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STARONOVÝ STAROSTA A NOVÍ POSLANCI 
2010 - 2014 

 
V decembri 2010 sa prvýkrát stretli noví poslanci, ktorí boli 
zvolení v komunálnych voľbách 2010. Spolu so staronovým 
starostom zložili sľuby.  
 

Starosta sľúbil a podpísal: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia.“. 
Sľub poslancov: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.“. 
 

Starosta Jaroslav Marek a poslanci obecného zastupiteľstva Jozef 
Baroš, Peter Kuzmány, Božena Čierna, Vlastimil Budiský, Iveta 
Slivková boli zvolení na funkčné obdobie 2010 – 2014.  
 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva Jazernica   a   starosta 
 

     Jozef Baroš, Božena Čierna, Peter Kuzmány, Iveta Slivková                 starosta 
      a Vlastimil Budiský (poslanci)     Jaroslav Marek 
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K O M U N Á L N E  V OĽB Y  2 0 1 0  

V Ý S L E D K Y 
 

Za starostu obce Jazernica bol zvolený Jaroslav Marek s počtom hlasov 
104. 

 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva v poradí podľa 
počtu získaných hlasov  

 
 
 
 

 
 
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva v 
poradí podľa počtu získaných hlasov 
                                         Zdroj: www.jazernica.ocu.sk  

 
 

Kandidáti Lucia BenKandidáti Lucia BenKandidáti Lucia BenKandidáti Lucia Benčatová R., Miroslav Bodjan aatová R., Miroslav Bodjan aatová R., Miroslav Bodjan aatová R., Miroslav Bodjan a    Milan Janík Milan Janík Milan Janík Milan Janík 
dˇakujú svojim volidˇakujú svojim volidˇakujú svojim volidˇakujú svojim voličom aom aom aom a    priaznivcom za hlasy apriaznivcom za hlasy apriaznivcom za hlasy apriaznivcom za hlasy a    podpodpodpodporu !poru !poru !poru !    

 
 
 

HHHLLLAAAVVVNNNÝÝÝ   KKKOOONNNTTTRRROOOLLLÓÓÓRRR   
 
 
 
 

JAZERNICA MÁ NOVÉHO HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
 

Karol Kuzmány skončil vo funkcii hlavného kontrolóra koncom roka 
2010. V novembri 2010 sa konala voľba hlavného kontrolóra, do 
ktorej sa podľa údajov obecného úradu prihlásila len jedna 
záujemkyňa – Ľubomíra Valocká. Po vyhodnotení predpokladov 
na výkon funkcie bola poslancami obecného zastupiteľstva zvolená za 
hlavnú kontrolórku obce Jazernica na funkčné obdobie od 1.1.2011 
do 31.12.2016. 
 

 
 

Meno a priezvisko 
Počet 
hlasov 

Jozef Baroš 103 

Peter Kuzmány 103 

Božena Čierna 75 

Vlastimil Budiský 71 

Iveta Slivková 64 

Meno a priezvisko 
Počet 
hlasov 

Iveta Liptáková 55 

Bc. Lucia Benčaťová-
Richterová 

51 

Peter Hlobík 43 

Milan Janík 41 

Ing. Miroslav Bodjan 37 
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ÚČET  STAROSTU 
 

Starosta obce Jazernica Jaroslav Marek porušuje zák on. Aj vo či 
obyvate ľom obce, ktorú riadi. Od roku 2006 do roka 2010 súd y 
rozhodli, že starosta Marek sedemkrát porušil zákon . Účet za 
tieto jeho vedomé či nevedomé protizákonné rozhodnutia 
a konania je doteraz vo výške 8 340 €.  Zatiaľ platila obec 
Jazernica...  
 
Starosta zložil sľub, ktorý znie: „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia“. 
Nakoľko si starosta nenašiel žiaden čas, priestor ani formu pre 
zbilancovanie svojho predposledného, práve skončeného už 5-teho 
volebného obdobia a nenašiel si žiaden čas, priestor ani formu na 
predstavenie programu či zámerov do nasledujúcich 4 rokov, budeme 
jeho činnosť priebežne dokumentovať za neho. Dnes si zrekapitulujeme 
oblasť právneho konania s občanmi za uplynulé volebné obdobie: 
 

Prvá kauza – hneď po voľbách  v roku 2006 vznikla preto, že starosta 
odmietol  zaplatiť za materiál, ktorý si objednal, odobral a použil. Vec 
skončila na súde a hoci tento rozhodol o povinnosti starostu za materiál 
zaplatiť, ten sa odvolal ku krajskému súdu v Žiline, ktorý  rozsudok 
prvostupňového súdu potvrdil. Súdny spor trval skoro dva roky a keď 
neberieme do úvahy hodnotu materiálu, tak za súdne trovy a úrok 
z omeškania úhrady obec zaplatila celkom .............................1.620,41 €. 
Koľko zaplatila obec za právne zastupovanie starosta nezverejnil.  
 

Druhá kauza – starosta nerešpektoval tla čový zákon  a odmietol právo 
Ing. Bodjana zverejniť jeho reakciu na článok v Obecnom spravodaji. Išlo 
o tendenčný článok voči jeho osobe. Spor skončil na súde, kde Ing. 
Bodjan navrhol zmier, ktorý starosta prijal. Obec však musela zverejniť 
odpoveď a zaplatiť trovy právneho zastupovania  a súdny 
poplatok...................................................................................... 326,50 €.  
Koľko zaplatila obec svojmu právnemu zástupcovi, starosta opäť 
nezverejnil.  
 

Tretia kauza – starosta ú čelovo zmenil ním samým vydané 
kolauda čné rozhodnutie  na rodinný dom a zároveň obvinil majiteľov  
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domu z porušenia stavebného zákona a uložil im pokutu. Na základe ich 
odvolania sa ku Krajskému stavebnému úradu, tento uznal pochybenie zo 
strany obce a jej rozhodnutie zrušil. Kauza trvala takmer 2 roky a 
dôsledky tohto konania sa ešte vyčísľujú ... 
 

