
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

Do našej farnosti prišiel pred siedmimi rokmi. 
V povedomí ľudí sa okamžite zapísal ako muž 
činu. Mobilizoval mládež, inicioval brigády. 
Mgr. MIROSLAV LYSIČAN (1965) má leví 
podiel na duchovnej obrode veriacich 
v Dolnej Porube. Chcete vedieť, prečo sa 
bývalý predseda a hrajúci tréner terchov-
ských hokejistov stal farárom? Prečítajte si 
jeho verejnú spoveď. 

 Ani nemôžeme začať inak – čo vás nasmerovalo na dráhu kňaza? 
Keď som mal desať rokov, do Terchovej prišiel misionár Jozef Šabo. 
Medzi chlapcami spôsobil doslova revolúciu, začali sme húfne miništro-
vať. Jeho nadšenie a životný príklad boli pre mňa, popri Božom volaní, 
veľmi dôležité. Vtedy som si začal uvedomovať, že kňaz môže ľuďom 
sprostredkovať niečo, čo nikto iný. 
 Takže terchovská misia priniesla svoje ovocie. 
Páter Šabo patril do Spoločnosti Božieho slova SVD. Stále mal za pätami 
eštebákov, ale Terchová naňho dodnes spomína, prerobil tam kostol aj 
faru. Ja som bol v podstate jeho prvý duchovný syn a prvý kňaz 
v Terchovej po šesťdesiatich rokoch. Zo skupiny, ktorá sa s ním stretá-
vala na fare, vzišlo asi sedem kňazov. Niektorí sú v diecézach na Sloven-
sku, časť zakotvila v zahraničí, napríklad verbista Martin Cingel v Keni. 

 V ére komunizmu si kňazské poslanie vyžadovalo zvýšenú dávku  
rizika a ostražitosti. Ako si spomínate na študentské časy? 
Za totality mohol študovať teológiu len ten, kto mal maturitu 
z gymnázia. Lenže, keď vám do posudku napísali, že ste miništrant 
z katolíckej rodiny, mali ste problém sa na gymnázium vôbec dostať. 
Keď sa moja triedna učiteľka v štvrtom ročníku dozvedela, že nechcem 
pokračovať v štúdiu na žiadnom ekonomickom či technickom odbore, 
asi desať rokov mi nevedela odpustiť, lebo mala na okrese problémy, že 
ma nedokázala prevychovať. 
 Kadiaľ viedli vaše prvé kroky po absolvovaní teológie? 
Po vysviacke 19. 6. 1988 bola mojim prvým kaplánskym miestom Nitra. 
O tri mesiace som dostal povolávací rozkaz do západných Čiech na úsek 
Cheb – Tachov – Rozvadov. Narukoval som do Chomutova. Kňazov 
vnímali ako nepriateľov štátu. Mnohí zažili šikanovanie, pričom sme 
mali 24-25 rokov. Po revolúcii nám vojenčinu o pár mesiacov skrátili, 
v tom čase som už hrával hokejový prebor za Mariánské Lázně. 
 Hokej vás v podstate sprevádzal každým pôsobiskom. 
Je to tak. Začínal som v Žiline a počas vysokoškolského štúdia 
v Bratislave sme si v rámci vychádzok mohli prenajímať ľadovú plochu 
na Slovane. Postupne sme si vybudovali dobré vzťahy s vedením aj 
hráčmi. Marián Bezák a Ľubo Pokovič mi boli dokonca na primíciách 
a dodnes sme v kontakte.                            POKRAČOVANIE NA S. 6 A 8. 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS – ROZHOVOR S DUCHOVNÝM OTCOM FARNOSTI 

Aktuálna téma: budúcnosť 
základnej školy v D. Porube 

 » s. 3 
 

Pohľad na prvý štvrťrok 2014 
očami starostu obce 

 » s. 4 

 

Fašiangová veselica vonku 
a predsa pod strechou 

 » s. 5 

Futbalisti TJ Slovan sa po roku 
vrátili na Oravu  

 » s. 6 
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UZNESENIA Z XVI. A XVII. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

OZ NA XVI. ZASADNUTÍ DŇA 18. 3. 2014 SCHVÁLILO: 
odpredaj nepoužívaného majetku obce – Škoda Felicia, 
výsledok inventarizácie a vyradenie neupotrebiteľného majetku obce Dolná 
Poruba k 31. 12. 2013, 
VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území obce Dolná Poruba, 
žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o finančný príspevok na zakúpenie žiackej 
výbavy v školskom roku 2014/2015 v sume 72,59 Eur, 
dofinancovanie nedoplatku za teplo na ZŠ so spätnou platnosťou do 23. 3. 
2014 v sume 5146,72 Eur za rok 2013 z rozpočtu obce, 
poskytovanie dotácie Základnej škole s materskou školou v Dolnej Porube 
mesačne vo výške 1655 Eur s účinnosťou od januára 2014 až do odvolania, 
prijatie racionalizačného opatrenia v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR, 
ZOBRALO NA VEDOMIE: 
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, kde uznesenia č. 26/11,  
26/2012, 59/2013 a 66/2013 trvajú a priebežne sa plnia, 
stanovisko hlavného kontrolóra k výsledkom inventarizácie majetku obce, 
záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2013, 
ZRUŠILO: 
VZN č. 4/1998 zo dňa 23. 7. 1998 a dodatok k tomuto VZN z uznesenia č. 
59/09/D zo dňa 27. 4. 2009, 

URČILO: 
plat starostu obce v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 1700 Eur brutto, 
ULOŽILO: 
poslancovi Mgr. Petrovi Martinákovi doriešiť možnosť inzercie a podmienky 
umiestnenia reklamy v obecných novinách, 
starostovi obce preskúmať podmienky vybudovania reklamného panela pri 
športovom areáli za účelom prenájmu reklamnej plochy, 
starostovi obce urobiť prieskum zlikvidovania inváznych rastlín rastúcich pri 
športovom areáli v obci, 
kontrolórke obce uskutočňovať mesačnú kontrolu finančných prostriedkov 
na Základnej škole, 
OZ NA XVII. ZASADNUTÍ DŇA 27. 3. 2014 ZRUŠILO: 
uznesenie č. 16/2014 zo dňa 18. 3. 2014 (racionalizačné opatrenie), 
SCHVÁLILO: 
neprijatie racionalizačného opatrenia MŠVVaŠ SR a zachovanie 2. stupňa 
vzdelávania na ZŠ v našej obci s tým, že Obec Dolná Poruba bude dofinan-
covávať 2. stupeň ZŠ do konca dohodovacieho obdobia z rozpočtu obce, 
čerpanie úveru z Prima banky, a.s. vo výške 24 772,76 Eur na projekt „Re-
konštrukcia miestnej komunikácie – ulica Milošová“. 

