak to je slabšie zvládnutá výchova, morálka a úroveň vyjadrovania niektorých
„futbalistov“ (ale aj fanúšikov), žiaľ už aj u detských
mužstiev, čo ma od futbalu odrádza. Šport by mal
mládež vychovávať a nie naopak.
V otázke ostatných športov, mám isté predstavy, ako by sme mohli pokročiť, hoci skoro všetko
závisí od financií, najmä ak budeme chcieť niečo

6. Najskôr by som chcel poopraviť text v otázke,
lebo nie dvom, ale trom z kandidátov by informácie
nemali chýbať.
Ak hovoríme o súdnych sporoch, musíme to
rozdeliť. Sú to spory „nevyhnutné“ – napr. ak je obec
donútená vymáhať si isté pohľadávky od neplatičov
a pod., súdnou cestou a napriek snahe dohodnúť
sa k dohode nedošlo, tam si myslím, že je všetko
v poriadku. Obec ani inú možnosť nemá a pohľadávky musí žiaľ vysúdiť. Otázka je pri sporoch, ktoré
vznikli z iných dôvodov, a ktoré momentálne mátajú našu obec. Vyjadrím sa k dvom – so Stavebným
podnikom a s obcou Mútne.
K súdu so Stavebným podnikom odpoviem len
toľko, že pokiaľ mám informácie, tak tento súd vyhral Stavebný podnik.
Čo sa týka sporu s obcou Mútne, tam od posledného zastupiteľstva, ktoré bolo koncom septembra
viem, že konanie, ktoré bolo naplánované v septembri, sa neuskutočnilo a malo nasledovať ďalšie
konanie v októbri. O výsledku zatiaľ informácie
nemám, pretože zasadnutie OZ sa v októbri nekonalo. Pri tomto spore si myslím, že došlo k chybičke zo strany vedenia našej obce. Podľa mňa, prvá
naša chyba, že vôbec tento spor vznikol, sa stala pri
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zápise do katastra nehnuteľností (priznanie vlastníctva – týmto vlastne spor vznikol) a druhá , že neboli využité všetky možnosti, aby žaloba zo strany
Mútneho bola stiahnutá. Viem, že teraz sa to všetko
rôzne interpretuje, začínajú podľa mňa nezmyselné obviňovania, či naopak obhajovanie, ale ešte raz
opakujem, vedenie obce sa tomuto malo vyhnúť.
A aké budú ďalšie kroky? No neviem ako skončilo
posledné pojednávanie, ale podľa mňa to potrvá
ešte dosť dlhý čas, kým sa to uzavrie ak nedôjde
k dohode. Určite budú predvolávať ľudí, ktorí o tom
niečo vedia, môžu nasledovať odvolania a pod.,
a to môže trvať aj roky. Viem, že ani ja ani nikto iný
nemá čarovný prútik, aby to ukončil, ale čím skôr sa
spor ukončí, tým menej to bude stáť. A ďalšou otázkou ostáva, kto už vzniknuté náklady zaplatí?
Ak by som to mal zhrnúť, tak môj názor je, že by
sme sa mali v budúcnosti vyvarovať takýmto neuváženým krokom a urobiť všetko preto, aby sme sa
dohodli. Ja viem, že na prvý pohľad sa zmluvy ohľadom vodovodu zdajú nevýhodné, ale boli podpísané a ak ich chceme zmeniť, musíme hľadať spôsoby
dohody a nie meniť ich jednostranne. Tak isto pri
výpovedi zmluvy existujú nejaké právne pravidlá,
ktoré sa musia rešpektovať. Na záver by som chcel
ešte jeden postreh.
Začína sa čoraz ťažšie odpovedať na tieto otázky, pretože je čas predvolebný a každý začína citlivejšie vnímať akékoľvek slovíčko. Niekedy mám
dokonca pochybnosti, či naozaj chceme veci riešiť,
posúvať sa vpred alebo len vylievať si svoje pocity.
Ja osobne som si vedomý, že nie na všetky otázky
viem perfektne odpovedať, skôr vyjadrujem svoj
názor a určite nechcem podceňovať prácu iných.
Viem, že každý, kto niečo robí, sem tam aj niečo
pokazí, ale na druhej strane treba vedieť chybu aj
chlapský priznať. Majme preto voči sebe toleranciu,
ohľaduplnosť a úctu, lebo pri napádaní a osočovaní
sa nepohneme z miesta.