Štvrtá kauza –  starosta nerešpektoval tla čový zákon  a odmietol 
uverejniť reakciu Občianskeho združenia Jazernica na články zverejnené 
v Obecnom spravodaji. Súd okrem povinnosti zverejniť odpoveď 
združenia v Obecnom spravodaji  uložil zaplatiť starostovi pokutu, trovy 
súdneho konania a právne zastupovanie OZJ celkom  v sume 2.131,21 €. 
 

Piata kauza –  na základe rozhodnutia starostu Obecný úrad 
v Jazernici nesprístupnil informácie.  Súd zrušil rozhodnutie starostu, 
taktiež zrušil rozhodnutie obce o neposkytnutí informácie a vec vrátil na 
ďalšie konanie  (povinnosť poskytnúť informácie). Zároveň uložil 
starostovi povinnosť zaplatiť trovy konania vo výške................... 481,59 €. 
 

Šiesta kauza – Občianskoprávne konanie, v ktorom bol starosta Marek 
uznaný vinným z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého 
sa dopustil tým, že vulgárne nadával na ulici pred domom obyvateľke 
obce. Za tento priestupok mu bola uložená pokuta  a povinnosť uhradiť 
štátu trovy konania vo výške............................................................... 26 €. 
Nie je známe, či táto suma bola alebo nebola uhradená z účtu obce.  
 

Siedma kauza – je doposiaľ neukončený už dva roky trvajúci súdny spor. 
Podnet zadal starosta tým, že v rozpore s tla čovým zákonom 
odmietol uverejni ť odpove ď Občianskeho združenia Jazernica 
v Obecnom spravodaji, ako reakciu na článok, ktorý v ňom zverejnil. Vec 
je v súčasnosti na Krajskom súde v Žiline, ku ktorému sa starosta tesne 
pred voľbami 2010 odvolal, keď Okresný súd v Martine rozhodol 
v prospech občianskeho združenia a uložil starostovi  zaplatiť peňažnú 
náhradu, súdne trovy a právne zastupovanie, ktoré budú ďalej navýšené  
po konaní odvolacieho súdu. Suma je momentálne vyčíslená  3 754,71 €. 
 
Starosta vydal rozhodnutia v uvedených prípadoch a súd určil, že 
starosta rozhodol protizákonne. Spôsobená škoda vo výške 8340,42 
€. Ak by takto pochybil v inom zamestnaní, musel by sa za svoje 
konanie zodpovedať a to aj finančnou náhradou za spôsobenú škodu. 
Ako starosta sa zodpovedať nemusí? 
Prečo my všetci, obyvatelia obce Jazernica musíme platiť za 
protizákonné konanie starostu?  
Pretože sme si ho zvolili ?!  
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JAZERNICA JE ZADĹŽENÁ NEZNÁMEMU VERITEĽOVI 

 

   Obec Jazernica získala v roku 2010 nenávratný finančný príspevok 
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava vo výške 103 952,46 
€. Dotácia sa mala účelovo použiť na výstavbu miestnej komunikácie. 
Obec bola povinná realizovať výdavky bezhotovostne, t.z. najskôr 
z vlastných zdrojov, ktoré si neskôr bude refundovať od platobnej 
agentúry. 
Obecný úrad v Jazernici na tieto účely vynaložil finančné prostriedky 
vo výške 123 401,30 €. Časť financií bola z rozpočtu obce na rok 2010. 
Väčšiu časť – 92 000 € získal Obecný úrad v Jazernici od neznámeho 
veriteľa, ktorý si neželá byť zverejnený. Za obec zmluvu o pôžičke 
podpísal zástupca starostu Jozef Baroš, podľa ktorého Všeobecná 
úverová banka (v ktorej má obec účet) nebola ochotná poskytnúť úver. 
Určitú finančnú čiastku by požičala ČSOB, ale za podmienky, že by si 
v nej obec založila účet a previedla financie, s ktorými disponuje. 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na riešení získať potrebnú sumu od 
súkromnej osoby, ktorej meno je tajné.  
Po vyúčtovaní a schválení projektu zverejní obecný úrad záverečnú 
správu.  
Na podozrivú zmluvu o pôžičke bola upozornená nová poslankyňa 
obecného zastupiteľstva ako aj nová hlavná kontrolórka obce. Zároveň 
bol podaný podnet na okresnú prokuratúru, ktorá by mala legálnosť 
získania pôžičky vyšetriť...  

   Zdroj: Obecný úrad v Jazernici 
 

 
 

OBECNÝ ÚRAD VYKRADLI POČAS ADVENTU 
    
          Z dňa 11.12. na 12.12.2010 došlo ku krádeži a vlámaní sa do budovy 
Obecného úradu v Jazernici. 

Z obecnej pokladne bola odcudzená hotovosť vo výške 54,90 €. Tiež 
bola odcudzená vŕtačka zn. METABO s príslušenstvom a jej nadobúdajúca 
cena v roku 2005 bola 269,80 €. Pri krádeži boli poškodené zámky 
vchodových mreží a zámok vchodových dverí do kancelárie Obecného úradu.  
 Krádež bola vyšetrovaná políciou, ale zatiaľ sa jej nepodarilo zistiť 
páchateľa trestného činu.                                       
                                                                                 Zdroj: Obecný úrad v Jazernici    
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  Záhumienky – problém za humnami 
 

Jazernicu si pre svoj život vybrali ďalší ľudia, ktorí by si tu chceli 
postaviť domy. Chceli by.... Všetko viazne na ceste 40 metrov dlhej.  Na 
veľmi drahej ceste! 
 

