ROK 2 0 1 2
Dňa 10.3.2012 sa uskutočnili predčasné voľby do Národnej rady SR po tom, čo padla vláda
Ivety Radičovej. Voľby vyhrala strana Smer so 44,41 percentami, čím získala 83 mandátov a
vytvorila sa jednostranná vláda Roberta Fica. Na druhom mieste skončila strana KDH s 8,82
percentami a získala 16 mandátov, tretí skončili Obyčajní ľudia s 8,55 percentami a 16 mandátov,
štvrtý skončil Most-Híd s 6,89 percentami a 13 mandátov, piata strana SDKÚ-DS s 6,09
percentami a 11 mandátov a šiesty SaS s 5,88 percentami a 11 mandátov. Volebná účasť dosiahla
59,11 percent. Bola tak vyššia ako pri posledných parlamentných voľbách v roku 2010, kde
dosiahla 58,83 percent.
Stavby
V tomto roku sa dokončila prestavba bývalej Základnej školy u Tarabov na prevažne
malometražné byty s celkovým počtom 9 bytových jednotiek. Súčasťou prestavby bolo nové
napojenie na elektrickú energiu, plyn, vodu a kanalizáciu. Pred bytovým domom je vybudované
parkovisko s betónovým povrchom. Celková cena rekonštrukcie stavby je cca 285 000 eur. Na
kanalizáciu SEVAK bola napojená budova pohostinstva a potravín u Fľašíka. Práce vykonávali
zamestnanci OVPS Zákopčie. Obec sa finančne podieľala na napojení základnej školy na
kanalizáciu. Vymenila sa eternitová krytina za plechovú na bytovke č. 884. Krytina bola v
havarijnom stave tým, že sa vplyvom poveternostných podmienok rozpadávala a na mnohých
miestach zatekala. Pri týchto prácach sa vykonalo aj zateplenie konštrukcie stropu vložením
minerálnej vlny o hrúbke 20 cm, tiež bolo vyvedené odvetranie bytov na hrebeň strechy a
vykonaný náter atykových plechov, strešných žľabov a zvodov. Na bytovkách č. 953 a č. 884 sa
vymenili vchodové dvere, z dôvodu zlého technického stavu. Pri materskej škole sa urobilo
oplotenie záhrady a zakúpila sa plechová garáž na uskladnenie náradia a hračiek, ktoré budú deti
využívať na hranie vonku. V budove obecného úradu sa vybudoval nový archív pre obecné
dokumenty. V mesiaci december sa zahájila prvá etapa výmeny obecného rozhlasu. Vymenila sa
riadiaca a vysielacia jednotka v budove obecného úradu a boli namontované 4 prijímacie stanice s
10-timi reproduktormi na koncových častiach obce u Holých, Holešov, Rulcov a u Baľaľov. Ďalšie
prijímacie stanice v obci budú namontované v rámci druhej etapy v priebehu 1. polroka 2013 a
budú umiestnené na tých istých miestach ako pôvodné. Celá akcia bude stáť cca 20 000 eur. Obec
sa finančne podieľala na zakúpení materiálu pre rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho
domu u Tarabov, kde sa vybudovalo sociálne zariadenie, obnovila sa kuchynka, opravili sa sokle,
omietky, podlahy a pod. Tieto práce vykonal Dobrovoľný hasičský zbor Tarabov v rámci brigád. V
niektorých častiach obce sa uskutočnili opravy a rekonštrukcie ciest a to u Mazúra, Froľov,
Stavinohov, Baľaľov, u Sihelníka, Ondrejka.
Školstvo
Materská škola evidovala v školskom roku 2011/2012 33 detí, z toho 17 predškolákov. Deti
boli rozdelené do 2 tried. V materskej škole pracovali 4 kvalifikované učiteľky vrátane riaditeľky
materskej školy a 1 nepedagogický zamestnanec - školníčka. Materská škola vydala 14 osvedčení
o absolvovaní predprimárneho vzdelania. Deti sa zapojili do rôznych aktivít a prezentácií školy na
verejnosti. Zúčastnili sa výtvarných súťaži s časopisom Vrabček, výtvarnej súťaže „Vesmír očami
detí“, „Hasičská technika dnes a v minulosti“, celomesačnej aktivity na tému „Jeseň a jej krásy“,
vystúpili na obecnom úrade pre jubilujúcich občanov, v základnej škole si pozreli výchovný koncert
zameraný na dopravnú výchovu, v materskej škole mali vianočnú besiedku s Mikulášom, súťažili v
stavaní snehuliakov, súťažili na zimnej olympiáde, navštívili poštu, obecnú knižnicu, zabavili sa na
fašiangovom karnevale v MŠ, vystupovali na besiedke ku Dňu matiek, v závere školského roka si
zasúťažili na športovej olympiáde v základnej škole. Pri príležitosti MDD navštívila materskú školu
hudobná skupina Karmel.
Základná škola evidovala v školskom roku 2011/2012 171 žiakov. Počet tried 10. Do prvého
ročníka nastúpilo 15 žiakov. Školskú dochádzku z 9. ročníka ukončilo 20 žiakov, z toho 8 dievčat a
12 chlapcov. Všetci žiaci prospeli a pokračujú v štúdiu na školách, ktoré si vybrali. Správanie
žiakov bolo hodnotené pedagogickou radou ako priemerné. Počas roka sa objavili problémoví
žiaci, ktorých správanie bolo monitorované a konzultované s rodičmi a v Centre pedagogickopsychologickom poradenstve a prevencii v Čadci. Bolo udelené pokarhanie riaditeľom školy 14