Volám sa Ivan Patron. Myslím si, že obšírne sa predstavovaś nemusím. Narodil som sa síce v Námestove, ale od svojho
narodenia žijem v Oravskom Veselom, takže mi právom patrí
túto obec nazývaś svojou rodnou. Mám úplne stredoškolské
vzdelanie. Od svojich 22 rokov som začal pracovaś v obci, ako
riaditeľ MKS a po krátkej, trojročnej, prestávke som od roku 1992 do 2006 pracoval vo funkcii prednostu tunajšieho
obecného úradu. Momentálne pracujem taktiež v obci, vo firme Materasso.
1. Na túto tému bolo vypracovaných niekoľko
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Moja idea je postaviť výdavkovú časť rozpočtu
v percentách potrebných na pokrytie potrieb obce.
Príklad: Na voľnočasové aktivity cca 8%. Sumu vyčlenenú na voľný čas rozdeliť v percentách medzi
aktívne komunity (nielen športové), podľa počtu
členov komunity, spoločenských potrieb fungovania záujmovej skupiny, výsledkov, prípadne ďalších
kritérií. Som zástancom demokracie aj v športe. Verím tomu, že v obci máme talenty aj na iné športy,
ako je futbal, len im treba dať šancu, odborné vedenie a vytvoriť priestor. Veľkú úlohu v tomto smere
má škola, cez svoje záujmové krúžky. Verím tomu,
ak k tomu pomôžu aj iné subjekty (podnikateľské,
nadácie, cirkev), môžu fungovať vo Veselom aj iné
2. Problém nedodržiavania rýchlosti v obci, nie športy. Tradícia tu je a aj záujem, nielen detí, mládeje len problémom Mútňanskej cesty a Nižného kon- že, ale aj dospelých. Investície do budovania šporca, týka sa celej obce. Vyskytoval sa aj v minulosti tových areálov, pri momentálnej finančnej situácii
a je nedoriešený stále. Už v minulom volebnom ob- obce, ale aj štátu, sú možné len s podporou fondov
dobí bola snaha na Mútňanskej ceste znížiť rých- EÚ. Uvidíme aké budú výzvy, ale v tomto smere nie
losť na 40 km/h (v tej dobe platila v obci 60-tka). Pes som veľký optimista. Poučme sa z toho, že zničením
je zakopaný v tom, že sa nejedná o majetok obce, jednej športovej plochy na úkor inej, nie je aktívna
cesta je štátna v správe ŽSK. Z tohto dôvodu na všet- pomoc športovým potrebám občanov.
ky opatrenia na donútenie vodičov k dodržiavaniu
rýchlosti je potrebný súhlas správcu a ku všetkým
5. Zamestnanosť robí vrásky na čele predstaviopatreniam ohľadom bezpečnosti premávky sa teľom EÚ, nášho štátu a samozrejme aj mne. Jediné,
vyjadruje Dopravný inšpektorát. Najjednoduchšie čo pri momentálnej finančnej situácií v štáte je moža najúčinnejšie riešenie spomaľovacími prahmi nie né urobiť , je podporovať už jestvujúcich zamestje možné, na ich umiestnenie určite nedostaneme návateľov. Prilákať nových je problém, pretože obec
od správcu cesty súhlas a pravdu povediac, s tým- nevlastní zcelené pozemky ani budovy. Ja osobne
to riešením na štátnej ceste som sa ani nestretol. si beriem príklad z minulosti spojený s výstavbou
Najlacnejšie a najrýchlejšie riešenie je požiadať nového Materassa. Ak má potenciálny investor chuť
dopravnú políciu o častejšiu kontrolu rýchlosti na do výstavby zdroja zamestnanosti, je potrebné mu
uvedených úsekoch a viacej sa zamerať na osvetu v tom všemožne pomôcť, či už sprostredkovaním
(napr. výstražné pútače pri cestách). Samozrejme nadobudnutia pozemku, nájomných zmlúv, dávaideálnym stavom je vybudovanie chodníkov pre ním podporných stanovísk, prípadne spolupodiechodcov. Tie však môžeme budovať iba na miestach ľaním na budovaní infraštruktúry.
kadiaľ nepôjde v budúcnosti kanál, lebo by to bola
Ďalším zdrojom zamestnanosti je cestovný
zbytočná investícia a pri realizácií kanalizácie by sa ruch. Máme peknú prírodu, ale to je veľmi málo na
zničili a samozrejme, nie v poslednom rade, podľa prilákanie turistov. Nemáme vybudovaný servis
finančných možnosti.
pre nich a ani infraštruktúru. V prvom by bolo dobre oprášiť projekt rekonštrukcie cesty do Oravskej
3. Ja osobne nemám celkom jasno na personál- Polhory, cez tzv. Skolisko, čím otvoríme priestor
nom zložení obecného úradu. Netajím sa, že som poľským turistom k nášmu, hoci nie veľkému vleku,
o tom intenzívne nepremýšľal a nepremýšľam. lebo „megaprojekt“ vleku na Pilsko je v nedohľadne
Faktom je, že niektoré posty zrejme bude potrebné a z hľadiska ochrany prírody nie celkom vhodný.
obsadiť novými ľuďmi a čiastočne zmeniť aj organizačnú štruktúru. Osobne mám výhodu v tom, že
6. Čo sa týka súdnych sporov, podľa otázky sú
som bol prednostom OcÚ a poznám pohľad zvnút- dva, poviem laickú odpoveď, lebo nie som v dianí
ra. Teraz som na druhej strane pomyselného okna a viem len o jednom, je to súdny spor s obcou Mutné
a zase mám iný pohľad. Tieto dva pohľady som si ohľadom spoločnej vodovodnej trasy „Prívod vody
spojil a vyšla mi nejaká organizačná štruktúra, z Randovej Rad B“, v ktorom sme zúčastnení ako
ktorý by som chcel realizovať. Čo sa týka nového odporca. Podľa mňa tento súdny spor je už vopred
personálneho obsadenia stále čakám, že sa niekto prehratý a absolútne zbytočný. Prečo prehratý?
mladý a aktívny vynorí v predvolebnej kampani Ak obec Oravské Veselé sa niekedy združila s inou
a uľahčí mi rozhodovanie. Ak nie, tak to budem obcou za určitých podmienok, z čoho jedna bola
musieť riešiť konkurzom, ale to všetko prinesie čas. vyplatenie jednej polovice nákladov na výstavbu,
Myšlienka je omladiť kolektív a vytvoriť jednoliaty, nie je možné bez jej súhlasu si spoločný majetok
efektívny celok, ťahajúci za jeden koniec povrazu privlastniť, ani z tohto združenia vystúpiť . Nemám
v prospech občanov. Dúfam, že sa mi to podarí.
síce právnické vzdelanie, ale podľa mňa je to tak.
Osobne som bol pri zrode tohto združenia, ktoré
4. Šport, zvlášť futbal... . S touto otázkou sa stre- vôbec nebolo ľahké, to sa neukulo za jedno alebo
távam v poslednom čase veľmi často. Je pravda, že dve sedenia starostov a obecných rád, ale toto zdruna futbal nechodím často, ale to neznamená, že som ženie v tom čase sa javilo ako obojstranne prospešproti futbalu. Futbal mal v našej obci tradíciu, pat- né. Ozaj neviem, čo sa udialo, že sme si chceli sporí k hlavným nedeľňajším oddychovým aktivitám mínaný spoločný majetok privlastniť. Mňa osobne
a verím tomu, že aj v budúcnosti patriť bude. Mňa veľmi mrzí, že v čase, keď sa podnikateľské subjekty
osobne veľmi teší, že sa tejto činnosti venuje veľa zlučujú kvôli menším nákladom na výrobu niečodetí, hlavne chlapcov a sú v tejto aktivite aj súťažné ho, a tým aj menšej cene za výrobok (u nás sa jedná
výsledky. Samozrejme, nič nie je zadarmo. Aká je o cenu vody), my sa súdime o rozdelenie.
Ďalší súdny spor je asi s OVS, v ktorom sme (aleskutočne vynaložená suma na futbal, neviem. Asi
v rozmedzí uvedených čísiel. Veľa? Málo? Neviem. bo boli?) ako navrhovateľ. Niečo som zaregistroval,
Všetko by sa malo odvíjať od obecného rozpočtu. že bol skončený, tak možno budem hovoriť od veci.

