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UUU ZZZ NNN EEE SSSEEE NNN III EEE       
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 
3. marca 2011   v zasadačke Obecného úradu Jazernica o 18.00 h. 

 
     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Bezplatný prenájom pozemku na 5 rokov p. Palkovej. 
2. Žiadosť sl. Lucie Kubíkovej o prenájom KD. 
3. Žiadosť o odpustenie poplatku za KO. 
4. p. Ivetu Slivkovú ako člena Školskej rady ZŠ. 
5. Plán činnosti HK na I. polrok 2011. 
6. Dodatočne plat HK obce za december 2010  

                 a úväzok 0,06.  
7. Súhlas OZ na zárobkovú činnosť HK. 
8. Úpravu platu starostu obce na rok 2011. 
9. Úpravu platu HK  obce na rok 2011. 
10. Komisiu pri OcÚ Kultúrnu, sociálnu a športovú. 

 
     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

11. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011.  
12. Ústnu žiadosť Ing. Bodjana ohľadom úpravy okolia MK. 
13. Ústnu žiadosť Bc. Benčaťovej Richterovej ohľadom  
      spísania hmotnej  zodpovednosti starostu. 
14. Žiadosti p. Bučkuliakovej a Voštiniakovej o zamestnanie. 
 

     Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 
 15. Vytvorenie Obecnej rady pri OcÚ. 
 
     Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi: 

16. Úlohy vyplývajúce zo zápisnice.  
 

       Jaroslav Marek  
                                                                                     starosta obce 
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UUU ZZZ NNN EEE SSSEEE NNN III EEE       
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa 

2. júna 2011   v zasadačke Obecného úradu Jazernica o 18.00 h. 
 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
17. Obecnú kronikárku Bc.Benčáťovú s ročnou odmenou 40,–€. 
18. Všetky žiadosti o zníženie poplatku za KO  
19. Vybudovanie detského ihriska podľa bodu 2.12 - Poslanci OZ a OZJ sa dohodli 
takto: združenie dodá zdarma vybavenie ihriska a bude sa starať o jeho údržbu. Pri 
odovzdaní za prevzatie budú zodpovední poslanci Slivková I. a Budiský V. OcÚ 
zabezpečí kosenie a vývoz komunálneho odpadu. Zmluva na toto nebude uzatvorená. 
O bezpečnosť detí sa budú starať rodičia. Ihrisko bude vybudované pri bývalej ZŠ 
v Jazernici. 
20. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011. 
21. Záverečný účet obce za rok 2010. 
22. Plat starostu obce podľa bodu 6.1 –Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu 
nasledovne: priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2010 je 769 € x 1,49 
(koeficient) = 1145,81 x 0,4 (úväzok starostu)= 458,32 €. Rozhodnutím OZ sa tento 
plat zvyšuje o 30%, čo číní 137,49 €. Celkový plat starostu je teda 595,81 €, po 
zaokrúhlení 596 €.  
23. Výšky stravných jednotiek v ŠJ od 1.7.2011 a školné v MŠ a ŠKD od 1.9.2011. 
24. Externého právnika podľa bodu 4.8 – Nakoľko sa množia súdne spory a právne 
záležitosti, starosta obce navrhuje objednanie právnych služieb pre potreby obce. 
Poslanci OZ tento návrh schválili a zároveň splnomocňujú starostu, aby spolupracoval 
s právnym zástupcom. 

 25. Nákup počítača pre OcÚ. 
26. Úpravu rozpočtu na rok 2011. 

 

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
27. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2010.  
28. Žiadosť p.Ozefovichovej Michaely o zamestnanie v MŠ.  

 

  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 
 29. Vydávanie spoločných novín OcÚ s OZ Jazernica. 

 

  Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi: 
30. Písomne požiadať správne orgány o prechod pre chodcov cez MK. 
31. Uverejniť oznam v Obecnom spravodaji: občania, ktorí chcú zasielať dôležité 
oznamy elektronicky, nech nahlásia svoje e-mailové adresy OcÚ. 
32. Odpovedať písomne MUDr.Benčaťovi ohľadom protipovodňových opatrení. 
33. Zakúpiť vrecia a piesok v prípade povodní a vyvesiť do úradnej tabule zoznam 
zodpovedných osôb a ich telefónne čísla, na ktorých sa môžu občania obrátiť v prípade 
živelných pohrôm. 
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K O M I S I E  
Nové obecné zastupiteľstvo je ochotné čiastočne spolupracovať so 
združením občanov. 
 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom druhom zasadnutí  zaoberalo aj návrhom na 
spoluprácu s Občianskym združím Jazernica: 
 

*   NÁVRH OZJ NA VYTVORENIE  KOMISIÍ  
- komisie ako poradný orgán zastupite ľstva 
- poslanec predsedom komisie 
- členom sa môže sta ť každý obyvate ľ obce Jazernica, príp. 
jeden externý odborník v danej oblasti 
- zloženie komisie schváli obecné zastupite ľstvo 
- komisie budú rokova ť pred každým zasadnutím obecného 
zastupite ľstva a predsedovia komisií (poslanci) predložia 
závery zo zasadnutia komisií obecnému zastupite ľstvu 
- komisie:  (1) finan čná a investi čná komisia, (2) stavebno-
dopravná komisia, (3) komisia pre školstvo, sociáln e veci, 
kultúru a šport, (4) komisia pre cestovný ruch a in formácie 
 

Komisie sú poradné orgány zastupiteľstva a sú zložené z poslancov a obyvateľov 
obce. Poslanci v diskusii určili, že päť komisií je na Jazernicu veľa a súhlasili 
s vytvorením dvoch komisií, v rámci ktorých by sa spojili všetky navrhované 
komisie: 1. Komisia kultúrna, sociálna a športová (KKSŠ) na čele s poslankyňou 
Ivetou Slivkovou a  2. Komisia finančná, investičná, stavebná a dopravná 
(KFISD), do ktorej však nechcel ísť pracovať žiaden z poslancov. Vlastimil 
Budiský sa pridal k Ivete Slivkovej do prvej komisie (KKSŠ). Poslankyňa Čierna 
súhlasila, že bude členom v KFISD, ak jej predsedom sa stane poslanec Peter 
Kuzmány, Kuzmány ani Baroš však nemali záujem pracovať v komisiách. Záver: 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Komisiu kultúrnu, sociálnu a športovú 
(predseda Iveta Slivková) a neschválilo Komisiu finančnú, investičnú, 
stavebnú a dopravnú (z dôvodu nezáujmu ostatných poslancov pracovať 
v tejto komisii). 

