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OKTÓBER 2022

Príhovor starostu obce
   Vážení občania, dovoľte mi aby 
som sa Vám naposledy prihovoril 
ako starosta obce Rudinka 
prostredníctvom našich obecných 
novín. Chcel som tak učiniť na 
verejnej schôdzi, ktorú som zvolal 
na 23.7. 2022, kde však ale neprišli 
žiadni občania. 
Schôdze sa zúčastnili iba poslanci 
obecného zastupiteľstva. Pritom 
termín konania verejnej schôdze 
bol včas oznámený v obecných 
novinách, v obecnom rozhlase i na 
webe obce. Dôvod prečo sa u 

občanov vytratil záujem o veci 
verejné vedeniu obce nie je známe, 
môžeme sa len domnievať. 
Každopádne i neúčasťou sa dá 
vyjadriť svoj názor a treba ho 
rešpektovať.

I napriek nezáujmu občanov mi 
dovoľte vyrušiť a poinformovať Vás, 
čo nového sa v obci deje. Čeliac 
dôsledkom prehlbujúcej sa krízy vo 
všetkých oblastiach života 
občanov,  obec plní úlohy patriace 
do jej kompetencie na štandardnej 
úrovni aj v roku 2022. Dokonca sa 
darí majetok obce aj zveľaďovať. V 

mesiaci október bude 
zrekonštruovaná  časť obecnej 
dopravnej komunikácie           
(položenie nového koberca) – od 
kaplnky po rodinný dom č. 159. Ide 
o najhorší úsek v sieti našich 
obecných ciest. Dielo bolo 
vysúťažené firmou EKOSTAV GROUP 
s.r.o za 18 144,‐ €.  I po tomto 
výdavku ostane v obecnej kase 20 
000,‐ € v rezerve. 

Obec taktiež zabezpečuje  
modernizáciu a rozšírenie kapacity 

Materskej školy. V rámci vyhlásenej 
výzvy dostala obec na uvedený účel 
dotáciu od Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a 
informatizácie   Slovenskej 
republiky  vo forme nenávratných 
finančnej pomoci vo    výške   cca 
127 000,‐ €.  

Súčasne prebiehajú prípravné práce 
na projekte novej trasy obecnej 
kanalizácie. Výzva na výstavbu 
kanalizácií by mala byť vyhlásená 
Environmentálnym fondom 
začiatkom roku 2023, dokedy by 
sme mali  byť s prípravami 

(ukončenie stavebného konania) 
hotoví.

Dňa 29. 10. 2022 sa uskutočnia 
voľby do orgánov samosprávy obcí. 
V našej obci si budeme vyberať 
starostu z troch a poslancov z 
deviatich kandidátov. 

Ide o dôležitú udalosť v živote 
každej obce. Ideme si voliť 
zástupcov obce, ktorí budú hájiť 
záujmy obce, starať sa o verejný 
majetok, potreby a verejné blaho 

občanov. Pri tejto príležitosti chcem 
poďakovať všetkým občanom, ktorí 
vedeniu obce doposiaľ pomáhali a 
aktívne sa zapájali do verejného 
života. 

Pri voľbách prajem občanom 
šťastnú ruku, aby si predovšetkým 
tí doteraz nespokojní zvolili  nového 
starostu a poslancov, s ktorými 
spokojní budú.

Ing. Viliam Michel
(starosta obce)
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Voľby 2022 ‑ komentár redakcie
  „Právo voliť do orgánov 
samosprávy obce má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, 
ktorý má trvalý pobyt v obci a 
najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku“ (MV SR 
2022). 

Začali sme možno netradične, avšak 
naším cieľom bolo upozorniť na 
holý fakt, a to že právo voliť a tak 
vyjadriť svoj názor máme naozaj 
všetci.  Je úplne v poriadku, že 
každý z nás ma odlišný pohľad na 
svet, iný názor, či iný uhol pohľadu. 
Je to tak správne a všetci by sme 
mali túto svoju rozdielnosť názoru 
vyjadrovať vhodným spôsobom – 
formou volieb.

