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  Vážení čitatelia a priatelia Kysuckého Žur-
nálu, dovoľte, aby som Vás opäť privítala pri 
čítaní Vášho časopisu, už jeho druhého čís-
la. Naozaj sa musím pochváliť a môžem Vás 
aj potešiť, lebo v tomto roku vyjde časopis 
celkom päť až šesť krát, uvidíme... Je to urči-
tý úspech nášho vydavateľstva. Ale musíme 
povedať, že aj Váš, lebo prvé číslo, vydané 
v októbri, sa stretlo s veľkým čitateľským 
ohlasom a mnohí sa doslova tešíte na to, 
kedy si znovu prečítate ďalšie. A dostali sme 
od Vás aj veľa listov, podnetov. Sme tomu 
radi. Mnohé nám poslúžili a poslúžia aj v ďal-
ších číslach Žurnálu, ako námety na spraco-
vanie článkov.
 Začal ďalší rok - rok 2008 a znova začína 
kolobeh bežných povinností, starostí, ale aj 
radostí, ktoré život prináša. Musíme sa ho 
naučiť prijímať tak, ako prichádza, a keď sa 
nám v niečom nepozdáva, snažiť sa to zme-
niť. Nemám rada tzv. “špajzových” hrdinov, 
ktorí rozprávajú len tam, kde ich nikto nepo-
čuje, alebo hrajú na všetky strany - “ja nič, 
ja muzikant...”, alebo jednoducho len mlčia. 
Mám rada ľudí, ktorí aj keď majú iný názor 
ako ja, ho povedia otvorenie a stoja si za 
ním. Koniec koncov, život sám ukáže, kto sa 
mýlil a kto mal pravdu. 
 Najhorší sú však tí, ktorí námahu iných 
vyhlasujú za svoje úsilie, skrývajú sa za 
postavenie iných, ale vskutku nerobia abso-
lútne nič. Keď však ide o odmenu, tak stoja 

v prvých radoch a nehanbia sa vrátiť pre ňu 
aj dvakrát. Nepoznáte aj vy takýchto vo svo-
jom okolí? Verte, že “podchvostných múch” 
je na Slovensku viac než dosť. Keďže začal 
nový rok, vlastne je už v plnom prúde, do-
voľte aj mne, aby som Vám za celú redakciu 
Kysuckého Žurnálu zaželala hlavne zdravie, 
aby sa Vám darilo v práci, aj doma v rodi-
nách. Aby vládli pohoda a pokoj vo Vašich 
srdciach a aby ste ju rozdávali ďalej. Tiež 
Vám zo srdca želám, aby ste stretávali čo 
najmenej blbcov a duchovne prázdnych ľudí, 
lebo takíto dokážu poriadne otráviť život ce-
lému okoliu. Ešte horšia pohroma je, ak je 
blbec navyše aktívny...
 Na druhej strane však majme pochopenie 
pre druhých, avšak nie za každú cenu, či za 
cenu straty vlastnej osobnosti.
 Buďme žičliví k tým, ktorí si to zaslú-
žia a doprajme si navzájom. Chápme však 
zároveň aj to, že niekto musí byť “v stáde” 
vodcom a  niekto podriadeným. Tak to proste 
funguje. Len si želajme, aby ten vodca mal 
na to, aby bol vodcom. No a keď sa budete 
chovať čestne, zodpovedne, slušne, budete 
úctiví a dobrí k druhým, doprajete všetkým 
a aj napriek tomu Vás budú ohovárať, tak si 
povedzte:
 “Len hlúpym, škaredým, nemožným a ne-
úspešným nikto nezávidí...”, a hneď Vám 
bude ľahšie na duši. Veľa zdravia, šťastia 
a lásky želá za Kysucký Žurnál
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Len hlúpym, škaredým a neúspešným nikto nezávidí...

Alena	JAŠŠOVÁ,	
šéfredaktorka KYSUCKÉHO ŽURNÁLU
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  Ing. Jana Svrčková je zástupkyňou 
primátora v Kysuckom Novom Meste. 
Keď  sme  pripravovali  spolu  článok, 
bolo  pár  týždňov  pred  koncom  roka, 
mesto  pripravovalo  rozpočet  pre  rok 
2008.  Aj  podľa  je  slov  sa  Kysucké 
Nové Mesto borí s bežnými probléma-
mi, ako každé iné. 

►A ktoré najvypuklejšie problémy 
treba v Kysuckom Novom Meste 
riešiť?
▬ Rozhodne to  je dopravná situácia, 
lebo na tzv. „Radolskej križovatke“. Je 
to doslova dopravná katastrofa, každú 
chvíľu  tam hrozí  vážna dopravná ha-
vária, smrť, či úraz“, hovorí viceprimá-
torka mesta, Ing. Svrčková a dodáva: 
„Od Správy ciest je prísľub pomôcť pri 
riešení a rovnako tiež od ďalších orgá-
nov, ktoré na to majú dosah.
  Ale nejde  len o  tento problém,  tre-
ba riešiť dopravu v meste komplexne, 
riešiť  jej usporiadanie a pri  tomto ne-
povyšovať  individuálne  záujmy  nad 
verejnými. 
  Musím povedať, že pri riešení tejto 
oblasti sme napríklad narazili na prob-
lém u podnikateľskej vrstvy, ktorá má 
na usporiadanie  iný názor. Najviac  je 
problémov na ul. Belanského, Pivovar-
ská, 1. mája...“
►Iste máte aj Vy svoju vlastnú 
oblasť priorít, ktorá je Vášmu 
srdcu blízka.
▬ Áno, máte pravdu a  je  to starostli-
vosť o starých a osamelých občanov. 
Chýba nám prakticky v celom kysucko-
novomestskom regióne Penzión, resp. 
Domov sociálnych služieb. Pretože je 
pravdou,  že musíme mať  úctu  k  sta-

robe,  sú  to 
ľudia,  ktorí 
urobili  veľa 
pre  mesto 
v  mladosti 
a  teraz  ich 
nemôžeme 
len tak „od-
k o p n ú ť “ . 
Táto oblasť 
ma  veľmi 
trápi.

►Od 
roku 1998 
bola pred-
nostkou 
okresné-
ho úradu 
v Kysuc-
kom 
Novom 
Meste, od 
roku 2003 
sa stala prednostkou MsÚ v Kysuc-
kom Novom Meste. v novom voleb-
nom období je vo funkcii zástupky-
ne primátora... Takže celkom dobre 
poznáte ľudí, veď prakticky stále 
s nimi robíte...
▬ Určite  áno,  Navyše  som  od  roku 
1976 poslankyňou mesta.
  (Ing.  Svrčková  pred  rokom  1989 
vyučovala v Žilinskej univerzite, vtedy 
VŠDS - poznámka redakcie). 
  Po roku 1989 som sa nedokázala po-
zerať na chovanie niektorých ľudí, ako 
sa náhle po „nežnej  revolúcii“ zmenili 
a z univerzity som odišla a začala som 
sa  angažovať  v  podnikateľskej  sfére 
– pod  istou  pražskou  fi rmou – hotelo

vé  zara-
denia.  No 
a  od  roku 
1998  som 
sa  vrátila 
späť.  A  to 
sme  už 
h o v o r i l i , 
poveda la 
Ing.  Svrč-
ková,  kto-
rá  veľkou 
o s o b n o u 
mierou  a 
iniciatívou 
prispela  k 
tomu,  že 
na  Kysu-
ciach  vy-
rástol  pod-
nik  INA, 
kde  našlo 
stovky  Ky-
sučanov 

prácu.  „Motivovalo  ma  práve  to,  že 
kvôli práci nám preč odchádzalo veľa 
Kysučanov“,  spomína  Ing.  Svrčková. 
Toto obdobie bolo pre ňu o to horšie, 
že  jej  vtedy  nečakane  zomrel  tesne 
pred  vianočnými  sviatkami  manžel. 
A ona ostala s dvoma deťmi. 
  „Nechcelo sa mi žiť, proste nič ma 
nebavilo.  Bola  som  na  dne.  A  vtedy 
sme  s  Ing.  Ježíkom,  vtedajším  ria-
diteľom  akciovky  KLF – ZVL,  začali 
vybavovať kroky okolo spustenia  INY 
v  Kysuckom  Novom Meste  a  musím 
povedať,  že  som  bola  unavená  ako 
kôň,  keďže  to  boli  sústavné  cesty 
do  Bratislavy  a  späť,  ale  pomohlo 
mi  to,  dostať  sa z najhoršej  depresie 
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Viceprimátorkou Kysuckého Nového Mesta je Ing. Jana Svrèková

„Ja doprajem každému, len škoda, že tej závisti a nenávisti je medzi ¾uïmi tak ve¾a...” 
a  smútku za manželom“, pokračuje vi-
ceprimátorka Svrčková. Tento  projekt 
sa podaril a  INA pracuje v Kysuckom 
Novom Meste naplno.
►Pani Svrčková, podľa Vášho 
doterajšieho života a rôznorodosti 
práce, ste nepochybne všestran-
nou osobnosťou, ste osobnosť sil-
ná, viete prekonávať prekážky. Tak 
nech Vám sily vydržia aj do ďalších 
rokov a urobte všetko pre to, aby 
Vaši voliči nemuseli ľutovať, že Vás 
zvolili. Nakoniec rozhovoru by som 
sa však rada opýtala, ako hodnotíte 
súčasné medziľudské vzťahy?
▬ V  našom malom meste  sa  stráca 
anonymita,  navzájom  o  sebe  vieme. 
Zlá informácia, klebeta, ide rýchlosťou 
blesku  a  často  sa  nedá  proti  nej  bo-
jovať. Ľudia sa naučiť dobré brať ako 
samozrejmosť,  za  nič  nie  sú  vďační, 
ale,  ak  niečo  nie  je  podľa  ich  gusta 
– kritika je tu okamžite. 
  Mojou životnou fi lozofi ou je pomôcť 
druhým. Tak som bola naučená z do-
mu,  tak  som  videla  celý  život  konať 
svoju  mamu,  preto  takéto  zmýšľanie 
mi je blízke. Nemám deň. keď by som 
niekomu nepomohla. Toto ma zároveň 
teší a napĺňa ako človeka. 
  Som veľmi rada, že som sa nenau-
čila  závidieť  a  nenávidieť.  Tieto  ne-
pekné  ľudské vlastnosti  sú mi  cudzie 
a  nezaoberám  sa  tým,  či  má  niekto 
viac ako ja. Ja doprajem každému, len 
škoda, že  tej závisti a nenávisti  je vo 
všeobecnosti medzi ľuďmi veľa.

pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška

 V novembri sa na „Clementiske“ plesalo. Konal 
sa 8. ročník tradičného Katarínskeho plesu. Stal sa 
na našej škole udalosťou, o čom svedčí bohatá náv-
števnosť rodičov aj pedagógov.
 Vďaka patrí tým, ktorí sa zaslúžili o to, že sa 170 
prítomných zabávalo v príjemnej atmosfére pre-
krásne vyzdobenej školy. Rodičia i hostia si mohli 
prezrieť práce detí, ktoré vytvorili pod vedením tried-
nych učiteľov a vychovávateľov.
 O slávnostne vytvorené prostredie sa postarali 
predovšetkým Mgr. Lubica Mičáková a Mgr. Melánia 

8. KATARÍNSKY PLES v ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste
Rentková ochotne pomáhalo všetko, čo malo zdra-
vé ruky. Všetkých prítomných privítala Mgr. Eliška 
Očková. Po krátkom programe, ktorý pripravila Mgr. 
Vierka Svrčková so žiakmi našej školy, pán riaditeľ 
Mgr. Igor Ševec otvoril ples. O skvelú hudbu pre 
všetky vekové kategórie sa postarali DJ Zdenko Jati 
a Richard Romančík.
 Po tanečných kreáciách v rytme samby, tanga, 
valčíka, polky, či ohnivého čardáša príjemne padlo 
osvieženie v bufete. Mgr. Renátka Janíková, Mgr. 
Lenka Grigová a Mgr. Danko Bandura sa museli 