 
    

VVVV    Ý ZÝ ZÝ ZÝ Z    VVVV    AAAA    
Obecné zastupiteľstvo obce Jazernica  

vyzýva občanov obce, aby sa prihlásili za členov  
do Komisie kultúrnej, sociálnej a športovej  

pri obecnom zastupiteľstve.  
Prihlásiť sa môžete písomne na e-mailovej adrese: 

jazernica@gaya.sk  
alebo osobne u predsedníčky komisie Ivety Slivkovej. 
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STAROSTA SÚHLASÍ S NAVÝŠENÍM SVOJHO PLATU 
Kríza, nedostatok financií v samospráve a občania nespokojní s prácou starostov 
donútili poslancov Národnej rady SR k novelizácií zákona o platoch starostov 
a primátorov. Paušálne mínus 10% zo základného platu. 
 

Úpravou platu starostu obce Jazernica sa poslanci zaoberali na júnovom zasadnutí. 
Podľa novely zákona starostovi obce Jazernica, ktorý je zamestnaný na 0,4 úväzok 
náleží od 1.6.2011  základný plat vo výške 458 euro mesačne. Pracovníčka obecného 
úradu predložila zastupiteľstvu návrh zvýšenia platu starostu o 33%, aby zostal plat 
nezmenený, t.z. v takej istej výške ako pred platnosťou novely zákona. Prítomní občania 
Jazernice vyjadrili nespokojnosť s prácou Jaroslava Mareka vo funkcii starostu a žiadali 
zastupiteľstvo, aby bol odmeňovaný podľa výkonu. Väčšina poslancov (J. Baroš, P. 
Kuzmány a V. Budiský) bez zdôvodnenia schválili zvýšenie základného platu starostu 
o 30%. Toto navýšenie predstavuje ročne         o 1648 euro viac na plat starostu.  
Nakoľko uznesenie obecného zastupiteľstva je zjavne nevýhodné pre obec a pretože 
zvýšenie platu nebolo zdôvodnené, požiadalo Občianske združenie Jazernica starostu 
o nepodpísanie (vetovanie) tohto uznesenia. Starosta obce má v zmysle zákona 
o obecnom zriadení možnosť pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak 
odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Starosta na žiadosť odpovedal, že 
v „skutočnosti sa plat starostu od 01.06.2011 znížil o 3 % oproti schválenému 
rozpočtu“  a uznesenie podpísal.  
Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na plnenie základných kompetencií (napr. 
likvidácia odpadov, údržba majetku obce, nevyhnutné investície do ZŠ a pod.), ale na 
plat starostu sa asi vždy nájde. Podľa poslancov – a aj podľa starostu - si za tri a pol 
hodiny dennej práce zaslúži 596 euro mesačne.  

 
 

FFF AAA RRR SSS KKK ÝÝÝ    ÚÚÚ RRR AAA DDD    
 

 

 JAZERNICKÝ KOSTOL BUDE REKONŠTRUOVANÝ 
Ministerstvo kultúry SR podporilo rekonštrukciu kos tola 
a reštaurovanie fresiek.  
 

Farský úrad v Mošovciach v spolupráci s Občianskym združením Jazernica 
podali v roku 2011 žiadosť o finančný príspevok na  rekonštrukciu kostola sv. 

Anny Samotretej v Jazernici a na reštaurovanie fresiek vo svätyni kostola, ktoré boli 
objavené pri reštaurátorskom výskume v roku 2010. Výskum a samotná projektová 
dokumentácia sa mohla realizovať tiež vďaka dotácii MK SR.  
Dotácia zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 18 
000 EUR bude použitá na I. etapu obnovy kostola a to na sanáciu vlhkosti. Realizátor aj 
reštaurátor úzko spolupracujú s Pamiatkovým úradom.  
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KEĎ PRÍDE POVODEŇ ... 
Jazernicou sa v polovici augusta 2010 prehnala veľká voda. Každého zaujíma, 
ako je obec pripravená a aké opatrenia urobila na ochranu pred povodňami. 
 

Štát vyčlenil peniaze na pomoc obciam postihnutých povodňami v Turci a to aj na 
mzdu pracovníka, ktorého obec zamestná na odstraňovanie škôd a na preventívne 
opatrenia. Príspevok získali však len tie obce, ktoré povodeň nahlásili. Starosta obce 
Jazernica záplavy neoznámil, čo znamená, že obec nemá nárok ani na príspevok od 
štátu, ani na náhradu škôd. Každý občan si musel škody uplatňovať v rámci 
individuálnych poistných udalostí (ak mal majetok poistený). Napr. v susedných 
obciach dostali poškodení občania od štátu rádovo stovky eur.  
Otázku záplav a ich prevencií riešili poslanci takmer na každom svojom zasadnutí. 
Poverili starostu, aby tento problém riešil s kompetentnými  ako aj s občanmi.  
Starosta informoval, že zo západnej strany ohraničuje Jazernicu rieka Turiec 
a z východnej časti potok Dolinka. Cez obec preteká potok Teplica, ktorý je hlavnou 
príčinou povodní v obci. Dolný most v obci je postavený na nižšej úrovni a ešte je 
pri ňom aj zúžené koryto potoka. Správcom týchto tokov je Povodie horného Váhu – 
Ružomberok. Obec s nimi mala už dve jednania, o ktorých boli poslanci 
informovaní. Železnice SR prehĺbili kanál od obce Malý Čepčín po opust popod 
železničnú trať. V novembri 2010 bolo zvolané jednanie s vlastníkmi pozemkov, 
ktorí nesúhlasia s výkopom ryhy smerom ku železničnej trati. Ako dôvod uvádzajú 
jeho nefunkčnosť. Aj pracovníci Povodia Váhu  po konzultácii  toto stanovisko 
potvrdili a nevidia význam  zásahu do terénu  a to hlavne z dôvodu vysokej hladiny 
spodných vôd v obci. Ďalej tým, že sa dorobila miestna komunikácia pri železničnej 
stanici spolu s odvodňovacím  rigolom,  až budúcnosť ukáže jeho význam. Povodie 
Váhu síce upravilo nános v potoku Dolinka tesne za mostom do obce Borcová, 
avšak piesok dali na stranu Borcovej  a nie na stranu Jazernice, ktorú bolo potrebné 
zvýšiť. 
Na otázku ako majú občania postupovať v prípade povodne, či budú k dispozícií 
a kde vrecia s pieskom, či má obec vypracovaný protipovodňový plán, starosta sa 
vyjadril, že v prípade nielen povodní v obci, ale aj pri iných živelných situáciách 
zodpovednosť nesie starosta, ktorý je zároveň vedúcim Štábu CO. V prípade, že 
starosta  sa v takomto čase v obci nenachádza, celú zodpovednosť preberá zástupca 
starostu (Jozef Baroš). Ak v obci vznikne mimoriadna situácia, starosta zvoláva 
Štáb CO, ktorý má buď možnosť danú situáciu riešiť svojpomocne z prostriedkov 
alebo bude potrebovať pomoc. Podľa starostu v povodňových situáciách   si občan 
svoj majetok musí  predovšetkým chrániť sám, ale v prípade, že potrebuje pomoc, 
môže sa obrátiť na starostu, ktorý zváži situáciu a podnikne  potrebné kroky. Vrecia 
a piesok sú údajne k dispozícii.  
Obec Jazernica tento rok zatiaľ nevynaložila žiadne finančné prostriedky. 
 

