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V tomto čísle nájdete:
- Z činnosti OcU a z rokovania OZ
- Urbariát
- Školske okienko
- Dobrovoľný hasičský zbor
- Jubilanti
- Základná organizácia JDS
- ECAV Liptovská Kokava
- Niečo pre gazdinky
- Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 (SODB)
- Informácie, oznamy

Pani učiteľkám ďakujeme za ich náročnú a zodpovednú
prácu s našimi žiakmi, prajeme im pevné zdravie a radosť
z ich práce.

Vážení občania,
Opäť sa k nám vracia dlho očakávaná jar, pred
nami sú sviatky Veľkej noci. No už druhý rok
po sebe budú v znamení pandémie ochorenia na
COVID-19. O to srdečnejšie Vám chceme zaželať,
aby prichádzajúce sviatky boli pre Vás radostné,

naplnené hlavne láskou a porozumením. Pevné zdravie všetkým a veľa síl do jarných dní Vám prajú
všetci pracovníci obecného úradu.

Z činnosti obecného úradu a z rokovania obecného zastupiteľstva
Január - marec
- príprava skríningového testovania na zasadnutiach
krízového štábu obce
- pravidelné atigénové testovanie COVID-19
- ročný výkaz o triedení komunálneho odpadu za
rok 2020 (úroveň vytriedenia)
- hlásenie o vybraných druhoch sociálnych služieb
za minulý rok

- ročný výkaz o energetickej efektívnosti
- výkaz o dani z nehnuteľnosti, daňové priznanie
obce, individuálna účtovná závierka za rok 2020
- sčítanie domov a bytov v Obci Liptovská Kokava
- príprava sčítania obyvateľov, pomoc občanom pri
elektronickom sčítaní
- pravidelný štvrťročný výkaz o práci
- rokovanie obecného zastupiteľstva (správa o kontrolnej činnosti za rok 2020, príprava žiadosti
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o dotáciu na stojiská pre veľkokapacitné kontajnery v obci, príprava výberového konania na rekonštrukciu futbalovej kabíny, prijatie ponuky
na spoluprácu na dočistenie odpadových vôd našej čistiarne ekologickou koreňovou čistiarňou,
opätovné podanie projektu „Kokavská náučná
cyklotrasa“, s ktorým obec v roku 2016 nebola
úspešná, informácia o skríningovom testovaní
v našej obci).

Urbariát
Vážení podielnici, občania.
V čase písania môjho príspevku do Kokavských
aktualít (18.3.2021) sa vonku miešajú zvyšky starého
snehu s „novým popraškom“. Nočné teploty bývajú
pod 0 °C a cez deň to tiež ešte nevyzerá na jarné práce. Proste kalendár ukazuje, že už je jar, ale skutočnosť (realita) nás ešte stále núti používať zimné odevné doplnky. A tak mi to príde aj v súčasnom reálnom
živote. Nevieme na čom sme.
Nie je to tak dávno, keď sme chceli „porúčať prírode“, ale ako sa zdá, príroda hrá svoju hru a my by
sme sa ju tiež mali naučiť hrať. No nie sa snažiť vyhrať, ale uhrať čestnú remízu.
Les poskytoval odpradávna človeku úkryt, drevo,
potravu a niekedy aj domov. A práve v týchto ťažkých
,,covidových časoch“ zasa ľudia nachádzajú „útechu“
a duševné pookriatie v prírode a hlavne v lese. Do
budúcna budú lesy nadobúdať čoraz väčší význam,
no nie hlavne ako zdroj príjmu za drevnú surovinu,
ale ako zdroj ostatných - trvalo udržateľných pôžitkov pre človeka a aj vlastníka toho lesa. Keď otočí-