Pozemok kúpili od súkromníka ešte v roku 2009 a v tom istom roku požiadali 
stavebný úrad obce Jazernica o schválenie návrhu stavby. Doložili 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá rieši umiestnenie 12-tich 
rodinných domov na novovytvorených parcelách. Podľa tejto dokumentácie 
má byť navrhovaná komunikácia k novým domom napojená na jestvujúcu 
miestnu cestu vo vlastníctve obce. Stavebný úrad návrh na vydanie 
rozhodnutia o stavbe zamietol, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil 
nedostatočnými parametrami prístupovej komunikácie, nesplnením 
podmienky zo strany investorov a nesúhlasom obecného zastupiteľstva. Voči 
tomuto rozhodnutiu sa investori odvolali na Krajský stavebný úrad v Žiline, 
ktorý zistil, že postup stavebného úradu obce Jazernica i rozhodnutie samotné 
nemajú oporu v zákone. Tým, že stavebný úrad obce ďalej vo veci nekonal, 
o návrhu nijako v roku 2009 nerozhodol ani konanie neprerušil, porušil 
stavebný úrad obce správny poriadok. Odôvodnenie zamietnutia návrhu 
opreté o záporné stanovisko obce k investičnej činnosti je teda bez opory 
v zákone. Podobne neobstojí ani zdôvodnenie, že s navrhovaným 
umiestnením stavby nesúhlasilo obecné zastupiteľstvo, pretože zastupiteľstvo 
konalo v tomto prípade nad rámec svojich kompetencií. Krajský stavebný 
úrad v Žiline zrušil rozhodnutie obce Jazernica a vec vrátil stavebnému úradu 
obce na nové prejednanie a rozhodnutie.  
Starosta obce Jazernica Jaroslav Marek nás informoval, že „nové územné 
rozhodnutie pre IBV Záhumienky v Jazernici ešte nebolo zvolané 
a preto sa nekonalo. Obecný úrad na základe žiadosti budúcich 
investorov zaslal len nesúhlasné stanovisko k napojeniu novej IBV na 
existujúcu miestnu komunikáciu“. 
Podľa našich informácií, nezostáva investorom nič iné, len sa po takmer 
dvoch rokoch naťahovačiek so stavebným a obecným úradom v Jazernici 
domáhať svojich práv na súde.  
A že vzniknutá škoda sa počíta v tisíckach eurách, asi netreba pripomínať...  

 
                                     Zdroj: Krajský stavebný úrad v Žiline, Obecný úrad Jazernica 
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 Ilustra čné foto 

KÚRI Ť ČI NEKÚRI Ť? 
 

Zrekonštruovaná budova Materskej a základnej 
školy v Jazernici má problém s vykurovaním. 
S príchodom zimného obdobia sa z neznámeho 
dôvodu nedá zabezpečiť, aby v miestnostiach bola 
prijate ľná teplota.  

 

Rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ sú nespokojní. Deti sú v tomto období 
náchylné na ochorenie a chladné triedy tomu napomáhajú. Podľa záznamov 
učiteliek je v triede ráno od 11 do 15 °C. Veľký vplyv na rannú teplotu má 
vonkajšia teplota – čím chladnejšie vonka, tým chladnejšie vo vnútri. Aby 
zabezpečili dostatočné teplo, musia občas zapnúť elektrické ohrievače.  Pani 
riaditeľka Ševčíková, ktorá v tejto dobe zastupuje riaditeľku ZŠ sa starostovi 
vyjadrila, že kúrenie v triedach ZŠ je dostačujúce. Podľa rodiča detí 
navštevujúce ZŠ záleží teplota v triedach od počasia, najmä od intenzity 
slnečného žiarenia. 
Na tento problém bol zo strany škôlky upozornený starosta a aj obecné 
zastupiteľstvo na zasadnutí v decembri 2010. Starosta informoval, že na 
„nedostatočnom kúrení v ZŠ a MŠ už nie je čo riešiť a ak bude naďalej 
zima, ide z kúrenia pán Valocký preč“ . Podľa kuriča - pán Valockého nie je 
s kúrením žiaden problém. Teplota v triede je vraj dostačujúca (20 °C) 
a podľa neho sú záznamy učiteliek nepresné.  Tento postoj kuriča učiteľky 
MŠ poburuje a uráža. Podľa pani Kleinovej nemajú dôvod zle zaznamenávať 
skutočnú teplotu v triede, veď ide o deti. Pán Valocký si prizval ako svedka 
hlavnú kontrolórku obce, ktorá je však jeho manželkou. Takúto kontrolu 
odmietajú nielen učiteľky ako neobjektívnu, ale ju neumožňuje ani zákon, 
pretože ak kontrolórka nebola poverená obecným zastupiteľstvom, nemala 
právo vykonávať žiadnu kontrolu v MŠ.   
Takže kúriť viac či nekúriť viac? To je otázka.... 
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 Ľubomíra VALOCKÁ 
  hlavná kontrolórka obce Jazernica 
 
Narodila som sa v roku 1953 v Ružomberku. 
Z mojich súrodencov som najstaršia.  
Moji rodičia sa presťahovali do  
Jazernice a zostali tu navždy.  
 