Povodňovú aktivitu, čiže II. a III. stupe ň  
povod ňovej aktivity vyhlasuje v obci starosta   
zákon č.7/2010 Z.z., § 26 odst. 3 písm. b).  
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     Poslanec sám pre seba  
 

Účasť na 2. a 3. rokovaní Obecného zastupiteľstva nepriniesla žiadnu novú 
formu práce troch staronových poslancov vo vzťahu k radovému občanovi. Po 
štyroch rokoch minulého volebného obdobia ich pôsobenia v hlbokej ilegalite, 
bola poslancom znovu položená otázka, ako budú zastupovať jednotlivé časti 
obce, keď sú všetci takmer z jednej ulice, ako sa môže občan s nimi 
skontaktovať, stretnúť, resp. domôcť ich pomoci v riešení obecných záležitostí. 
Evidentne znovu zaskočení otázkou a vôbec predstavou, že by niekto niečo od 
nich mohol chcieť, po krátkom váhaní a nesúvislých vetách zachraňoval situáciu 
starosta (hoci nebol nikým oslovený, a neprináležalo mu za poslancov ani 
hovoriť) a zažiaril prehlásením, že poslanci majú len súkromné telefóny, ktoré 
im nikto neprepláca. Zdôrazňujeme, že sme poslancov žiadali o kontakt na nich 
preto, aby sme ich mohli v prípade nutnosti zavolať my občania a vtedy voláme 
(pán starosta) na svoje náklady. Ako záporná reakcia na požiadavku občanov sa 
to však hodilo a poslanci si s uspokojením vydýchli, že ich nedajbože niekto 
bude niekedy aj obťažovať. Priklincovala to navyše aj prítomná pracovníčka 
Obecného úradu, ktorá aj keď tu nebýva, k tejto téme  zasvätene vyslovila 
názor, že rozdeliť si ulice medzi poslancami je bežné v meste...(mlčať je 
niekedy zlato). Absurdná situácia nastala, keď poslanec Peter Kuzmány odmietol 
viesť komisiu pre financie, investície, stavby a ďalšie, čím zabránil jej vzniku. 
Zabránil tým zúčastňovať sa občanom na správe vecí verejných.  Zákon  
nepredpokladá takú aroganciu od poslanca, že verejne odmietne pracovať.  Čo 
poslanec Kuzmány vlastne robí, komu slúži, prečo kandidoval sa nedozvieme, 
pretože ani na výzvu Jazernických novín  pred ostatnými voľbami, aby zverejnil 
výsledky svojej práce a zámery do ďalšieho volebného obdobia ignoroval. 
Zrejme nebolo o čom písať, nebolo čo hodnotiť. Sebaistota so svojou voličskou 
základňou mu potlačila povedomie o etike a zodpovednosti voči ostatným 
občanom a svojmu sľubu poslanca. Vyplýva nám z toho len to, že poslanec 
Kuzmány potrebuje „byť pri tom a mať veci pod kontrolou“, na občana verejne 
kašle. 
 

Takže otravný občan, realita zostáva zatiaľ nezmenená a v duchu tradície, ak 
niečo máš na srdci, zájdi si na úrad, kde starosta a pracovníčka OÚ prevezmú 
žiadosť ktorú /nevy/riešia a odbremenení poslanci od problémov  bežného 
občana sa odvďačia starostovi tým, že odsúhlasia všetko ním navrhnuté a budú 
tolerantní  voči jeho lapsusom a mrhaní obecných peňazí. Naopak, ešte mu 
zvýšia zákonom znížený plat. Ďakujeme pekne ! 

                                                                

                                                              Ing. Miroslav Bodjan 
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Spol. Obecný úrad & Kudera 
 
Podivná a utajovaná spolupráca obecného úradu  s pánom Kuderom   
sa prediera  pozvoľna z hĺbky šuflíka na denné svetlo... 
 

