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Jozef Cech – od roku 1983 do roku 1991 bol tajomníkom Miestneho Národného Výboru
v Skalitom. Je poslancom Obecného zastupiteľstva, Obecnej rady v Skalitom a taktiež
dlhodobým členom komisií. Od roku 2006 aktívne pracuje v stavebnej a finančnej komisii pri
OZ. Každoročne sa aktívne zapája do príprav a organizácie najväčších slávností, kultúrnych
a športových akcií v obci Skalité. V roku 2009 kandidoval za poslanca do Žilinského
samosprávneho kraja. Je členov komisie na podporu cestovného ruchu pri zastupiteľstve
ŽSK.
Milan Horeličan – od roku 1951 viedol firmu, ktorú založil jeho otec Michal Horeličan
v roku 1941. Zamestnával až 120 ľudí a to hlavne z obce, v súčasnosti vo firme pracuje 41
zamestnancov. Organizoval výstavbu spoločného vodovodu z Pagorka a bol pri realizácii
súbežnej cesty okolo železnice. V roku 1971 vyrobila firma spoločným úsilím s vtedajším
kňazom Petrom Černom lavice a dvere do kostola sv. Jána Krstiteľa. Pán Milan Horeličan sa
stále aktívne zúčastňuje na riadení spoločnosti.
Pavol Jašurek – od roku 1993 do roku 1997 bol podpredsedom TJ Slovan Skalité. Počas
svojej dlhoročnej práce vo futbalovom oddiele TJ Slovan Skalité sa podaril Pavlovi Jašurkovi
historický úspech a to v rokoch 1997-2000 postup dorastencov do V.ligy. Veľkou mierou sa
zaslúžil o obnovu a rekonštrukciu tribúny a reštauračného zariadenia TJ Slovan Skalité. Aj
vybudovanie škvarovej a trávnatej hracej futbalovej plochy v rokoch 1986 až 1989 je jeho
zásluha.
Vincent Laš - nebol prítomný - od roku 1955 do roku 1997 pracoval v Dobrovoľnom
hasičskom zbore v Skalitom vo funkcii sekretára a tajomníka. V roku 1992 zastával funkciu
starostu obce Skalité. Bol pri zrode Goralských slávnosti, počas celých 20tich rokov
existencie týchto slávnosti je stále aktívnym spoluorganizátorom.
Jozef Mikula – nebol prítomný- ako predstaviteľ firmy Mikula Kozaček má významný podiel
na podpore zamestnanosti občanov obce Skalité. Vo veľkej miere sa angažoval v oblasti
športu, osobitne futbalu v Skalitom. Spomeniem len v krátkosti: daroval autobus pre TJ
Slovan Skalité, takiež auto pre biatlonový oddiel Skalité. Finančne podporuje DHZ a iné
spolky a organizácie v obci. Pomáha sociálne znevýhodneným občanom. Bol nositeľom
myšlienky a financoval ozvučenie kostola.