DANA SUCHÁ 

VÝŇATOK ZO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 3/2014 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV  
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ PORUBA 

 

Článok III: Ambulantný predaj 
(1) V obci je povolené ambulantne predávať len na verejnom priestranstve 
určenom na ambulantný predaj a to: verejné priestranstvo pred obchod-
nými jednotkami v obci, horná časť obce  – autobusový otoč, v časti 
u Bežákov a v časti u Suchých. 
(2) V obci je povolené príležitostne predávať aj na trhovom mieste určenom 
na ambulantný predaj v kultúrnom dome v obci.  
(3) V obci je povolené predávať každý pracovný deň v úradných hodinách 
Obecného úradu Dolná Poruba. 
(4) Okruh výrobkov, ktoré je možné ambulantne predávať určuje § 9 záko-
na č. 178/1998 Z. z., na základe ktorého sa ambulantne môžu predávať: 
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel 
alebo iných diel; b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrob-
ky; c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste; d) balená 
zmrzlina; e) ovocie a zelenina; f) kvetiny; g) žreby okamžitých lotérií a žre-
bových vecných lotérií. 

Článok IV: Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb 
(1) Na verejnom mieste v obci možno poskytovať tieto služby: a) brúsenie 
nožov, nožníc a nástrojov; b) oprava dáždnikov; c) oprava a čistenie obuvi; 
d) výroba kľúčov. 

Článok VI: Cena výrobkov a služieb 
(1) Predávajúci predávajú výrobky za voľne dohodnuté ceny. Uvedené platí 
aj pre poskytovateľov služieb. 
(2) Predávajúci (poskytovateľ) je povinný informovať kupujúceho (spotrebi-
teľa) o cene predávaných výrobkov (poskytovaných služieb) platnej v oka-
mihu ponuky. 
(3) Predávajúci a poskytovateľ služby je povinný zreteľne označiť výrobky 
cenou predajnou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyzna-
čená ak je zhodná s predajnou cenou. 

Článok VII: Povinnosti predávajúcich 
(1) Predávajúci a poskytovateľ služby na trhovom mieste – na verejnom 
priestranstve je povinný: 
a.) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov (§ 15 
zákona č.250/2007 Z. z. a § 30 zákona č. 455/1991 Zb.), 
b.) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpi-
sov, podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov v znení neskorších predpisov, 
c.) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po  

skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, 
d.) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim 
spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.  
(2) Predávajúci a poskytovateľ služby na trhovom mieste – na verejnom 
priestranstve je povinný predložiť správcovi s ambulantným predajom: 
a.) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b.) povolenie na užívanie predajného zariadenia, 
c.) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak 
to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
d.) pri predaji húb doklad o ich znalosti, 
e.) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného 
predpisu, 
f.) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj 
vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve. 
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste – verejnom 
priestranstve je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie do-
klad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej 
alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí 
predávaných lesných plodín. 

Článok VIII: Kontrola a sankcie 
(1) Kontrolu nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb vykonávajú: a) Slovenská obchodná inšpekcia; b) starosta obce 
Dolná Poruba; c) poverení zamestnanci Obce Dolná Poruba. 
(2) Starosta obce môže v zmysle § 12, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. uložiť 
fyzickej osobe  alebo právnickej osobe pokutu do 16 596 €.  
(3) Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnic-
kým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do 
výšky 6 638 € v zmysle § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
(4) Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v 
zmysle zákona č. 372/1990 Z. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v 
rámci priestupkového konania.  

Článok IX: Spoločné a záverečné ustanovenia 
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľ-
stvo obce Dolná Poruba dňa 18. 3. 2014. 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2014. 
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 7/98 z 
23. 7. 1998 a dodatok k tomuto VZN uznesením č. 59/09/D z 27.4.2009. 

VECI VEREJNÉ 
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Srdce hovorilo racionalizačnému opatreniu NIE 
(ZÁKLAD ČLÁNKU VZNIKOL BEZPROSTREDNE PO ZASADNUTÍ OZ, KTORÉ PREDCHÁDZALO VEREJNÉMU ZHROMAŽDENIU.) 
 

Budúcnosť základnej školy v Dolnej Porube je 
na pulze dňa. V tejto rubrike máte možnosť 
nahliadnuť do zákulisia racionalizačného 
opatrenia, ktoré zainteresovaným opakovane 
dávkovalo pocit neistoty. 
Len na okraj – aj keby sa raz náhodou naplnil 
najhorší scenár uplynulých týždňov, púť dol-
noporubskej základnej školy nekončí! Teda, ak 
sa rodičia dodatočne nezariadia inak. 
Zhrňme si sled udalostí. Po prvé – o budúcnosti 
druhého stupňa obecné zastupiteľstvo nikdy 
nerokovalo svojvoľne. Pozerať na ďalší osud 
žiakov cez optiku peňazí nás prinútilo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu. To nie je 
výhovorka, to je fakt. Takmer rok sme hľadali 
východiská, merali cesty zdanlivo priechodné 
i zarúbané. Písomné žiadosti o prehodnotenie 
racionalizačného opatrenia sme adresovali 
premiérovi aj ministrovi školstva. Miesto citli-
vého posúdenia situácie našu iniciatívu klasifi-
kovali skôr ako pokus o kompromitáciu...  
Po druhé – nech by sme rozhodli akokoľvek, 
časť spoluobčanov bude stále cítiť krivdu. 
Oprávnene. Nikto z nás sa predsa nechcel 
dobrovoľne zriecť polovice tak zdravého 
a dôležitého orgánu, akým základná škola 
v organizme Dolnej Poruby je. Nikto z nás 
predsa nechcel posielať deti za vyučovaním 
do susedných obcí. Hoci, je minimálne na 
zváženie, koľko tunajších detí dlhodobo ne-
navštevuje školu vo svojej rodnej dedine. 
Lenže nikto z nás tiež nevie, čo bude zajtra a 
nechce doviesť obec do červených čísel. A to 
už nie je o pocitoch, ale o zodpovednosti. 
Preto sme na prvom marcovom zasadnutí 
(18. 3. 2014) volili menšie zlo. 
Po tretie – osobne som nemal najmenší 
problém hlasovať proti návrhu racionalizač-
ného opatrenia. O čo presne ide? Minister-
stvo navrhlo zriaďovateľom základných škôl, 
že „ak bude do 31. mája v príslušnom kalen-
dárnom roku menej ako 15 žiakov v triede 5. 