poriadne zvŕtať, aby vyhoveli všetkým vysmädnutým 
záujemcom.
 Pokiaľ sa človek veselí, zabáva a tancuje, musí 
sa aj najesť. O výbornú večeru sa postarali naše ku-
chárky pod vedením vedúcej školskej jedálne Vlasty 
Osikovej. Po polnočnej tombole sa veselá spoloč-
nosť výborne zabávala až do rána. Touto cestou by 
sme chceli poďakovať všetkým sponzorom. Aj tí sa 
postarali o výbornú atmosféru na 8. Katarínskom 
plese na našej škole.
Dovidenia o rok!                        Lýdia Hejtmánková
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  V  Kysuckom  Novom  Meste  v  prie-
behu  celého minulého  roku  rezonovala 
verejná diskusia na tému - výstavby tzv. 
polyfunkčného centra, ktoré by malo vy-
rásť na  teritóriu súčasného parku, ktorý 
v podstate tvorí vstupnú bránu do mesta 
a  do  koloritu  mesta  bezpochyby  patrí 
– už aj preto,, že zelene v meste určite 
nie je nadostač. Zrejme však, tak ako aj 
inde na území nášho štátu už viac rokov 
vyhrávajú  prevažne  komerčné  záujmy, 
nie je tomu inak ani v Kysuckom Novom 
Meste.
  Teraz nebudeme  rozoberať osoby, či 
firmy,  ktoré  pozemky  v  parku  odkúpili, 
aby  mohli  polyfunkčný  komplex  posta-
viť.  To  v  tejto  chvíli  nie  je  podstatné. 
Pretože ten, ktorý ho kúpil, je obchodník 
– podnikateľ, a ten si vlastne zrealizoval 
kúpno – predajný a obchodný – zmluvný 
vzťah. Z toho žije, ako každý súkromník, 
živnostník. Takže neskúmajme osobu, či 
spoločnosť, ktorá nehnuteľnosť kúpila, to 
momentálne nesúvisí s problémom.
  Niekto  však  odkúpenie  pozemkov 
odsúhlasil.  Takže  vinníka  treba  hľadať 
inde.  Ak  hovoríme  o  tom,  že  poslanci 
v  mestách  a  obciach  zastupujú  názory 
a  potreby  občanov,  tak  by  bolo  dobre, 
keby tieto názory a potreby naši “otcovia 
miest a obcí” aj ráčili vypočuť.
  Dostali sme do redakcie veľa podne-
tov, telefonátov, ale aj osobne sa s nami 
viacerí občania stretli, aby našu redakciu 
na tento problém upozornili.
  Napriek  zvýšenej  snahe,  petíciám 
a  osobným  stretnutiam,  či  telefonátom, 
bola  časť pozemkov  v  kysuckom parku 
odpredaná a teda polyfunkčný objekt sa 
stavať bude.
 Jednou z iniciátoriek a “bojov-
níčok” proti tomuto rozhodnutiu je 
aj slečna Janka Kóšová, ktorá býva 
v tesnej blízkosti parku na Murgašo-
vej ulici, ktorá nám povedala: “Viete 
čo,  písala  som  všade  kde  sa  len  dalo, 
na  úrady  životného  prostredia,  apelo-
vala  som  na  poslancov,  písala  som  na 
ministerstvo  životného prostredia,  aj  na 
obvodný úrad, písala som tiež sťažnosť 
na komisiu životného prostredia a adre-
sovala som ju ochrancovi verejných práv. 
Ten odpovedal, že sťažnosť evidujú. Na 
úradoch v podstate k tomu nezaujali sta-
novisko. Ja poviem len toľko, ak už po-
slanci mesta niečo odhlasovali a pritom 
občania  protestujú,  nesúhlasia,  prečo 
aspoň  primátor  nevyužije  svoje  “právo 
veta”? Ale aj ten mi povedal, že s tým sa 
už nedá nič urobiť. 
  Tak  potom  koho  zastupujú  poslanci 
MsZ, ak nie mienku občanov? A ešte aj 
tá cena, čo to je 1000 Sk/m2?
Veď za takú cenu to mohlo kúpiť ktokoľ-
vek.”  dokončuje  31-ročná  Janka  Kóšo-
vá.
  Nesúhlasný  názor  so  stavbou  majú 
podľa  jej  zistení  aj  viacerí  obyvatelia 
Murgašovej a Vajanského ulice.
  Slečna  Kóšová  navštívila  osobne 
v novembri 2007 primátora, Ing. Hartela, 
s  ktorým  k  uvedenej  téme  predebato-
vala  skoro  dve  hodiny.  Primátor  Hartel 
však konštatoval, že situácia je taká aká 
je,  je  to  odsúhlasené,  lebo  tak  rozhodli 
poslanci,  resp.  väčšina  poslancov.  Me-
dzi  občanmi  kolujú  aj  reči  o  “údajnom” 
podplatení  niektorých,  aby  sa  predaj 

pozemkov  schválil. Tieto  reči môžu byť 
tak  pravdivé,  ale  môžu  to  rovnako  byť 
fámy a keďže priame, či nepriame dôka-
zy nemáme k dispozícii,  túto informáciu 
jednoducho neriešime, a ani inak nesle-
dujeme.
  Faktom však je, že občania sa obrátili 
aj  na  jednu  z  celoštátnych  komerčných 
televízií, aby o tomto probléme priniesla 
spravodajstvo, ale televízia neprišla.
  Preto je priam smiešne, že ak dosta-
ne Róm “po hube” za to, že je voči inému 
drzý  a  uráža  iných,  okamžite  sa  zjavia 
redaktori minimálne z troch televízií, aby 
to  rozmazali  ako  nejakú  “raritu”-  pritom 
ide častokrát  iba o bežnú “ručnú výme-
nu  názorov”  medzi  chlapmi,  napríklad 
v  krčme  po  vypití  pár  pív,  kedy  si  dajú 
“po  hube”  aj  Nerómovia,  ale  súvisí  to 
akurát  so  zvýšením  emočného  napätia 
a chlapskými hormónmi, čo sa pri alko-
hole dosť často stáva. Určite to však nie 
je  informácia,  aby  ju  snímali  toľké  tele-
vízie  a  ešte  v  hlavnom  spravodajskom 
vysielaní,  a  navyše  nezabudnú  samoz-
rejme pridať rasový podtón, veď inak by 
to  nemalo  význam.  (Toto  však  s  naším 
problémom nesúvisí – pozn. red.)
 Aj Dr. Milan Straňan, osobnosť Ky-
suckého Nového Mesta, veď bol celé 
desaťročia uznávaným advokátom, 
písal do štátnych a regionálnych mé-
dií, aj píše a vydal niekoľko kníh, ky-
sucký región nepochybne zviditeľnil a 
urobil pre neho kus dobrej práce - po-
vedal v jednom rozhovore, že nie je to 
v súlade s ľudskou morálkou a úctou ku 
kysuckým dejinám, ak park  zastaviame 
obchodmi (predtým totiž na teritóriu par-
ku bol cintorín – pozn.  red.).  “Pri  troške 
úprimného  úsilia  sa  predsa  len  mohlo 
skúsiť nájsť nejaké iné riešenie”,- podot-
kol  JUDr. Milan Straňan.  Podľa  zistení, 
občania  protestovali,  aj  písali  petície, 
“bombardovali” kompetentné miesta, do-
konca (podľa neoverených informácií) sú 
podané podnety na súd v tejto veci.
 Manželia Alena a Viktor Lukáčov-
ci, ktorí vlastnia Štúdio krásy VILLIA 
v Kysuckom Novom Meste, ale pa-
radoxne nie sú z tohto mesta - žijú 
v Snežnici, sa veľmi úprimne anga-
žovali, aby kysucký park ostal v pô-
vodnom stave. Alenka obtelefonovala 
všetky inštitúcie, ktoré majú čo do či-
nenia so životným prostredím, vyvolá-
vala poslancom, žiadala vysvetlenie...
  “Apelovali  sme  už  aj  kvôli  dušiam 
mŕtvych,  ktorí  boli  na  tomto mieste  po-
chovaní. Každý sa vyhovára na druhého 
a nikto zrazu nemá s daným problémom 
nič  spoločné“,-  rozčuľuje  sa  Viktor  Lu-
káč. A aj keď obaja volali  televíziu,  táto 
nakoniec neprišla - lebo vraj sú iné váž-
nejšie problémy...
  “Keby tu tiekla krv potokom v krčmovej 
bitke medzi opilcami, alebo bola havária 
a kopa mŕtvol,  tak by  tu boli  z  televízie 
ako na koni”, dodáva Alena Lukáčová.
  Kysucké  Nové  Mesto,  ak  sa  na  to 
pozeráme pragmaticky, bezpochyby mo-
derný  obchodný  komplex  so  službami, 
ubytovacími kapacitami a priestormi pre 
podnikateľov  potrebuje.  S  týmto  obča-
nia mesta súhlasia. Problémom však  je 
miesto,  kde má  byť  postavený.  Predsa 
len neexistovala  iná alternatíva, kde ho 
postaviť? Oslovili sme preto jedného 

z kompetentných v rozhodovaní, pos-
lanca MsZ a člena MsR v Kysuckom 
Novom Meste a predsedu komisie vý-
stavby pri MsZ, Mariána Anteckého, 
ktorý  povedal:  „Komerčné  priority  tejto 
doby asi v krátkej dobe nezmeníme. Ak 
nemá  štát  ani mesto  kapitál,  nastupujú 
investori,  ktorí  na  to  majú.  Nám  musí 
ísť  však  predovšetkým  o  to,  aby  naše 
rozhodnutia  prispeli  k  rozvoju  mesta 
a  boli  prínosom  pre  všetkých  našich 
obyvateľov.  Ak  momentálne  rezonuje 
v  meste  pripravovaná  výstavba  veľké-
ho polyfunkčného objektu,  tak sa všetci 
musíme pozrieť na dlhodobý stav a ne-
schopnosť  riešiť  problém  tejto  lokality. 
Som  presvedčený  o  potrebe  postaviť 
dominantný komplex služieb aj v našom 
meste,  využiteľný  aj  pre ďalšie  generá-
cie. Tento projekt mi pri jednej príležitosti 
s  veľkým  nadšením  predstavil  terajší 
pán  primátor,  Ing.  Hartel,  ktorého  oslo-
vili investori z Eurocapitálu. Je na škodu 
vecí,  že  z  pôvodného  zámeru  začleniť 
do komplexu CITY CENTER aj hotel Ky-
suca,  pán  primátor Hartel  odstúpil,  čím 
stráca  na  význame  uvedený  dubiózny 
majetok mesta. 
Projekt bol na návrh pána primátora od-
súhlasený  vo  všetkých  kompetentných 
komisiách a nakoniec po stanovení pod-
mienok  aj  v  mestskom  zastupiteľstve. 
Každý  takýto  zásah  do  vychodených 
chodníčkov  stereotypu  starších  oby-
vateľov  sa  ťažko  znáša.  Mne  rezonujú 
v ušiach našich materí náreky za kapust-
nými poliami, ktoré boli zabraté pri výs-
tavbe  ZVL-ky.  Tak  isto  boli  aj  oponenti 
pri  výstavbe  INA Kysuce  a.s..  Preto  sa 
pýtam, aké by bolo naše mesto bez tých-
to fabrík? 
  Na  rekonštrukciu  parku  bol  spraco-
vaný  projekt  s  inv.  nákladom  8 mil.  Sk 
už  v  roku 1992. Dodnes  sa nezrealizo-
val a podľa vývoja kapitálových príjmov 
a   priorít mesta by nebol dlho ani  reali-
zovaný.
  Pri výstavbe uvedeného polyfunkčné-
ho  domu  je  v  zmluvných  podmienkach 
aj  rekonštrukcia  parku,  ktorú  bude  fi-
nancovať  investor. Pretože bude park o 
30 % menší, vytvorili sme podmienky na 
vybudovanie mestskej oddychovej zóny 
v  priestore  od  rozostavanej  plavárne 
až  po  rod.  dom  pána  Macáka  a  preto 
poslanci mesta nepovolili v týchto pries-
toroch  výstavbu  STK,  autoumývarky 
a  pneuservisu,  ktoré  pán primátor  pod-
poroval, toľko Marán Antecký.
  Ako  vidno,  názory  sú  rôzne,  tak  ako 
sú  rôzni  ľudia.  Zosúladiť  podnikateľské 
potreby s občianskymi, duchovné posla-
nie s morálkou ľudí a nezabúdať ani na 
historické korene, ktoré však  treba pre-
pojiť na súčasnosť – to je naozaj zložitá 
oblasť medziľudských vzťahov. Nakoniec 
však predsa len zopakujeme slová Janky 
Kóšovej z Murgašovej ulice v Kysuckom 
Novom Meste, ktorá v rozhovore pre náš 
Žurnál podotkla, že aj keď poslanci od-
hlasujú niečo, s čím občania nesúhlasia 
a navyše proti tomu protestujú, nemohol 
aspoň  primátor  Hartel,  ako  štatutárny 
predstaviteľ mesta, predsa len rešpekto-
vať  tento odpor občanov a využiť svoje 
právo  veta,  a  takéto  rozhodnutie  MsZ 
nepodpísať?  Možno  by  prebehli  ďalšie 
rokovania,  diskusie,  nové  alternatívy 

POLYFUNKČNÝ OBJEKT Kysucké Nové Mesto potrebuje, ale predsa len 
sa nemohlo nájsť iné miesto na jeho postavenie, ako v kysuckom parku?