  Výstavbou cesty na pozemku rodiny Kuderovcov sa obecné zastupiteľstvo     
  zaoberalo už v roku 2007, kedy táto téma bola jediným bodom rokovania: 
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Podľa informácií starostu obce Jazernica bola v zmysle tohto rozhodnutia poslancov 
uzatvorená s Valterom Kuderom dňa 3.4.2008 kúpna zmluva o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti. Predmetom zmluvy bola kúpa ornej pôdy o výmere spolu 1799 m2 za 
sumu 1- Sk. Pozemok vzala obec do vlastníctva podľa jej vyjadrenia len z dôvodu 
vybudovania inžinierskych sietí, hoci pôvodne zastupiteľstvo rozhodovalo o výstavbe 
miestnej komunikácie, t.z. cesty. Zároveň sa starosta za obec zaviazal k spoluúčasti na 
celkových nákladoch výstavby a to vo výške 20%. Nikde v zmluve, ani v rozhodovaní 
obecného zastupiteľstva však nie je uvedené, z akej sumy sa týchto 20% počíta a túto 
informáciu nevedeli upresniť ani starosta, ani poslanci, dokonca noví poslanci zvolení 
v novembri 2010 o celej tejto záležitosti ani netušili. Starosta podal stanovisko, že 
„Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., SSE a.s. Žilina a niektorá firma výstavby ciest 
(ešte nie je určená) trvajú na tom, aby ich siete boli vybudované na pozemkoch vo 
vlastníctve obce, teda z tohto dôvodu sa obec angažuje“. Uvedené zdôvodnenie však nie 
je ničím podložené, pretože zákon neobmedzuje realizátorov výstavby, ani nekladie 
podmienku na obecné vlastníctvo pozemkov. 
Prečo však obecný úrad nie je takýto ústretový aj v iných stavebných prípadoch? Ostatní 
investori a súkromní stavitelia si zabezpečujú elektriku, vodu, plyn,  prístupovú cestu 
a inú technickú vybavenosť sami a za vlastné peniaze.  
Popri všetkých problémoch, s ktorými sa obecný úrad a obec boria, sme plní očakávania, 
koľko peňazí nás bude stáť cesta a inžinierske siete k už postaveným rodinným domom 
na pozemkoch Kuderovcov. Podľa zmluvy má totiž predávajúci – Valter Kudera 
vybudovať cestu do konca roka 2015... Čo ak to nespraví? Žiadne podmienky, žiadne 
sankcie, žiadne iné možnosti. A bude súkromník investovať a stavať  na obecnom, teda 
pre neho už cudzom pozemku? Vlastníkom a tým pádom aj stavebníkom je predsa 
výlučne obec Jazernica ... 

 

UUU   DDD   AAA   LLL   OOO   SSS   ŤŤŤ   
   

ZOMOS v Jazernici 
V Jazernici zasadala Správna rada Združenia 
občanov miest a obcí Slovenska, ktorej členom je aj 
predseda Občianskeho združenia Jazernica Marián Benčat. 

 

Občianske združenie ZOMOS vzniklo v roku 2010 na podnet občanov obcí a miest 
z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov 
v samospráve obcí a miest Slovenska. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu 
zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách.  
Jedným z prvých úspechov ZOMOSu bolo zrušenie odstupného a zníženie 
základného platu starostov a primátorov. Presadzovanie odmeňovania podľa 
výkonu a zodpovednosti patrí naďalej medzi priority ZOMOSu. 
Na zasadnutí v Jazernici sa správna rada zaoberala šetrením polície a prokuratúry 
vo veci odovzdania funkcie starostov a ustanovujúcich zasadaní zastupiteľstiev po 
komunálnych voľbách 2010. Zároveň sa ZOMOS zapojí do pripomienkovacieho 
konania k zmene zákona o obecnom zriadení a zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. 
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V Materskej škole v Jazernici si deti nemôžu sťažovať na nudu. Deti sa 
vďaka aktivitám učia slušnému správaniu, rozvíjajú si svoje vedomosti, 
schopnosti, zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, i návyky slušného 
správania.  
 

Počas druhého polroka školského roka 2010/2011 si detí vyskúšali a zažili 
všeličo. Ešte v zimnom období sa zúčastnili ZIMNEJ ŠPORTOVEJ 
OLYMPIÁDY, počas ktorej súťažili v rôznych športových disciplínach. 
Nezabudli však ani na VALENTÍNA, kedy sa obdarúvali rôznymi darčekmi 
z lásky. Uskutočnil sa aj KARNEVAL, vtedy nikto nevedel, kto je čím, až kým 
sa všetci neodhalili.  
V marci vzdali deti hold KNIHE, navštívili knižnicu na Blážovciach, ktorú 
vzorne vedie p. Vierka Vríčanová. V rámci sviatku knihy si čítali rozprávky 
z knihy Pavla Dobšinského, keďže 16.3.  je dátum narodenia tohto autora.  
Do Materskej školy v marci prišli zaujímaví hostia, pochádzajúci 
z Chorvátska. Boli to akrobati s haďou ženou, predviedli množstvo 
zaujímavých kúskov. V mesiaci marec sa venovala veľká pozornosť nielen 
knihe, ale aj vode, keďže bol DEŇ VODY. Deti sa stihli zahrať aj na modelky 
a modelov, počas fotenia ujom fotografom pochádzajúcim z juhu Slovenska. 
Aj v apríli sa v škôlke diali veľmi zaujímavé veci. Bol DEŇ VTÁKOV, DEŇ 
NARCISOV, TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA ( na počesť narodenia Hansa 
Christiana Andersena), NÁVŠTEVA P. OCHRANÁRA Z VEĽKEJ FATRY, 
VEĽKONOČNÉ POSEDENIE, CVIČNÝ POŽIARNY POPLACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V máji deti ukázali všetkým svojim blízkym, ako ich veľmi ľúbia. Svojim 
mamičkám, starým mamám, krstným mamám, tetám, babičkám počas 
vystúpenia v KD Jazernica, pri príležitosti DŇA MATIEK. Nejednej žene 
stekali horúce slzy dojatia po tvári, keď videli úprimne rozprávať a spievať 
svoje ratolesti básne a piesne, ktoré patrili len im.  
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Avšak deti vedia, že rodina sa skladá z viacerých členov. Vyrobili teda krásne darčeky 
pre svojich rodinných príslušníkov a to pri príležitosti DŇA RODINY.  
Nezabudli však aj na dôležitosť ochrany prírody, a tak do vopred vymedzených vriec 
s rukavicami na rukách zbierali a triedili odpadky 
v obci Jazernica.  

 

Posledný mesiac jún je najveselší, pretože sa čoraz 
viac ukazuje na oblohe slniečko. Aj v tomto 
mesiaci sa deti nenudili. Počas dňa detí si pozreli 
KYNOLOGICKÚ UKÁŽKU s nádherným 
psíkom, menom Džena, a dvomi profesionálnymi 
cvičiteľmi.  
 

Ako to už býva na konci roka sa uskutočňujú 
všelijaké školské výlety. Aj v Jazernickej škôlke to tak bolo. Veľký celodenný výlet si 
deti užili na Donovaloch – Habakukoch, kde sa ponorili do rozprávkového sveta 
podľa Pavla Dobšinského. Boli obklopení nádhernými rozprávkovými domčekmi, 
postavami, hranými rozprávkami. Určite sa sem deti ešte niekedy radi vrátia.  
Ďalší silný zážitok mali deti z NÁVŠTEVY UJA VČELÁRA i s ukážkou malého úľa 
plného usilovných včeličiek. Ujo včelár im porozprával o živote včiel, aké vedia byť 
robotné, ale i nebezpečné, dokonca ochutnali sladký medík priamo z plastov úľa.  
 