žiakom, zníženou známkou zo správania na stupeň 2 boli hodnotení 8 žiaci. Riaditeľom školy bola
udelená pochvala 113 žiakom za zodpovedný prístup k práci, za vzornú prezentáciu školy, za
aktívnu účasť v zberoch papiera, ekopakov. V školskom roku 2011/2012 prospeli všetci žiaci školy.
K 30.6. 2012 boli 2 žiaci hodnotení zo slovenského jazyka známkou 5. Posledný augustový týždeň
– 28. 8. 2012 vykonali úspešne opravnú skúšku zo slovenského jazyka. So samými jednotkami
skončilo 39 žiakov, čo predstavuje 22,8 %. Na vysvedčení známku 2 malo 50 žiakov, čo
predstavuje 29,23 %, na vysvedčení so známkou 3 sa pochválilo 54 žiakov, čo predstavuje 31,57
% a známkou 4 bolo hodnotených 26 žiakov, čo predstavuje 15,20 %. Žiaci v externom meraní
neprekročili celoštátny priemer v matematike a v slovenskom jazyku. Celoslovenský priemer zo
slovenského jazyka bol 54,47 %, naši žiaci získali priemer 34 %, v matematike bol celoslovenský
priemer 57,54 %, naši žiaci získali priemer 39,25 %. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do
vedomostných, športových, umeleckých súťaží organizovaných cez rozličné projekty podporované
Ministerstvom školstva SR, ďalšími organizátormi a na podujatiach v základnej škole a v obci:
Zober loptu, neber drogy - florbal, Lesy deťom, Futbal – FK Čadca Jun., Recitačná súťaž, Florbal –
Čadca, Staškov, Palárikovi nasledovníci, Pytagoriáda, Poľovníctvo a príroda na Kysuciach,
Chemická olympiáda, Geografická olympiáda, Hliadka mladých zdravotníkov, Medzinárodný
športový deň – Návsí ČR, Vianočný florbalový turnaj – Čadca, Novoročný florbalový turnaj –
Podvysoká, Orion florbal Cup, Florbalový turnaj, Športový deň škôl ŽSK – Gbeľany, Fašiangový
karneval, Šarkaniáda, Pasovanie prvákov, Detský čin roka, Deň matiek, Kopaničiarske hody,
Stretnutie pri Jasličkách, Medzinárodný futbalový turnaj – Svrčinovec, Predvianočné stretnutie s
Mikulášom, Deň zeme, Svetový deň mlieka v školách, Svetový deň výživy – Deň jablka,
Osmijanko, Čitateľský maratón, Deň vody, Vypni telku, zapni seba, Vystúpenie v domove
dôchodcov, K dňu starším, Stromy poznania – sadenie stromčekov.
Kultúra
Obec Zákopčie si v tomto roku pripomenula 350. výročie prvej písomnej zmienky. Záznam
o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári feudálneho panstva Strečno z roku 1662.
Tradične sa v druhú májovú nedeľu oslavoval v obci Deň matiek. Deti zo základnej školy si pre
svoje mamičky, babičky a tety pripravili pestrý kultúrny program. Tieto oslavy sa konali v telocvični
základnej školy. V našej obci sa dňa 23. 6. uskutočnil III. ročník futbalového turnaja O pohár
Fedora Flašíka. Víťazom sa stalo mužstvo FK Čadca B Horelica, na druhom mieste skončila TJ
Slávia Staškov, tretie miesto získalo domáce mužstvo TJ Slávie Zákopčie a štvrtý skončil Slovan
Podvysoká. Tohto roku sa podujatia nemohol zúčastniť pán Fedor Flašík. V nedeľu 24. 6., pri
príležitosti sviatku – narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna kostola, sa konal už V. ročník
Kopaničiarskych hodov. Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie zorganizoval kultúrny
program, ktorý podporili: Obecný úrad Zákopčie, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský
samosprávny kraj. Po prvýkrát sa predstavili majstri ľudových remesiel, ktorí vystavovali výrobky z
prútia, včelieho vosku, predviedli techniku čipkovania. V predvečer Kopaničiarskych hodov sa
konala hodová zábava so skupinou Urwy Drüt zo Zákopčia. Pri príležitosti Mesiac október – úcta
starším obecný úrad pozval na malé posedenie všetkých jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili
okrúhle jubileum 70 a 80 rokov. Deti z materskej školy a z folklórneho súboru Studnička zo
Zákopčia ich potešili krátkym kultúrnym programom.
Obecná knižnica evidovala v tomto roku 13451 knižničných jednotiek, z toho odborná literatúra pre
dospelých 3356, krásna literatúra pre dospelých 5252, odborná literatúra pre deti 700 a krásna
literatúra pre deti 4143. V roku 2012 sa vypožičalo 3476 knižných jednotiek. Aktívnych čitateľov
bolo 92, z toho 36 detí do 15 rokov. Knižnicu navštívilo 1278 návštevníkov, z toho počet
návštevníkov podujatí 156. Celkovo bolo v tomto roku 8 vzdelávacích podujatí pre deti.
Cirkevný život
V roku 2012 bolo pokrstených 7 detí, z toho 5 chlapcov a 2 dievčatá, zosobášených bolo 7
manželských párov, pochovaných 31 zomrelých, z toho 17 mužov a 14 žien. K prvému svätému
prijímaniu pristúpilo 15 detí, z toho 7 chlapcov a 8 dievčat.
Pastierskym listom, ktorý 12. 2. 2012 čítali kňazi v kostoloch Žilinskej diecézy, žilinský biskup
Mons. Tomáš Galis ohlásil začiatok Roka svätých Cyrila a Metoda, ktorý bude v diecéze prebiehať
od 14. 2. 2012 do 5. 7. 2013. Otvorenie Roka sv. Cyrila a Metoda, z príležitosti blížiaceho sa 1150.
výročia príchodu svätých vierozvestov, uskutočnil diecézny biskup v utorok 14. februára 2012 v