me kohútikom a z neho vytečie prúd chladnej čistej
vody, tak by sme si nemali spomenúť len na vodárov, ale hlavne na zdroj tejto tekutiny – les. A je mi
smutno, keď sa „poniektorí vlastníci“ pozerajú na
svoje lesné vlastníctvo len cez priezor eura. Pôda sa
dá predať len raz. Preto neurobme chybu, aby sme za
ňu nezaplatili v podobe drahej vody a nemožnosti sa
kedysi vo svojom lese poprechádzať
Od májovej vetrovej kalamity v roku 2014 uplynulo už takmer 7 rokov. Z lesníckeho hľadiska je to
doba – lehota, po uplynutí ktorej by na ploche po
spracovanej kalamite mal byť zabezpečený mladý
lesný porast. Takéto plochy (Trsteník, Kotlová, Pálenice,...), ktoré vidíte priamo z Kokavy, alebo pri prechádzkach ponad družstvo sa na prvý pohľad zdajú
ako rozsiahle holiny. No keď bude počasie priaznivejšie aj na dlhšie prechádzky, či už pešo, alebo ešte
lepšie na bicykli, tak si zájdite na Trsteník, alebo Pálenice a zistíte, že tieto, na pohľad „holé“ plochy, sú
už obsadené tisíckami mladých stromčekov rôznych
druhov drevín, ako sú smrekovec opadavý, borovica
lesná, smrek obyčajný a v oplôtkoch mimo dosahu
zvery jedľa biela a mnohé iné - brezy, jelše, vŕby, jarabina, ale aj jaseň či dokonca dub. Je to doslova budúcnosť našej čistej vody z vodovodných kohútikov.
Nedopusťme stav, aby pri otázke našich detí, alebo
vnúčat v budúcnosti, „že čieže sú to tie hory hore“,
sme museli odpovedať „veruže chlapče (či dievča) ani
neviem“. Lebo auto po pár rokoch stratí hodnotu a
spomienky na dovolenku tiež po čase vyblednú ! Do
týchto nových mladých lesov boli investované státisíce. A môže nám slúžiť ku cti, že nie zbytočne. Vážme
si preto toto bohatstvo, aby sa ním mohli popýšiť aj
naši potomkovia a tak, ako aj my, aj oni sa mohli bez
obmedzení v ťažkých časoch poprechádzať v lesoch a
oddýchnuť si v nich od každodennej reality.
Keďže pandemická situácia je podobná ako mi-
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nulý rok, tak Zhromaždenie vlastníkov lesov PSBU
obce Liptovská Kokava prebehne aj tento rok korešpondenčnou formou. O všetkom Vás, vážení vlastníci, budeme včas informovať cez našu webovú stránku
(www.urbarkokava.sk) a všetky podklady a potrebné informácie Vám budú doručené samozrejme aj
poštou. Aj keď bol minulý rok po každej stránke
náročný, tak výsledok hospodárenia v spoločenstve
nám umožní opäť vyplatiť podielnikom dividendy

takmer na úrovni minulého roku. Ale to musíte najprv odobriť Vy, podielnici, v korešpondenčnom hlasovaní.
Na záver môjho príspevku Vám prajem hlavne
zdravie a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších.
Ďakujem
Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU obce Liptovská Kokava

Školské okienko
Po vianočných prázdninách sme dúfali, že sa školy otvoria. Rozhodnutie ministra školstva z 8. januára 2021, ktoré mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach, nás
však nepotešilo. Všetci naši žiaci však boli pripravení na on – line vyučovanie, ktoré trvalo celý mesiac.
Chcem sa poďakovať hlavne rodičom prváčikov a
druhákov, ktorí sa spolu s pani učiteľkami zúčastňovali vyučovania a prihlasovali deti na vzdelávanie.
Žiaci 3. a 4. ročníka sú už v tejto oblasti zdatnejší a
dokázali sa už pripojiť sami.
Dňa 8. februára sa obnovil výchovno-vzdelávací
proces v MŠ i ZŠ s podmienkou otestovania sa pedagogických i prevádzkových zamestnancov školy a

samozrejme zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov
ZŠ. Táto nariadenie je platné do odvolania. Negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní.

Dovoľte mi, aby som sa v mene rodičov našich
detí a zamestnancov školy poďakovala pánovi starostovi a všetkým členom odberovej skupiny, že
máme možnosť každý týždeň otestovať sa bez čakania alebo cestovania.
Aj vďaka tomu sme pri maximálnej opatrnosti otvorili školskú bránu pre žiakov I. stupňa a deti
MŠ. Žiaci sa v škole cítia veľmi dobre, rýchlo sa dostali do zabehnutých koľají. Pokračujú v preberaní
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nového učiva, prváčikovia krásne čítajú, poznajú
už skoro všetky písmenká, ostatní žiaci robia rôzne
projekty, výtvarné práce a tešia sa so svojimi pani
učiteľkami z každého úspechu a pokroku. Spolu sme
zvládli aj polročné hodnotenie a klasifikáciu, pani
učiteľky mali on – line polročnú hodnotiacu a klasifikačnú poradu.