ročníka pre nový školský rok, ukončiť vzdelá-
vanie na druhom stupni základnej školy“. Pri 
konečnom rozhodnutí alibisticky ponechalo 
zriaďovateľom voľnú ruku, nasledovným 
dôvetkom ich však nekompromisne pritlačilo 
k múru: „Ak zriaďovateľ neprijme návrh 
racionalizačného opatrenia určeného minis-
terstvom a neuskutoční racionalizačné opat-
renia, tak nemôže požiadať o ďalšie finančné 
prostriedky v rámci dohodovacieho konania.“ 
Takže mali sme len dve možnosti – buď na-
vrhnuté racionalizačné opatrenie prijmeme 
alebo nie, čím sa dobrovoľne vzdáme mož-
nosti čerpať z ministerstva ďalšie prostriedky. 
Dajme tomu, že racionalizačné opatrenie 
neprijmeme. V školskom roku 2014/15 by 
malo 5. ročník navštevovať 6 žiakov. Rozdiel 
medzi normatívnymi príspevkami od štátu 
a základnými nákladmi na prevádzku ZŠ bu-
deme musieť financovať z vlastných zdrojov. 
V kalendárnom roku 2014 hovoríme o sume 
presahujúcej 27 000 eur. Keď prirátame ďalšie 
doteraz poukazované prostriedky z rozpočtu 
obce, celková výška presiahne cifru 90 000 
eur. K týmto číslam objektívne dospeli eko-
nómka základnej školy spolu s ekonómkou 
obecného úradu. Bez ohľadu na ďalšie výdav-
ky súvisiace s réžiou, materiálno-technickým 
zabezpečením školy, či podporou voľno-
časových aktivít žiakov. 
Nastavená optika peňazí môže pohľad značne 
skresľovať. Stále sme však mali len dve mož-
nosti a dosť mizernú prognózu. Dajme tomu, 
že „prechodné obdobie“ nejako pokryjeme. 
Budeme mať o rok žiakov viac? Najhoršie je, že 
spomínaný dôvetok z listu ministerstva zna-
mená, že ak už raz zriaďovateľ návrh racionali-
začného opatrenia neprijal, musí navyše uhra-
diť prípadné kompenzácie vyplývajúce prepus-
teným zamestnancom zo Zákonníka práce. 
Keď sme zvážili všetky pre a proti a následne 
položili na misky váh dva zásadné argumenty – 

vykonať racionalizačné opatrenie a mať 
v dobrej kondícii aspoň materskú školu s pr-
vým stupňom ZŠ alebo dostať do núdzového 
režimu celú obec, volili sme prvú alternatívu. 
Proste sme so starostom a kolegami poslan-
cami v danom čase nevideli svetlo na konci 
tunela. Čo ak obec v blízkej budúcnosti, nedaj-
bože, postihne nejaká pohroma? Kto bude 
potom zodpovedný za rozpočet? Spýtam sa aj 
inak – budú neskoršie s pribrzdením rozvoja 
obce súhlasiť rodičia, ktorých dieťa odíde o rok 
či dva študovať na strednú školu?  
Srdce hovorilo návrhu opatrenia nie, rozum 
áno. Všetko možno skončí úplne inak a budem 
rád, keď sa nám pošťastí „objaviť“ obnos po-
trebný na zabezpečenie riadneho chodu zá-
kladnej školy aj s druhým stupňom. V danej 
chvíli sme však nemali žiadne garancie na 
stabilizáciu vzniknutej situácie, preto je fér, aby 
ste poznali dôvody, prečo sme nechceli hazar-
dovať s peniazmi občanov Dolnej Poruby, 
ktorých zastupujeme v obecnom zastupiteľ-
stve, prečo sme nechceli vystaviť neistote 
pedagógov, rodičov i samotných žiakov, prečo 
sme nechceli sľúbiť niečo, čo nedokážeme 
splniť a prečo sme nechceli odovzdať novému 
zastupiteľstvu biľag dlžníkov. Skrátka, odmietli 
sme prístup „po nás potopa“. 
POZNÁMKA: Srdce s rozumom napokon 
dospeli ku konsenzu a po dôkladnej analýze 
sme na druhom marcovom zasadnutí OZ (27. 
3. 2014) rozhodli o zachovaní II. stupňa na 
základnej škole v Dolnej Porube. Jej absolven-
ti sa kvôli vzdelaniu nikdy nestratili na stred-
ných odborných školách, priemyslovkách, 
obchodnej akadémii ani gymnáziách a per-
manentne sa dokážu  uplatniť na trhu práce. 
Miestne deti si zaslúžia šancu. Na ťahu sú tí, 
ktorí pochybujú alebo váhajú. Lebo, ako 
zasejeme, tak budeme žať. Zvíťazilo srdce, no 
definitívny verdikt neodporuje rozumu. 

PETER MARTINÁK, Foto: autor
 

  
      Osud základnej školy prilákal na verejné zhromaždenie (22. 3. 2014) len zlomok občanov. 

 
 
 
 

AKTUÁLNA TÉMA 

Stáli sme pred najzávažnejším roz-
hodnutím v tomto volebnom období. 

Zachovaním II. stupňa základnej školy sme 
prejavili vôľu nadviazať na predchádzajúce 
investície vynaložené do infraštruktúry 
a vybavenia ZŠ. 

MIROSLAV KOPČAN (starosta obce) 

Teší ma, zriaďovateľ rozhodol v záujme 
detí i obce, hoci to nebude ekonomic- 

ky ľahké. ZŠ je významná súčasť občianskej 
vybavenosti obce a zároveň aj jej perspektí-
vou. Naša škola nie je o nič horšia ako tie 
v okolí. Svedčí o tom odbornosť pedagógov, 
vybavenosť, úspešnosť podaných projektov 
a v neposlednom rade samotní absolventi. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ) 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY V OKRESE TRENČÍN S I. STUPŇOM VZDELÁVANIA 
 

Veľká Hradná, Selec, Neporadza, Mníchova Lehota, Ivanovce, Dubodiel, Chocholná-Velčice, 
Skalka nad Váhom, Súkromná ZŠ FUTURUM Trenčín, ZŠ na Potočnej ulici v Trenčíne, Bobot 
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Mojimi očami 
POHĽAD STAROSTU OBCE NA PRVÝ 
ŠTVRŤROK 2014 
 

Napriek tomu, že 
sme úspešne 
prežili prvé tri 
mesiace roka 2014 
vrátane fašiango-
vých osláv, musím 
povedať, že práve 
v tomto čase sme 
stáli pred najzá-
važnejším rozhod-
nutím v tomto 

volebnom období. Iste ste všetci zaregistrovali 
problémy spojené so zrušením výučby na II. 
stupni na našej základnej školy. Uvedený 
problém začal rezonovať už koncom minulého 
roka, keď zriaďovateľ ZŠ s MŠ, Obec Dolná 
Poruba, obdržal po predchádzajúcom poho-
vore na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu materiál, ktorý určuje ZRUŠIŤ vyučo-
vanie na II. stupni ZŠ, ak nebude v 5. ročníku 
v stanovenom termíne minimálne 15 žiakov. 
Ak toto opatrenie nebude zriaďovateľ, teda 
Obec Dolná Poruba, akceptovať, nemôže sa 
uchádzať v rámci dohodovacieho konania 
o dofinancovanie ZŠ. Keďže určené kritérium 
(15 žiakov v 5. ročníku v danom kalendárnom 
roku) naša škola nespĺňa, začali sme hľadať 
možnosti, ako ovplyvniť zmiernenie návrhu 
opatrenia. Zaslali sme listy predsedovi vlády 
s prosbou o pomoc, taktiež ministrovi školstva 
a sekcii regionálneho školstva, ktoré sme 