projektových štúdií. Nemám presné informácie, či
už bola vypracovaná aj projektová dokumentácia,
ale niečo sa mi marí, že už bolo aj nejaké stavebné
konanie. V tomto projekte by mala byť vyriešená aj
bezpečnosť chodcov. Riešenie je jednoduché. Doriešiť majetkoprávne vzťahy (pozemky sú cirkevné), nájsť zdroj financovania a začať s realizáciou.
Podľa balíka peňazí realizácia by mohla byť jednorázová v priebehu roka, dvoch, podľa zverejnených
výziev, prípadne rozdelená na etapy, pri financovaní z vlastných zdrojov so začiatkom v roku 2012.
U mòa realizácia modernizácie centra bude aj vo
volebnom programe.
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Tento súdny spor bol vedený celé volebné obdobie.
Mrzí ma, že to došlo až na Najvyšší súd SR. Mohlo
sa to riešiť jednaním s OVS, keď sa chce, všetko sa
dá. Aj keď (z počutia) sme tento spor vyhrali, mám
obavu, že odkanalizovanie našej obce (resp. začatie s odkanalizovaním) bude v budúcom volebnom
období asi najtvrdším orieškom na rozlúsknutie.
Môj názor na súdne spory bol a je po osobnej
skúsenosti jednoznačný. Súdny spor je potrebné
nechať, ako poslednú alternatívu riešenia problému. Z osobnej praxe viem, že vzniknutý problém,
sa vo väčšine prípadov dá vyriešiť diplomatickým
jednaním a hľadaním alternatív. Súdne spory len
ničia imidž obce a zbytočne čerpajú finančné
prostriedky z obecnej kasy.