S našimi rodičmi sme v neustálom kontakte
a pozorne sledujeme dianie okolo pandémie. Veľmi
si vážime prístup zodpovedných rodičov, ktorí vedia, čo je ich povinnosťou v tejto pandemickej dobe.
Uvedomujeme si, že sme už z tejto situácie unavení
a frustrovaní. Trpezlivosť, vzájomná ohľaduplnosť
a porozumenie nás však nesmie opustiť. Len tak budeme môcť naše deti vzdelávať v prirodzenom prostredí – v škole.
Mgr. Mária Díková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Usmernenie k zápisu
detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky
– zápis do 1. triedy.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa
dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).
Zápisy sa konajú od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať
naďalej mimoriadna situácia, núdzový stav alebo
výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez
osobnej prítomnosti detí.
Bližšie informácie o zápise do 1. ročníka a mat.
školy Vám poskytneme na našej webovej stránke,
obecnej tabuli a oznamom na nástenke v šatni materskej školy.

Materská škola
Momentálne máme prihlásených v našej materskej škole 19 detí, z toho 7 dievčat a 12 chlapcov.
Z celkového počtu detí je 7 predškolákov. Nakoľko
sa blíži termín podania žiadosti o prijatie do materskej školy uvádzame k tomu potrebné informácie.
Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do materskej školy si
môžete vyzdvihnúť v budove ZŠ s MŠ Liptovská
Kokava. Žiadosť poprosíme doručiť osobne do ZŠ s
MŠ Liptovská Kokava v termíne do 31.5 2021.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona. Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí
dodržiavať zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od
troch rokov. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je
plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na
základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do
materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti
absolvovať predprimárne vzdelávanie.
Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité
skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu
mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa
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pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na
bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú
vzdelávané v príslušnej materskej škole.
Prax ukazuje, že sa význam potvrdení o zdravotnej
spôsobilosti často podceňuje a to tak zo strany zákonných zástupcov, ako aj všeobecných lekárov pre deti
a dorast. Obsah potvrdení o zdravotnej spôsobilosti
je často formálny a všeobecný. Pri výskyte problémov súvisiacich so zdravotným stavom konkrétnych
detí sa následne poukazuje na ich skutočný význam
a zmysel. Dôležitosť, a najmä potreba odborného a
dôsledného vyplnenia potvrdenia o zdravotnej spô-

sobilosti sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa
napr. epilepsiu, je liečené na cukrovku alebo iné závažné ochorenie, o ktorom, ak by materská škola nebola včas a riadne informovaná, mohlo by byť vážne
ohrozené zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa,
ale aj bezpečnosť, zdravie alebo aj život iných detí,
ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní .
Veľmi pekne ďakujeme za doterajšiu výbornú
spoluprácu s Vami rodičmi, ďakujeme za trpezlivosť
a dodržiavanie všetkých nariadení. Pevne veríme, že
aj momentálnu situáciu spolu úspešne zvládneme.
Petra Mudroňová

Dobrovoľný hasičský zbor
Milí spoluobčania, hasiči a hasičky,
je tu marec a čas zhrnúť naše tri mesiace od začiatku roka. Kvôli nezlepšujúcej sa situácii sú stále stopnuté všetky akcie a tak sa tento rok nekonala
ani už tradičná súťaž mladých hasičov vo Važci, či
Výročná členská schôdza.
Avšak, to znamená, že naše kroky sledovali ku
pomoci v boji proti pandémii. Pravidelne od 14. 01.
2021 členovia DHZ chodia dezinfikovať Liptovskú
nemocnicu s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši,
t. j. spolu 19 dní - každý pondelok a štvrtok.
Taktiež ako mnohí viete, pomáhame pri skríningovom testovaní na Covid-19 v našej obci. Od začiatku roka sa testovalo 8 víkendov, čo je 11 testovacích dní. Dokopy sme otestovali 3 717 ľudí, z toho
6 pozitívnych.
Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny výjazd a tak
tento voľný priestor využijem na poďakovanie.
Chcem sa za všetkých členov DHZ Liptovská
Kokava v prvom rade poďakovať zdravotníkom, za
každý jeden víkend, ktorý boli ochotní prísť a pomôcť občanom našej obce. Taktiež všetkým členom
DHZ, ktorí pomáhajú či už pri testovaní alebo pri
dezinfikovaní nemocnice a samozrejme aj občanom,
ktorí na nás myslia, poďakujú nám alebo donesú
dáku dobrôtku. ĎAKUJEME!

A na záver prajem nám všetkým v tejto neľahkej
dobe hlavne veľa zdravia, pohody, viac chápavosti,
ľudskosti, a pochopenia.
Romana Porubänová
tajomníčka DHZ
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Jubilanti
V mesiacoch január-marec 2021 sa dožili významných jubileí títo občania:
65 rokov:
- Branislav Bartek
70 rokov:
- Viera Bačíková
- Želmíra Bartošová
- Jaroslav Hájek
- Ľubomír Medňanský
- Pavel Peťovka
- Božena Porubänová
- Ľubomír Vrbičan
85 rokov:
- Pavel Lehotský
Želáme Vám, aby každý Váš deň bol niečím
krásny !		
Praje obecné zastupiteľstvo.