podporili viac ako 500 podpismi rodičov. 
Výsledok? Všetci svorne unisono odpovedali 
asi takto: My školu nerušíme, ale ak nesplníte 
určené opatrenie, nemôžete sa uchádzať o jej 
dofinancovanie. Keďže už v mesiacoch január 
a február 2014 hrozilo, že nebudeme schopní 
vyplatiť zamestnancom školy mzdy, musel 
obecný úrad prijať opatrenie na dofinancova-
nie ZŠ mesačne o sumu 1655 eur nad rámec 
rozpočtu. A keďže termín akceptácie určené-
ho opatrenia bol jednoznačne určený na 1. 9. 
2014, zvolal som operatívnu poradu za účasti 
ekonomických pracovníkov ZŠ, obecného 
úradu a hlavného kontrolóra obce, aby spo-
ločne vyčíslili objem finančných prostriedkov 
na dofinancovanie ZŠ v prípade, že by sme 
nerešpektovali určené opatrenie Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu. Výška dotá-
cie, ku ktorej sme sa dopracovali, predstavo-
vala cca. sumu 27 272 eur nad rámec rozpoč-
tového financovania. V tejto sume však nie sú 
zarátané ďalšie finančné zdroje účtované na 
údržbu a rôzne športové a kultúrne aktivity ZŠ.   
Boli sme postavení pred smutnú realitu a 
museli sme si zodpovedať na dve otázky – buď 
prijať určené opatrenie, zrušiť druhý stupeň 
vzdelávania na ZŠ a vytvárať kvalitnejšie pod-
mienky na I. stupni ZŠ, pričom budeme mať 
v rámci dohodovacieho konania z čoho vypla-
tiť zákonné nároky zamestnancom alebo 
odmietnuť určené opatrenie, čím sa nebude-
me môcť uchádzať o dofinancovanie ZŠ. 
Len veľmi ťažko sa rodilo rozhodnutie poslan-
cov obecného zastupiteľstva „prijať“ toto 
opatrenie. Berúc do úvahy názory rodičov 
a verejnosti sme dňa 22. 3. 2014 zvolali  

k tomuto problému verejnú diskusiu, kde sme 
dospeli k presvedčeniu, že opätovne prehod-
notíme závery z rokovania OZ na mimoriad-
nom rokovaní dňa 27. 3. 2014. V tejto súvis-
losti rešpektujem právo rozhodnutia rodičov 
umiestniť svoje deti do škôl mimo Dolnej 
Poruby, ale napriek tomu ich chcem touto 
cestou poprosiť, aby svoje stanovisko zvážili 
a prehodnotili a prihlásili svoje deti do našej 
školy. Veľmi by pomohli škole, rodičom 
a ostatným obyvateľom obce. 
Vo februári sme úspešne ukončili druhú etapu 
opravy obecného rozhlasu vrátane ústredne 
umiestnenej na obecnom úrade. Oprava bola 
financovaná z nenávratnej účelovej dotácie 
Ministerstva financií SR. 
Keďže v bežnom živote sa stretávam 
s rôznymi reakciami a kontroverzným chápa-
ním čerpania preklenovacích úverov na úhra-
du projektov, pokúsim sa tento spôsob úvero-
vania vysvetliť. Preklenovací úver neznamená, 
že sa obec zadlžuje na čerpanú sumu, pretože 
finančné prostriedky sú obci refundované 
a vrátené z fondov Európskej únie cez Pôdo-
hospodársku platobnú agentúru. Toľko pre 
tých, ktorí hovoria o zadlžovaní obce.  
Záverom chcem poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí nás podporili pri organizovaní 
fašiangovej veselice, osobitne PS Homôlka, 
DHZ, Pekárni Homolka, Potravinám Remix, 
hudobnej skupine Nedielkovci a ďalším.  
Želám vám príjemné prežitie veľkonočných 
sviatkov a do ďalších týždňov veľa osobných 
a pracovných úspechov! Novorodencom 
prajem pokojný a krásny život! 

MIROSLAV KOPČAN, Foto: Peter Zelíska

 
 

Nový prezident bude Kiska 
 

Dvojkolový súboj o Prezidentský palác 
najúspešnejšie zvládol Andrej Kiska. 
Zaujíma vás, ako si všetci kandidáti na 
prezidenta počínali v našej obci? 
Voľba prezidenta Slovenskej republiky 
v roku 2014 bola v poradí štvrtou pria-
mou voľbou hlavy štátu. Oficiálne kan-
didovalo štrnásť kandidátov, čo bolo 
najviac v doterajšej histórii a prvýkrát 
bol medzi kandidátmi aj úradujúci pre-
miér. Na priebeh volieb prezidenta SR 

v Dolnej Porube dohliadala okrsková volebná komisia zložená z 5 
členov a zapisovateľky. Prvého kola volieb sa 15. marca 2014 
zúčastnilo 227 oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky. 
POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE JEDNOTLIVÝCH 
KANDIDÁTOV (v zátvorke celkový počet hlasov v SR, za lomkou 
v obci Dolná Poruba): Gyula Bárdos (97 035/0), Jozef Behýl 
(9126/4), Ján Čarnogurský (12 207/1), ROBERT FICO (531 
919/106), Viliam Fischer (9514/3), Pavol Hrušovský (63 298/13), 
Ján Jurišta (12 209/1), ANDREJ KISKA (455 996/46), Milan Kňažko 
(244 401/12), Stanislav Martinčko (2547/0), Milan Melník 
(7678/1), Helena Mezenská (45 180/1), Radoslav Procházka 
(403 548/37), Jozef Šimko (4674/1). 

Účasť voličov v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 43,40 %, 
v našej obci prišlo k volebným urnám 34,70 % oprávnených voličov. 
Do druhého kola (29. 3. 2014) postúpili prví dvaja najúspešnejší 
kandidáti – Robert Fico a Andrej Kiska, z ktorého vzišiel víťazne 
nezávislý kandidát Andrej Kiska. Vo svojom prvom povolebnom 
interview zdôraznil, že chce vrátiť dôveru v prezidentský úrad. 
Rozhodujúce kolo prezidentských volieb oslovilo 50,48 % voličov. 
V našej obci bola účasť v porovnaní s celoslovenským priemerom 
o čosi nižšia na úrovni 46,31 % (302 odovzdaných obálok). 
POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KANDIDÁTOV V 2. 
KOLE (v zátvorke celkový počet hlasov v SR, za lomkou v obci Dolná 
Poruba): Robert Fico (893 841/180), Andrej Kiska (1 307 065/120). 
Zvolený prezident sa ujme funkcie zložením sľubu pred NR SR do 
rúk predsedu Ústavného súdu SR dňa 15. júna 2014, keď sa skončí 
funkčné obdobie súčasnej hlavy štátu Ivana Gašparoviča. 