a nakoniec sa mohlo nájsť riešenie, ktoré 
by uspokojilo všetky strany. Toľko Janka 
Kóšová. 
 Ďalej u uvádzame stanovisko hlav-
ného kontrolóra mesta k petícii obča-
nov, ktoré bolo poslané organizátorke 
petície Jane Kóšovej.
  Citujeme z listu: „Dňa 6.11.2007 bola 
primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto 
doručená vaša petícia, v ktorej žiadate 
primátora mesta i poslancov mestského 
zastupiteľstva o prehodnotenie zámeru 
mesta vybudovať polyfunkčný objekt 
na mieste terajšieho mestského parku, 
bývalého cintorína a bývalého hotela 
Kysuca.
 S vašou petíciou boli poslanci 
mestského zastupiteľstva oboznáme-
ní na svojom riadnom zasadnutí dňa 
6.11.2007. Zasadnutia mestského zastu-
piteľstva sa zúčastnili i niektorí zástup-
covia obyvateľov, ktorí petíciu podporili 
podpismi, a v uvedenej veci predniesli 
svoje ďalšie návrhy a žiadosti. 
 Mestské zastupiteľstvo sa petíciou 
zaoberalo v priebehu svojho zasadnutia. 
Výsledok rokovania o petícii je uvede-
ný v bode E/187 Uznesenia č. 13/2007 
zo zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Kysuckom Novom Meste zo dňa 
6.11.2007 a 13.11.2007. Podľa uve-
deného bobu: Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje návrh kúpno – predajnej zmlu-
vy medzi predávajúcim Kysucké Nové 
Mesto a kupujúcim EUROKAPITÁL, 
a.s. Ružinovská 3, 821 02 Bratislava. 
Bližšie informácie o hlasovaní, ktoré sa 
týka tohto bobu zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, sú dostupné na webovej 
stránke mesta, a to na adrese www.ky-
suckenovemesto.sk.
S úctou Ing. Eva Chládková, 

hlavný kontrolór KNM“ 
-----------------------------------------------------
  Na druhej strane je až zarážajúce, že 
na rokovania poslancov prídu občania, 
len keď im doslova “horí za zadkom”. 
Veď pri rokovaní napríklad rozpočtu 
mesta boli v rokovacej sále „až“ traja 
občania, aj to kvôli tomu, že ich trápili 
napríklad osobné problémy.
 Taktiež treba upozorniť na veľmi 
nízke právne vedomie našich obča-
nov! Napríklad: Viete, že bežný občan, 
dokonca vysokoškolsky vzdelaný, 
si mýli funkciu prednostu mestské-
ho úradu (samospráva) a prednostu 
okresného úradu (štátna správa)? 
Potom je logické, že dochádza k ne-
dorozumeniam pri vybavovaní vecí 
a v  kompetenciách. 
 V čase uzávierky sme sa dozvedeli aj 
ďalšiu informáciu, podľa ktorej do kauzy 
zasiahla  tiež  cirkev,  nakoľko  v  lokalite 
kysuckého  parku  má  svoje  pozemky, 
ktoré  nie  sú  vysporiadané.  To  údajne 
spôsobilo pozastavenie celej aktivity. Či-
tateľov však upozorňujeme, že zatiaľ ide 
o  neoverenú  informáciu,  preto  by  sme 
privítali k tejto problematike oficiálne sta-
novisko od kompetentných. 
  Týmto  článkom  dávame  zároveň 
priestor aj ďalším zodpovedným v celej 
záležitosti. My Vaše názory privítame, aj 
kvôli komplexnejšiemu videniu a vysvet-
leniu celého problému. 
podľa názorov občanov a podkladov 

spracovala redakcia 



 Penzión Liptov je situovaný v prekrásnej doline Lip-
tovský Ján v Národnom parku Nízke Tatry, ktorý je svo-
jou rozlohou najväčším veľkoplošným chráneným úze-
mím SR a patrí aj medzi najväčšie v stredoeurópskom 
merítku. Jánska dolina patrí medzi poklady tohto regió-
nu. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje prírodná rezer-
vácia Ohnište, Ďumbier, Stanišovská  jaskyňa,  jaskyňa 
Záskočie a Starý hrad, vyvieračka a ponor rieky Štiavni-
ce, ale aj rastlinstvo a živočíšstvo tejto pôvabnej doliny, 
ktorá právom patrí medzi turisticky najatraktívnejšie re-
gióny Slovenska. Je tu veľa možností rekreačného vy-
žitia. Priamo v Liptovskom Jáne je niekoľko termálnych 
prameňov,  termálne kúpalisko v  lete a  termálne bazé-
ny v zime,  je  tu známe lyžiarske stredisko Javorovica, 
množstvo značkovaných turistických a cyklistických trás 
a veľa ďalších možností pre aktívnych dovolenkárov.
  Samotný penzión Liptov leží na okraji obce Liptovský 
Ján a je obklopený krásnym ihličnatým lesom. Povedľa 
penziónu preteká potok Štiavnička, ktorý pramení pod 
rovnomenným vrchom v centrálnej časti Nízkych Tatier 
a o dĺžke 19,7 km preteká územím chotára od prame-
ňa po ústie do rieky Váh. Vedie k nemu asfaltová cesta 
a priamo pred vchodom do penziónu je parkovisko.
  Penzión ponúka ubytovanie v izbách zariadených štý-
lovým masívnym dreveným nábytkom, kde každá izba 
má vlastnú predsieň, kúpeľňu, TV so satelitom a apart-
mán je doplnený ešte o kompletne vybavenú kuchynku. 
Kapacita  penziónu  je  40  osôb.  Stravovanie  je možné 
riešiť individuálne, ale penzión Liptov ponúka svojim kli-
entom možnosť objednať si raňajky (formou bufetových 
stolov),  prípadne  polpenziu  s  kontinentálnou  večerou. 
V rámci ďalších služieb Vám penzión Liptov ponúka po-
žičovňu bicyklov, požičovňu športových potrieb a spolo-
čenských hier, či možnosť ugrilovať si vlastné špeciality 
na grile, ktorý sa nachádza v areály penziónu. Vo vnútri 
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je pre zákazníkov penziónu otvorený bar. 
  Penzión Liptov  je  ideálnym miestom na dovolenku 
pre  ľudí, ktorý majú  radi  turistiku,  lyžovanie, športový 
rybolov, poľovačky,  cyklotúru a obľubujú skôr aktívnu 
druh odpočinku. Je tiež ideálnym miestom na relax pre 
rodiny s deťmi, kde svojou atraktívnou polohou priamo 
v lese pri potoku, vytvára u klientov romantickú atmo-
sféru  dovolenky.  Ak  si  vyberiete  penzión  Liptov  ako 
miesto  Vašej  dovolenky,  odporúčame  Vám  navštíviť 
Demänovskú  ľadovú  jaskyňu,  Jaskyňu Slobody, Aqu-

apark Tatralandia, obec Vlkolínec zapísanú do Zozna-
mu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, Thermal 
park Bešeňová, Western City – Šiklův Mlýn a množstvo 
ďalších atrakcií, alebo prírodných krás tohto regiónu.  
  Tešíme sa na vás!
PENZIÓN LIPTOV:
Liptovský Ján 157, 
tel.:+421 905 562 298
recepcia@penzionliptov.sk, 
www.penzionliptov.sk

Poďte relaxovať do PENZIÓNU LIPTOV!   

SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
A OSOBNÝCH VÝŤAHOV
Marián Škorvaga tel. a fax.: 041/420 1901 
mobil: 0908/240 538 
e-mail: skorvaga@m.slovanet.sk 
skorvaga@skorvaga.eu
 

PONÚKAME PRÁCE:
►na montáž, odborné skúšky, odborné prehliadky, opravy 
a údržba zdvíhacích zariadení podľa skupiny:
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou 
nad l 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane 
trvalých dráh žeriavov,
►pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom,
►výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov
- osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb 
- nákladné výťahy so zakázanou dopravou osôb,
►regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené 
obsluhou),
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou 
do l 000 kg vrátane,
►žeriavy a zdvíhadla s ručným pohonom s nosnosťou 
od l 000 kg do 5 000 kg vrátane,
►zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, 
ktoré sú trvalou súčasťou zdvíhacích zariadení skupiny A a B,
►dodávanie náhradných dielov na uvedené zariadenia 
poradenské služby v oblasti zdvíhacích zariadení Váš finančný poradca - DANA PINČIAROVÁ, 

Kysucké Nové Mesto, tel.: 0905 345 800



  S  Magdalénou  Wagnerovou 
hovoríme  o  tanečnej  skupine 
Niagara.
6 Pani Magduška, kedy vlast-

ne vznikla Vaša skupina?
Naša  country  line  dance  taneč-
ná  skupina  Niagara  vznikla 
v  auguste  roku  2005  pri  Mests-
kom  kultúrno  – športovom  stre-
disku v Kysuckom Novom Meste. 
Od  svojho  vzniku  sa  venujeme 
moderným  country  line  dance 
tancom.  Tanečné  choreografi e 
sú  plné  dynamiky,  krokových 
kreácií, tradičných i menej klasic-
kých  country  fi gúr  v  modernom 
prevedení. Sú to tance, ktoré tan-
cujeme  v  skupinách,  čím  väčšia 
skupina  ľudí,  tým  lepšia  zábava 
a  zážitky.  Obsahujú  niekoľko 
tanečných  krokov,  od  najjed-
noduchších  až  po  zložité,  ktoré 
sú  pospájané  do  celkov.  Tie  sa 
pravidelne opakujú a sú predvá-
dzané  v  rôznych  choreografi ckých  úpravách 
Tanečníci  tancujú  sólo  alebo  v  pároch  a  už 
z názvu „line dance“ vyplýva, že stoja v radoch 
za sebou. Celá  táto skupina sa rovnako pohy-
buje v priestore, čo vytvára zaujímavý vizuálny 
efekt  .Je  to príťažlivé nielen pre diváka, ale aj 
samotných tanečníkov. 
6 Podľa všetkého tento druh tanca nie je 

vekovo ohraničený...

Line  dance  nemá  vekové  obmedzenie,  je 
vhodný pre všetky vekové kategórie,  je výbor-
ný  na  „kondičku“  a  udržiava  pružnú  postavu. 
  V  súčasnosti  má  naša  skupina  desať 
členov.  Umeleckým  a  organizačným  vedú-
cim  skupiny  je  Janko  Masný.  K  zakladajú-
cim  členom,  ktorí  doteraz  v  skupine  pracujú 
– Daniela  Nekorancová,  Zuzana  Kalužníková, 
Hanka  Kubová,  Sylvia  Funteková  a  Lenka 
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N I A G A R A z Kysuckého Nového Mesta 

Máte zdravotné problémy? 
Navštívte nás v 

ZDRAVOTNÍCKYCH POTREBÁCH	
na Belanského 217, v Kysuckom Novom Meste, 
kde Vám odborne poradíme a pomôžeme.
Ponúkame Vám široký sortiment zdravotníckych pomôcok:

■  pre imobilných pacientov (sedačky do vane, WC kreslá, vozíky, nása-
dec na WC, AD podušky proti preležaninám,...),

■  pre inkontinentných pacientov (plienky, podložky pod chorých, 
vložkynohavičky, Menalindy,...),

■  glukomery, testovacie prúžky, lancety, odpichové perá pre diabetikov,
■  široký sortiment obväzového materiálu (obväzy, gázy, vaty, náplas-

te,...),
■  obväzy pre vlhké hojenie rán (comfeel, atraumán,...),
■  pomôcky pre stomikov (vrecká, pohlčovače pachu, čistiace rúška,...),
■  katetre,
■  ortézy ( z rôzneho materiálu na kolená, členky, lakte, stehná),
■  kompresívne pančuchy na krčové žily (liečivé i podporné),
■  napomínanie bandáže, brušné pásy, slabinové pásy,
■  ortopedické vložky do topánok, značková ortopedická obuv,
■  lopty na cvičenie,
■  elektrické masážne strojčeky, vyhrievacie vankúše a papuče,
■  horské slnká,
■  vankúše na krčnú chrbticu a proti chrápaniu,
■  drevené nástenné lekárničky, náplne, autolekárničky,
■  a rôzny doplnkový sortiment (liečivá kozmetika, čaje, cumle, fľašky, 

vitamíny, ponožky bez gumičky, atď.).

Zdravotnícku pomôcku si môžete u nás 
vybrať aj na lekársky poukaz.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
tel.: 041/4386870

Štúdio krásy VILLIA
ul. 1.mája 1051
Kysucké Nové Mesto

tel.: 041/4212287, 0907 844 317, 0908 918 085

Ponúka služby:
� solárium
� kaderníctvo
� kozmetika
� masáže
� piercing
� nechtový dizajn
� parafín
� rašelinové zábaly
� laserová terapia
� zahusťovanie a nadväzovanie 
   vlasov keratínom za studena
Majitelia Vás zároveň pozývajú do útulnej 

kaviarničky na príjemné posedenie.

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 hod.
          sobota 9.00 - 12.00 hod.

N I A G A R AN I A G A R AN I A G A R AN I A G A R A
Ševčíková,  postupne  pribudli 
Magdaléna  Wagnerová,  Silvia 
Veselá, Evka Tolnajová a Monika 
Špiriaková.
6 Ako často vystupujete, 
veď čo nevidieť má NIAGARA 
prakticky dva a pol roka...
Od svojho vzniku máme na kon-
te viac ako 45 vystúpení. Svojimi 
tanečnými  choreografi ami  sa 
prezentujeme  na  mnohých  kul-
túrnych podujatiach,    jarmokoch, 
súkromných  oslavách,  country 
báloch a plesoch nielen vo svoj-
om meste a okolí, ale aj v zahra-
ničí – Poľsku. K našim najvydare-
nejším akciám v roku 2007 patrilo 
vystúpenie  na  Katarínskom 
country bále v Kysuckom Novom 
Meste,  ktorý  sme  v  spolupráci 
s  MKŠS  aj  zorganizovali.  Vyše 
200 ľudí sa príjemne zabávalo až 
do skorých ranných hodín.

    6 Vaše slová na záver...
Touto  cestou  chceme  ešte  raz  po-
ďakovať  bývalému  primátorovi  nášho  mes-
ta  Milanovi  Očkovi,  súčasnému  primátorovi 
Janovi  Hartelovi,  ako  aj  všetkým  sympatizan-
tom a sponzorom, ktorí skupinu Niagara podpo-
rili a naďalej podporujú v  jej činnosti, osobitne 
MKŠS v Kysuckom Novom Meste a jeho riadi-
teľovi Jurajovi Čierňavovi.

pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ
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  Uplynutím 5-ročného funkčného obdobia orgánov v SBD Kys. Nové Mesto, Jesenského 1347 boli 
v priebehu mesiacov august, september a október na členských schôdzach domov zvolení členovia 
„Zhromaždenia delegátov“, ktoré v súčasnosti tvorí 35 delegátov, ktorí sa zišli na prvom zasadnutí dňa 
11.10.2007.
  Na zasadnutí zhromaždenia delegátov po krátkom pozitívnom zhodnotení činnosti práce predchá-
dzajúcich členov orgánov delegáti toto ocenili a vyjadrili to aj vo vykonanej voľbe členov Predstaven-
stva a kontrolnej komisie pri SBD Zhromaždenie delegátov zvolilo 5- tich členov Predstavenstva SBD 
a 3 členov Kontrolnej komisie SBD, kde až na jedného člena z Predstavenstva SBD a KK boli zvolení 
pôvodní členovia.