Narodili sa
- Karolína Urban
- Viktória Čatlošová
- Michal Petrík
- Adam Klaučo
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia...

Opustili nás
V mesiaci december 2020 (po uzávierke posledného vydania Kokavských aktualít)
- Emília Rúčková
- Mária Dzurčaninová
- Miloš Tarageľ

- Božena Fronková
- Cyril Šuňavec
V mesiaci január – marec 2021
- Ján Fáber
- Peter Kupka
- Ján Bartoš
- Elena Oravcová
- Margita Dideková
- Zdeno Uličný
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú...

Rozpis evanjelických a.v.
služieb Božích
počas Veľkonočných sviatkov roku Pána 2021
!!! Služby Božie v chráme Božom NEBUDÚ !!!
6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa, 28.3.2021
09:00 – Pašiové služby Božie – len vysielané cez
internet na YouTube kanáli brata farára (Mgr.
Mario Činčurák; alebo #ecavliptkokava)
09:05 – Rozhlasové služby Božie vysielané na stanici Rádio Slovensko
Zelený štvrtok, 1.4.2021
17:00 – Služby Božie – len vysielané cez internet
(YouTube kanál ECAV s vami)
Veľký piatok, 2.4.2021
09:00 – Pašiové služby Božie – len vysielané cez
internet na YouTube kanáli brata farára (Mgr.
Mario Činčurák; alebo #ecavliptkokava)
09:05 – Rozhlasové služby Božie vysielané na stanici Rádio Slovensko
10:00 – Televízne služby Božie vysielané na stanici
STV1
1.slávnosť Veľkonočná
vzkriesenie Krista Pána, 4.4.2021
09:00 – Slávnostné služby Božie – len vysielané cez
internet na YouTube kanáli brata farára (Mgr.
Mario Činčurák; alebo #ecavliptkokava)
10:00 – Televízne služby Božie vysielané na stanici
TA3
2.slávnosť Veľkonočná, 5.4.2021
09:00 – Slávnostné služby Božie – len vysielané cez
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internet na YouTube kanáli brata farára (Mgr.
Mario Činčurák; alebo #ecavliptkokava)
10:00 – Televízne služby Božie vysielané na stanici
TV LUX
!!! Zmeny rozpisu služieb Božích budú vyhlásené
v obecnom rozhlase !!!
Pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky naplnené prítomnosťou vzkrieseného Mesiáša, nášho
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista Vám praje predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Liptovská Kokava.

Z činnosti ZO JDS
Liptovská Kokava
za prvý štvrťrok 2021
Vážení seniori, seniorky, spoluobčania.
Prihováram sa Vám v tejto pre nás všetkých neľahkej situácii v mene výboru ZO JDS. Uplynul už
viac ako rok, čo sa svetom začala šíriť korónová
pandémia. Ako tak sme prežili prvú vlnu s prísnymi opatreniami. S prichádzajúcim letom sa opatrenia uvoľňovali a mysleli sme si, že sme zvíťazili.
Na konci leta sa to začalo zhoršovať a Vianoce
sme prežili pri opatreniach a zákazoch. Situácia,
ako všetci vieme, je stále veľmi zlá. Aj veľkonočné sviatky budú poznačené prísnymi opatreniami.
No pre riešenie tejto zložitej situácie sú potrebné
jasné a zrozumiteľné riešenia. Denne sme svedkami hádok a šarvátok na vládnej úrovni a situáciu
okolo korona vírusu nezvládajú. Táto atmosféra sa
prenáša aj medzi nás, obyčajných ľudí a rozdeľu-
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je spoločnosť. Jedni sa snažia, zachraňujú zdravie
a životy iných na úkor svojho zdravia a nájdu sa
aj takí, čo im hádžu polená pod nohy a ich prácu
znevažujú. Aj v našej dedine sme toho neraz svedkami. Nakoľko mi dôchodcovia sme najzraniteľnejší, podporujeme a vítame testovanie v našej obci.
Oceňujeme a vážime si testovací a pomocný tím
pracovníkov, ktorí obetujú sobotný čas a nemusíme chodiť na testy mimo obec. Šírenie správ, že ide
o zárobkovú činnosť, jednoznačne odmietame. Som
presvedčená, že väčšina občanov si ich prácu váži a
želá veľa pohody pri ďalších testoch.
Kvôli pandémii aj činnosť našej ZO JDS ostala
na mŕtvom bode. Len čo sme si zariadili klubovňu JDS za pomoci Obecného úradu, prišiel zákaz
stretávania sa, takže ju nemôžeme využívať a organizovať žiadne podujatia. Nezabudli sme však na
svojich členov. Pred Vianocami sme vlastnoručne
vyrobili Vianočné a novoročné pozdravy, ktoré sme
spolu s vitamínom D, zakúpeným obecným, rozdali
dôchodcom. Keďže sme nemohli osláviť MDŽ, tak
sme členkám poslali pohľadnice k tomuto sviatku.
Od 15.3. je povinné nosenie respirátorov vo všetkých interiéroch. Obecný úrad zakúpil respirátory a
členky výboru JDS doručili každému dôchodcovi
po 3 ks respirátorov.
Vážení spoluobčania, väčšine z nás určite záleží
na tom, aby bola naša obec čistá, pekná, aby sme sa
v nej cítili dobre nielen my, ale aj návštevníci a náhodní turisti. Preto ma mrzí častý neporiadok okolo
zberných nádob. Nemuselo by to tak byť, keby sme
plasty a papier stláčali a dbali na triedenie odpadu.
V kontajneroch sa objavujú veci, čo tam nepatria.
Keď sú plné, pozdržme odpad doma a po vyprázdnení vyhodíme. Čaká nás jarné upratovanie. Bolo
by dobré, aby sme okrem domáceho poriadku mali
poriadok aj na verejných priestoroch.
Záverom mi dovoľte venovať tichú spomienku
našej členke Margite Didekovej, ktorá nás navždy
opustila 20. 2. 2021. Do roku 2018 bola členkou
výboru ZO JDS a aj potom patrila medzi aktívnych
členov pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií a brigád. Česť jej pamiatke. Veľkonočné sviatky sú predo dvermi, preto Vám všetkým občanom
Liptovskej Kokavy prajem ich príjemné prežitie
v zdraví a spokojnosti.
Mgr. Božena Ďurišová
predsedníčka ZO JDS
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Niečo pre gazdinky
Mango energy guľky