Majme na pamäti že nie vždy tomu 
tak bolo. 29. februára 1920 bola 
prijatá Ústava prvej 
Československej republiky, ktorá 
deklarovala rovnosť všetkých na 
svojich právach, právo voliť a byť 
volený – dovtedy nemohli voliť ani 
všetci muži, túto možnosť mali tí, 
ktorí splnili majetkový a 
vzdelanostný cenzus. Volebný 
zákon zároveň určil povinnosť voliť 
všetkým mužom a ženám po 
dosiahnutí 21. roku života. 
Československo sa vtedy stalo 
jednou z mála krajín, ktorá 
zrovnoprávnila ženy a mužov a 

umožnila ženám voliť a byť volené – 
predbehli sme dokonca Veľkú 
Britániu a Francúzsko. Naďalej však 
platil Občiansky zákonník z roku 
1811, podľa ktorého mala žena 
povinnosť starať sa o deti a bola 
podriadená mužovi, ktorý ju živí. Zo 
zákona vyplývala aj strata 
zamestnania pre ženu, ktorá sa 
vydá – svoje miesto musela uvoľniť 
slobodnej žene alebo mužovi. So 
zavedením volebného práva žien to 
u nás však nebolo ľahké. Najmä 
predstavitelia cirkvi razili názor, že 
žena sa má poddať mužovi, byť 
matkou a ženou v domácnosti, 
existovať viac menej vo svojom 
súkromí. Výnimočne akceptovali 
ženu vo verejnej činnosti v 
mimoriadnych situáciách, ak bola 
slobodná alebo vdova a ak sa 
takáto funkcia alebo práca 
„neprotivila jej nežnej a spanilej 
povahe“.

V roku 2022 sme sa konečne 
dočkali spojených volieb, kde si 
všetci vyberieme  obecné 
zastupiteľstvá, starostov, či 
primátorov, a v neposlednom rade 
predstaviteľov vyšších územných 
celkov. Prečo hovoríme, že 
„konečne dočkali“? Asi každý z nás 
musí priznať, že voľby každý rok 
nebudú finančne príliš efektívne a 
spájanie, predovšetkým v dnešných 

ťažkých časoch, je len na prospech 
veci.

Tretie číslo nášho občasníka v roku 
2022 bude, ako už bolo možno cítiť 
v prvom článku venované prioritne 
voľbám do samosprávy obce 
Rudinka. Keďže nie všetci chcú, 
alebo využili príležitosť a zaslali  
nám svoju krátky príspevok, ktorým 
by chceli osloviť svojich 
potencionálnych voličov, rozhodli 
sme sa, že uvedieme menovitý 
zoznam kandidátov, ktorý je taktiež 
prístupný na oficiálnom webovom 
sídle obce: www.rudinka.sk. Ďalej 
bude nasledovať  predstavovanie 
jednotlivých kandidátov, ktorých 
poradie sme podmienili abecedným 
utriedením podľa priezviska. Taktiež 
sa ospravedlňujeme za grafickú 
redukciu jednotlivých príspevkov, 
avšak z dôvodu čitateľnosti sme 
zvolili jednotný grafický štýl a 
rozmer fotografie.

Na koniec vám už iba môžeme 
popriať  jednoduché a správne  
rozhodovanie sa.

redakcia

PS: Ako redaktor (Mgr. Vladimír Filip, 

PhD), sa vzdávam priestoru  pre 

propagáciu svojho volebného prís‐

pevku, nakoľko by som ho osobne 

považoval za istý „konflikt záujmu“. Za 

pochopenie čitateľom Ďakujem.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Pre voľby starostu obce:

Slavka Koptáková, Ing., 47 r., 
odborná referentka, nezávislá 
kandidátka 
Pavol Masarik, Ing. 59 r., 
živnostník, nezávislý kandidát
Anna Várošová, 65 r., ekonómka, 
SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana  