Predstavenstvo 
Ing. Dušan Kniha CSc. – predseda predstavenstva 
Ing. Karol Klimek – podpredseda predstavenstva 
Ing. František Fulek – člen predstavenstva 
Marián Švaňa – člen predstavenstva
Ing. Milan Brisuda – člen predstavenstva
Kontrolná komisia
Ing. Milan Pupík – predseda kontrolnej komisie
Anna Budinská – člen kontrolnej komisie
Anna Antecká – člen kontrolnej komisie

  Na schôdzi ZD 11.12.2007 bol schválený finančný plán na rok 2008 s vyrovnaným rozpočtom, pri 
schválení poplatku za výkon správy zo súčastného poplatku 125,- Sk na 145,- Sk, vrátane DPH, ktorý 
nebude zahrňovať náklady za služby, ktoré bude zabezpečovať správca mimo Zmluvy o výkone správy 
a všeobecných podmienok a ktoré budú i nad rámec vyplývajúcich zo zákona o bytoch a nebytových 
priestorov zo zákona 268/2007 Z.z. Ďalej boli upravené poplatky, ktoré sú nad rámec výkonu správy, 
Výška týchto poplatkov je uvedená v Smernici č. 2 a nadobúda platnosť od 1.1.2008.

Zhromaždenie delegátov:
Ing. František Tichý, ul. Lipová 868/13  
Anna Zagrapanová, ul. Lipová 870/12 
Karol Cinko, ul. Kollárova 894/11  
Zuzana Balková, ul. Nábrežná 907/B-13
Ing. Jozef Veselý, ul. Nábrežná 908/B-17 
Pavol Brodňan, ul. Nábrežná 951/20 
Milan Funtek, ul. Matice slovenskej 958/B-9 
Ľudmila Capková, ul. Matice slovenskej 980/A-7
Mgr. Zita Véghová, ul. Clementisova 1017/A-7
Božena Repáková, ul. Clementisova 1023/2 
Milan Bíleš, ul. Clementisova 1031/5  
Ing. Stanislav Vnuk, ul. Clementisova 1035/A-5
Peter Horák, ul. Clementisova 1036/24 
Erika Mičkyová, ul. Dlhom. Poľského 1054/D-66 
JUDr. Milan Straňan, ul. Murgašova 1105/36
Ing. Miroslav Labudík, ul. Jesenského 1170/B-4
Ing. Vojtech Brodňan, ul. 9. mája 1176/F-12 
Helena Murčíková, ul. Jesenského 1180/C-8 
Ing. Stanislav Cipko, ul. 9. mája 1181/A-7 
Ing. Jozef Jendrušák, ul. M. Nešporu 1186/C-68
Karol Vnuk, ul. ČSA 1190/51  
Jozef Švaňa, ul. Sládkovičova 1206/F-80 
Margita Klimková, Ul. Sládkovičova 1207/B-28
Ing. Alojz Balát, Ul. Sládkovičova 1208/A-12,  
Ing. Richard Pokojný, ul. Sládkovičova 1222/21
Jaroslav Chovaňák, ul. Sládkovičova 1223/47   
Ing. Štefan Chládek, ul. Sládkovičova 1224/19
Helena Ponechalová, ul. Sládkovičova 1231/1
Ing. Jaroslav Bíleš, ul. Sládkovičova 1232/D-44
Vladimír Ščamba, ul. ČSA 1301/A-13 
Ing. Rudolf Drexler, ul. Štúrova 1304/A-14	
Marta Straková, ul. ČSA 1306/K-162 
Ľubomír Marčan, ul. Revolučná 2590/B-9 
Ján Luprich, ul. Benkova 2751/A-8
Eva Mináriková, ul. ČSA 1306/B-26

AKO ĎALEJ V SBD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO...

PLÁNY PREDSTAVENSTVA SBD 
PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2007 - 2012

  Pre rok 2008 a ďalšie roky P – SBD prijalo úlohy a zámery pre ďalšie funkčné 
obdobie, ktoré budú dopĺňané podľa potreby pre činnosť správcu ako i požia-
davky zo strany užívateľov bytov.
V oblasti správy družstva
a) pre zabezpečenie úloh, vyplývajúcich ustanovení zákona na zavedenie no-
vej meny EURo v SR, predstavenstvo vypracuje „realizačný plán“ pre úspešné 
zavedenie novej meny EURa v podmienkach družstva.
b)  pre  zlepšenie  poskytovania  služieb  zabezpečiť  realizáciu  interného  infor-
mačného systému „INTRANET“
V oblasti starostlivosti o bytové domy
a) zabezpečovať práce pri komplexnej obnove bytových domov v správe druž-
stva podľa rozhodnutia vlastníkov bytov v bytových domoch, číslo súpisné 907, 
908, 1025, 1035 1222 s cieľom využitia fondov EÚ.
b) v zmysle zákona č. 268/2007 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vytvoriť podmienky pre úspešné 
zavedenie plánovacej činnosti na zostavovanie ročných plánov opráv domov.
c) v spolupráci s výrobcom a dodávateľom teplej úžitkovej vody riešiť zlepšenie 
parametrov dodávanej teplej úžitkovej vody.
V oblasti informovanosti užívateľov bytov
a) vytvoriť podmienky na pravidelné informovanie členov družstva (užívateľov 
bytov) prostredníctvom infokanálu TKR ako i možnosti poskytovania informácií 
pomocou printových médií.
V oblasti znižovania nákladov na činnosť družstva
a) postupne zabezpečovať finančné zdroje pre realizáciu plánu na znižovanie 
energetickej náročnosti administratívnej budovy družstva
V oblasti legislatívy
a) vypracovať analýzu vo vydaných stanovách s cieľom vypracovania návrhu 
zmeny v oblasti riadenia bežnej činnosti družstva
b) vypracovať plánované smernice a vykonať revíziu v doposiaľ vydaných orga-
nizačných normách a smerniciach
  Pri  naplňovaní  úloh  v  roku 2008 Predstavenstvo SBD mimo plánovaných 
úloh  predpokladá  riešiť  i  formu  platenia mesačných  preddavkov  od  užívate-
ľov bytov  cestou  inkasa  cez SIPO, poštovou poukážkou  resp.  prevodom na 
bankový účet, ktoré číslo má každý užívateľ bytu na liste o platení mesačného 
preddavku. Záverom vyslovuje ZD, PD, KK a pracovný kolektív Správcu druž-
stva všetkým vlastníkom a užívateľom bytov pevné zdravie, šťastie a vzájomné 
porozumenie pri riešení problémov a vylepšenia životného prostredia v novom 
roku 2008. 

Som rada, že máme starostlivé 
vedenie nášho družstva
 Som členkou Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva v Kysuc-
kom Novom Meste od roku 2003. V predstavenstve družstva ako predseda pôsobil 
pán Štefan Toka, potom Doc. Ing. Jozef Čuntala, Phd., jeho vystriedal Ing. Miroslav 
Labudík. Od júla 2005 je predsedom predstavenstva Ing. Dušan Kniha, CSc. Keď 
porovnávam obdobie roku 2003 až jún 2005 s obdobím júl 2005 až 2007, je to 
obrovský rozdiel. Predstavenstvo pod vedením Ing. Dušana Knihu, CSc., pracuje 
aktívne a tvorivo, čo dokazujú aj výsledky. Som rada, že konečné máme také vede-
nie družstva, ktorému záleží na všetkých členoch družstva resp. užívateľoch bytov. 
Vytvorili sa nové Stanovy družstva a tiež 17 smerníc. Od neplatičov v predchádza-
júcom období vymohli 43 % nedoplatkov, čo predstavuje 1,4 mil. Sk. Dbajú, aby sa 
všetky kontroly vykonávali podľa zákonov a predpisov družstva. 
 Pravidelne sa uskutočňujú zasadania zhromaždenia delegátov. Delegáti s prog-
ramom schôdze vždy obdržia aj všetky podklady na rokovanie a tak sa môžu dele-
gáti dôkladne pripraviť na zasadnutie, čo je veľkým prínosom. 
 Vysoko si vážim všetkých členov predstavenstva, že v rokoch 2006 až 2007 
sa zúčastnili na členských schôdzach v jednotlivých domoch, čo sa predtým 
nikdy neuskutočnilo. Ich cieľom bolo zmapovanie potrieb domov a ich postupne 
zabezpečovanie. Za súčasného vedenia družstva sa začalo s obnovou domov, 
číslo súpisné: 1054, 1017, 1180 a 1224. V súčasnosti sú pripravené projekty na 
komplexnú obnovu bytových domov, číslo súpisné: 907, 908, 1035, 1222, 1232 
a 1304. Za všetkých vlastníkov ktorým sa obnovujú domy (zatepľovanie, oprava 
alebo výmena balkónov, výmena okien, atď.), chcem poďakovať predstavenstvu 
za to, že v obnovených domoch sa nám bude lepšie bývať a čas, ktorý venovali 
príprave projektov s vlastníkmi bytov, vybavovaniu pôžičiek a dotácií, nebol zbytoč-
ný. Ešte raz vďaka.
 V závere roka sa patrí poďakovať všetkým. Ďakujem aj legislatívnej komisii za 
ich dôslednú prácu a tiež chcem poďakovať všetkým členom Zhromaždenia dele-
gátov, ktorí na zasadnutiach pomáhajú predstavenstvu riešiť predkladané úlohy. 
Poďakovanie za vykonanú prácu patrí aj riaditeľovi družstva Ing. Jozefovi Riečičia-
rovi a všetkým zamestnancom.
 Zo srdca želám všetkým v Novom roku veľa zdravia!           Mgr. Zita Véghová
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  Prvá písomná zmienka o Kysuckom 
Novom  meste  je  z  roku  1244.  Jeho 
strediskom  bola  slovenská  osada 
Jachatín.  V  roku  1616 mesto  získalo 
právo  výročných  trhov  a  jarmokov. 
V rokoch 1622  –  1623 a 1697 vypukli 
v  meste mor a cholera.
  V roku 1750 bola zriadená v meste 
nová škola a 1751 nový „špitál“. V roku 
1761 na námestí dal gróf postaviť so-
chu sv. Jána Nepomuckého.
  V roku 1769 skončil proces storočia 
šľachtickými  rodinami  Eszterházyov-
cov a Suňogovcov, keď v priateľskom 
konaní  vyplatil  Eszterházy  Suňogov-
com 106 000 zlatých za 10 kysuckých 
obcí.  V  roku  1786  vznikol  v  meste 
ďalší požiar a v tomto roku sa tu zaz-
namenalo  aj  zemetrasenie.  V  roku 
1792 v meste vzniká Slovenské učené 
tovarišstvo. Kysucké Nové Mesto patrí 
pod budatínske panstvo a Suňogovci 
ho vlastnili do konca 18. storočia.
  V roku 1849 znova vypukla cholera 
a  vymreli  celé  rodiny. O  23  rokov  sa 
stáva mesto okresným sídlom. 
  V  roku  1925  sa  v  meste  zavádza 
elektrina, vďaka Jánovi Točoňovi., 30. 
decembra 1927 sa stáva mesto zakla-
dajúcim  členom  spolku  sv.  Vojtecha. 
V septembri 1941 bol v meste na zá-

Predstavujeme vám mestá a obce kysuckonovomestského regiónu

klade  „Židovského kódexu“ arizovaný 
židovský majetok.
  30.  apríla  1945  vstúpili  do  mesta 
vojská Červenej armády.
  V  roku 1047 sa začal v Kysuckom 
Novom  Meste  stavať  prvý  činžový 
dom na Belanského ulici  a  začal  tiež 
fungovať miestny rozhlas.
  V roku 1948 odchádza Dr. A. Paldan 
za farára do Žiliny namiesto neho začí-
na pôsobiť administrátor Dr. Michalko, 
Štefan Hudec a kaplán Jozef Pôčík.
  V roku 1948 má Kysucké Nové Mes-
to okolo 2670 obyvateľov a asi 580 do-
mov. V roku 1948 bola elektrifikovaná 
Snežnica, v roku 1949 Rudinská.
  29. októbra 1950 bol spustený prvý 
stroj v Závodoch presného strojárstva 
(ZPS).  O  dva  roky  začína  pracovať 
závodná  ambulancia  ZPS.  Poliklinika 
sa v Kysuckom Novom Meste spúšťa 
v roku 1958.
  V roku 1960 prestáva byť Kysucké 
Nové Mesto ako sídlo okresu a vzniká 
okres Čadca, so sídlom v Čadci.
  Od  roku 1960 potom doslova  „švi-
há“ výstavba všetkého, čo mesto pot-
rebuje  ako  soľ,  železobetónový most 
Radola - Kysucké Nové Mesto, stavajú 
sa štátne cesty, ktoré spájajú Kysucké 
Nové  Mesto  s  okolitými  obcami,  v  r. 