Mango energy guľky sa nepečú a suroviny si môžete
zameniť podľa chuti.
• čerstvé mangové pyré z 1 manga
• 100 g kešu (alebo vlašských orechov, alebo mix,
alebo podľa chuti)
• 200 g strúhaného sušeného kokosu
• 100 g strúhaného sušeného kokosu na obaľovanie
(môžete použiť aj sezam, alebo inú surovinu)
• 10 sušených datlí
• štipka soli
• limetka
• maslo, alebo kokosový olej
Tvarujeme guľky a obaľujeme v kokose.

Ľahký koláč bez múky, super náhrada
pečiva!
Potrebujeme:
• 2 veľké zemiaky cca 500 g,
• 2 kusy cibule,
• 2 lyžice oleja,
• 2 strúčiky cesnaku,
• 6 vajec,
• 1 lyžica kyslej smotany,
• bazalka,
• petržlen,
• jarnú cibuľku,
• soľ,
• mleté čierne korenie.
Postup:
Zemiaky umyjeme a nakrájame nadrobno (nové
netreba ani šúpať). Cibuľu nakrájanú nadrobno opražíme na oleji, pridáme aj zemiaky a spolu restujeme,
kým zemiaky nezmäknú. Potom pridáme aj cesnak a
necháme na panvici ešte asi 1-2 minútky.
V miske zmiešame smotanu, vajcia, bazalku,
olej, zelené bylinky a premiešame. Tortovú formu
vymastíme olejom a navrstvíme do nej zmes z panvice. Na to navrstvíme smotanovú zmes. Pečieme vo
vyhriatej rúre pri teplote 180 stupňov 15-20 minút.
Dobrú chuť !
(prevzaté z internetu)

R.r.

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021
(SODB)
- základné informácie
Sčítanie určite neignorujte

Sčítava sa každý obyvateľ, ktorý má na území
Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Ak máte neplnoleté deti, ste zodpovední za jeho sčítanie a každé dieťaťa sa sčítava samostatne. Pri štvorčlennej rodine by nesčítanie mohlo
vyjsť v prípade maximálnej pokuty poriadne draho.
Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ako bolo
povedané, sčítať neplnoleté osoby (menej ako 18 rokov), teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný
zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú
schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť
službu asistovaného sčítania.
Ešte dodajme, že po úspešnom zodpovedaní otázok vám systém vygeneruje súhrn odpovedí, ktoré
môžete doplniť/upraviť podľa potrieb a následne získate potvrdenie o sčítaní + kópiu sčítacieho hárku.
Tieto súbory si následne môžete uložiť (telefón, PC,
externé úložisko). Nezabúdajte na fakt, že sčítanie
obyvateľov je zo zákona povinné a aj užitočné. Na
základe údajov zo sčítania sa potom rozdeľujú prostriedky v rámci obcí, cirkví a pod. a sčítanie je prostriedok na to, aby sa tak urobilo spravodlivo a podľa
skutočnosti.
„Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálnoekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov
sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu
získať z iných zdrojov.“