Centre dialógu a kultúry v Diecéznom centre v Žiline. Rok svätých Cyrila a Metoda bol na jeseň
umocnený Rokom viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. so začiatkom 11. októbra 2012. Rok
zasvätený patrónom diecézy bude ukončený v júli 2013 slávnosťou v Terchovej, kde je najväčší
kostol na Slovensku, zasvätený solúnskym bratom. Dňa 24. marca, počas pôstneho obdobia
navštívili naši farníci pútnické miesto Hostýn v Českej republike. Dňa 1. júna, v rámci Dňa kostolov
navštívili farníci kostoly pri Žiline. Dňa 8. júna a 26. októbra mal v našom farskom kostole koncert
spevácky zbor Sursum Corda z Rosiny. Počas vianočných sviatkov sa konala v našom kostole
Jasličková pobožnosť, kde so svojim programom vystúpili deti z našej farnosti.
Štatistika
Počet obyvateľov k 31.12.2012 bol 1753. Podľa evidencie obyvateľov sa narodilo 12 detí, z
toho 5 chlapcov a 7 dievčat. Manželstvo uzatvorilo 8 manželských párov. Zomrelo 19 občanov, z
toho 13 mužov a 6 žien. V roku 2012 sa prihlásilo 18 obyvateľov a odhlásilo 30 obyvateľov.
Hospodárenie obce
Podielové dane z rozpočtu štátu
Miestne dane
Ostatné príjmy bez transferov