 

Aby toho nebolo málo, uskutočnili aj 
výlet do Martina a Turčianskych Teplíc.  
V Martine navštívili Galériu, kde bola 
výstava hračiek pre deti rôzneho veku. 
Deti sa tam teda do sýtosti vyhrali, 
naučili veľa o hračkách i potrebnom 
zaobchádzaní s nimi. 
V Turčianskych Tepliciach si vychutnali 
sladkú zmrzlinku a čerstvý vzduch 
v kúpeľnom parku.  
  

 
 

To nie je ani zďaleka všetko. Ako symbolický BOJ PROTI RAKOVINE sa v MŠ 
uskutočnil DEŇ NA KOLESÁCH. Deti si priniesli bicykle a kolobežky a jazdili na 
nich. To bol veľký zážitok.  Aj brušká si rozmaznali papaním špekačiek a slaninky 
počas OPEKAČKY.   
Na záver školského roka ich ešte čaká ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ 
S PREDŠKOLÁKMI. Od septembra budeme tieto deti vidieť so školskými taškami 
a v očkách budú mať iskričky očakávania... 
                                        ☺ PK 
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ÚČET STAROSTU 2 
 

Starosta obce Jazernica Jaroslav Marek po uplynutí svojho už 5-teho 
volebného obdobia nepovažoval za potrebné verejne vyhodnotiť svoju činnosť, 
“zložiť účty“ občanovi a voličovi, ani predstaviť svoje zámery na nové volebné 
obdobie. Pokiaľ by s jeho prácou prevládala všeobecná spokojnosť, mohlo by 
sa povedať, že pokračuje len v začatom diele. Opak je však pravdou a po 
minulom vyhodnotení jeho právnych konaní s občanmi, zosumarizujeme teraz 
oblasť rozvoja obce po stránke podpory výstavby občanov, výstavby a údržby 
obecného majetku, ako aj dodržiavania stavebného zákona úradom, ktorý 
vedie. 
  

Znovu pripomíname, že 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“. 
 

Ako sa mu darilo naplniť tento sľub, hovorí nasledovný prehľad 
(ne)riešených problémov: 
Prvý problém – pred voľbami v roku 2006 sa otvorila požiadavka občanov 
doriešiť prístupovú cestu k parcelám vedľa železničnej trate, kde budúci 
stavebníci  investovali značné finančné prostriedky nielen do kúpy a  prípravy 
pozemkov, ale aj do projektov svojich budúcich domov. Neschopnosť 
predstaviteľov obecného úradu sú dôvodom, že stavebníci majú „zamrazené“ 
peniaze v pozemku, na ktorom nemôžu stavať. K tomu sa pridal problém s 
vybudovaním obecnej cesty na spomínanom súkromnom pozemku... 
 

Druhý problém – tesne pred voľbami 2006 skončila oprava a prístavba 
kultúrneho domu. Dodnes sme svedkami umŕtvenia peňazí vložených do 
rekonštrukcie objektu, ktorý len sporadicky slúži svojmu účelu, pričom v obci 
nevznikli  iné alternatívy pre trávenie voľného času,  najmä mladých ľudí. 
 

Tretí problém – detské ihrisko. Päť rokov ponúkalo Občianske združenie 
Jazernica obecnému úradu, že vybuduje ihrisko. Päť rokov odmietali 
predstavitelia obce tento návrh a to najmä z dôvodu, že starosta nepovažoval 
ihrisko za potrebné. V súčasnosti odsúhlasili poslanci poskytnutie obecného 
pozemku (pred bývalou ZŠ), na ktorom OZJ postaví verejné ihrisko pre deti.  
 

Štvrtý problém –  korčuliarska dráha. Projekt OZJ získať dotáciu z fondov EÚ na 
vybudovanie korčuliarskej trasy medzi Jazernicou a Ivančinou skončil na 
nepochopiteľnom odpore starostu a Kuzmányho st. (bývalý hlavný kontrolór). 
Namiesto spolupráce prišlo zosmiešňovanie a znevažovanie občianskej 
iniciatívy, čo skončilo na súde. Bez finančnej účasti obce sme dnes mohli mať 
zrekonštruovanú cestu a takmer  3 km dlhú korčuliarsku trasu...  
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Piaty problém  - kompostovisko a likvidácia odpadov. Dva roky verejného klamstva 
a zavádzania  o tom, ako funguje kompostovisko v obci. Až verdikt súdu prinútil 
starostu, aby verejne priznal, že žiadne kompostovisko  neexistuje. Kompostovisko 
nie je dodnes a celá  likvidácia odpadov je len amatérske riešenie problému, ktorý 
nám prerastá cez hlavu (viď spálenie plastov). 
 

Šiesty problém – budovy s majetkovou účasťou obce sú trvalo v záujme ľudí, ktorí pre 
nedostatok iných možností vynakladajú svoju energiu na demoláciu objektov. Obecný 
úrad neurobil nič pre ochranu svojho majetku a pre ochranu bezpečnosti obyvateľov. 
Neuplatnil ani možnosti, ktoré poskytuje zákon, len sa bezmocne prizeráme na ruiny, 
ktoré nám hyzdia dedinu...  
 

Siedmy problém – nedokončené verejné osvetlenie a asfaltovanie cesty pri železnici. 
Prázdne stožiare bez svietidiel a neporiadok po cestároch to je vizitka skromnej 
činnosti obce v minulom volebnom období. To je to, čo vidíme. Čo nevidíme, ale 
zakrátko oveľa viac pocítime je dopad zatajovaného financovania výstavby cesty... 
 

Ôsmy problém – účasť obce na financovaní súkromných stavebných aktivít.   
 

Deviaty problém – majetkovo nevysporiadaný a neskolaudovaný objekt obecného 
úradu, nákladný spôsob jeho prevádzky a vykurovania, priestory knižnice a celá 
budova starej školy sú ukážkou neschopnosti verejných činiteľov spravovať efektívne 
obecný majetok.  
 