Pre voľby do obec. zastupiteľstva:

Viera Barčíková, 64 r., pekárka, 
nezávislá kandidátka 
Marcela Buková, 57 r., 
administratívna pracovníčka, 
Progresívne Slovensko
Roman Filip, 36 r., vedúci skladu, 
nezávislý kandidát 
Vladimír Filip, Mgr., PhD.,  32 r., 
odborný asistent, nezávislý 
kandidát
Anna Grigová, Ing., 63 r., 
dôchodkyňa, 

Kresťanskodemokratické hnutie
Slavka Koptáková, Ing., 47 r., 
odborná referentka, nezávislá 
kandidátka 
Miloš Kyselica, Mgr. 48 r., konateľ 
spoločnosti, Progresívne Slovensko
Viliam Michel, Ing., 64r., starosta 
obce, nezávislý kandidát 
Anna Várošová, 65 r., ekonómka, 
SMER – sociálna demokracia,  
Slovenská národná strana

redakcia
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Vážené dámy a páni, 

Realizovať by som chcela úpravu 
potoka vybetónovaní škár, čím by 
sa ušetrilo kosenie. Ak by dovolili 
financie opraviť cestu v „Tŕni“ a pri 
cintoríne. Plánov mám viac avšak 
bez vášho umu a vašich pracovitých 
rúk ja sama neurobím vôbec nič.   

Ďakujem     

Predstavenie kandidátov do 
obecného zastupiteľstva a  

pre voľby starostu v Rudinke 
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Viera Barčíková (kandidátka na poslankyňu)
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Kandidát na poslanca do 
Obecného zastupiteľstva v obci 
Rudinka.

V našej krásnej Rudinke bývam už 8 
rokov. Páči sa mi aktuálny spôsob 
jej rozvoja pri súčasnom vedení.

Rád by som teda prispel mojimi 
skúsenosťami k rozkvetu obce ako 
poslanec. A podporil kandidátku na 
starostu Slávku Koptákovú. Pri 
ktorej viem, že obec bude smerovať 
správnym smerom. 

Zoznam projektov, ktoré by som 
chcel mojím pôsobením dosiahnuť:

‐ Udržanie a zlepšovanie obecných 
akcií (Fašiangy, Deň detí, Mikuláš, El 
Clásiko Kysuckej brány a podobne)

‐ Skrášľovanie, zveľaďovanie a 
rozvoj obce. 

‐ Zatraktívniť obec pre pôvodných, 
ale aj potencionálnych nových 
obyvateľov. A taktiež pre zvýšenie 
turizmu v rámci pripravovanej 
cyklotrasy, čo by obci mohlo zvýšiť 
rozpočet.

‐ Zvýšenie bezpečnosti v obci a 
podniknúť kroky k tomu, aby 
vodiči dodržiavali rýchlosť.

Ďakujem

Roman Filip (kandidát na poslanca)

Ako poslanec našej obce Rudinka – 
by som chcel podporiť, aby sa obec 
rozvíjala a stala sa modernou 
obcou,  napr. s vybudovanou 
kanalizáciou, chodníkom pre 
chodcov a cyklistov. Pomôcť 
využívať eurofondy a ďalšie 
možnosti financovania programov 
obce.
 

S pozdravom Miloš Kyselica

Mgr. Miloš Kyselica (kandidát na poslanca)

Pracovala som ako poslanec obce 
ostatné obdobie, rada by som 
svojimi skúsenosťami prispela k 
rozvoju obce, chcem pokračovať v 

rozbehnutých projektoch, ktoré sú 
rozpracované, ako napr. rozšírenie 
kapacity materskej školy.

Naša obec patrí k jedným z 
najmenších, a aj preto je rozpočet 
obce malý, základom je udržať 
riadny chod obce.  V nočných 
hodinách aby sa svietilo, v lete 
bolo zabezpečené kosenie 
trávnikov a v zime udržiavanie 
komunikácií.