335 761,04 eur
72 718,31 eur
109 921,53 eur

Príjmy spolu:

518 400,88 eur

Prevádzkové výdavky
Kapitálové výdavky

417 486,99 eur
52 830,45 eur

Výdavky spolu:

470 317,44 eur

Prebytok:
48 083,44 eur
Prebytok hospodárenia za rok 2012 je presunutý do rezervného fondu obce.
Hospodárenie základnej školy
Príjmy z rozpočtu štátu:
283 277,00 eur
Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie evidoval v roku 2012 84 členov, z toho 45
mužov a 39 žien. V zásahovej činnosti bol hasičský zbor prítomný v januári - hasenie komína u
Fľašíka, vo februári znesenie zranenej osoby od Novákov k sanitke, zhadzovanie snehu zo strechy
v Ústredí, taktiež boli prítomný pri smrteľnom nešťastí u Baľaľov, kde príčinou bol pád snehu zo
strechy. V novembri zasahovali pri likvidácii požiaru chaty u Frolov a v decembri pri dopravnej
nehode v Ústredí. V preventívnej činnosti boli podľa plánu preškolené preventívne hliadky a boli
vykonané kontroly. Do niektorých objektov nebol možný prístup z dôvodu neprítomnosti majiteľov,
najmä chatárov. Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil na stretnutí s ministrom vnútra Robertom
Kaliňákom s dobrovoľnými hasičmi v Zborove nad Bystricou. V kultúrnom dome prebehla diskusia
o smerovaní DPO a podpore zo strany štátu. Vo výcvikovej činnosti s mužmi a ženami sa zúčastnili
jednej súťaže a to okrskovej v Rakovej. Súťažilo sa v disciplíne útok s vodou cez prekážky a
výsledky boli takéto:1. miesto Staškov, 2. miesto Raková, 3. miesto Zákopčie Ústredie a 4. miesto
Zákopčie Tarabov. Na úseku s deťmi sa zbor zúčastnil na ôsmych súťažiach: Halový päťboj v
Zákopčí 1. miesto, okrsková súťaž v Rakovej 3. a 5. miesto, okresná súťaž v Turzovke dievčatá 2.
miesto, tam dominovala Raková čo potvrdili víťazstvom chlapcov aj dievčat, Makov 5. miesto,
Staškov 4. miesto, Čierne VK 1. miesto.
Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Tarabov evidoval v roku 2012 101 členov, z toho 75
mužov a 26 žien. Pod obvod Dobrovoľného hasičského zboru u Tarabov patrí celkom 427 objektov,
ktoré sú rozdelené do troch skupín. Na týchto jednotlivých objektoch sa budú vykonávať 1 krát za
3 roky preventívne prehliadky, a to každý rok v inej skupine. S družstvom žiakov sa zbor zúčastnil
na súťažiach: Halový päťboj v Zákopčí, pohárová súťaž v Oščadnici, Okrsková súťaž v Rakovej,
Okresné kolo v Turzovke, Pohárové súťaže v Makove, Rakovej, Staškove a v Čiernom – Vyšný