5. Oživiś podnikateľskú činnosś Chaty Pilsko.
6. Vybudovaś komunitné centrum a podporovaś všetky
komunity v obci.
7. Kvôli lepšej cezhraničnej spolupráci zrekonštruovaś
cestný prepoj s obcou Sihelné, prípadne Oravskou
Polhorou.
8. Začaś s budovaním kanalizácie v obci.
9. Zrekonštruovaś Obvodné zdravotné stredisko.
Volebný program:
10. Pomáhaś stavebníkom pri vysporiadavaní stavebných
1. Vrátiś obci dobrý chýr, ktorý pretrvával stáročia a právom
pozemkov.
jej patrí.
2. Dokončiś územný plán obce.
3. Budovaním miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
rozšíriś možnosti individuálnej bytovej výstavby.
4. Začaś s budovaním centra obce.

Mojím prvým krokom po zvolení do funkcie
bude hľadanie možnosti zastavenia všetkých súdnych sporov s čo najmenšími finančnými stratami.
Taktiež budem hľadať možnosti na vypovedanie
zmluvy o právnom zastúpení obce. Ide o nie malú
čiastku vo výdavkovej časti rozpočtu a podľa mňa,
úplne zbytočnú.

Obecný úrad

Výsledky referenda konaného dňa 18. 09. 2010
Dňa 18. 09. 2010 sa konalo v poradí už siedme
referendum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, v ktorom mali občania možnosť
rozhodovať v šiestich otázkach, napr. o zúžení imunity poslancov NR SR, o znížení počtu

poslancov zákonodárneho zboru, o zrušení
koncesionárskych poplatkov, obmedzení pri
nákupe motorových vozidiel orgánmi verejnej
moci... Plebiscit ako celok bol neúspešný, pretože k hlasovacím urnám neprišla potrebná

nadpolovičná väčšina občanov s právom hlasovať. Referendum iniciovala v súčasnosti už
parlamentná strana Sloboda a Solidarita (SaS)
a obsahovalo nasledujúcich šesť otázok:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc EUR?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100
s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Oravské Veselé 1
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

Oravské Veselé 2
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

Otázka
è. 1
è. 2
è. 3
è. 4
è. 5
è. 6

počet hlasov ÁNO
156
160
155
150
112
138

počet hlasov NIE
8
3
5
8
45
15

991
168
168
166
2

Otázka
è. 1
è. 2
è. 3
è. 4
è. 5
è. 6

počet hlasov ÁNO
268
282
269
265
222
240

977
290
290
288
2

počet hlasov NIE
11
3
9
14
34
21
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1. Takto vyzeral výber Oravy v kategórii 2000
na zaèiatku turnaja. V dolnom rade k¾aèiaci druhý
z¾ava Jožko Stašák, v hornom rade napravo pri
brankárovi je Mialan Hvo¾ka.
2. Takto sa spalo.
3. Takto vyzerá more v Dánsku.
4. Takto sa pripravovala svaèina.

5. A toto je foto po zápase znamenajúcom víśazstvo v celom turnaji. Jožko Satšák je v hornom
rade prvý zprava a Milan Hvo¾ka je tretí zprava.
6. A toto je víśazné družstvo v kategórii 2000 pri
preberaní trofeje.
7. Jožko Stašák aj so spoluhráèmi si zapózovali
s protihráèmi z Anglicka.