V Jazernici som vyrastala a chodila ešte do starej základnej 
školy, kde nás učil pán učiteľ Pavel Štrba, ktorý mal deti rád. 
Jeho manželka pestovala krásne kvety, ktoré ozdobovali túto 
školu. 
Po skončení Strednej ekonomickej školy v Martine som začala 
pracovať ako finančný referent na ONV v Martine. V tomto čase 
som sa vydala za Dušana Valockého, murára, ktorý pomáhal aj 
pri stavbe tohto obecného úradu a kultúrneho domu. Teraz robí 
ako kurič v ZŠ a pracuje ako najlepšie vie. Máme spolu dve deti. 
Po materskej dovolenke som nastúpila ako fakturantka na 
Strojovej a traktorovej stanici v Diviakoch. Z Jazernice sme tam 
robili viacerí, Bohuš Ďuris, človek ochotný vždy pomôcť, Bohuš 
a Božka Čierny, môj brat Rasťo Gejdoš, Irenka Švihlová a už 
nebohý Janko Balko, najlepší sústružník na dielni, Janko 
Taľafús, usmievavý vtipkár, Milan Špiriak aj Ľubko Maršala. 
Neskoršie som odišla pracovať do kúpeľov v Turčianskych 
Tepliciach ako skladová účtovníčka. Od roku 2005 som na 
čiastočnom invalidnom dôchodku a otvorila som si živnosť na 
administratívne práce a účtovníctvo. 
  

Do funkcie hlavnej kontrolórky som sa dostala náhodou, keď 
som išla z obchodu a na úradnej tabuli som si prečítala, že je 
voľba hlavného kontrolóra. Prihlášku som podala v určenej 
lehote a obecné zastupiteľstvo ma chválilo. Pán Karol Kuzmány 
sa tejto funkcie vzdal. Musím povedať, že mi bol zo začiatku 
nápomocný a pomohol mi, za čo mu ďakujem a vážim si tento 
jeho postoj. 
 

Takže mi Pán Boh pomáhaj v tejto neľahkej práci. 
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UŽ AJ V JAZERNICI SA CVI ČÍ ZUMBA 
 
ZUMBA ovládla celý svet! Toto 
cvičenie, ktoré kombinuje 
dynamickú latinsko-americkú 
hudbu a tance spolu s aeróbnymi 
pohybmi môžeme vyskúšať už aj 
v Jazernici. A nielen to. 
Cvičiteľka, podľa ktorej „tancujú“ 
všetci na Hornom Turci pochádza 
z Jazernice. 

                   Lucia Kubíková 
 
Na úvod nečakaná otázka - kde si sa prvýkrát stretla so Zumbou? 
O zumbe som sa dočítala na internete už dosť dávno, vtedy to na 
Slovensku ešte nebolo zabehnuté. A o niečo neskôr som sa 
dopočula, že sa zumba začína cvičiť v Martine. Tak som sa zobrala 
a šla som na hodinu k cvičiteľke Gabike na Ľadovni. Veľmi ma to 
chytilo, začala som chudnúť a tak som sa rozhodla, že si spravím 
kurz aj ja. 
 

Ako a kde si získala certifikát cvičiteľky? 
Na internete som našla oficiálnu stránku zumby a to 
www.zumba.com, tam som si našla Slovensko a kurzy v Bratislave. 
Musela som čakať dva mesiace, kým som sa dostala na kurz, 
zaplatila som a vycestovala do Bratislavy. Získala som certifikát od 
Beta Pereza (zakladateľa zumby) a odvtedy predcvičujem :) 
 

Kde všade predcvičuješ? 
Cvičím od pondelka do soboty a to v dedinách Jazernica, Mošovce, 
Necpaly, Slovenské Pravno, Turčiansky Ďur a Turčianske teplice.  
 

Kto chodí na Zumbu? A je o toto cvičenie záujem? Aj muži? 
O zumbu je veľký záujem, pretože je to veľká zábava a je veľmi 
účinná čo sa týka spaľovania tukov.  V prvý mesiac cvičenia začnú 
ženy rapídne chudnúť, samozrejme ak sa snažia a neflákajú to :) Čo 
sa týka mužov na Slovensku sú muži, ktorí nie sú zvyknutí 
tancovať a už vôbec nie tancovať na latinsko-americkú hudbu. 
Veľmi ma to mrzí, lebo poznám pár cvičiteľov zumby mužov, ktorý 
sa pri nej vedia neskutočne odviazať a zabaviť. A navyše ženy sa z 
ich trasenia zadočkov idú zblázniť:) 
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Zumba okrem iného zlepší človeku kondičku. Prečo by podľa Teba 
mali ľudia skúsiť Zumbu? Pre koho je vhodná? 
Zumba je vhodná pre všetky skupiny ľudí, ale je aj špecifická napr. pre 
deti je Zumbatonic, Zumba gold je zumba zameraná pre aktívnych 
seniorov , prípadne pre ľuďí so slabšou kondíciou. Zumba Gold 
efektívne vysvetľuje anatomické, fyziologické a psychologické potreby 
tejto skupiny populácie. Súčasťou je aj Zumba cvičenie na stoličkách. 
Veľa ľudí prestalo športovať  kvôli tomu, že ich šport jednoducho 
prestal baviť. Pri zumbe sa to nemôže stať, pretože táto hudba nenechá 
nikoho sedieť. Základom každej hodiny je zmes krokových variácií 
zložených zo salsy, merengue, čače, jamajského reggaetonu, ktoré 
dostanú do pohybu každého. Vzniká tak ľahko zapamätateľná 
choreografia vhodná naozaj pre každého.  
 

Čo Teba "chytilo" na Zumbe?  
Dynamická latino hudba, exotické tanečné a aeróbne pohyby, skvelá 
zábava, báječný ľudia- toto všetko ma zaujalo na zumbe 
 

Cvičenie Zumby robíš profesionálne alebo popri práci? 
Zumbu robím profecionálne pre občianske združenie Fatra 

  
      
         História Zumba® fitness  
        ...najlepšie veci vznikajú náhodou. 