1972  otvorili  nový  motorest  Skalka 
(2,03 milióna korún).
  Žiaľ,  bola  zbúraná  židovská  sy-
nagóga  v  Kysuckom  Novom  Meste. 
Ako  kultúrnej  pamiatky  to  bola  určite 
škoda. Budujú sa vodovody v obciach, 
je  otvorený  Dom  služieb.  Rok  1981 
začína  premávať  miestna  doprava 
(ČSAD),  rekonštrukcia  kaštieľa  v Ra-
doli sa skončila. V r. 1983 a o dva roky 
neskôr začala  fungovať nová budova 
železničnej  stanice  v  Kysuckom  No-
vom Meste.
  V roku 1986 bola otvorená hvezdá-
reň a dokončil sa most do Poviny. 
  V roku 1989 vzniká aj v Kysuckom 
Novom Meste, ta ako v celej SR – Ve-
rejnosť  proti  násiliu  a  žiaľ,  aj  mnohé 
dobré  veci  z  minulosti  sa  „šmahom 
ruky“  zatracujú  a  morálne,  či  fyzicky 
dehonestujú. 
  V  r. 1990 navštívila Kysucké Nové 
Mesto 79 ročná Matka Tereza z Kalka-
ty. Prvým ponovembrovým primátorom 
Kysuckého  Nového  Mesta  sa  stáva 
Ing. Ladislav Sukay. Šéfom obvodné-
ho úradu sa stáva Ing. Július Bárdy.
  V  roku  1991  má  Kysucké  Nové 
Mesto 17 124 obyvateľov!
  V  roku  1994  prichádza  do  Kysuc-
kého  Nového  Mesta  na  oslavy  750. 

Kysucké Nové Mesto 
minulosť, súčasnosť, možnosti a perspektívy rozvoja, osobnosti

výročia prvej písomnej zmienky – Ján 
Chrizostom Kardinál Korec.
  16.  novembra 1994 Stavouniverzál 
odovzdal  primátorovi  Suhaymu  zre-
konštruované  Námestie  Slobody  za 
8 miliónov korún.
Ďalší primátori boli:
PhDr. Peter Dubravay – 1998 – 2002
Ing. Dr. Milan Očko – 2002 – 2006
Ing. Ján Hartel – 2006... 

 Závody valivých ložísk „ZVL“  sú 
nerozlučne  späté  s  históriou  mesta. 
Slávnostný  výkop  začal  10.10.1948. 
V  máji 1952 začal vychádzať aj časo-
pis podniku – „Kysucký priekopník“.
  1956 – sa  odovzdala  administra-
tívna  budova  ZVL-ky  so  zdravotným 
strediskom,  predajňa  pred  podnikom, 
zrekonštruovala sa kováčňa, stoláreň, 
sklad drôtu a práčovňa. 1965 – vznikli 
prvé jasle pre deti.
  V  roku 1992  sa uskutočňuje  trans-
formácia štátneho podniku na akciovku 
ZVL.
  V  roku  2001  prebehla  reštruktuali-
zácia  a.  s. KLF – ZVL Kysucké Nové 
Mesto  na  viacero  akciových  spoloč-
ností.

spracované podľa knihy 
Dr. Milana Straňana 

 Stále zložitejší cestná premávka, obrovské množstvo 
vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov, veľa chodcov, 
korčuliarov na kolieskových korčuliach, ale aj bicyklistov..., 
to všetko robí nesmierne stresovú situáciu na dnešných 
cestách, pretože počet účastníkov cestnej premávky je 
skutočne enormný. Vyžaduje si to veľmi dobrú pozornosť 
vodičov, predvídanie, dobre motoricky pripravené vozidlo, 
ale aj psychickú pohodu vodičov.
  Vozidlo je vlastne zbraňou v rukách kohokoľvek! 
A ten, kto túto zbraň nevie dobre ovládať, skôr – či neskôr 
spôsobí tragédiu a nešťastie iným, ale v neposlednom rade 
aj sebe samému.
 Aj z tohoto dôvodu sa stále väčší dôraz kladie na výučbu 
v autoškolách. Napriek všetkému však treba tiež zdôrazniť, 
že dopravná výchova je veľmi dôležitá už u našich detí. 
Veľmi pozitívne sa s ňou začalo už pred 1989 rokom, v bý-
valom režime, ktorí mnohí z nás tak vehementne zatracujú 
a „jedným šmahom“ hádžu do vreca s nápisom „všetko 
bolo zlé“. Určite nebolo, aj čo sa týka predškolskej a škol-
skej dopravnej výchovy Veď len koľko detských doprav-
ných ihrísk nám vtedy v Československu vyrástlo, kde sa 
deti, či už počas vyučovania, ale aj v poobedných hodinách 
– častokrát pod dohľadom dobrovoľníkov od polície – učili 
– ako sa správať na cestách, kedy treba dať prednosť, ako 
sa má chovať cyklista, chodec. Potom sa táto výučba ná-
silne preťala a dopravné ihriská schátrali. Až teraz, keďže 
nešťastí na cestách pribúda a sú hrozivé!, sa opäť pristúpilo 
k povinnej výučbe.
  Rovnako to je aj s autoškolami. Iste si mnohí pamäta-
jú, že pár rokov po „nežnej“ – rástli autoškoly ako huby po 
daždi, a predháňali sa, ako získať klientov rôznymi akciami. 
Cenovými, ale najmä dobou trvania. Pamätám si, že nie-
ktoré „zrýchlené“ trvali len jeden mesiac!
 Podľa názorov skúsených učiteľov autoškoly – je to ob-
dobie, kedy len naozaj schopnejší študent - budúci vodič, 
dokáže vstrebať do seba teoretické vedomosti, ale prak-

tickú zručnosť určite nezíska! Takto (ne) pripravený vodič 
(ka) môže na ceste prakticky denne spôsobiť smrteľné 
zranenie, lebo nevie, resp. nedokáže ešte tú svoju „zbraň“, 
t.j. auto, ovládať, nerozumie mu tak, ako vodič zručnejší 
a hlavne, nie vždy vie zareagovať tak, ako ten, ktorý má 
predsa len dlhšiu prax. Svoje samozrejme zohráva aj men-
tálne vybavenie vodiča, t.j. aká je osobnosť, či je zodpoved-
ný, alebo sa rád ukazuje, či je pokojnejší, agresívnejší, aká 
je hranica vnímania a pozornosti, či sa úprimne zaujíma 
o kvalitu riadenia svojho vozidla, alebo len jednoducho pot-
rebuje „ohurovať.“
  Samostatnou „kapitolou“ na našich cestách sú vo-
diči kamiónov. Prakticky denne vidíme v správach, čítame 
v novinách – o veľkých cestných tragédiách, ktoré spôso-
bujú práve títo vodiči. Aj ja sama mám s nimi veľmi zlé skú-
senosti. Skutočne jazdia ako „piráti ciest“, doslova utláčajú 
osobné vozidlá, ohrozujú veľkou rýchlosťou bezpečnosť 
každého vozidla v ich blízkosti, vytrubujú, obiehajú, hoci im 
to značky zakazujú, do zákruty letia ako šarkany a zadnými 
ťažkými a nestabilnými prívesmi doslova ohrozujú prichá-
dzajúce vozidlá v protismere, pretože v zákrute je zadná 
pripojená časť doslova v pohybe a lieta sprava – doľava. 
  No a nesmieme zabúdať ani na našich cyklistov, 
najmä v zimných mesiacoch neosvetlených, častokrát 
„ožratých na mol“, ktorých vodič i pri sebelepšej po-
zornosti nemôže zaregistrovať, zvlášť, ak ho oprotiidú-
ce vozidlo ožiari diaľkovým osvetlením. Aj tu by sa mali 
neosvetlení cyklisti, ale na hlavných cestách aj chodci bez 
reflexnej vesty – vysoko pokutovať.
  Častokrát sme sa obmedzili len na pokutovanie vodi-
čov, ale aj ďalší sú predsa účastníkmi cestnej premávky! 
Tak prečo je na nich použité iné pravidlo a iné tresty?
 Len preto, že bicykel nemá motor? A čo chodec – opitý 
bez osvetlenia, tackajúci sa v čiernom oblečení – doslova 
neviditeľný na neosvetlených bočných cestičkách? Veď 
hoci nešoféruje auto, svojou nezodpovednosťou môže spô-

sobiť smrť napr. zodpovednému šoférovi... Prihováram sa 
za pokuty aj chodcom! Buďme predsa voči sebe spra-
vodliví. Neútočme a nežiadajme dodržiavanie zákonov 
len od jednej strany. 
 Trochu som sa rozpísala, ale všetko to súvisí s témou 
autoškoly. Totiž – všetky vyššie spomenuté fakty by dobrý 
učiteľ v autoškole nemal vynechať zo svojej prednášky.
 Na všetky tieto nebezpečenstvá by mal byť budúci vodič 
upozornený. On je zároveň aj chodcom, takže sa učí aj ako 
sa má správať – keď neriadi vozidlo. Uvádzanie príkladov 
zo života z bežnej praxe – to všetko sú dobré metódy vý-
učby a samozrejme neustále dopĺňanie nových vecí a mož-
ností ako si skvalitniť a spríjemniť jazdu vozidlom, ale ako 
ju tiež stále robiť bezpečnejšou. To všetko sú témy, ktoré by 
sa mali v autoškole pravidelne so žiakmi preberať a opako-
vať hoci v bežnom rozhovore, cez prestávku. 
  Čím viac sa pýtame, tým viac sa dozvedáme a zisťu-
jeme zároveň. „Koľko toho ešte vlastne nevieme a má-
me čo robiť, aby sme to dobehli...?!“
 Nakoniec snáď len malá rada: Dobre si rozmyslite, 
do ktorej autoškoly si dávate prihlášku a dajte aj na skúse-
nosti iných. Možno práve prísnejšie a tvrdšie metódy vo vý-
učbe sú lepšie, ako jemný prístup s neustálym odpúšťaním 
a ospravedlňovaním všetkého. Na zahodenie nie je ani 
fakt, koľko nehôd spôsobili žiaci tej ktorej autoškoly..., dá 
sa to zistiť ťažko, ale možno keby niekto robil takéto štatis-
tiky a vyhodnotenia autoškôl v rámci SR, boli by sme riadne 
prekvapení! Rozhovor s majiteľkou jednej autoškoly si 
môžete prečítať na str. 16. Verím, že Vás zaujme, pre-
tože práve Kysucká autoškola Drahoslavy Luprichovej 
patrí na Kysuciach medzi obľúbené už skoro dvadsať 
rokov. A to aj preto, lebo jej učitelia kráčajú s dobou a v sú-
lade s bežným životom, ale sú aj zásadoví a zdravo prísni, 
čo je však pri absolvovaní autoškoly nanajvýš dôležité, ak 
chceme aby jej absolvent bol na našich cestách dostatočne 
vodičsky pripraveným.                             Alena	JAŠŠOVÁ

Niektorým šoférom by mali „vodičáky“ bez milosti zobrať!
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  Marián Antecký  je  jedným  z  obyvateľov  mesta, 
ktorí  si  môžu  povedať:  „Narodil  som  sa  v  Kysuc-
kom  Novom  Meste  a  trvale  tu  žijem  už  60  rokov. 
(17.12.1947.)“
  Do  roku  1971  býval  s  rodičmi  vo  štvrtom  dome 
od Mestského  úradu  na  ulici  J.Kráľa,  pre  Kysuča-
nov v „Kút“ulici, ktorá prepojovala námestie s ulicou 
Ľ.Štúra,  vtedy  „Záhumnie“.  Už  ako  chlapec  citlivo 
vnímal rozvoj mesta a najmä rozvoj kysuckej fabriky 
živiteľky ZVL-ky, v ktorej do roku 1998 mal nepretr-
žité jediné zamestnanie 32 rokov. So záujmom a ra-
dosťou prežíval otvorenie každej významnej stavby 
pre  napredovanie  kvality  života  v  meste.  Okrem 
rozvoja ZVL-ky  to  rozhodne boli významné budovy 
ako napr. ZŠ Nábrežná, kde absolvoval 8. a 9. ročník 
ZŠ, kino, kultúrny dom, poliklinika, futbalový štadión, 
budova  Okresného  úradu  s  priľahlým  parkom,  by-
tové domy, ale aj  rekreačné stredisko Veľké Ostré. 
V tých rokoch sa nezabudlo ani na dôstojné miesto 
večného  odpočinku  našich  obyvateľov,  vybudova-
ním nového cintorína. On sám hovorí, že dnes sú to 
všetko  objekty,  ktoré  potrebujú  silnú  omladzovaciu 
kúru a silného sponzora.
■ Pán Antecký, z rôznych úrovní aktívne 

ovplyvňujete život v KNM už viac ako desať 
rokov. Ako by ste za tieto roky hodnotili roz-
voj mesta a tým skvalitňovanie podmienok 
života svojich spoluobčanov? Čím sa môžete 
v meste pochváliť a čo treba urýchlene 
riešiť?