Desiaty problém – finančná dotácia z úradu práce. Jej využitie v praxi je podozrivé z 
porušenia zákona. Vec je toho času v šetrení a finančné prostriedky v hodnote cca 
2000 € bude musieť obec pravdepodobne vrátiť.  
 

Jedenásty problém – protipovodňové opatrenia.  Železnice SR prehĺbili kanál od obce 
Malý Čepčín po opust pod žel. trať, až budúcnosť ukáže jeho význam. Povodie Váhu 
upravilo nános v potoku Dolinka za mostom smerom do Borcovej, čím sa viac 
ochránila Borcová pred povodňami. Obec Jazernica tento rok nevynaložila žiadne 
finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia. Vrecia s pieskom nepomôžu. 
V povodňových situáciách si občan svoj majetok musí predovšetkým chrániť sám... To 
všetko sú slová starostu na otázku ochrany obce pred záplavami... No comment. 
 

Dvanásty problém – čierna stavba asfaltovej cesty, verejného osvetlenia 
a odvodňovacieho  rigola na súkromnom pozemku môže obci skomplikovať 
vyúčtovanie dotácie na realizáciu komunikácie pri žel. trati v roku 2010. 
 

Trinásty problém – výstavba na Záhumienkach. Spor o vydanie územného 
rozhodnutia ku súkromným stavbám skončí pravdepodobne na súde. Problém, ktorý 
veľmi ľahko môže obci definitívne „zlomiť krk“.  
 

Uvedené najvypuklejšie neriešené problémy svojim dopadom znepríjemňujú 
život ľuďom v našej obci. Niektorým viac, niektorým menej,  podľa miery 
zainteresovanosti. V mnohých prípadoch riešenie nevyžaduje žiadne veľké 
finančné prostriedky, je to len na (ne)schopnosti predstaviteľov obce vedieť 
a chcieť veci riešiť. Alebo len brať plat. 
Osobná zodpovednosť na nich však zostáva, či sa im to páči alebo nie. 
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Z JAZERNICKEJ POŠTY UKRADLI 
DÔCHODKY 
Z trezoru neznámy páchateľ vzal peniaze 
určené na vyplatenie dôchodkov 
a sociálnych dávok. Tie doručila pošta až na 
druhý deň. 
 

Doposiaľ neznámy páchateľ v skorých ranných hodinách v pondelok 
20.6. vykradol poštu v Jazernici. Na budove v centre obce vypáčil 
zámky na mrežových i vchodových dverách. Zlodej šiel v čase 
vyplácania dôchodkov a sociálnych dávok na istotu, zameral sa na 
trezor, kde boli uložené peniaze pre seniorov zo štyroch obcí. O akú 
sumu išlo, Slovenská pošta z bezpečnostných dôvodov neuviedla. 
Hovorkyňa Slovenskej pošty Bela Lisáková pre MY Turčianske noviny 
povedala, že sociálne dávky a dôchodky, ktoré sa mali vyplácať 
dnes, budú prostredníctvom poštového doručovateľa doručené na 
druhý deň v utorok. 
Na pošte Jazernica došlo k pomerne veľkému poškodeniu samotného 
objektu, Slovenská pošta pracuje na ich odstránení. "Urobíme však 
všetko pre to, aby táto pošta bola otvorená čo najskôr. 
Pravdepodobne ju otvoríme v stredu. Ostatné služby môžu zákazníci 
využiť na pošte v Malom Čepčíne,“ upresnila Bela Lisáková. 
Polícia prípad vyšetruje ako prečin krádeže a aj naďalej pátra po 
neznámom páchateľovi, ktorému hrozí dvojročné väzenie.                                               

  Zdroj: www.turiec.sme.sk, autor: M. Dírerová, foto: L. Benčatová R. 
 
 

UUU DDD AAA LLL OOO SSS ŤŤŤ    
 

 

POHÁR STAROSTU 
V apríli sa uskutočnil ďalší 
ročník streleckých pretekov 
o pohár starostu obce 
Jazernica. 
 

Vo veľkonočnom období  si prišlo 
svoje schopnosti zmerať 11 
družstiev a 33 jednotlivcov. Pohár 
starostu putoval do Slovenského 
Pravna, ktoré reprezentovali traja 
Hrúzovci: 
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DROBNÉ STAVBY  
V máji tohto roku boli viacerým obyvate ľom Jazernice doru čené 
oznámenia Obecného úradu v Jazernici k ohláseniu dr obnej stavby.  
 

Redakcia má k dispozícií oznámenie, ktoré je datované dňa 14.2.2000, 
avšak doručené bolo dňa 19.5.2011, t.z. 11 rokov po žiadosti dotyčného 
občana. Údajne sú na obecnom úrade žiadosti - ohlásenia drobnej stavby, 
ktoré už niekoľko rokov nie sú riešené. Podľa starostu sa vybavovanie 
žiadosti o drobné stavby robí priebežne a nie je dôvod na to, aby sa neriešili 
niekoľko rokov. Na zasadnutí zastupiteľstva v júni 2011 však poslankyňa 
Čierna upozornila na to, aby sa dali do poriadku všetky drobné stavby 
v obci.  
Starosta informoval, že „vybavené oznámenie si stavebník tiež mohol 
prevziať z kancelárie obecného úradu. To, že  mu  nebolo zaslané poštou si 
starosta obce dovolil len z toho dôvodu, že títo stavebníci si bez povolenia 
postavili drobnú stavbu a až potom prišli za starostom so žiadosťou. Tí 
občania, ktorých sa to týka o tom dobre vedia“. 

 
 

DDD EEE ŇŇŇ    MMM AAA TTT III EEE KKK       
 

Dozorný  výbor  Jednota  v Jazernici  a pani  poslankyňa  Božena Čierna pripravili 
pre všetky matky a staré mamy z Jazernice, Borcovej, Blážoviec a Moškovca ako aj 
pre ostatných hostí kultúrne podujatie pri príležitosti  
Dňa matiek.  

 

V kultúrnom dome sa 7. mája stretlo vyše sto 
hostí. Matkám a starým matkám sa prihovorila 
pani Čierna a s milými básničkami vystúpili deti.   

 
 
 
 

 
 
Hlavný hosť – Turčianske trio 
vystúpilo so svojimi slávnymi hitmi 
a zabávalo hostí niekoľko hodín. Okrem 
príjemného hudobného čísla, čakalo na 
prítomných malé pohostenie. 
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Občianske združenie slávi 5 rokov ! 
 