 

Keď si známy kolumbijský choreograf, tanečník, choreograf a fitnes tréner 
celebrít Beto Perez zabudol hudbu na precvičovanie aerobiku, vytiahol z auta 
svoju obľúbenú kazetu s latino hudbou a začal improvizovať. Ľudia boli nadšení 
a dopyt po jeho hodinách začal vzrastať geometrickým radom. V Kolumbii sa stal 
tak populárny, že si ho speváčka Shakira najala ako choreografa pre jeden zo 
svojich albumov. Po Betovom príchode do USA v roku 2001 spolu s dvomi 
podnikateľmi - Alberto Perlman a Alberto Aghion vytvorili spoločnosť Zumba 
fitness, založenú na Betovej filozofii „priniesť do sveta fitnes zábavu“ a začalo sa 
nové šialenstvo, ktoré uchvátilo milióny ľudí na celom svete. 
                                                                                                                                                                                                                                               
www.zumba.sk  

 
      Kedy a kde si môžete zacvičiť ZUMBU: 

Pondelok 19.00 Turčianske Teplice gymnázium 
17.00 Turčianske Teplice gymnázium Utorok 
19.00 Slovenské Pravno ZŠ 
17.00 Necpaly ZŠ Streda 
19.00 Turčiansky Ďur kultúrny dom 
17.00 Slovenské Pravno kultúrny dom Štvrtok 
19.00 Mošovce telocvičňa 

Piatok 17.00 Jazernica kultúrny dom 
Sobota 17.00 Turčianske Teplice gymnázium 
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MLADÍ TURČIANSKI SILÁCI 2010 
 

Kto sa stal mladým tur čianskym silákom pre rok 2010? 
Ktorá škola mala v roku 2010 najlepších silákov? 

 
 

Tieto otázky si položili vo fitnes centre VONS GYM  
v Martine a aby našli odpove ď zorganizovali už štvrtý 
ro čník sú ťaže stredoškolákov „ Mladí tur čianski siláci “.  
Súťaž sa konala 16. decembra 2010 vo fitnes centre pod  
záštitou mesta Martin. Zapoji ť sa mohli jednotlivci od 15 
do 16 rokov, od 17 do 18 rokov a štvor členné školské 
družstvá (z každého ro čníka jeden zástupca).  
Súťaže sa zú častnili dvaja Jazerni čania – Andrej Baruník  

v kategórií  15-16 ro ční a Vladimír Baroš  (17-19 ro ční), 
obaja zo Spojenej školy 
Martin. Andrej získal 
dve prvé miesta a to 
v disciplíne zhyby na 
hrazde podhmatom a tlak 
v ľahu na lavi čke 60% 
z hmotnosti 
súťažiaceho. Vlado sa 
v týchto disciplínach 
umiestnil na 3. mieste. 
Celkovo skon čil Andrej 
vo svojej vekovej 
kategórií na 6. miestom 
(šiesty najlepší 
tur čiansky silák roka 
2010) a Vladimír na 9. 
mieste. Spojená škola 
Martin skon čila na 7. 
mieste.  
Našim mladým 
kulturistom držíme 
palce a trikrát 
podčiarkujeme heslo 
organizátorov:  
 

Športu ÁNO!!!  
Nude a drogám 
NIE!!! 

Zdroj: www.vons.sk    
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Jediný statočný 
 
V mexickom mestečku Praxedis G. Guerrero, ktoré sužuje drogová 
vojna, sa stala šéfkou polície len 20-ročná študentka Marisol Valles 
Garciová.  Bola jedinou osobou, ktorá mala odvahu prijať túto 
funkciu.  
Pýtate sa, čo to má spoločné s Jazernicou? Voľnú funkciu. 
 
Aj v Jazernici bolo nedávno voľné miesto – 
funkcia starostu. A našťastie sa našiel tiež jeden 
statočný, ktorý si trúfa. Je ním súčasný, minulý, 
predminulý ... a možno zasebudúci starosta.  
Že sa stane starostom bolo isté, veď na zvolenie 
mu stačil jeden jediný hlas. 
 
Prečo sa však nenašlo viac odvážlivcov 
a zodpovedných, ktorí by kandidovali na post 
hlavy obce? Uvažujem, že potenciální 
záujemcovia sú takí sebakritickí a príliš 
zodpovední, že im to bráni dobrovoľne sa 
uchádzať o túto funkciu.        Ilustračné foto 
Alebo sa boja.                                               Zdroj: www.zivot.lesk.cas.sk  

 
Ale nie Jaroslav Marek! Ten sa nebojí. Je plný entuziazmu meniť veci 
k lepšiu. Je si vedomý svojich schopností a skúseností, veď už niečo 
dokázal. Má vízie a jasné ciele. Je vzdelaný. Je scestovaný a rozhľadený, vie 
ako to funguje vo svete. Má konexie.  
Alebo vlastne nie.  
 

A čo sme urobili my všetci? ... 
 
Preto si zaslúžime takého starostu.  

 
 

     Lucia Benčatová Richterová 
šéfredaktorka a kandidátka na poslanca  
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L A B U Ť 
(Cygnus)  
 

Vedecký názov Cygnus (Linnaeus), doména: Eukaryoty, ríša: 
živočíchy (animalia), vývojový stupeň: epitelovce (eumetazoa), 
skupina: dvojstranovce (bilateralia), trieda: vtáky (aves), podtrieda: 
pravé vtáky (omithurae), nadrad: letce (neognathae), rad: 
zúbkozobce (anseriformes). 
 

Labuť je rod veľkých vodných vtákov z čeľade kačicovité 
(Anatidae), podčeľade husi (Anserinae). 
Druhy severnej pologule majú perie čisto biele, na južnej 
pologuli žijú labute, ktoré majú tiež čierne perie. Austrálska 
labuť čierna je skoro úplne čierna, biele zostávajú len letky, 
juhoamerická labuť čiernokrká má čierny krk. Labuť koskoroba, 
tiež juhoamerický druh, je síce biela, ale primárne letky sú tiež 
čierne. Nohy sú čiernosivé, výnimku tvoria dve už zmienené 
juhoamerické labute, ktorých nohy sú rúžové. Zobák je 
červeno-čierny alebo žlto-čierny. 
Na Slovensku žijú tri druhy labutí: labuť tundrová, labuť 
hrbozobá a labuť spevavá. 
 