PETER TVRDOŇ, Zdroj: Štatistický úrad SR, Foto: Wikipedia 

MEDZI NAMI 
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Vonku a predsa pod strechou 
 

V dedine zachovávame tradíciu, podľa ktorej nám fašiangy najviac 
chutia počas posledného víkendu pred štyridsaťdňovým pôstom. 
S obdobím zábav sa Dolná Poruba rozlúčila maškarami i maškrtami. 
Ľudovú veselicu plnú hudby, tanca, spevu, lahodných chutí a omam-
ných vôní sme prvýkrát zorganizovali na vynovenom nádvorí kultúr-
neho domu. 
KULTÚRNY ŽIVOT NABERÁ NA INTENZITE 
Zastrešenie plochy v centre obce sa samospráve podarilo zrealizovať 
vlani prostredníctvom eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka. 
„V minulosti som informoval občanov, že sme skoro dva roky praco-
vali na spracovávaní projektov a nič zásadné za nami nie je vidno. 
Dnes je situácia opačná, v obci nastal čulý stavebný ruch. Keďže naše 
podujatia lákajú čoraz viac návštevníkov, snažili sme sa im zvýšiť 
komfort, ktorý ocenia najmä pri nepriazni počasia. Fašiangová veseli-
ca však je nie je len o jedle, je to skôr prostriedok, ako si ľudia nájdu 
na seba čas a načerpajú pozitívnu energiu,“ povedal starosta Dolnej 

Poruby Miroslav Kopčan. Ako doplnil projektant stavby Pavol Gago, 
prístrešok pozostáva z drevených stĺpov s pozdĺžnymi prievlakmi a 
drevenými krokvami, záklopu z tatranského profilu, krytiny 
z poplastovaného plechu a drevenej pergoly, umožňujúcej prechod 
medzi kultúrnym domom a prístreškom suchou nohou. 
ZABÍJAČKOVÁ POLIEVKA ZO SAPONÁTOVEJ VODY 
Punc miestnych zvyklostí dodali veselici vystúpenia domácich folklór-
nych súborov. Hitom fašiangov však bola pôvodná zabíjačka. Zohratý 
tím mäsiara Rudolfa Nedielku brúsil nože už s východom slnka. Keď 
zavesené prasa rozrobili, stiahli kožu zo slaniny a vysmažili oškvarky, 
ktoré podávali k zabíjačkovej kaši. Vizuálny zážitok umocnila ochut-
návka grilovaných výrobkov. V ponuke nechýbali jaternice, klobásy či 
krkovička. Popri robote skúsený mäsiar nešetril veselými príhodami. 
„Bol som na jednej tunajšej zabíjačke, kde panovala veľmi dobrá 
nálada. Pomocníci mali poumývať kotle pred prípravou zabíjačkovej 
polievky. Lenže jeden mladík zabudol vyliať saponátovú vodu, do 
ktorej potom primiešali mäso. Všetko sme museli vybrať a začať 
odznova,“ zaspomínal Nedielka. 

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 
 

     
       Fašiangovú zabíjačku tradične koordinoval mäsiar R. Nedielka.                     Prístrešok zvýšil komfort návštevníkov fašiangovej veselice. 

 
 

Rýchly mobilný internet 
aj na vidieku 
 

Vysokorýchlostný mobilný internet od Oran-
geu si už budú môcť užívať nielen zákazníci 
v mestách, ale aj na vidieku. V zozname loka-
lít s dostupným 3G internetom nechýba ani 
Dolná Poruba. 
Orange spustil vo svojej sieti na Slovensku do 
prevádzky už všetkých plánovaných 90 vysiela-
čov podporujúcich technológiu UMTS 900, 
vďaka ktorej sprístupnil 3G internet aj pro-
stredníctvom vysielačov, ktoré doteraz slúžili 
len na GSM komunikáciu. Rýchly mobilný 

internet je tak 
dostupný aj na 
miestach, kde 
to nebolo 
doteraz možné 
a výhody 3G 
siete môže využívať viac ako 85% populácie 
Slovenska. Spustením nových vysielačov 
s technológiou UMTS na frekvenciách 900 Mhz 
sa rýchly mobilný internet a dátové služby 
dostanú aj na miesta, kde to doteraz nebolo 
možné. Vďaka rýchlemu mobilnému pripoje-
niu od Orangeu tak budú môcť zákazníci aj na 
vidieku surfovať na internete s rýchlosťou 21 
Mbit/s. Najväčšia vysokorýchlostná mobilná  

dátová sieť na Slovensku od Orangeu v štan-
darde HSPA+ podporuje v súčasnosti rýchlosti 
odosielania dát do 42,2 Mbit/s. V súčasnosti 
signálom HSPA+ je pokrytých 137 miest a 901 
obcí. 
Pilotný projekt superrýchleho prenosu dát 
prostredníctvom technológie LTE na Slovensku 
ako prvá vlani v auguste spustila O2. Komerčnú 
prevádzku siete štvrtej generácie koncom 
minulého roka spustil v piatich krajských mes-
tách Telekom. Uvedený operátor avizoval 
pokrytie signálom do troch mesiacov aj pre 
ďalšie mestá, čím bude dostupný pre pätinu 
obyvateľstva. 
Zdroj: orange.sk, mobilmania.sk, pravda.sk

 

STANOVISKO ZMOS K VÝSLEDKOM ROKOVANIA MINISTERSTVA DOPRAVY S AUTODOPRAVCAMI 
 

Prejazd ťažkých kamiónov cez obce a mestá ohrozuje život, zdravie a majetok obyvateľov a ničí miestne komunikácie, ktoré nie sú na to uspôsobené. 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) preto žiadalo ministerstvo dopravy jazdy ťažkých automobilov na miestnych komunikáciách obmedziť. 
„ZMOS privítal legislatívne zmeny v mýtnom systéme platné od 1. januára tohto roka, lebo majú priaznivý dopad na miestne komunikácie a cesty druhej a 
tretej triedy. S úľavou ich privítali najmä mestá a obce, v ktorých kamióny likvidujú majetok a znižujú kvalitu života občanov. So znepokojením však sledu-
jeme posledné aktivity niektorých autodopravcov,“ povedal predseda ZMOS Jozef Dvonč. 
Vyhlásenia niektorých autodopravcov z UNASu, ktorí hrozia ostrým štrajkom, ak im vláda neustúpi okrem iného aj v tom, aby sa bezplatne vrátili na miest-
ne komunikácie a cesty II. a III. triedy, teda opäť ničili cesty a ohrozovali životy, zdravie a majetok občanov, považuje ZMOS za neprijateľné. Jednoznačne 
odmieta argumenty, ktoré sú na úkor obyvateľov. Dôsledok takého postupu je dobre viditeľný na postupnej likvidácii cestnej infraštruktúry obcí a miest. 
„Vyzývame autodopravcov, aby opätovne zvážili svoje kroky a požiadavky. ZMOS je pripravený zúčastniť sa na rokovaniach o tejto problematike za účasti 
ministerstva dopravy a zástupcov autodopravcov. Očakávame, že ich výsledkom budú opatrenia v prospech zachovania kvality života občanov dotknutých 
obcí a miest a tiež v prospech podnikania v autodoprave,“ dodal predseda ZMOS Jozef Dvonč.                                                                                          Zdroj: zmos.sk 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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Pestrá futbalová zima 
 