Špeciálne prípady

V skutočnosti môžete poslať vyplnený formulár
dva krát. V tomto prípade systém vyhodnocuje duplicitné údaje, overuje si, ako presne súhlasia údaje
o zaslaných dotazníkoch z už existujúcimi údajmi
v registroch. Následne sa zohľadnia tie údaje, ktoré
vychádzajú z presnejšieho formulára. Tento prípad je
myslený napr. pre osoby vo výkone trestu alebo osoby v DSS, kedy sa predpokladá asistovaný spôsob

9

KOKAVSKÉ AKTUALITY 1/2021

sčítania a nedá sa vylúčiť prípad, že sa tak zrealizuje
dva krát. Tretí a ďalší spôsob vyplnenia formuláru
pod rovnakým rodným číslom už neexistuje.

Asistované sčítanie

V prípade, že vyplňuje elektronický formulár pre
sčítanie blízka osoba, je situácia jasná. Pre prípady,
kedy táto forma nie je možná, vytvorili obce kontaktné miesta, ktoré sú vybavené príslušnou výbavou: počítač, tablet a pripojenie na internet. Treba zistiť otváracie hodiny a kontaktné miesto stačí
navštíviť. Kontaktné miesta v súčasnosti sú už vytvorené, ale ich presný zoznam bude zverejnený až
1. apríla 2021.
Pri mobilnom sčítaní príde po nahlásení pracovník s tabletom až do domu a takto sa vykoná sčítanie.
Asistované sčítanie je posunuté v čase práve preto,
že tu dochádza k bližšiemu stretnutiu neznámych
osôb, čo v súčasnosti nie je možné. Elektronické sčítanie osôb vlastnými prostriedkami však posunuté
nie je a končí sa presne 31. 3. 2021.

Bude to bezpečné?

Ochrana osobných údajov. „Pri projekte Sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté
Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi
sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky
získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím
alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany
všetkých údajov“.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Nuž pandémie predĺžila termín, kedy sa všetky
údaje dostanú k spracovaniu a preto budú konečné
výsledky sčítania osôb spracované na začiatku roka
2022. O výsledkoch bude informovať Štatistický
úrad SR.

Sčítanie domov a bytov prebehlo
v tichosti

Na záver dodajme, že prvá fáza sčítania prebehla už dávnejšie – sčítanie domov a bytov. Toto
zabezpečovali obce a mestá od 1.6.2020 do 12.2.2021
(sumarizovali sa všetky domy a byty v jednotlivých
svojich územiach). Táto forma sčítania bola úspešne
dokončená a štát má všetky údaje o domoch, bytoch,
chatách vo svojich registroch.
Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020 340
bytových domov, 1 095 159 rodinných domov a zvyšok 94 927 tvorili iné obydlia. Po spracovaní budú
k dispozícii údaje o forme vlastníctva bytu, podlahovej ploche bytu v m²/zastavanej ploche v m², o počte
obytných miestností, poschodí, typu kúrenia, zdrojoch energie používané na vykurovanie, vodovode,
splachovacej toalete, kúpeľni, typu domu/obydlia,
počtu podlaží, typu vodovodnej prípojky, obdobia
výstavby, materiálu nosnej konštrukcie, obdobia poslednej obnovy, obnove okien, obnove obvodového
plášťa, obnove strechy, prístavbe alebo nadstavbe,
typu kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky.
Zdroj: www.scitanie.sk, Štatistický úrad SR

Oznamy, informácie
Obec Liptovská Kokava - asistované sčítanie
Kontaktné miesto : Kultúrny dom Liptovská Kokava
Kontaktné osoby: Anna Droppová, Eva Slivková,
Kontakt: 044 5297 133
Prevádzkové hodiny:
Pondelok, utorok: od 9,00 hod. - 15,00 hod.
Streda: od 9,00 hod. - 18,00 hod.
Piatok: od 9,00 hod. - 14,00 hod.
(termín začatia asistovaného sčítania na Kontaktnom mieste v Kultúrnom dome Liptovská Kokava
bude oznámený Obecným rozhlasom )