Labuť hrbozobá alebo staršie labuť 
veľká (lat. Cygnus olor)  
 
 

 
 
 
Labuť tundrová alebo labuť malá 
(Cygnus bewickii)  
 
 
 
 

                Labuť  spevavá  
               (lat. Cygnus cygnus)  
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XV. Ples samosprávy Turca 2011 
 
 

XV. Ples samosprávy Turca , sa uskutoční dňa 12. marca 2011 v 
Kultúrnom dome v Dražkovciach. 

 
Cena vstupenky 20,00 €. Vstupenky si môžete 
zakupovať v Kancelárií ZMOT od 8.2. 2011,  
kontakt 4132 958, 0905 912 745, 0907 298 677. 
V cene vstupenky je zahrnuté : prípitok, 
predjedlo, večera, káva, ovocie na stoloch , 
program a hudba, zlosovateľná vstupenka.  
Do tanca bude hrať DJ Alan Lukašík a Javorové 
husle.                                             Zdroj:  www.turiec.sk  

 
 
Múzeum Slovenského Červeného kríža v Martine 
 
Vo februári 2000 bolo v Martine založené Múzeum Slovenského Červeného 
kríža. Jeho zriaďovateľom je Slovenský Červený kríž v Bratislave. Sídlom 
tohto jediného, špecializovaného múzea svojho druhu na Slovensku, sa 
právom stal Martin, mesto s bohatou tradíciou Červeného kríža.  
Otvorené: 
máj - október: utorok - sobota od 10:00 - 17:00 
november - apríl: od pondelka do piatku od 8:00 - 15:30  (len 
na základe telefonickej objednávky) 
 

V rokoch 1924 - 1939 bol Martin sídlom Slovenskej Divízie 
Československého Červeného kríža a centrom bohatej rôznorodej 
červenokrížskej činnosti na Slovensku - samaritánske hnutie, ošetrovateľská 
činnosť, Dorast ČSČK, edičná činnosť... 
Jeho činnosť je spojená s mnohými menami významných osobností: Dr. A. 
Masaryková, MuDr. Ivan Stodola, MuDr. F. Nádaši Jége, Ľudmila 
Podjavorinská, E. Maróthy Šoltésová a mnohí ďalší. 
 

Slovenský Červený kríž pomáha zlepšiť život zraniteľných skupín 
mobilizáciou síl ľudskosti. Vo svojich radoch má profesionálov, 
dobrovoľníkov, mládež, vodnú záchrannú službu, kluby darcov krvi, 
kynológov - záchranárov. Slovenský Červený kríž pomáha organizovať 
darcovstvo krvi, učí poskytovať prvú pomoc, vykonáva pátraciu službu, 
stará sa o zdravotne a mentálne postihnuté deti, zabezpečuje rekondičné 
tábory pre zdravotne oslabené deti, pomáha dôchodcom, poskytuje mnohé 
služby sociálne slabším občanom. Je v čele pomoci a výučby 
medzinárodného humanitárneho práva. 
 

                                                                    Zdroj: www.kamvyrazit.szm.sk/martin 
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Klamstvá, intrigy a ohováranie ako pracovná metóda 
  

     Keď sa jediný kandidát na post starostu potvrdil voľbami ako staronový 
predstaviteľ obce a po zložení sľubu o tom, ako bude zodpovedne slúžiť občanovi, 
realita nasledujúceho dňa potvrdila, že jeho sľuby sú len prázdne reči, folklór na 
oklamanie občana. Dôkazom je vydanie Obecného spravodaja,  o ktorom obecní 
funkcionári vyhlasujú, že slúži pre informovanie občanov. 
    Obecný spravodaj deň pred Vianocami priniesol list p. Ivana Gejdoša, ktorý je 
plný poloprávd. Občan by právom očakával, že po prvom rokovaní nového 
zastupiteľstva si v spravodaji prečíta, čo starosta za uplynulé volebné obdobie 
pre ľudí vykonal, že zbilancuje svoju činnosť a predovšetkým, predstaví svoj 
program na ďalšie štyri roky. Tieto najdôležitejšie informácie na rokovaní totiž 
vynechal s odôvodnením, že je málo času. Čo si o tom myslieť? V Obecnom 
spravodaji  sme však nenašli ani iné informácie, napr. o: 
 