Pavol BAČA – tréner výberu ORAVY v kategórii 2000

Výber Oravy v Dánsku
1. Výber Oravy sa zúèastnil turnaja v Škandiná- z Oravského Veselého, mohli by ste ich všeobecne tovej výchove, ale vo všeobecnosti si myslím, že
charakterizovaś?
vii, aký to bol turnaj a kto Oravu reprezentoval?
chlapci majú veľmi dobré podmienky pre svoj
Bol to medzinárodný futbalový turnaj, ktorý
má dlhoročnú tradíciu. My sme sa ho zúčastnili
prvýkrát. Predtým sme absolvovali sedemkrát futbalový turnaj v Prešove, a tak sme sa rozhodli pre
zmenu. Drvivý väčšina chlapcov bola prvýkrát
v zahraničí a tento turnaj si pochvaľovali. Na tomto
turnaji na predmestí Kodane sa zúčastnili družstvá
z Brazílie, Anglicka, Švédska, Dánska, Česka, Poľska
a iní, čo tvorí bohatú medzinárodnú konkurenciu.
My sme sa stretli s nasledujúcimi súpermi:

OFZ – Brondby Kodaň
OFZ – SB 50 Kodaň
OFZ – Háje (CZ)
Semifinále:
OFZ – Klagerups GIF (SWE)
OFZ – Brighton (ENG)
Finále:
OFZ – SB 50 Kodaň

4:2 (3:2)
5:0 (3:0)
11:0 (4:0) J. Stašák 3
3:0
6:2 (3:1)

V mojom výbere sa nachádzali dvaja hráči
z Oravského Veselého, a to Milan Hvoľka a Jozef Stašák.
Milan Hvoľka – obranca, tvrdý a dôrazný, zdobí
ho agresivita v osobných súbojoch, veľmi dobre číta
hru, dokáže konštruktívne vyriešiť herné situácie,
veľmi dobrá kopacia technika.
Jozef Stašák – útočník, jeho sila spočíva v rovnováhe technicko-taktických kvalít v spojení s individuálnou technikou, veľmi dobrý výber miesta
a strelecká efektivita.
Obaja patria medzi ctižiadostivých chlapcov,
ktorí majú futbal radi.

3. Ako dlho pôsobia hráèi Oravského Veselého
vo výberoch Oravy a ako sa vyvíjali ich futbalové
schopnosti?

Hráči z Oravského Veselého sa pravidelne objavujú vo výberoch Oravy, čo svedčí o veľmi dobrej
6:2 (3:1) J. Stašák 1
práci. Myslím, nielen mládeže, ale aj v kategórii
dospelých. Ich futbalové schopnosti sa primerane
Oravu reprezentovali v tejto kategórii chlapci, zo vyvíjajú ich biologickému veku.
siedmych oddielov a počínali si výborne – veď sme
4. V èom sú rezervy v športovej výchove v obci
akou je Oravské Veselé?
obsadili 1. miesto.
2. Vo výberoch Oravy sa nachádzali aj hráèi
Nedokážem detailne odhaliť rezervy v špor-

športový rast vďaka trénerom Beňadikovi, Bánovcovi, Borákovi a predovšetkým futbalovému fanatikovi Rejdugovi.

5. Aké možnosti majú títo konkrétny hráèi pri
rozvoji svojho talentu, môžeme oèakávaś prienik
do špièkových klubov Slovenska alebo do zahranièia?
Myslím si, že majú veľmi dobré možnosti pri
rozvoji svojho talentu. Vyrastajú pod dohľadom
kvalitného trénera, svoj talent rozvíjajú v II. Lige.
V súčasnosti chodia hrávať ligu prípraviek do Dolného Kubína a pravidelne sa zúčastňujú na výberoch Oravy rôznych turnajov. Či preniknú do špičkových klubov na Slovensku alebo do zahraničia ,
záleží len na nich, ale predpoklady na to majú.

6. Èo by ste odporuèili rodièom takýchto nadaných detí?
Rodičom odporúčam, aby podporovali svoje
deti, vytvárali im adekvátne podmienky a verím, že
už v dohľadnom čase posilnia Dolný Kubín, kde sa
pravidelne budú stretávať so špičkovými družstvami zo Slovenska.
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