Pred piatimi rokmi – v máji 2006 - vzniklo na podnet viacerých občanov 
Jazernice Občianske združenie Jazernica. Jeho hlavnou úlohou bolo a je 
rozvoj obce a pomoc obyvateľom v rôznych oblastiach. Prioritnými cieľmi sa 
stali rekonštrukcia kostola, zveľaďovanie a udržanie Jazierka, podpora detí 
a mládeže.  
Združenie sa dokázalo za päť rokov stabilizovať, poloprofesionalizovať, stať 
sa finančne sebestačným a získať podporu viacerých organizácií na 
Slovensku (Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Via Iuris, Žilinský 
samosprávny kraj,  Pamiatkový úrad, ...).  
Jedným z najdôležitejších výsledkov činnosti združenia je vydávanie 
obecných Jazernických novín. Okrem toho získalo na svoju činnosť a rozvoj 
obce spolu viac ako 30 tis. euro. Doteraz združenie prispelo na vybudovanie 
chodníka ku Jazierku a jeho prihlásenie na div Turca, aerobik (neskôr 
zumba), športový deň pre deti, organizovanie Vianočného bazáru, osvetlenie 
kostola, na projektovú dokumentáciu a na samotnú rekonštrukciu kostola, 
zorganizovanie výletu detí do planetária, divadla a kina. Každý rok 
pripravuje združenie pre svojich členov rôzne výlety a kultúrne podujatia, 
pravidelne prispieva na akcie materskej a základnej školy v Jazernici... 
Počas týchto piatich rokov sa realizovalo veľa dobrých vecí, ale musíme 
konštatovať, že sa nepodarilo prelomiť bariéru nedôvery a neochoty 
predstaviteľov obecného úradu spolupracovať s členmi združenia. Každý rok 
združenie predkladá návrhy na spoločné vydávanie novín, ponuku na 
vybudovanie detského ihriska, návrhy na spoluprácu pri riešení problémov 
v obci.. A každý rok sú tieto snahy zamietané tak zo strany starostu, ako aj 
zo strany poslancov. Nádejou sú noví poslanci, zvolení v komunálnych 
voľbách 2010, ktorí dokázali nesúhlasiť so starostom a prijali niektoré 
konštruktívne návrhy združenia (vytvorenie jednej komisie, poskytnutie 
obecného pozemku na detské ihrisko, spoločné noviny).  
Mnohí nevedia, že tí najaktívnejší členovia združenia sú perzekvovaní zo 
strany obecného úradu, že starosta sa od vzniku združenia neustále zaujíma 
len o počet členov, že združenie sa muselo už šesťkrát obrátiť na súd 
a doteraz každý súd rozhodol, že starosta zákony porušil, že tieto súdne 
trovy a pokuty za starostu hradí obec... Mnohí nevedia a nechcú vedieť. Aj 
preto tu Občianske združenie Jazernica zostane. Aby vedeli... 

 
       Doc. MUDr. Marián Benčat, PhD.  

predseda Občianskeho združenia Jazernica  
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   Filip LAŠUT 
     fotograf (*18.2.1945) 
 

Rodák z Vrútok.  Jeho fotografické začiatky sú  
spojené s fotoateliérom u Horníka v Martine,  
na Učňovskej škole v Poprade študoval teóriu fotografie u Bendíka (1961 
– 1963). Krátko pracoval v ČTK v Bratislave, v Martine v Slovenskom 
národnom múzeu, až zakotvil na 24 rokov v Matici slovenskej v Martine 
(od roku 1968), keď ho na jeseň roku 1968 M. A. Kováč zavolal 
fotografovať Scénickú žatvu – a tak sa upísal slovenskému ochotníckemu 
divadlu na celý život. Fotografoval vecné zbierky i výtvarné diela SNLM, 
literárne a umelecké podujatia, výstavy a semináre. Jeho učiteľom bol 
majster dokumentárnej a múzejnej fotografie Ján Dérer, vzorom mu bol 
aj divadelný fotograf martinského divadla Jaroslav Barák. Po 16 rokoch 
odišiel do Popradu doplniť si vzdelanie na stredoškolské (1976 – 1978). 
Vyše 40 rokov sa venuje divadelnej fotografii, divadelné predstavenia 
zaznamenáva prostredníctvom čiernobielych fotografií. Čiernobiela 
fotografia podľa neho vyjadruje divadlo lepšie ako farebná, lebo 
zachytáva hru svetla, tieňa i kontrastu.  
Jeho meno je nerozlučne späté s vrcholnou celoštátnou prehliadkou 
Scénická žatva v Martine (na tomto festivale mal aj niekoľko výstav 
fotografií), ale aj s inými súťažami a festivalmi doma (Palárikova Raková, 
Gorazdov Močenok, Belopotockého Mikuláš, Divadelné Šurany, 
Hviezdoslavov Kubín) i v zahraničí. Vystavuje samostatne i na 
kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (od japonskej Yokohamy cez 
New York, Paríž až po Moskvu, viackrát v Nemecku), na rôznych 
divadelných a krajanských prehliadkach. Od roku 1992 pôsobí aj ako 
dokumentátor prehliadky Európskych dní divadla v nemeckom 
Paderborne. Z jeho bohatej editorskej činnosti spomeňme knižnú 
publikáciu Záujmová umelecká činnosť (Osvetový ústav, 1982), dva 
kalendáre so snímkami ochotníckych predstavení a Pochôdzkového 
divadla v Martine, mnohé skladačky, pohľadnice a leporelá. Je 
dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra ako fotograf 
Scénickej žatvy. Svoje fotografie publikuje od roku 1968 i v časopise 
Javisko, ktorý vydáva NOC.  
V roku 2005 mu na Palárikovej Rakovej udelili Zlatú medailu Jána 
Palárika, na Gorazdovom Močenku Cenu Kredivu. V tom istom roku ho 
generálny riaditeľ Národného osvetového centra poctil Medailou D. G. 
Licharda, ktorú mu odovzdali na Scénickej žatve. Pri 40. jubileu 
fotografovania ochotníckeho divadla v roku 2008 pripravil putovnú 
výstavu 40 rokov s ochotníkmi, ktorá putovala po rôznych divadelných 
prehliadkach doma aj v zahraničí. 
Od roku 2011 spolupracuje s Občianskym združením Jazernica na 
obnove kostola sv. Anny Samotretej v Jazernici.  
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   Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie  
 a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične  

   v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizuje  
   v desaťročných intervaloch.  