Takým  prelomovým  rokom  mojich  aktivít  vo  vzťa-
hu  riešeniu  problémov  mesta  bol  rok  1990,  kedy 
som  veľmi  rýchlo  pochopil,  že  štátny  centralizmus 
končí  a  tak  ako  v  osobnom  živote  tak,  aj  v  živote 
samospráv  bude  platiť,  že  budeme mať  len  to,  čo 
si vytvoríme sami. Moja angažovanosť v politike pri-
niesla obrat  aj  v mojich aktivitách  v našom meste. 
V roku 1998 som bol zvolený za poslanca Národnej 
rady SR a súčasne môj politický subjekt vo voľbách 
do Mestského zastupiteľstva získal 8 poslancov. 
  Napriek tomu, že som bol poslancom s pôsobnos-
ťou pre celé Slovensko, nezabudol som na Kysuce 
a naše mesto a moje aktivity a pomoc smerovali prá-
ve týmto smerom.
  Podarilo  sa  mi  vybaviť  17  mil.  Sk  na  dostavbu 
druhého  pavilona  gymnázia,  13 mil.  Sk  na  stavbu 
internátu  SOU,  7  mil.Sk  na  rekonštrukciu  strechy 
ZŠ Clementisova, 10 mil. na rekonštrukciu bytovky 
č. 613 na Murgašovej ulici, 7 mil. Sk na ukončenie 
plynofikácie  v  Bud.Lehote  a  dofinancovanie  plyno-
fikácie v Oškerde. 
  Najvýznamnejšou  mojou  aktivitou  bolo  vytvore-
nie podmienok a  realizácia stratégie štátu a nášho 
mesta, pre získanie spoločnosti INA práve do nášho 
mesta. 
  Bolo to o to ťažšie, že na Slovensku sme nemali 
zákon o priemyselných parkoch, zákon o strategic-
kých  investoroch a oproti Maďarom, s ktorými sme 
rozohrali zápas o tohto investora, sme my mali daňo-
vé prázdniny len 5 rokov a Maďarsko 10 rokov a už 
aj pripravené pozemky.
  Keď  sme  sa  im  chceli  vyrovnať,  museli  sa  za-
bezpečiť garancie vlády a získať 15 mil. Sk z  regi-
onálneho rozvoja na výkup pozemkov, kde pre celé 
Slovensko bolo na rok 1999 vyčlenených v ŠR  len 
90 mil. Sk. 
  Tieto  kroky  vďaka  všetkým  zainteresovaným 
a  i mojim pričinením spôsobili pokles 26 %-nej ne-
zamestnanosti v našom okrese z roku 1999 na dnes 
zatiaľ 7,3 %. V roku 2004 som ukončil moje pôsobe-

nie vo veľkej politike a o dva roky som bol zvolený 
do mestského zastupiteľstva ako nezávislý poslanec 
a neskôr za predsedu komisie výstavby a územného 
rozvoja a člena mestskej rady. 
  Moja činnosť v uvedených orgánoch mesta sme-
ruje hlavne k strategickým aktivitám rozvoja mesta, 
kde  absolútnu  prioritu  má  bytová  výstavba,  ale  aj 
ďalšie aktivity pre rozvoj športu, ako napr. záchranu 
štadióna, ktorý  je potrebné čím skôr dostať do ma-
jetku mesta. 
  Inicioval  som  návrh  na  rozšírenie  parkovísk  na 
sídliskách 1, 2 a akútny  je problém riešenia rekon-
štrukcie ciest a chodníkov.
  Svoju postupnosť musí mať napĺňanie Programu 
hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  pri  využívaní 
fondov EÚ  najmä  pri  otvorenom programe  obnovy 
sídlisk, ako aj napĺňanie programov na riešenie ha-
varijných stavov škôl v našom meste. 
■ Práca poslanca je zložitá. Napriek všetkej 

snahe urobiť iným všetko k spokojností, 
vždy sa nájde nejaký „kecal“, ktorý lepšie 
rozpráva ako robí a kritizuje všetko od rána 
do večera. Ako riešite veci vtedy, keď niekto 
silou mocou vyvoláva konflikty a nenechá si 
veci vysvetliť ? 

Práca poslanca závisí od jeho schopností a osobnej 
angažovanosti. Hovorí sa,  „sto  ľudí, sto pováh“. Ja 
si neosobujem právo hodnotiť poslancov. To musia 
urobiť  voliči,  ale  tí  by museli  chodiť  na  zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.
  Bohužiaľ, naši občania sa málo zaujímajú o veci 
verejné a potom pred voľbami stoja pred rébusom: 
koho  voliť?  Avšak  veľa  ich  ani  nejde  k  voľbám. 
Musím ale  pochvalne  konštatovať,  že  v mestskom 
zastupiteľstve  poslanci  zatiaľ  rešpektujú  odborné 
stanoviska, majú skúseností, poznajú život v našom 
meste.  Kritika  je  väčšinou  konštruktívna  a  vychá-
dza  z  potrieb  pre  zabezpečenie  oprávnených  po-
žiadaviek občanov. Stáva sa, že niekedy sa  rokuje 
o    problematike  bez  predchádzajúcich  stanovísk  a 
rokovanie  sa  zbytočne  zauzlí.  Je  to  všetko  závislé 
od prípravy rokovania MZ.
■ Náš Žurnál vychádza v januári, čo je začiatok 

nového roka 2008. Aké je Vaše želanie, ako 
občana Kys. N. Mesta.

Predovšetkým  želám  všetkým  obyvateľom  mesta 
a celých dolných Kysúc dobré zdravie,  čo  je pred-
poklad  napĺňania  ďalších  želaní. Aby  si  našli  naši 
občania čas upratať pred vlastnými dverami, vchod-
mi a nečakali len na to, kedy to urobí niekto druhý. 
A aby sa podarilo naplniť čo najviac predsavzatí pre 
zlepšenie života v našom meste.

Poslanec MsZ v Kysuckom Novom Meste Marián Antecký hovorí:
„Pre mňa je pojem šťastie naplnený vtedy, ak sú vytvorené 
podmienky pre spokojný život.“

■ Čo podľa Vás znamená a predstavuje pojem 
– šťastie?

Pre mňa je naplnený pojem šťastie vtedy, keď sú vy-
tvorené podmienky na spokojný život. To znamená, 
keď je zdravie, primeraná práca, z ktorej sa dajú na-
pĺňať potreby pre slušný život rodín a jednotlivcov.
■ Vaša filozofia života uznáva ktoré priority?
Mojou prioritou v živote od produktívneho veku bola 
vždy práca. Roky som vysporiadaný s tým, že si sám 
naordinujem šestnásťhodinový pracovný deň a se-
demdňový pracovný týždeň. Druhou prioritou mi bola 
rodina. Túto prioritu po odrastení mojich troch synov 
vystriedala politika a s ňou riešenie vecí verejných.
■ Čo hovoríte na súčasné medziľudské vzťahy, 

ako by sa dali vylepšiť?
Zmeny,  ktoré  sa  udiali  v  posledných  dvoch  desať-
ročiach,  zanechali  stopy  aj  v  medziľudských  vzťa-
hoch. Človek človeku ako by sa stal vlkom. Je veľká 
uzavretosť medzi  ľuďmi,  boj  o  prežitie,  vytratila  sa 
súdržnosť a priateľské medziľudské vzťahy. Všetko 
má svoju postupnosť a ja som presvedčený, že zlep-
šovaním pracovných podmienok, podmienok na bý-
vanie a podmienok na slušný život, sa vytratí tá pre-
hnaná rivalita a ľudia nájdu cestu k sebe. Nebudú len 
kritikmi, ale pomocníkmi pri riešení veci verejných.

	
pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ 

 Vrcholovým športom k trvalej invalidite!
  Toto heslo sa netýka nás! Stalo sa dobrým zvykom, že už dva roky sa pedagógovia zo ZŠ Nábrež-
ná stretávajú s pedagógmi zo ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste nielen pracovne. V  rámci 
„utužovania  kolektívu”  niekoľkokrát  počas  školského  roka  navzájom  usporadúvame  turnaj  vo  futbale, 
basketbale a volejbale.
  Naše rady sa rozšírili 10.12.2007. Do našej tradície sa zapojili aj pedagógovia z Gymnázia v Kysuckom 
Novom Meste. Zmerali sme si sily vo futbale na ZŠ Clementisova, ktorá turnaj usporiadala. Výsledok nie 
je rozhodujúci, aj keď nás teší, že víťazstvo ostalo na našej škole. Pri priateľskom zápolení všetkým dobre 
padlo skromné občerstvenie, pri ktorom sme si dohodli ďalšie športové podujatie.
  Sme veľmi  radi, že sa  tieto akcie uskutočňujú a  rady zúčastnených  rozširujú. Veď nielen prácou  je 
človek živý. V tomto uponáhľanom svete sa treba zastaviť, urobiť niečo pre svoje zdravie, nájsť nových 
priateľov, vymeniť si skúsenosti, skrátka život ŽIŤ, nie živoriť. Všetkým priaznivcom športu praje kolektív 
ZŠ Clementisova v KNM: Športu zdar!

Lýdia Hejtmánková
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Dr. Milan Straňan bol nielen dobrým kysuckým advokátom, 
ale dodnes žurnalisticky tvorí a vydal aj nieko¾ko kníh...

Spodky
 Jano zacítil, ako sa mu na stavbe 
domu zapichol cez podošvu hrdzavý kli-
nec do nohy.
Jeho žena Hana mu dobre radila: „Choď 
k doktorovi, môžeš dostať otravu krvi...!“ 
 Jano je však v obci známy svojou 
nadmernou šetrnosťou. Kupuje cigarety 
po jednej a z malého piva si dopraje kúpiť 
len polovicu. Ihneď mal prekalkulované, 
koľko by ho návšteva u lekára vyšla. 
Cesta autobusom a doktorovi desať ko-
rún. 
 Nejdem - rozhodol sa. Radšej použil 
„furmanskú tinktúru.“ Povedané neve-
decky - očúral si nohu. Ráno však bola 
noha červená, napuchnutá ako papuča. 
Až kdesi pod kolenným zhybom pociťoval 
bolesti. Začínal dostávať strach z otravy, 
ktorú mu Hana pripomenula.
 „Vidíš, nechcel si ísť včera, musíš ísť 
dnes...“ neodpustila si Hana a na neusta-
nú posteľ mu začala vyhadzovať zo skri-

ne veci. „Tu máš čistú košeľu, spodky.“
„Čo? Prosím ťa, ešte sa tam budem 
musieť vyzliecť, však sa prepadnem od 
hanby...“
 „Len si ich vezmi, ja ti nemám čo dať“, 
- povedala žena autoritatívne - „nemáš 
dvadsať rokov a vonku je zima...“
 Len s veľkou nevôľou si ich obliekal. 
V čakárni polikliniky ho do chrbta pálil ra-
diátor a noha tŕpla a puchla ešte viac.. Tu 
a tam ho chytil mikrospánok. 
„... a vy čo máte?“ -ukázal naň chirurg, 
len čo sa otvorili dvere ordinácie. Pred 
vstupom sa vyzul, ako to bolo prísne na-
riadené. Dokríval dnu. Keď lekárovi roz-
povedal, čo sa mu stalo, ten prikázal:
 „Vyzlečte si nohavice!“ Nebol to veru 
hodvábny hlas, uvedomil si Jano. Ale 
načo nohavice? - špekuloval, veď mal 
zranené iba chodidlo. Dal ich dole a ostal 
stáť v spodkoch, ktoré mu boli nad mieru 
a v okolí členkov mu robili nepeknú har-
moniku.
 „Dole, dole - povedal som - nezdržuj-
te!“ - hodil lekár tužku na stôl obrátil sa 

k pacientovi chrbtom, hľadiac bez záuj-
mu kdesi von z okna. Medzi pracovným 
stolíkom a sklenenými skrinkami s in-
štrumentmi i liekmi pobiehala sestrička, 
pekná bruneta s veľkými čiernymi očami. 
Ako biedne sa cítil pred ňou v tých spod-
koch! Keby bol mal krídla, uletí aj cez 
zatvorené okno... Vtom sa lekár prudko 
otočil a zreval: „Človeče, čo ste hluchý?“ 
Až vtedy sa Jano skrčil, aby splnil leká-
rov príkaz. Sotva stačil položiť spodky 
na bielou kožou potiahnuté ležadlo, lekár 
ukázal prstom na stoličku:
 „Tam si to niekam dajte...“
 Ostal stáť iba v košeli.
 Vtedy si spomenul na Hanu. Potvora, 
nielenže mi nanútila tie prekliate spodky, 
ale dala mi tú najkratšiu košeľu, akú som 
mal.
 Rukami si ju vpredu sťahoval dole, ale 
to, čo vpredu stiahol - vzadu chýbalo.
 „Sem si ľahnite!“ - zavelil opäť chirurg. 
Ale ako? Na ležadlo bez pomoci vlast-
ných, či cudzích rúk sa nemohol dostať. 
To by sa musel prestať brániť cudnosti. 

Sestričke na tvári zaihral úsmev, keď 
videla ako Jano s košeľou neúspešne 
zápasí.
 „Tak poďme, poďme...!“, - súri lekár. 
Jano sa vymrštil na ležadlo ako delfín. 
Lekár konečne ošetril ranu, omacal 
opuchnutú nohu a vydal stručný pokyn: 
„Sestra - sadru!“ Jano sa už len díval na 
plafón, povolil ruky na košeli a povedal 
si v duchu - nech sa robí, čo chce. Keď 
sestra zahlásila hotovo, zliezol pacient 
z ležadla a chcel sa obliecť. No rýchlo 
zbadal, že spodky sa mu cez sadru ne-
prevlečú. 
 Ej, keby tam vtedy bola bývala Hana! 
Nedalo sa nič robiť, skočil nahý do noha-
víc a spodky úmyselne „zabudol“ v malej 
kabínke. Ináč by tak veru neurobil, ale 
okolnosti ho k tomu donútili. Sotva po-
dišiel pár krokov, začul z kabínky svoje 
meno: „Niečo ste si tu zabudli“ to volala 
tá pekná sestrička a spolu s čakajúcimi 
v hale sa pousmiala. Akú dohru malo toto 
všetko doma, sa tu nepatrí spomínať...