Futbalisti TJ Slovan Dolná Poruba zvolili v prebiehajúcej sezóne osvedčený 
model zimnej prípravy. Popri dobrovoľných tréningoch v povianočnom 
období zahájili jej oficiálnu časť začiatkom februára. Trénerský tandem 
Pavol Kapko – Anton Suchý sústredil pozornosť na svojich zverencov pre-
važne v susednom Omšení. Na ihrisku s umelou trávou každý týždeň 
pilovali rýchlosť, obratnosť, dynamiku a prácu s loptou. Tri prípravné 
zápasy mužstvo odohralo v Trenčianskych Tepliciach a Dubnici nad Vá-
hom. Po pozitívnych skúsenostiach z vlaňajška sa futbalisti opäť rozhodli 
vyladiť formu na jarnú časť na Orave. V športovom zariadení priamo 
v areáli futbalového štadióna v Dolnom Kubíne našla 22-členná výprava 
ideálne podmienky na päť tréningových jednotiek, jeden prípravný zápas, 
regeneráciu i utuženie kolektívu. Kvôli neodkladným pracovným povinnos-
tiam zostali doma len dvaja členovia tímu – Martin Daško a staronová 

posila Jozef Kaukal. Pre úplnosť dodávame, že časť nákladov na zimné 
sústredenie si hráči platili sami, zvyšok tvorili sponzorské príspevky od ľudí, 
ktorým dolnoporubský futbal leží na srdci. Vedenie TJ Slovan Dolná Poruba 
touto cestou ďakuje JUDr. Miroslavovi Kopčanovi, Miroslavovi Suchému, 
Ing. Jánovi Suchému, Milanovi Bežákovi (N. Dubnica), Milanovi Suchému, 
Ing. Petrovi Strieškovi, Petrovi Šlesárikovi, Pekárni Homolka s.r.o. a Žih-
lavníku s.r.o. Srdečné poďakovanie vyslovujeme aj nezištnej podpore 
JUDr. Vladimíra Mečiara, ktorý skvalitnil materiálno-technické vybavenie 
TJ zakúpením ochrannej siete, lôpt, búnd a dresov v klubových farbách. 
 

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY TJ SLOVAN CEZ ZIMNÚ PRESTÁVKU 
TJ Slovan – Valaská Belá 3:1 (góly: Suchý Rastislav, Ďuriš, Suchý Daniel) 
TJ Slovan – Kolačín 3:5 (góly: Koteš Jakub, Suchý Rastislav, Kaukal) 
TJ Slovan – Ľuborča 3:1 (góly: Suchý Jozef, Hamaňa, Šlesárik) 
TJ Slovan – OŠK Lokca 3:0 (góly: Nedielka, Hamaňa, Ďuriš) 

PETER MARTINÁK, Foto: TJ Slovan 
 

 
 
 

ROZHOVOR S VDP. LYSIČANOM 
 

 Ktoré fary vás formovali po návrate do civilu? 
Vo februári 1990 ma ustanovili za kaplána do 
Čadce. Po páde totality sa roztrhlo vrece 
s krstami, omše sa začali slúžiť v dome smútku, 
v nemocniciach, zrazu sme mohli ísť učiť nábo-
ženstvo do škôl. Nastala nová doba, nevedeli sme, 
čo skôr. V auguste 1990 som dostal dekrét za 
farára do Súľova. Súčasne som dochádzal do Žiliny 
na hokejové zápasy okresnej ligy za Terchovú. 
Hrával som napríklad so Slávom Cingelom, ktoré-
ho syn oblieka dres HC Lev Praha. Od augusta 
1992 som nastúpil na desať rokov do farnosti  v 
Trenčianskych Miticiach. V tomto období som 
slúžil zároveň ako duchovný pre Duklu Trenčín. 
 Čo sa stalo potom? 
Presunuli ma na uvoľnené miesto kňaza v Nesluši. 
Obec má tri a pol tisíca obyvateľov, spolu s filiál-
kou Rudinská ide o jednu z najväčších farnosti na 
dolných Kysuciach. Vo farskej záhrade sme svoj-
pomocne postavili hokejbalové ihrisko, ktoré 
otváralo desať krstných otcov na čele s Mirom 
Hlinkom, Majom Hossom a Igorom Murínom. 
 Ako ste sa dostali do Dolnej Poruby? 
V roku 2006 mi operovali platničku. Božím riade-
ním som vo februári 2007 dostal poukaz do 
kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Po operácii 
som sa šiel párkrát prejsť okolím. Kraj mi pripomí-
nal domov. Zakrátko mi zomrela mama. Zažiadala 
sa mi zmena. Pán biskup Judák mi vyšiel v ústrety. 
 Vedeli ste predtým niečo o našej obci? 
Trenčiansko som poznal, o farnosti ma informoval 
farár Omachel, ktorý žil v Omšení. Niečo som už 

vedel skôr zo spomienok jeho synovca Ernesta, 
môjho spolužiaka zo seminára. Raz som tu bol aj 
spovedať, niekedy okolo roku 1998. Myslím, že 
som sa nemusel dlho zoznamovať, prostredie mi 
bolo sympatické. Veľmi pozitívne som hodnotil, že 
ľudia boli ihneď ochotní zapojiť sa do opravy 
kostola. Dnes to už nie je samozrejmosť, takýto 
entuziazmus sa postupne vytráca. Cítiť, že 
v Dolnej Porube ľudia ešte stále držia spolu. 
 Kedysi v spoločnosti kolovali reči, že kňazi  
musia rotovať. Máte totožný názor? 
Môže sa stať, že kňazovi menovanie nesadne 
a sám biskup usúdi, že sa trápi a treba urobiť 
zmenu. Treba tiež vychádzať z toho, že nie všetky 
fary sú rovnaké, čo sa týka duchovného života 
i materiálneho zabezpečenia. Prečo by mal byť 
niekto tridsať rokov na fare, kde má všetko 
a naopak niekto bývať medzi vlhkými múrmi? 
 Je pre vás sedem rokov v Omšení málo či veľa? 
To je ako v každom vzťahu. Môžete s niekým žiť aj 
tridsať rokov a vždy dokážete objaviť niečo nové. 
Z profesionálneho hľadiska je náročné, aby farár 
po rokoch dokázal ľudí stále zaujať. Doba sa mení. 
Keď som v minulosti zavolal decká opekať alebo 
pozerať videokazetu, mali zážitok. Dnes majú 
takmer všetko a pritiahnuť mládež nie je jedno-
duché. Keď však kňaz dovŕši pokročilejší vek, 
zmenu prostredia znáša ťažko, podobne ako starší 
človek. Na druhej strane, život je zmena a zmena 
môže znamenať nový impulz. Pri vysviacke sme 
biskupovi sľúbili úctu a poslušnosť. Dal som sa do 
služby cirkvi. Som ochotný ísť tam, kam ma pošlú. 
 Ako vyznieva naša farnosť v porovnaní s inými? 
Ideálna farnosť neexistuje. Atmosféru vo farnosti,  