Mojou snahou bude pokračovať v 
organizovaní kultúrnych akcií, ako 
fašiangy, MDD, deň zeme, Mikuláš, 
zdobenie medovníčkov, ...

Chápem, že pán starosta Ing. Viliam 
Michel bude pre obec aj naďalej 
nápomocný ako poslanec 
miestneho zastupiteľstva.

Nestačí len kritizovať, ale aj pre 
zmeny niečo urobiť.
Ďakujem za podporu a váš hlas, 
som odhodlaná byť pre našu obec 
prínosom, rada budem 
spolupracovať s poslancami, ktorí 
budú mať chuť pracovať pre obec, 
pre vás a zveľaďovať náš spoločný 
priestor.

Ďakujem

Ing. Slávka Koptáková (kandidátka na poslankyňu a starostku)
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Vážení spoluobčania,

využívam príležitosť na moju 
prezentáciu v občasníku obce 
Novinky z Rudinky, v súvislosti s 
blížiacimi sa regionálnymi a 
komunálnymi voľbami 2022. 
Kandidujem na starostu obce z 
vlastného a slobodného 
presvedčenia. Moja túžba nie je 
zameraná, nemôžem ju nazvať po 
moci, ale na prácu smerujúcu k 
matematike humanity, z čoho 
vyplýva k úcte človeka k človeku. 
Sme sociálne bytosti a z tohto 
dôvodu musíme žiť v prepojení, 
harmónii, úcte a zodpovednosti.

Kompetentnosť príslušné znalosti, 
zručnosti a meta‐kognitívne 
schopnosti získané v minulosti z 
pôsobenia v štátnej správe, ale aj v 
súkromnej sfére, použijem pri 

prijímaní správnych záverov a 
dobrých rozhodnutí. Tieto 
nasmerujem nielen k sociálnej 
pohode a v spravodlivom konaní, 
ale pomôžu pri vytvorení štruktúry, 
ktorá bude slúžiť všetkým občanom 
obce Rudinka.

Mám vyštudovanú Žilinskú 
univerzitu v Žiline, Fakultu 
prevádzky ekonomiky dopravy a 
spojov, odbor manažment a 
ekonomika podniku. To je základ 
smeru mojej práce nielen v oblasti 
investícii – hmotné, finančné a 
alternatívne investície, ale aj pri 
určovaní hodnôt a výpočte 
individuálnych kalkulácií. Uvedené 
vedomosti praktizujem v oblasti 
stavebníctva aj pri vypočítavaní 
stavebných cenových kalkulácii, kde 
pracujem ako živnostník.

Ako starosta obce mám v pláne 
niekoľko projektov. Prvým je 
vytvorenie sociálneho podniku, 
ktorého predmetom činnosti budú 
vykonávané práce nielen pre obec, 
ale možnosť subdodávateľskej 
spolupráce pre blízke okolie. Taktiež 
spolupracovať pri riešení vysoko 
aktuálnej problematike 
energetických alternatívnych 
zdrojov a pokračovať v schválených 
projektoch pod vedením súčasného 
starostu p. Viliama Michela.

Na záver prajem všetkým voliacim 
občanom veľa šťastia pri voľbe 
nového starostu obce Rudinka.