 
V roku 2011 sa SODB (s čítanie obyvate ľov, domov a bytov) po 
prvý raz uskuto čňuje vo všetkých členských štátoch Európskej 
únie naraz pri využití rovnakých, resp. porovnate ľných 
definícií zis ťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná 
porovnate ľnos ť výsledkov s čítania, čo bude ma ť z h ľadiska 
rozhodovania a prognózovania osobitný význam.  
Sčítanie je pre každého obyvate ľa príležitos ťou, právom 
prispie ť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociál nej 
situácii i životných podmienkach obyvate ľstva Slovenskej 
republiky. Tento obraz je potrebné pozna ť okrem iného i preto, 
aby bolo možné predpoveda ť ďalší vývoj spolo čnosti. Odpoveda ť 
na všetky otázky v s čítacích tla čivách je pre ob čanov 
Slovenskej republiky povinnos ť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 
263/2008 Z.z. o s čítaní obyvate ľov, domov a bytov: „Každý, kto 
je povinný poskytnú ť údaje..., ich poskytne úplne, správne, 
pravdivo a v čas.“ Novinkou bola možnos ť elektronického 
vyplnenia s čítacích tla čív na webovej stránke 
www.scitanie2011.sk alebo www.e-scitanie.sk . 
Sčítanie obyvate ľov, domov a bytov 2011 bola akcia 
mimoriadneho významu. Prebehla na celom území Slove nska od 
21.5. do 6.6.2011 a sprevádzalo ju množstvo komplik ácií. 
Počas akcie sa objavil problém s dodržaním anonymity z beru 
údajov pre s čítanie. Pod ľa Štatistického úradu (ŠÚ) formulár 
neobsahoval meno, priezvisko, rodné číslo, presnú adresu 
obyvate ľa a obyvate ľ ho ani nepodpisoval. To znamená, že 
sčítacie formuláre aj po vyplnení zostávajú anonymné.  K tejto 
problematike vydal stanovisko aj Úrad na ochranu os obných 
údajov SR: na s čítací formulár bol nalepovaný číselný 
identifikátor obyvate ľa, ktorý je spárovaný s ich osobnými 
údajmi menom a priezviskom (miestom trvalého pobytu ). 
Obyvatelia boli tak de facto „nútení uvies ť“ tieto osobné 
údaje do s čítacieho formulára, len inou formou. Priradené 
údaje spôsobujú zmenu kvality identifikácie osoby z  nepriamo 
ur čite ľnej na priamo ur čenú, čo podstatne mení filozofiu 
celého s čítania. Ak sa šetrením preukáže, že ŠÚ SR pri s čítaní 
obyvate ľov, domov a bytov v roku 2011 porušil zákon, Úrad n a 
ochranu osobných údajov SR nevylú čil, že zváži uloženie 
adekvátnej sankcie, pri čom vezme do úvahy najmä skuto čnosti, 
že s čítanie sa týka všetkých obyvate ľov a že ide o povinnos ť, 
nie právo zú častni ť sa s čítania . Takisto zostáva otvorená 
otázka použitia získaných údajov, nako ľko sú informácie ŠÚ SR 
v rozpore s §13 zákona o SODB v roku 2011. 
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Z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o SODB, 
ktoré je záväzné a priamo uplatnite ľné vo všetkých členských 
štátoch Európskej únie, zrete ľne vyplýva povinnos ť pre členské 
štáty zabezpe či ť, aby nedošlo k použitiu zis ťovaných osobných 
(dôverných) údajov na iné než štatistické ú čely.  
Samotné s čítanie vykonávajú s čítací komisári, ich výber a výkon 
ich činnosti majú na starosti obce a obecné úrady. Špeci fikom 
Sčítania 2011 bolo aj množstvo komisárov, ktorí sa ro zhodli pre 
problémy odstúpi ť. Len v Petržalke ich odstúpilo viac ako 100, v 
Žiline 28, v Prešove 29 a v Banskej Bystrici 24. 
V obci Jazernica bola s čítacou komisárkou pani Tatiana Palková . 
Podľa nej prebehlo s čítanie v Jazernici bez problémov: “ Kto chcel, 
vyplnil údaje pravdivo. Anonymita bola dodržaná .“ Údajne len 
obyvatelia dvoch domácností odmietli vyda ť vyplnené s čítacie hárky 
a približne 10% Jazerni čanov sa s čítalo elektronicky. Celkovo 
hodnotí komisárka s čítanie v obci ako úspešné.  
Prvé výsledky s čítania 2011 budú zverejnené už v jeseni 2011, ale 
na komplexné údaje si po čkáme až do marca 2014.  

 

NNNAAA   ZZZAAAMMMYYYSSSLLLEEENNNIIIEEE   
 

Ale my históriu máme. Máme. Od histórií iných ona iná je. 
Lebo iní nám ju písali. Písali. Aj keď sme o to nikdy nestáli. 

My na nikoho a na nič sme nevplývali. Ale vplývali na nás iní. 
Nikto nestál pri nás. Vždy my sme stáli pri nich. 

Nikoho sme nedobíjali. Neprepadávali. Ani nevraždili. 
Boli sme dobíjaní. Prepadávaní a vraždení. 

Len sme stále plakali a s hlavami na zemi potichu sme plakali. 
A slzy nám po lícach slovanských padali a stekali. 

Ako prúd. Ako temný prúd. Ako dlhý prúd. 
Tak slza nech erbom naším je. Nie Tatry lež slza horúca. 

Neskončili sme v prepadlisku, nehnijeme ani na smetisku, 
nepohltila nás diera čierna. Stále platní sme na ihrisku 

nekonečných stáročí. Žijeme, áno ešte žijeme. 
A sme národ samostatný.  A sme národ slovenský. 

 

     Štúrovci (koncert zrušený) /  Dodo Gombár, Rób ert Mankovecký, SKD Martin 
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E x k u r z i a  p o  r u i n á c h           
Ruttkayovský vyhorený mlyn .. 
Pekáreň .. 

 
                                       
           
 
 
 
            
 
 
 
                                                      Foto: redakcia  
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