 -   skončení výstavby cesty a vyúčtovaní dotácie z EU fondov (ktorú pre 
obec vybavili iní). Namiesto informácie kedy budú konečne urobené vstupy 
do dvorov a odstránený neporiadok vedľa novej cesty, cesty do Borcovej 
a pred kultúrnym domom, zadal Obecný spravodaj akurát len podnet na 
vznik novej kauzy. Túto kauzu vyrobil starosta a hlavný kontrolór Kuzmány, 
aby poškodili moje meno. Akým právom? Proces výstavby cesty sa týka obce ako 
stavebného úradu a stavebníka zároveň a tento by mal byť konaný podľa 
zákona. Došlo k porušeniu stavebného zákona a obec je povinná postupovať 
zákonnými postupmi t.j. riešiť, prijať rozhodnutie a následne odstrániť 
nedostatky. Rozhodne nezakrývať svoje pochybenia listom so súkromnými 
názormi, pretože ide výsostne o verejný záujem, čo nepochybne stavba cesty 
predstavuje. Namiesto zákonného riešenia vecí, dali funkcionári obce priestor 
ohováraniu. 
 -   tvrdenie na môj list (nedávno uverejnený v Jazernických novinách), 
ktorým som žiadal o informáciu, čo má spoločné Obecný úrad Jazernica 
s podpisovou akciou vedenej proti mojej osobe a na ktorý mi starosta (za 
obecný úrad) odpovedal, že o nej nič nevie (uverejnené na tej istej strane), 
skončilo tak, že na súde starosta predložil zoznam ľudí, podpísaných pod 
túto akciu. Týmto konaním starosta deklaroval, že lož je jeho pracovnou 
metódou. Väčšinu podpísaných osobne nepoznám a teda oni nepoznajú mňa, 
s mnohými som nikdy nehovoril, a preto nemôžu títo spoluobčania objektívne 
posúdiť pod čo sa podpísali. Priam vyčnievajú v zozname mená sotva 18-násť 
ročných a ľudí s prechodným pobytom. Táto podpisová akcia  mi silno pripomína  
maniere starého režimu, kedy sa funkcionári ktorým chýbali argumenty, 
schovávali za rezolúcie. Podpisová akcia proti občanovi vedená pod dohľadom 
verejného činiteľa, akurát rozdeľuje ľudí. Starosta  s p. Kuzmánym sú  verejné 
osoby, funkcionári platení aj z mojich daní a  používajú všetky dostupné 
prostriedky ktoré im úrad poskytuje, aby mne a  mojej rodine  znepríjemnili 
život, pričom systematicky pracujú na poškodzovaní môjho mena. Som občan, 
ktorý na rozdiel od nich nemá z obce žiaden príjem, ktorý nezastáva verejné 
funkcie, akurát sa domáham informácií o ich konaní a hospodárení so zverenými 
prostriedkami a to len preto, že ich dobrovoľne neposkytujú. Keďže sa v obci za 
mnoho rokov takmer nič pre ľudí neurobilo, bude raz veľmi zaujímavé spoznať 
jej hospodárenie. 
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-   pán starosta pozabudol v Obecnom spravodaji uverejniť informáciu, že 
v novembri bol uznaný vinným za to, že vulgárne vynadal obyvateľke 
Jazernice, za čo musel zaplatiť pokutu a trovy konania. 
-   pán starosta pozabudol v obecnom spravodaji uverejniť, že v decembri 
prebehlo súdne konanie s OZJ v ktorom  on, predstaviteľ obce predložil 
falošný dokument – podvrh, ktorým oklamal súd a chcel tak ovplyvniť jeho 
rozhodnutie. Neuverejnil, že bol vynesený rozsudok,  proti ktorému sa 
znovu odvolal. Nedal občanom informáciu na akú horibilnú sumu jeho 
zásluhou narástli súdne trovy a poplatky za dobu dvoch rokov a ktoré bude 
musieť niekto na konci procesu zaplatiť.  
-   pán starosta pozabudol uverejniť, aké odškodnenie za povodne vybavil u 
vlády, ktorá ho  t.č. vypláca obciam v celej republike  a akú dotáciu vybavil 
na budovanie preventívnych protipovodňových opatrení (nevybavil nič). 
-   pán starosta pozabudol uverejniť, že sa v obci zdvihli dane 
a nepripomenul dôležité termíny ich úhrad v r. 2011. Neuverejnil  mnoho 
ďalších dôležitých informácií  pre občanov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú 
ich každodenného života. Neuverejnil, aký plat mu obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo na nové volebné obdobie, aby ľudia vedeli posúdiť, či si ho aj 
zaslúži, zato uverejnil irelevantný list občana, ako spôsob na odpútanie 
pozornosti od seba a na udržanie napätia v obci. 

Pán starosta svoj sľub neberie vážne. Namiesto spolupráce zvolil 
konfrontáciu. Namiesto služby občanovi zvolil neochotu, ohováranie, lži 
a podnecovanie. Prečo takto koná? Nikto neusiluje o jeho funkciu, nikto ho 
neohrozuje, nikto od neho nežiada viac, ako mu vymedzuje zákon. Potácame 
sa obcou tmavou ako Čierna diera, lebo nie sú peniaze na verejné osvetlenie, 
nie sú peniaze na vybudovanie ihriska či klubovne pre deti a mládež, nie sú 
peniaze na skrášlenie obce, nie sú peniaze na opravy budov a ciest v majetku 
obce, nie sú peniaze na upratanie neporiadku v obci, nie sú peniaze na 
aktivity,  ktoré by obrátili záujem mladých „demolátorov“ z neobývaných 
budov a stanice na iné aktivity, nie sú peniaze na nič... Na vedenie súdov 
s občanmi však áno.  

Kto dal mandát starostovi, aby sa takto správal voči spoluobčanom? 
Kto mu dal mandát, aby dohnal svojim konaním občanov až k súdnym 
sporom a potom platil desaťtisíce z obecnej kasy, keď ich prehral? Kto mu 
dal mandát, aby porušoval zákon? Kto im dal mandát, aby riadnym platom 
zaplatený starosta a bývalý hlavný kontrolór p.Kuzmány namiesto 
zveľaďovania obce a vzťahov rozoštvávali ľudí, odopierali informácie a bez 
kontroly verejnosti hospodárili so zverenými prostriedkami? 
Starosta a bývalý hlavný kontrolór by mali do obecnej pokladne vrátiť  
všetky premrhané  peniaze, ktoré obec zaplatila za nedodržiavanie 
zákona voči vlastným občanom! 
Vedúci alebo zamestnanec v akejkoľvek organizácii, keď spôsobia škodu, je 
im zosobnená a  musia ju zaplatiť. Pre našich obecných funkcionárov by to 
malo platiť rovnako. Starosta ako predstaviteľ a výkonný orgán obce je 
zodpovedný za fungovanie obce, hlavný kontrolór za kontrolu zákonnosti, 
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti činnosti obce. Je nehorázne, že 
neustále vedú kampaň proti občanom, ktorí im ponúkajú spoluprácu a ktorí 
sú navyše donútení obhajovať svoje poškodené občianske práva pred súdom. 
Na rozdiel od nich však za vlastné peniaze.                                                             
                                                                                         Ing.Miroslav Bodjan 
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TÚLAVÉ PSY 
    