koniec. S družstvom mužov sa zúčastnili na: Okrskovej súťaži v Rakovej, Pohárových súťažiach v
Klokočove, Oščadnici, Staškove, Korni, Hornom Kelčove, Turzovke a v Čadci, na Okresnej súťaži
v Starej Bystrici a Memoriáli Ľ. Heglasa v Rakovej. Počas roka 2012 sa robili brigády na údržbe
hasičskej výstroje a výzbroje, údržba hasičského hríbu, garáže, práce na kultúrnom dome a v okolí
celého areálu požiarnej zbrojnice.
Šport
TJ Slávia Zákopčie – futbalový oddiel.
Účinkovanie žiackeho futbalového družstva TJ Slávia Zákopčie, v súťažnom ročníku
2011/2012. Družstvo žiakov v okresnej súťaži I. triedy obsadilo 6. miesto. Zo 14 zápasov 3 krát
vyhralo, 4 krát remízovalo a 7 krát prehralo. Medzi najlepších hráčov patrili: Dominik Slaninák,
Samuel Hažík, Mário Širan a najlepší strelec Jakub Holešťak. Trénerom bol Jaromír Valárik.
Účinkovanie futbalistov mužov v II. triede ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2011/2012.
Družstvo mužov obsadilo 6. miesto, keď z 18 zápasov 8 krát vyhralo, 2 krát remízovalo a 8 krát
prehralo. Trénerom v jesennej časti bol Stanislav Faldík. Z mladých hráčov treba pochváliť hlavne
Róberta Švíka, ale aj Milana Hlasicu, Filipa Stročku, Vladimíra a Tomáša Zjavkovcov, Patrika
Pavlinu, ktorí doplnili mužstvo.
Stolnotenisový oddiel.
V sezóne 2011/2012 stolní tenisti zo skupiny „A“ hrali v 3. lige, kde obsadili 5. miesto,
odohrali 22 zápasov, z toho bolo 10 výhier, 5 remíz, 7 prehier a získali 47 bodov. Stolní tenisti so
skupiny „B“ hrali v 6. lige, kde odohrali 22 zápasov, z toho bolo 14 výhier, 1 remíza a 7 prehier,
získali 51 bodov a umiestnili sa na 4. mieste.
Počasie
Začiatok roka 2012 bol veľmi mrazivý. Koncom januára a začiatkom februára dosiahli
nočné mrazy až -30 stupňov Celzia a celodenný mráz bol do –18 stupňov Celzia. V polovici
februára intenzívne snežilo a bola vyhlásená mimoriadna situácia. Pre kalamitu bola zatvorená
základná škola. Za noc zo 16. 2. napadlo až 90 cm snehu. Bola ochromená doprava. Dňa 17. 2.
zavalil sneh zo strechy pána Hrubého od Baľaľov. Bol prvou obeťou snehovej kalamity. Našu obec
navštívila premiérka vlády SR Iveta Radičová. Koncom februára sa prudko oteplilo a pršalo, čo
spôsobilo pohyb ľadovcov v korytách riek na Kysuciach. Bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej
aktivity. V polovici marca sa oteplilo, teploty cez deň dosahovali až + 15 stupňov Celzia. Ranné
teploty dosahovali okolo +3 stupňov Celzia. V apríli bolo slnečno a teplo, teploty cez deň
dosahovali koncom mesiaca + 25 stupňov Celzia. Ranné teploty boli okolo +4 stupňov Celzia. Prvý
týždeň májový dosahovali teploty cez deň + 25 stupňov Celzia, v polovici mesiaca sa ochladilo na
+10 stupňov Celzia, ranné teploty dosahovali okolo +4 stupňov Celzia. Koncom mája dosahovali
denné teploty okolo +20 stupňov Celzia. Začiatok júna bolo daždivo s priemernou dennou teplotou
+20 stupňov Celzia. Od 16. júna bolo veľmi teplo s dennými teplotami okolo +28 stupňov Celzia. V
noci z 18. na 19. júna dosiahla nočná teplota +20 stupňov Celzia. Koncom júna sa ochladilo,
denné teploty boli okolo +18 stupňov Celzia. Začiatok júla bol horúci s teplotami do +33 stupňov.
Od polovice júla sa ochladilo na +18 stupňov Celzia a pršalo. Prvý týždeň augustový sa opäť
oteplilo, kde denné teploty dosiahli okolo +25 stupňov Celzia. Koncom mesiaca dosiahli denné
teploty +27 stupňov Celzia. Začiatok septembra teploty okolo +26 stupňov Celzia. Z 26. na 27.
septembra dosiahla nočná teplota +20 stupňov Celzia. V októbri bola priemerná nočná teplota +6 a
denná +11 stupňov Celzia. Prvý sneh napadol 28. októbra. V novembri bola priemerná denná
teplota +6 stupňov Celzia. Začiatok decembra sneženie, nočná teplota -3 a cez deň +2 stupne
Celzia. V dňoch 8. a 9. decembra bola nočná teplota -20 stupňov Celzia, cez deň -9 stupňov
Celzia. Do konca roka bolo bez snehu. Nočné teploty dosahovali priemerne -10 stupňov Celzia a
denné okolo +2 stupňov Celzia.