KOKAVSKÉ AKTUALITY 1/2021

10

Antigénové testovanie na COVID-19 v našej obci
Antigénové testovanie COVID-19, ktoré organizuje Obec Liptovská Kokava v spolupráci s Červeným krížom Liptovský Mikuláš, prebieha od konca
októbra minulého roka. Veľkonočná sobota bude v
poradí už 20. testovací deň.
Vláda sa počas núdzového stavu v našej krajine
snaží znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako
7 dní bol v posledných týždňoch a stále je potrebný na uplatnenie rôznych výnimiek na cestu v čase
všeobecného zákazu vychádzania.
Aj v našej obci sa potrebujú týždenne otestovať
stovky ľudí. Je to testovanie, ktoré sa organizuje v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky
a pokynov hlavného hygienika Slovenskej republiky. Obec vychádza svojim občanom v ústrety
a organizuje toto testovanie 1 krát do týždňa, zvyčajne v sobotu, nakoľko zamestnanci, rodičia žiakov
prvého stupňa základných škôl a občania sa potrebujú preukázať potvrdením o vykonaní testu nie starším ako 7 dní, podľa aktuálneho COVID – automatu.
Bez zdravotníkov, testovacieho a organizačného
tímu by sme to realizovať nemohli. Všetci sme tu
pre vás. Zdravotníčky počas celého týždňa, podľa
potreby nutnosti a príznakov ochorenia občanov.
Na našom odberovom mieste nie je nutné sa objednávať a doposiaľ nebolo čakanie testovaných osôb
nikdy výrazné. Našou povinnosťou je otestovať každého záujemcu, ktorý príde, no prioritne je odberné
miesto určené pre občanov Liptovskej Kokavy.
Odmena za prácu zdravotníka a dobrovoľníka
bola stanovená vládou SR. Výška hodinovej odmeny zdravotníka je 15 €/hod brutto a odmena pre
dobrovoľníkov vykonávajúcich práce počas testovania na základe Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti je
100 € netto za odpracovaný deň. Celý testovací tím
a jeho prácu ste mali možnosť vidieť pri práci počas
posledných piatich mesiacov.
Myslím, že nie je čo závidieť.... Všetci tí, ktorí
zabezpečujú administratívu a odber sú vo veľkom
riziku nakazenia vírusmi, väčšina z nich nie sú zatiaľ očkovaní, od začiatku nevedeli s čím sa môžu

stretnúť, ako sa viac chrániť, aby nenakazili svojich blízkych. Pýtali ste sa niekedy od októbra, ako
sa cítia ich blízki, či sa neboja, že aj oni sa môžu
nakaziť? Ráno začína ich príprava o 7.00 a večer
končia s poslednou dezinfekciou o 20.00 hod s jednou obednou prestávkou. Koľkí z nás prichádzajú
na testovanie pred jeho začiatkom, lebo rýchlo, lebo
sa ponáhľame. A oni trpezlivo, s úsmevom a maximálnym nasadením pomáhajú tým, ktorým treba.
Sú odberové miesta, kde je nedostatok zdravotníkov
aj dobrovoľníkov. Aj tí „naši“ by si mohli vyberať.
Za ich rozhodnutie pre prácu v našej obci som im
veľmi vďačný a verím, že nie som jediný.
Boli by sme všetci radi, keby to už skončilo. Je
to náročné pre zdravotníkov, pacientov aj ľudí, ktorí
často aj kvôli obavám a napätiu reagujú neprimerane. No a informácie z médií a sociálnych sietí často
prispievajú k urážlivým a dehonestujúcim reakciám
nespokojných a zaujatých občanov na tých, ktorí sa
práve obetujú. Preto rázne odmietame dehonestujúce komentáre niektorých našich občanov na sociálnych sieťach typu : „Asi je načase stopnúť testovací
biznis v Kultúrnom dome“.
Vážme si prácu všetkých tých, ktorí nám venujú
svoj čas a riskujú pre nás svoje zdravie!
Všetci starostovia na Slovensku sú tí prví, ktorí
sú zodpovední za čokoľvek, čo sa v živote občana
v obci udeje. Zároveň všetci starostovia dlhodobo
upozorňujeme ústavných činiteľov Slovenskej republiky, že naše úrady nie sú nemocnicami a volení
zástupcovia nie sú lekármi a že len s veľkou námahou suplujeme úlohu štátu v tejto ťažkej pandemickej situácii.
Na záver stručne uvediem, čo starostovia každej
obce zabezpečujú na každý testovací víkend :
- nahlásenie dát za daný deň (každý deň testovania)
na Slovenský Červený kríž
- inventúra testovacieho materiálu
- príprava odberného miesta (vyriadenie kultúrneho domu po testovaných občanoch, dezinfekcia
priestorov)
- zabezpečiť osobné ochranné pracovné odevy
a iné prostriedky ochrany pre testovací tím na naj-
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bližší testovací deň
pripraviť náplne do dezinfekčných prístrojov, zabezpečiť dezinfekciu priestorov kultúrneho domu
zabezpečiť
odvoz biologického odpadu na
zmluvné miesto
zabezpečiť členov testovacieho tímu na najbližší
testovací víkend
pripraviť všetky listinné podklady (Potvrdenia
o vykonaní testu, príslušné hláseniana SČK o testovaných osobách, pomocné lístky a pod.)
zabezpečenie antigénových testov
poskytnutie obedov a večerí pre testovací tím
informovať občanov o príslušnom dni testovania
vrátane otváracích hodín testovacieho odberného
miesta
v priebehu testovacieho dňa podávať pravidelné hlásenia o priebehu testovacieho dňa, o počte
testovaných osôb, o počte pozitívne testovaných
osôb na Okresný úrad Liptovský Mikuláš.