 Presne pred desiatimi rokmi vyšla kniha Dr. Straňana z Kysuckého Nového Mesta pod náz-
vom: „MEDZI NEBOM A ZEMOU - skutočné príbehy“ a veľmi som sa pri nej pobavila. Príbehy 
zo života bežných ľudí sa odohrávajú prevažne v kysuckých obciach, najmä v Kysuckom No-
vom Meste a jeho okolí vo Vadičovskej doline, Orave, Žiline i v jej okolí. Tento životaschopný 
človek, Dr. Straňan - právnik, ešte aj dnes aktívne dopisuje do rôznych slovenských médií a 
pomáha aj pri spracúvaní článkov z histórie regiónu tiež pre náš časopis. Trošku ho kvária 
choroby spojené so starobou, ale vek sa zastaviť u nikoho nedá. JUDr. Straňanovi sa v tejto 
knižke podarilo výborne opísať postrehy zo života ľudí, ktoré sú niekedy dokonca nevšed-

né a spojené „až“ s nadprirodzenými javmi a „zjaveniami“, ktoré údajne ľudia videli aj zažili 
„na vlastnej koži“. Preto aj ten názov: „Medzi nebom a zemou“. Kniha je písaná príjemným 
oddychovým štýlom, srší nenútenou zábavou, vtipom a láskavou iróniou. 140 príbehov je 
napísaných podľa autentických udalostí a všetky sú vskutku originálne! Práve preto sme si 
dovolili - pre Vaše pobavenie, ale aj spomienky, niekoľko z nich postupne zverejniť v našom 
Kysuckom Žurnále, aby ste sa aj Vy ostatní mohli na nevšedných ľudských príbehoch zasmiať 
a zaspomínať si....
 Želáme Vám príjemné čítanie!

  Po pravom brehu  rieky Kysuce  v Kysuckom Novom 
Meste  stojí  budova  ZŠ  Nábrežná.  Kysuckej  mládeži 
a  pedagógom bola  odovzdaná  do  užívania  29.  augus-
ta 1961. Patrí medzi prvé a teda aj najstaršie základné 
školy v Kysuckom Novom Meste. Od 1. júla 1998 získala 
škola štatút právnej subjektivity ako prvá v okrese. Od 1. 
februára 1998 patrí budova iba žiakom ZŠ. Gymnázium 
sa presťahovalo do novopostavenej budovy.
 V tomto školskom roku školu navštevuje 643 žia-
kov, z toho 1. – 4. ročník 267 žiakov a 5. – 9. ročník 
376 žiakov. Všetkých pracovníkov školy je 69, z toho 
50 pedagogických zamestnancov. Vo vedení školy 
pracujú: riaditeľ Mgr. Jozef Petráš (na snímke vpra-
vo), zástupkyňa Mgr. Daniela Čepelová a zástupca 
Mgr. Igor Drexler (na druhej snímke).
  K bohatej histórii školy patria aj úspechy žiakov v rôz-
nych súťažiach. Ako jediná škola v meste sa zúčastnila 
na  medzinárodnom  rozprávkovom  projekte  Noc  s  An-
dersenom –  projekt  zameraný na podporu záujmu detí 
o čítanie prostredníctvom rozprávok. 
  Tohto  roku  sa  ho  zúčastnilo  24  detí  5.  a  6.  ročníka 
a osem dospelých, ktorí zažili noc plnú hier, súťaží a tvo-
rivých dielní. Nemohla chýbať nočná cesta odvahy, py-
žamová párty,  či  sadenie  rozprávkovníka. Deti  si mohli 
vychutnať aj internetové chatovanie vytvorené špeciálne 
pre túto noc. ZŠ Nábrežná aktívne pracuje aj na projekte 
„Škola priateľská deťom“ – podpora všetkých detí sveta, 
ktoré to najviac potrebujú. 
  Medzi  ďalšie  vydarené  celoslovenské  akcie  patrí 
– Týždeň modrého gombíka v rámci UNICEF.
  Aj spolupráca s materskými školami je na dobrej úrov-
ni. Svedčí o tom vydarená posledná akcia s MŠ na Ko-
menského pod názvom Veľká miniolympiáda.
  Žiaci pod vedením p. zástupkyne už piaty  rok vydá-
vajú  svoj  školský  časopis  Záškolák,  ktorý  už  získal  1. 
miesto v regionálnej súťaži a 2. miesto v celoslovenskej 

olympiáde Kalokagatia. A škola nechýbala ani v projekte 
Zdravá škola. ZŠ Nábrežná sa  taktiež ako  jediná škola 
z KNM zúčastnila na regionálnej dejepisnej olympiáde HI-
MAVIT, kde vďaka p. uč. Mgr. Monike Mojtovej a poctivej 
príprave získala krásne 1. miesto.
  Nesmieme  zabudnúť  ani  na  projekt  „Vagón“,  ktorý 
sa  dotkol  našich  sŕdc.  Prebiehal  v  30-tich  slovenských 
mestách, v pristavených a zrekonštruovaných vagónoch, 
v ktorých prepravovali Židov do vyhladzovacích táborov 
v Poľsku. 
  Aj takýmto spôsobom škola vplýva na deti, aby sa vy-
varovali akýchkoľvek prejavov násilia a vedeli a odvážili 
sa postaviť násiliu vo svojom okolí. Ako vidieť, ZŠ Náb-
režná má veľmi zaujímavú činnosť. Práci s deťmi venujú 
veľkú pozornosť a  svojím zodpovedným prístupom nie-
len k výučbe, ale aj mimoškolskej činnosti, vychovávajú 
z detí múdrych a citlivých občanov nášho mesta a týmto 
spôsobom ich dobre pripravia na ďalšie štúdium. V tomto 
pedagógom na škole pomáhajú  zrenovované špeciálne 
učebne pre výučbu cudzích jazykov, informatiky a teles-
nej  výchovy,  krásne  viacúčelové  ihrisko,  multimediálne 
miestnosti, školské fi tnes centrum, ako aj školský bufet, 

či vynovená školská jedáleň, kde všetkým dobre chutí. 
 A práve preto nesmieme zabudnúť, ako každý rok, 
že aj v tomto roku vedenie Základnej školy a ostatní 
pedagógovia radi privítajú nové detičky a ich rodi-
čov na slávnostnom zápise do 1. ročníka, ktorý bude 
v dňoch 15. a 16.januára 2008. Pedagógovia už teraz, 
aj takto prostredníctvom časopisu, ďakujú všetkým 
prihláseným za dôveru.
A ešte pre zlepšenie komunikácie kontaktné údaje:
Základná škola, ul. Nábrežná 845, 024 01 KNM
tel.: 041 421 23 31, 041 422 03 80 
e-mail: zs.nabreznaknm@stonline.sk
www.zsnabreznaknm.sk

pripravila: Blažena Ficeková, foto: škola

Základná škola na Nábrežnej ulici ako jediná zúčastnená škola z Kysuckého Nového Mesta 
v regionálnej dejepisnej olympiáde HIMAVIT - získala prvé miesto!
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 MUDr. Pavol Hartel je odborným ženským 
lekárom – gynekológom, už vyše dvadsať 
rokov. To je už naozaj veľké množstvo dní, 
týždňov a mesiacov lekárskych zásahov, 
operácií, ošetrení a samozrejme pôrodov. Dr. 
Hartel je rodákom z Kysúc, z obce Oškerda, 
ktorý pracovne už vyskúšal viacero nemocníc 
a niekoľko funkčných postov. Pôsobil veľa 
rokov v Česku, ale “primárčil” v Čadci, atď... 
Bohaté skúsenosti gynekológa a pôrodníka 
zúročil aj vo svojej súkromnej gynekologickej 
ordinácii v Žiline na ulici Dlabača, kde praco-
val do 1. októbra tohto roku. 
■ Predsa však len nepredbiehajme a ne-
chajme, aby nám trošku on sám poroz-
prával o tom, ako sa jeho cesta uberala 
po skončení štúdia medicíny..., až do sú-
časnosti...
►Gynekologicko  –  pôrodnícku  abecedu 
praktickej  medicíny  v  odbore  modelovanie 
osobnosti  špecialistu  v  odbore  gynekológie 
a  pôrodníctva  som  získaval,  po  skončení 
Lekárskej  fakulty  v Martine  v  roku 1986,  na 
klinike gynekológie a pôrodníctva martinskej 
fakultnej  nemocnice.  Mal  som  šťastie  na 
tých najlepších učiteľov, ale mal som šťastie 
–  byť  prítomný  u  množstva  ochorení  a  kli-
nických  nálezov,  (s  ktorými  sa  až  tak  často 
lekár  v  praxi  nestretáva,  a  dnes  sa  píšu  už 
len  ako  kaziustiky).  Na  klinike  som  okrem 
práce lekára, pôsobil i v edukačnom procese 
pracoviska,  ako  odborný  asistent.  Pracoval 
som  nielen  ako  sekundárny  lekár  pri  lôžku 
pacientky,  ale  aj  v  odborných  ambulanciách 
–  liečba  sterility  a  poruchy  menštruačného 
cyklu,  urogynekologické  ťažkosti  žien  a  ich 
riešenie,  ultrazvuková  ambulancia  v  riešení 
ťažkostí u netehotných, ako aj tehotných žien, 
ambulancia rizikovej tehotnosti.
  Od roku 1998 som pôsobil 4 roky vo funkcii 
primára gynekologicko – pôrodníckeho odde-
lenia NsP  v Čadci. Toto moje  pôsobenie  vo 
vedúcej funkcii bolo nielen edukačným v od-
bore,  kde  je  človek  zodpovedný  za  všetko, 
ale  pri  mojich  pracovných  snaženiach  som 
veľakrát  musel  analyzovať  myšlienku,  že: 
„Nie  vždy  všetko  medicínsky  správne,  ale 
časovo – dobovo neaktuálne, zdieľa vždy ten 
správny efekt.“
  V  2001  som  odišiel  pracovať  do  Prahy 
– do súkromného gynekologického strediska 
– v starostlivosti prevažne o zahraničné gyne-
kologické  klientky. Pobyt  vytváral  okrem  sa-
mostatnej práce špecialistu i možnosti klinic-
kej práce na významných pražských klinikách 
v Nemocnici na Bulovke – preferenčné zame-
ranie v odbore urogynekológie, v Nemocnici 
na Homolke – preferenčné zameranie v od-
bore  gynekologickej  endoskopie,  Thomay-
erova nemocnica – s vybudovaným zázemím 
pôrodnice s pôrodníckym oddelením s nadš-
tandartným režimom – preferenčne pre klient-
ky – pôrody – zo zahraničia. Pobyt formoval 
nielen môj vývoj v zdokonaľovaní sa v odbo-
re,  ale  aj  uvedomovania  si  životných,  ale  aj 
pracovných priorít. Pre výrazné odlúčenie od 
rodiny som v roku 2003 odišiel z Prahy a vy-
užil  som  ponúknutú možnosť  práce  primára 
oddelenia v súkromnej nemocnici v Českom 
Těšíne. Predajom nemocnice v roku 2004 do 
rúk iného majiteľa – som využil možnosti spo-
lupráce  s  Európskym  inštitútom  chirurgickej 
endoskopie Nemocnice Třinec – Podlesí.
  Potrebu priblíženia sa domov, za rodinou, 
za najbližšími, som povýšil pred prioritou prá-
ce v zahraničí a začal som budovať spoločne 
s manželkou súkromnú prax v  Žiline. Samoz-
rejme,  ešte  aj  teraz  pracujem  v  nemocnici 
v  Havířově  v  ČR,  na  skrátený  úväzok.  Veľ-
mi  racionálne  prehodnocujem  všetky  moje 

Hovoríme s úspešným kysuckým lekárom, MUDr. Pavlom Hartelom:
„Gynekológia je prísne špecifický odbor medicíny v ošetrovaní fyzicky i psychicky najintímnejšej oblasti ženy...”