Ďakujem

Ing. Pavol Masarik (kandidát na starostu)

„SPOLOČNE ZA ÚSPEŠNÚ A PEKNÚ 
OBEC“

Vážení spoluobčania,

blíži sa 29 október, čas 
komunálnych volieb. Čas, kedy si 
budeme voliť svojich zástupcov.   
Zástupcov,    ktorí budú nasledujúce 
štyri roky rozhodovať o tom, čo je 
pre našu obec dôležité. Zástupcov, 
ktorí budú presadzovať záujmy 

občanov. Zástupcov, ktorí budú 
vytvárať kvalitné podmienky pre 
život v našej obci. Život ľudí a obce 
je pestrý, musí sa okamžite 
prispôsobovať situáciám a pod‐
mienkam. Preto nie je možné 
všetko dopodrobna naplánovať, dať 
na papier a sľúbiť. Preto chcem 
vysloviť moje predsavzatie, že 
budem robiť maximum pre to, aby 
sme tu uvedené zámery dokázali 
realizovať. Nastal čas, kedy sa Vám 
chcem prihovoriť a požiadať Vás o 
podporu vo voľbách. 

Uchádzam sa o Vašu podporu za 
starostku obce Rudinka. Mojím 
cieľom je pomáhať ľuďom a našej 
obci. Veľmi dobre poznám 
problémy našej obce ale aj 
okolitých obcí a mesta v našom 
okrese. Veľmi rada moje skúsenosti 
pretavím v prospech našej obce.  
Mojím cieľom je nielen pred 
voľbami sľubovať, ale následne aj 

konať. Všetci dobre vieme, čo naša 
obec viac či menej potrebuje a na 
vyriešenie týchto problémov je 
dôležitá nie len chuť a dobrá vôľa, 
ale hlavne práca a finančné 
prostriedky a toto je moja hlavná 
výzva. Naším spoločným poslaním 
je, aby sme tu všetci žili kvalitné, 
pokojné a plnohodnotné životy. 
Komunikácia, vzájomné 
porozumenie a pomoc Vás všetkých 
je cesta po ktorej spoločne 
pôjdeme za našimi cieľmi. 

Každý z nás, ktorému záleží na 
prostredí a mieste kde žije, by sa 
mal zúčastniť volieb, preto Vás 
všetkých k voľbám pozývam a 
prajem Vám šťastnú ruku pri 
voľbách . Za Váš hlas Vám vopred 
pekne ďakujem a budem snažiť Vás 
nesklamať.                            

Ďakujem

Anna Várošová    (kandidátka na poslankyňu a starostku)
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Október

Pranostiky
„Za bielym októbrom nasleduje 

zelený február , za zeleným 
októbrom biely február.“

„Keď si sedliak hľadá v októbri 
kabanicu , neuvidí potom na jar 

húsenicu“

„Keď v októbri mrzne a sneží , 
budúci január teplom blaží.“

„Začiatok októbra hoci pekný 
býva , predsa v druhej polovici 

severák podúva.“

(Október)

Spojené voľby budú farebne 
odlíšené: voliči dostanú 
modrú a bielu obálku
Voliči dostanú vo volebnej 
miestnosti dve obálky a štyri 
hlasovacie lístky.

Pre župné voľby bude slúžiť modrá 
obálka, do ktorej volič vloží 
hlasovacie lístky s modrými 
pruhmi. Jeden hlasovací lístok 
bude pre voľby do župného 
zastupiteľstva a jeden pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja.

Pre komunálne voľby je určená 
biela obálka, do ktorej volič mimo 
Bratislavy a Košíc vloží dva biele 
hlasovacie lístky. Zvlášť bude 
hlasovací lístok pre voľby do 
obecného, prípadne mestského 
zastupiteľstva a zvlášť pre voľby 
starostu alebo primátora.

Prevzatie hlasovacích lístkov a 
obálky potvrdí volič osobitne v 

každom zozname voličov 
vlastnoručným podpisom. Po 
odvolení volič hodí obálku do 
určenej schránky na hlasovanie, 
tzv. volebnej urny, teda buď bielej 
alebo modrej.

Upozorňujeme 

Ak volič vloží hlasovací lístok do 
nesprávnej obálky, je takýto 
hlasovací lístok neplatný.
Takisto, ak volič vloží obálku do 
nesprávnej schránky na 
hlasovanie, je takéto hlasovanie 
neplatné.

redakcia
(ZDROJ: Min. vnútra SR)