ako aj v celej spoločnosti, vytvárajú ľudia. Tí dobrí 
sú často utiahnutí. Potom vzniká dojem, akoby zlo 
víťazilo. Pokrstení ľudia často zabúdajú, kam 
patria. Mnohí sa tvária, že cirkev nepotrebujú, no 
keď príde sobáš alebo krst, už im je cirkev dobrá. 
Každopádne je tu množstvo nezištných ľudí. 
 Kňaz je pre farníkov bútľavou vŕbou, len ťažko  
môže povedať nie. Odkiaľ čerpáte energiu? 
Každý človek potrebuje oddych. Nemôžeme len 
dávať, musíme aj načerpať. Veľký príklad máme 
v evanjeliu, keď jedného dňa Ježiš videl na apošto-
loch, že sú unavení. Stále za nimi prichádzali ľudia 
a vtedy im hovorí: „Poďte, utiahnime sa na osa-
melé miesto a oddýchnime si.“ Vo Svätom písme 
je napísané, že budeš šesť dní pracovať a siedmy 
odpočívať. Nemôžeme narušiť Boží poriadok. 
 Ako najradšej relaxujete? 
Napĺňa ma ticho a modlitba. Rád si prečítam 
knihu, televíziu sledujem minimálne. Snažím sa 
byť aktívny, najradšej relaxujem pri športe. Keď 
mám čas, vyberiem sa domov do Vrátnej doliny. 
Občas sa prechádzam pri priehrade alebo korču-
ľujem na cyklotrase v Hornom Srní. Každú sobotu 
večer hrávam hokej na štadióne v Dubnici. 
 Je o vás známe, že rád cestujete. 
Aj keď sa s kňazmi vyberieme k moru, snažíme sa 
absolvovať aspoň dva-tri fakultatívne výlety, aby 
sme si rozšírili obzor. Môj záujem o cestovanie 
vzrástol po páde totality, keď veriaci začali chodiť 
na púte do Lúrd, či Fatimy. Okrem toho som mal 
možnosť v rámci zahraničných ciest spoznávať 
biblické dejiny, putovať po stopách apoštola Pavla 
a navštíviť Libanon, Sýriu, Svätú zem či Grécko.  

PETER MARTINÁK, Foto: Peter Zelíska 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 
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Školský život každodenný 
 

Naša škola ŽIJE nielen na papieri, ale aj v reálnom každodennom 
živote. Od začiatku druhého polroka tohto školského roka sa žiaci 
okrem bežného nadobúdania znalostí a vedomostí tešili 
z absolvovania plaveckého výcviku, žiackeho fašiangového karneva-
lu i divadelného predstavenia v Trenčíne. V marci si celoslovenským 
testovaním 2014 overili svoje  vedomosti z profilových predmetov 
žiaci deviateho ročníka. Do matematickej súťaže Klokan sa zapojili 
žiaci I. i II. stupňa a v obvodnom kole  matematickej Pytagoriády 
v Trenčíne našu školu reprezentovali žiaci A. Žabka, V. Kopčan, P. 
Tašár a B. Hoštáková. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu viero-
zvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa žiaci 8. ročníka prezen-
tovali projektom vytvorenia nádherných šperkov, ktoré boli vysta-
vené v Mestskej knižnici v Trenčianskych Tepliciach. 
Novinkou je zabezpečenie plaveckého kurzu pre našich najmenších 
v materskej škole. Našim cieľom je naučiť deti pohybovať sa vo 
vodnom prostredí bez strachu a zábran a rozvinúť u detí základné 
plavecké zručnosti v procese motorického učenia vo vodnom pro-
stredí. Verím že tento plavecký kurz sa bude tešiť takej obľube 
u našich škôlkarov, akej sa teší aj u detí I. stupňa. 
Milým prekvapením a zároveň aj motiváciou bol záujem Slovenské-
ho rozhlasu v Bratislave o realizáciu folklórno-regionálnych tradícií 
vo výchovno-vzdelávacom procese našej ZŠ s MŠ. V živom vstupe 
vo vysielaní som sa snažila poslucháčom na Slovensku priblížiť 
atmosféru a obsah edukačného procesu v materskej škole 
v súvislosti s pečením naozajstných šišiek deťmi, prezentáciou 

fašiangových zvykov obce alebo aktivitami, v ktorých sa deti vyjad-
rovali  vo folklórno-divadelnom pásme spevom. 
Naši pedagógovia aj v roku 2014 získavajú inovatívne poznatky 
a trendy vo vyučovaní, ktoré neskôr využívajú vo vzdelávaní našich 
detí a žiakov. V materskej škole sa pedagógovia  vzdelávajú v oblasti 
čítania s porozumením, digitálnych technológiách a RNA systému. 
V základnej škole sa pedagógovia zúčastňujú napr. metodických dní 
pre anglický a nemecký jazyk alebo si rozširujú svoje vedomosti a 
skúsenosti v telesnej a športovej výchove. 
Našou snahou je aj zvyšovanie kvality vzdelávania zabezpečením 
ďalšej informačno-komunikačnej technológie. Z projektu elektroni-
zácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva bude materská 
škola vybavená interaktívnou tabuľou, notebookom a farebnou 
tlačiarňou. Zapojením základnej školy do národného projektu Mo-
derné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety. Ústav informácií a prognóz školstva Bratisla-
va škole poskytne interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, notebook 
a reproduktory. 
Každodenný život školy je zachytený na internetovej stránke 
školy. Je tam množstvo fotografií, ktoré dokumentujú prácu 
a výsledky žiakov i detí pod vedením všetkých našich pedagógov. 
Nie je tam však vidieť množstvo ich práce, úsilia a ochoty, veno-
vanej príprave, plánovaniu a zabezpečeniu vhodných podmienok 
pre našich žiakov. Preto by som chcela pri príležitosti nedávneho 
Dňa učiteľov (28. 3.) vyjadriť svoje poďakovanie všetkým kolegom 
za ich neutíchajúcu prácu, zaželať im veľa trpezlivosti, osobných 
i pracovných úspechov. 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ), Foto: web ZŠ 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