S túlavými psami majú problém takmer všade na svete. V Jazernici sa 
opakovane stalo, že sa po obci voľne pohybovali psi, ktorých majiteľ bol 
alebo nebol známy. Minimálne v jednom prípade museli ľudia čeliť aj 
útokom túlavého psa. Ako príklad riešenia tohto problému uvádzame obec 
Gemerská Polomka, kde odchyt túlavých psov uskutočňuje firma oprávnená 
touto činnosťou. Za odchyt 6 psov obec zaplatila firme 330 €.  
Čo robiť v prípade stretu s túlavým psom? Prinášame stanovisko starostu 
obce Jazernica Jaroslava Mareka: 
 
 

V prvom rade treba, aby sa to dozvedel starosta obce od občanov čím skôr. 
Treba to nahlásiť hneď na č. t.  043 / 4947231,  0904 643979  s tým, že bude 
nahlásená veľkosť, farba prípadne rasa psa, alebo nahlásiť majiteľa psa, ak 
ho poznáte. V prípade, že pes je úplne neznámy, aj jeho majiteľ treba to 
nahlásiť aj starostom okolitých obcí.  
S takýmito psami treba jednať citlivo, pretože nevieme akej je povahy, či nie 
je chorý a hlavne akú dobu sa túla, môže byť vyhladovaný a vtedy nás môže 
napadnúť. V prípade, že pes je prítulný, skúsme ho zatvoriť do nejakej 
ohrady a vyhľadať jeho majiteľa. Ak by sa majiteľ nenašiel zostáva nám 
zavolať veterinára a psa dať utrati ť, čo nie najvhodnejší spôsob voči psovi. 
Tiež sa môže stať, že pes je agresívny a nevieme si s ním dať rady, vtedy je 
situácia ťažšia.  
Myslím si, že v dnešnej dobe všetci majitelia psov, či už v našej obci alebo 
cudzí vedia, že pes musí byť stále pod ich dozorom a na verejnom 
priestranstve sa nemôže voľne pohybovať. O tomto boli už viac krát 
informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo tí, ktorých sa to 
týka boli písomne upozornení. Občania obce musia byť starostovi pri 
probléme s túlavými psami nápomocní a podávať mu  čo najpresnejšie 
informácie.  

                                                            Jaroslav Marek, starosta obce Jazernica 
 

 
Túlavé psy začínajú byť problémom aj v Turčianskych Tepliciach. Mesto nemá 
útulok, kam by zablúdené zvieratá umiestňovalo. Pri extrémnych prípadoch 
pomohol kedysi správca martinského útulku, ale iba ako súkromná osoba. 
Martinský útulok je totiž určený len pre túlavých psov v meste Martin, ktoré ho 
dotuje financiami. 
Pri riešení tohto problému by sa mohol aplikovať Občiansky zákonník, tak ako to 
urobila Ústredná komisia pre ochranu zvierat v Českej republike.  
Podľa  slovenského  právneho  poriadku je zviera vec , preto sa na neho vzťahuje 
ustanovenie § 135 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktorý sa týka 
stratených a opustených vecí: 
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(1) Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. 
Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu 
orgánu (obecný úrad). Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej 
odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu (obci). 
(2) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí 
desať percent ceny nálezu. Osobitný právny predpis môže inak upraviť oprávnenie 
toho, kto vec našiel alebo ohlásil. 
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj na skryté veci, ktorých vlastník nie 
je známy, a na opustené veci. 
§ 135a Vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, aj keď boli oddelené od hlavnej veci. 

 

                                                                           Zdroj: www.gemerskapolomka.sk ; www.turiec.sme.sk   
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Som abstinent, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi, 

má ma v paži, keď si líham, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím, 

vyzerám jak dáky blbec na pláži, mne to nevadí, mne to nevadí. 

Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití,  

fanatik, politik a nudné reči o prežití, 

niekto sa pokúša povedať mi, že je iný, ale je viem všetci ste rovnakí. 

Už odvtedy odkedy neverím v obludy  

sa snažím žiť naplno nech nezomriem od nudy, 

snažím sa nevnímať reklamy, rôzne ťahy a kauzy,  

odkedy neberiem život ako istý typ traumy, 

rozprestriem ruky kedy chcem, napijem sa kedy chcem, nech nevyschnem, 

nechcem čas prežiť len, no ani prepiť, smrť ma nechce,  

idem až kým nevypnem 

pre tie pocity, rodinu, priateľstvá, ožijem pre nich len. 

Niektorí hovoria - mal by si voliť svojich,  

je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť; 

sorry, nemusím, už mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus  

tiež rozprávať o druhých bez nich fóry, nevkus, 

od toho tiež chcem abstinovať.  

Nechávam veci plávať, keď nedokážem asistovať, 

nebudem strácať, skôr učiť sa splácať životné chyby,  

od ktorých abstinujem kým som živý. 

Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití,  

obálka do ruky a vaše reči o prežití, 

ľudia mi hovoria - určite si taký istý, ale ja viem ostávam rovnaký. 

                                                                                            Para: ABSTINENT 
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B e z m o c n o s ť            
Chceme bývať v peknom prostredí, chceme sa dobre cítiť a tešiť sa peknej prírode. 
Ľudská činnosť v snahe niečo vybudovať, zasiahne do životného prostredia a je to 
už len na ume 
a zodpovednosti 
konkrétnych osôb, ako 
vedia nové postaviť 
a pritom ochrániť to, čo je 
už hotové. „Cestári“ 
skončili svoju prácu v 
polovici novembra 
minulého roku a takmer po 
dvoch mesiacoch neráčili po 
sebe upratať a dosadiť 
zničené stromy... Je smutné, 
že ich ku tomu nedokázal 
prinútiť ani investor – 
obecný úrad.                                                                                                           Foto: redakcia 
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