Z bežných verejnoprávnych médií je zrejmý spôsob financovania mobilných odberných miest. Tým,
že obec neprevádzkuje súkromné mobilné odberné
miesto, preplatenie nákladov zo strany štátu je 5 € za
jednu testovanú osobu.
Obec všetky financie investuje späť do ochranných zdravotných pomôcok pre testovací tím a na
zabezpečenie vyššie uvedených povinností obce.
Ďalej sme pre našich dôchodcov sme z uvedeného
finančného príspevku v poslednom období zakúpili
a rozdali po 5 ks respirátorov FFP2. Koncom minulého roka sme dôchodcov potešili malým vianočným
balíčkom vitamínu D.
V najbližšom období plánujeme zabezpečiť respirátory aj pre tých našich občanov, ktorí si ich zo
zdravotných alebo pracovných dôvodov nevedia zabezpečiť.
Ing. Július Porubän
starosta obce

PLOŠNÉ TESTOVANIE COVID – 19 V OBCI LIPTOVSKÁ KOKAVA
V súvislosti s aktuálnymi nariadeniami a potrebou disponovať testom v zmysle platných nariadení, prinášame občanom informáciu
o odberovom mieste v našej obci

Termín testovania:

SOBOTA 3. 4. 2021

od: 08:00 hod do: 12:00 hod
od: 13:00 hod do: 18:00 hod

V nedeľu 4. 4. 2021 NETESTUJEME !
Prestávky odberového tímu:

PRESTÁVKA

od: 12:00 hod do: 13:00 hod

Miesto :

Sála kultúrneho domu Liptovská Kokava

V MIMORIADNOM PRÍPADE ( príznaky ochorenia, mimoriadna situácia a iné ) VIEME ZABEZPEČIŤ PRETESTOVANIE NAŠICH
OBYVATEĽOV AJ POČAS TÝŽDŇA. Informácie: 0917 084 379 , 0918 706 189 alebo: 044/ 5 297 100
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Zima 2020/21 na bežkách
Napriek tomu, že nám Perinbaba túto zimu veľa
pohybu na tratiach nedopriala, tak aj tých niekoľko
krásnych slnečných dní bolo dostatočným ocenením
snahy pre všetkých aktívnych členov nášho OZ. Trate sme museli 3x upraviť „od základu“, pretože vlny
prudkého oteplenia boli pre snehovú pokrývku doslova devastujúce. Nový skúter sa však veľmi dobre
osvedčil a splnil očakávania. Bez jeho pomoci by
nebolo možné vytvoriť dostatočnú podkladnú vrstvu
tak, aby sme následne mohli na trati použiť ratrak.
Trať upravenú 8 tonovým kolosom sme však mohli
otestovať len 4 x, pretože vzhľadom na malú snehovú vrstvu sa ratrak viac krát použiť nedal. Kladný ohlas si vyslúžila tiež zmena trasy trate, preto
upynulú zimnú sezónu aj napriek nedostatku snehu
hodnotíme kladne. Veľké ďakujeme patrí každému,
kto nám so zabezpečením prevádzky tratí pomohol
fyzicky na brigádach, alebo sponzorsky.
Peter Vrbičan,
predseda OZ Lyžiarsky bežecký klub

Čierna stránka obce
V areáli kultúrneho domu je posledný rok
a pol trvale umiestnený veľkokapacitný kontajner, kde naši občania môžu umiestniť rôzny
objemový odpad, ktorý nie je zaradený medzi triedený. Napriek tomu niekto z obce dňa
27. marca 2021 vyviezol za obec do voľnej
prírody v blízkosti toku Belá odpad zbúranej
kachľovej pece.
Vie nám niekto pomôcť s odhalením vinníka?
R.r.

• Širokopásový nežný skúter Buran

KOKAVSKÉ AKTUALITY 1/2021

13