Karneval ZŠ s MŠ 
 

Fašiangy v našej škole opäť vyvrcholili tradičným karnevalom. Predviedla sa 
plejáda masiek v prevedení rôznych zvieratiek, kovbojov či víl. Veľmi nás 
očarila originalita skupinky „bezdomovcov“ aj s ich typickými novinami 
Nota Bene. Masky sa zabávali, súťažili. Spestrením bolo vystúpenie dycho-
vej kapely Nedielkovci a dievčenskej tanečnej skupiny. Porota mala ťažké 
rozhodovanie, aby spravodlivo určila najkrajšiu masku. Nakoniec vymeno-
vala víťazov v tomto poradí: 1. miesto: Motýľ – Linda Bežáková, 2. miesto: 
Lienka – Bibianka Hoštáková, 3. miesto: Rubikova kocka – Adam Zelíska. 
Každá karnevalová maska bola odmenená čokoládou. Mnohí z účastní-
kov sa potešili cenám, ktoré mohli vyhrať v bohatej tombole. V tejto 
súvislosti patrí poďakovanie za finančnú pomoc Rade školy pri ZŠ s MŠ 
v Dolnej Porube, ZRŠ pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba, zamestnancom školy 
(Mgr. Vakošovej, Mgr. Juríkovej, Mgr. Záferovej, Mgr. Bližnákovej, Mgr. 
Komárkovej, Ing. Hoštákovej), ďalej Ing. Bližnákovi, firme AUTOBENEX 
– p. Rapšo (Trenčín), salónu OMEGA Ilava, galantérii Lucia (Dubnica 
n/V), MIKŚO Ilava, Gold Šperky – p. Šlesár (Dubnica n/V). Veľká vďaka 
patrí aj nášmu zabávačovi, p. Milanovi Suchému. Už teraz sa tešíme na 
budúcoročný karneval!                                          KATARÍNA BLIŽNÁKOVÁ    
 

SÚŤAŽ HVIEZDOSLAVOVÝCH HVIEZD V NAŠEJ ŠKOLE 
 

V minulom kalendárnom roku v septembri som nastúpila do malej školy v 
Dolnej Porube. Keď som prvýkrát uvidela malebnú dolinu a nádhernú 
prírodu, hneď som vedela, že som sa ocitla na správnom mieste. Učarova-
la mi nedotknutosť detských dušičiek. O tom svedčí ich snaha niečo doká-
zať a najmä ukázať svoju šikovnosť a túžbu učiť sa. Počas školského roka 
sme spolu s kolegyňami organizovali niekoľko akcií pre deti a medzi ne 
patrí súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín 2014. Súťaže 
sa zúčastnilo 15 žiakov. Bolo milé počúvať detské hlásky, zo začiatku 
trošku poznačené trémou. No keď sa vložili do textu, aj zabudli, že ich 
chcela ovládnuť. Všetci sa snažili, bolo ťažké určiť prvé tri miesta. 
I. stupeň: 1. Hoštáková Bibiana, 2. Vakošová Adela, 3. Zelíska Adam.  
II. stupeň: 1. Ďatko Maroš, 2. Kopčanová Magdaléna, 3. Bačíková Patrícia. 
Filozof Konfucius povedal: „Človek má tri cesty, ako múdro konať. Najskôr 
premýšľaním – to je tá najušľachtilejšia, druhá napodobňovaním – to je tá 
najľahšia, tretia skúsenosťou – to je tá najtvrdšia.“ Na základe vlastnej 
skúsenosti hovorím deťom, aby využili každú možnosť, ktorá sa im núka 
a ukázali všetko dobré a užitočné, čo sa v nich skrýva. Tak sa z našich žiakov 
na chvíľu stali malé Hviezdoslavove hviezdy.                  ZUZANA ZÁFEROVÁ 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 1. – 31. 3. 2014  
sa medzi nás narodili: ELLIOT ANTE BILANOVIČ, 
 

navždy nás opustili: HELENA SUCHÁ (rod. Ďuračková), ZDENKO 
SUCHÝ, AURÉLIA KOPČANOVÁ (rod. Šťastná), AMÁLIA ŠUPÁ-
KOVÁ (rod. Bližňáková), 
 

k trvalému pobytu v obci sa prihlásili: KAROL PARÍZEK,  
 

z trvalého pobytu v obci sa odhlásili: MILAN SMOLKA, 
 

k prechodnému pobytu v obci sa prihlásili: STANISLAV MERKA, Bc. 
. MAGDALÉNA KIACOVÁ, KAROLÍNA PADYŠÁK, DUŠAN JANKOVIČ

 

Počet obyvateľov k 24. 3. 2014: 796 (411 mužov + 385 žien). 
 

OcÚ DOLNÁ PORUBA 
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INZERUJTE V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 
 

Ste literárne NADANÝ, kopla Vás MÚZA alebo máte 
zaujímavý TIP NA REPORTÁŽ? Dajte nám o sebe vedieť 
a staňte sa externým REDAKTOROM obecných novín! 

 

Kontakt: 032/6597257, 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk 

K separácii a odvozu odpadu 
 

Obecný úrad v Dolnej Porube pripomína občanom, že pri 
kultúrnom dome a v časti u Bežákov sú umiestnené kontajne-
ry na zber šatstva a obuvi. V rámci separácie odpadu sú 
v rôznych častiach obce umiestnené aj zberné nádoby na 
sklenené a plastové fľaše. V tejto súvislosti žiadame občanov, 
aby plastové fľaše vhadzovali do určených kontajnerov stla-
čené na čo najmenší obsah. Zároveň dôrazne upozorňujeme, 
že kontajner pri cintoríne slúži výlučne na odpad z cintorína. 
Ďakujeme, že pomáhate udržiavať svoju obec v čistote.  
Dvojtýždňový (letný) cyklus odvozu komunálneho odpadu v roku 
2014 začína 14. 4. 2014 (nádoby označené modrou nálepkou), 
resp. 28. 4. 2014 (nádoby označené ružovou nálepkou). 

OcÚ DOLNÁ PORUBA 
 

 

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY! 
 

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc 
veľa vody, spokojnosti a pohody zo srdca praje redakcia 
Dolnoporubského hlasu a zamestnanci obecného úradu! 

 

Záleží vám na 

budúcnosti 

školy v Dolnej 

Porube? 
 

TAK POMÔŽTE! 
Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov na realizáciu verejnopros-
pešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude 
prevedená v prospech neziskových organizácií. Podporte dobrú vec, venujte 2 % z vašich daní v prospech základnej školy v Dolnej Porube 
alebo kedykoľvek prispejte na účet občianskeho združenia SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou! ĎAKUJEME. 
Potrebné tlačivá s už vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na webovej stránke základnej školy (www.zsdporuba.edupage.sk, sekcia 
Dokumenty na stiahnutie), v budove ZŠ, na obecnom úrade alebo u predsedníčky OZ Danky Suchej (Dolná Poruba 379). 
 

Číslo účtu občianskeho združenia SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou: 2803075451/0200 (VÚB banka) 
 
Veľká noc 

Dotazník farár MINIDOTAZNÍK 
DESATORO „NAJ“ VDP. FARÁRA M. LYSIČANA 

 

Jedlo:       jedlá talianskej kuchyne 
Nápoj:      ovocná šťava 
Kniha:       Sväté písmo 
Film:       Černí baroni 
Hudba:       Queen, U2 
Miesto:       Terchová 
Mesto:       Loreto pri Ancone v Taliansku 
Šport:        hokej 
Vynález:      všetko, čo ľuďom uľahčí život, pokiaľ to nie je zneužité  
Osobnosť: mohol by som uviesť veľa mien, ale najväčšími osob-
nosťami, na ktoré sa často zabúda, sú pre mňa dobrí otcovia 
a dobré mamy.                                              PM, Foto: Peter Zelíska 
 

http://www.zsdporuba.edupage.sk/