pobyty,  medicínsky  významné,  ale  i  ľudsky 
citeľné,  avšak  postrádam  nenávratný  defi cit 
v rodine. Váhy života veľmi presne pohybujú 
jazýčkom a dnes si uvedomujem svoje miesto 
ako lekár, ale aj ako človek a o to viac inten-
zívnejšie vnímam pojem poslania práce, ale 
i pojem  imaginárnej hodnoty – čo  to vlastne 
je kariéra...
  Zo všetkého poznania preferujem a maxi-
málne  využívam  vo  svojej  praxi  predovšet-
kým  orientáciu  na  využívanie  kompletných 
neinvazívnych  vyšetrovacích metód  v  gyne-
kológii a pôrodníctve. Invazívne a  operačné 
postupy u pacientiek využívam v operačnom 
trakte v zmluvnej nemocnici v Dolnom Kubí-
ne, alebo v Nemocnici s poliklinikou v Haví-
řově – ak o to klientky majú záujem. Pravidlá 
spolupráce sa určujú priamou osobnou komu-
nikáciou. 
  Potrebu  vytvárania  si  diagnosticko-lie-
čebného  kompletného  vzťahu  s  gynekolo-
gickou  klientkou  som  pochopil  v  spolupráci 
s klientkami v zahraničí. Podľa  tejto fi lozofi e 
je  vedená  i  spolupráca  s  našimi  klientkami 
u nás. Takýto stav si ale vyžaduje – solídne 
pracovné a medicínske vzťahy s okolitými ne-
mocnicami a predovšetkým klinickými praco-
viskami, najmä MFN – Ženská klinika, na čele 
s prednostom kliniky – pre mňa významnou 
osobnosťou – Prof. MUDr. J. Dankom, PHD.
■ Odborný lekár gynekológ - pôrodník sa 
dnes nezaobíde bez sústavného odborné-
ho rastu, doplňovania si kvalifi kácie, zís-
kavania nových atestácií, štúdia odbornej 
literatúry, získavania odborných poznat-
kov na ďalšom štúdiu, resp. stážach. Čo 
v tejto oblasti uprednostňujete Vy, ako sa 
snažíte držať krok “so svetom” vo svojej 
odbornosti, aby ste uplatňovali v praxi 
moderné poznatky súčasnej medicíny 
a pomáhali tak svojim pacientkám?
►Využivanie  pracovných  pobytov  na  kli-
nických  pracoviskách  SR  ako  i  v  zahraničí, 
denná  práca  na  sebeedukácii,  ako  aj  pra-
videlné  konzultácie  patolgických  nálezov 
neinvazívnymi  technikami  praxe  našich  pa-
cientiek  s  poprednými  odborníkmi  pre  danú 
problematiku  v  odbore,  ale  aj  mimo  odboru 
gynekológie  –  sú  kľúčom pre  udržiavanie  si 
odbornej kondície v odbore, ale i v medziod-
boroch medicíny.
■ Od 1.októbra ste si ambulanciu 
presťahovali v Žiline na novú adresu, 
a to na Bajzovej ulici. Čo všetko v nej 
poskytujete ako odborný ženský lekár, 
aký je Váš pracovný čas, ako vás vedia 
pacientky nájsť?
►Zariadenie, ktoré sme s manželkou vytvo-
rili (tel. priama linka: 041/500 78 00, Žilina, ul. 
Bajzova 8401/48A), pracuje na báze využíva-
nia  neinvazívnych  vyšetrovacích  metód,  ich 
výsledky sú archivované v digitálnej podobe 
– použiteľné ku dynamickému hodnoteniu vý-
voja stavu, ako i konzultácie formou internetu 
na vybrané pracoviská.
■ Ako garantujete vo svojej ordinácii 
kvalitu vykonávania ošetrení, zásahov, 
myslím tentoraz vaše technické a prístro-
jové vybavenie?
►Kvalita  všetkých diagnostických prístrojov 
spĺňa CE normy a pre prácu s  technikou sú 
adekvátne licencie, adekvátne vzdelanie.
■ Vy máte aj tzv. operačné dni. Je možné, 
aby si vás pacientka “objednala” na “tú 
svoju” operáciu, ak vám dôveruje a chce 
vás jednoducho počas operácie pri sebe 
mať? Aké sú podmienky?
►Rozšírené  služby,  operácie,  operačné 
zákroky  v  zmluvnej  nemocnici  vyvstávajú 
z  predtým  kvalitnej  diagnostiky  a  následnej 

kompletnej  prípravy  ku  operácii,  ale  hlavne 
z výberu požiadavky klientky na moju osobu, 
(ak  je klientka u mňa  registrovaná, ale  i ne-
registrovaná).
■ Aká je vaša spolupráca s poisťovňami, 
ako to je s platbami od pacientov, kedy si 
pacientka vo vašej ambulancii platí ošet-
renie, v plnom rozsahu, kedy čiastočne 
a kedy vôbec nie?
►Otázku  nerozoberám,  v  súčasnosti  ne-
rozoberateľná!!!  Máme  zmluvný  vzťah  so 
všetkými  poisťovňami.  Rozsah  požadovanej 
spolupráce s klientkami sa však nebuduje na 
kvalite vzťahu s poisťovňami.
■ Vo vyspelých krajinách Európy je 
dôležitý fakt, že súkromný lekár sa o svoje 
pacientky klientky, prakticky stále zaujíma. 
Stáva sa akýmsi ich “rodinným” lekárom. 
To znamená, že vyšetrením a doliečením 
choroby nekončí jeho starostlivosť, ale 
napr. zatelefonuje, či inak pozve klientku na 
preventívnu kontrolu, ak zistí podľa údajov, 
že napríklad dlho u neho nebola, atď..., čím 
sa vytvára taký pevnejší vzťah a dôvera me-
dzi oboma stranami. Čo hovoríte na takúto 
fi lozofi u poňatia práce lekár – pacient...?
►Zaujímam sa o klientky, ich starosti, a nie, 
či sú alebo požadujú registráciu - ale navští-
via  zariadenie pre  zdravotné  ťažkosti,  alebo 
požadujú konzultačný rozhovor. V liečebnom 
procese  –  konzervatívnom,  alebo  i  operač-
nom  a  pooperačnom,  vedieme  intenzívnu 
pravidelnú  spoluprácu  –  telefonicky,  priame 
návštevy v nemocnici alebo konzultácie v am-
bulancii – dohodnuté nad rámec ordinačných 
hodín.
■ Pán doktor, aký je Váš názor, ako 
človeka, na skutočnosť, že pacient by si 
mal skutočne svojho lekára starostlivo 
vyberať, o to viac, ak ide o ženy, dievčatá, 
matky, pretože práve gynekologické pre-
hliadky sú doslova vrcholným prejavom 
intimity ženy, keď sa odovzdá do rúk 
lekára. A ak má pochybnosti o odbornosti, 
ale aj celkovom správaní lekára, mala 
by v tomto smere rozmýšľať tak, že za 
dobrým lekárom sa oplatí hoci vycestovať 
viac kilometrov, lebo ide o naše telo 
– naše zdravie. A keď dokážeme kvôli ná-
kupu počítača cestovať až do zahraničia, 
nemal by to byť určite problém ak hľadá-
me spoľahlivého lekára, čo Vy na to?
►Gynekológia  je  prísne  špecifi cký  odbor 
medicíny  –  v  ošetrovaní  fyzicky  i  psychicky 
–  najintímnejšej  oblasti  u  ženy.  Od  toho  sa 
odvíja požiadavka najužšieho počtu zaintere-
sovaných ľudí, lekárov v liečbe a snáď i  vý-
beru v modernom ponímaní rodinného lekára, 
jednej  osoby,  ktorá  diagnostikuje  a  lieči,  ale 
aj  riadi  proces  a  komunikáciu  vo  vybranom 
–  nemocničnom  zdravotníckom  zariadení 
v liečebnom procese – individuálne – na mie-
ru klientky, ale  rešpektujúc prísne zdravotný 
stav  a medicínsky  patologický  nález. V mo-
dernom  svete  vo  výbere  akejkoľvek  služby 
pre  človeka,  už  prestávajú  byť  rozhodujúce 
vzdialenosti  v  kilometroch.  Je  dôležité,  aby 
bolo  pracovisko,  ktoré  požadovanú  službu 
praktikuje, na vysokej kvalitatívnej úrovni, aby 
si svojich pacientov vážilo a urobilo maximum 
pre ich spokojnosť. Ja sa vo svojej práci touto 
fi lozofi ou tiež riadim.
■ Ste odborným ženským lekárom 
a za viac ako dvadsať rokov praxe ste 
určite prišli do styku s rôznymi ženskými 
chorobami, ako sa hovorí, dívali ste sa 
tiež smrti do očí a na druhej strane ste 
zas pomohli na svet veľa deťom. Čo by 
ste záverom nášho rozhovoru chceli 
dnešným dievčatám – budúcim matkám, 

ale aj ďalším dámam, ako lekár povedať, 
poradiť?
►Tak, ako  je každý človek neopakovateľná 
individualita, tak i kvalita zdravia, pohody, ako 
i miera medicínskych  stavov, má  rôzne  roz-
pätie posudzovania a hodnotenia. Uchyľova-
nie sa ku extrémnym posudzovaniam stavov 
a nálezov pri neakútnom (život neohrozujúci 
bezprostredne)  priebehu,  nebýva  správnou 
voľbou.  Posudzovanie  závažnosti  ochorenia 
prísne  závisí  od  mnohopočetnosti  faktorov, 
s  rešpektovaním  časového  režimu  v  liečbe. 
Preferencia pred kvalitnou liečbou je diagnos-
tika a tu ešte v predstihu hrá významnú rolu 
prevencia predovšetkým vo vyhľadávaní rizi-
kových  skupín  pre  dané  spektrum  ochorení 
a to nielen onkologických, ale aj takých, ktoré 
nebolia, nie sú život ohrozujúce, ale len život 
jeho  komfort  ovplyvňujúce  (nerešpektovanie 
predispozície  vzniku  zápalových  ochorení, 
nerešpektovanie  stavov  a  predispozícií  ve-
dúcich ku narušenie statiky orgánov v malej 
panve, etc..)
  Určite  za  20  rokov  praxe  som  sa  stretol 
s veľa utrpením, kedy stavy a ochorenia ne-
bolo možné odvrátiť, aj keď sa píše rok 2007 
a  medicína  pracuje  s  úžasným  technickým 
a  farmakologickým  zabezpečením.  V  týchto 
prípadoch  jednoznačne  a  zvlášť  pre  onko-
logické  klientky,  zlyhala  kvalitná  prevencia. 
Zlyhanie  prevencie  v  akomkoľvek  smere 
to  nie  je  len  onkologická  prevencia,  ale  aj 
prevencia  takých  stavov  ako  predchádzanie 
sterility  z  dôvodov  zrastov  orgánov  v  malej 
panve  promiskuitných  stavov  (čo  vedie  až 
ku  nepriechodnosti  vajcovodov),  vedenie 
prevencie  kvalitnými  rehabilitáciami  svalov 
panvového dna po ťažkých pôrodoch, alebo 
opakovaných tehotnostiach – v predchádzaní 
alebo zmierňovaní poklesov maternice alebo 
pošvových  stien,  čo  v  konečnom  dôsledku 
môže viesť k neschopnosti udržania moču vo 
vyššom  veku  u  ženy. Naša  špecializácia  vo 
svojom režime komunikácie s klientkou musí 
prísne  rešpektovať  intimitu,  kvalitu  preven-
tívnej,  diagnostickej  a  liečebnej  spolupráce, 
čoho satisfakciou sa stáva opätovné vyhľadá-
vanie služieb nášho zariadenia.
 MUDr. Pavol Hartel bude mať v našom 
časopise od budúceho čísla pravidelnú 
odbornú poradňu, kde bude odpovedať na 
Vaše otázky, listy, problémy, ktoré súvisia 
s jeho odbornosťou. Preto môžete listy 
posielať bežnou poštou na adresu redak-
cie, resp. sms-kami na tel.č.: 0903 516 499, 
samozrejme anonymne a text nesmie byť 
vulgarizovaný.

rozhovor pripravila: Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška



  O  postavení  Základnej  školy  v  Suľkov 
Kysuckom Novom Meste, jej ďalšom sme-
rovaní,  hovoríme  s  pedagogickým  vede-
ním  tohto  školského  zariadenia:  PaedDr. 
Pavolom Zátekom, riaditeľom, Mgr. Jarmilou 
Falátovovou a PaedDr. Zuzanou Vojsovičo-
vou, zástupkyňami riaditeľa (na snímke). 
● Koľko žiakov nastúpilo do školských 

lavíc v tomto školskom roku a koľko 
pedagógov a ďalších pracovníkov 
bude na nich dozerať a vzdelávať 
ich?

V  tomto školskom roku sme sa mohli po-
chváliť  3-percentným  nárastom  žiakov, 
ktorý  znamená  číslo  337.  Je  to  výsledok 
kvalitnej práce 31 pedagogických a 15 ne-
pedagogických zamestnancov školy. Nižší 
počet žiakov než v ostatných dvoch mest-
ských  základných  školách  dovoľuje  hrdiť 
sa prívlastkom rodinná škola. Škola je zná-
ma svojou mimoškolskou činnosťou, preto 
jej život začína o pol siedmej ráno a konči 
v neskorých večerných hodinách. Neustály 
ruch na trávnatom a viacúčelovom ihrisku 
s  umelým  povrchom,  bicrossovej  dráhe, 
telocvični sú toho jasným dôkazom. Našou 
pýchou je aj upravený areál s množstvom 
rozmanitých okrasných drevín a náučným 
chodníkom.
● S akými najčastejšími pedagogický-

mi problémami ste sa najčastejšie 
stretávali?

Aj  keď  peniaze,  ktoré  prisúva  štát  škole 
sú nedostatočné, pretože školská reforma 
je  zle  nastavená,  škola  má  špeciálneho 
pedagóga  a  každý  rok  vytvára  rozvojové 
programy.  Je  to  vďaka  obetavosti  a  po-
chopeniu  našich  učiteľov.  Nakoľko  sme 
vzhľadom na počet žiakov škola rodinného 
typu, problémy so záškoláctvom sú takmer 

nulové. Stretávame sa  len s priestupkami 
voči  vnútornému  poriadku  školy,  ktoré 
v spolupráci s rodičmi a OPPP v Kysuckom 
Novom  Meste  úspešne  eliminujeme.  Pe-
dagogickým problémom  sú  aj  integrovaní 
žiaci, pretože zákony, nariadenia a vyhláš-
ky dávajú škole určité kompetencie, ktoré 
však  s  nízkymi  pridelenými  fi nančnými 
prostriedkami  namôže  realizovať.  Nap-
ríklad škole bol pridelený asistent učiteľa, 
ktorého „štát“ vykryje len na 50 %.
● Pracovať s deťmi nie je vôbec jedno-

duché. Je tu nesmierne dôležitá aj 
pomoc a spolupráca rodičov. Lebo 
aj medzi rodičmi máme všelijaké 
„kreatúry“, ktoré nielenže nejavia 
záujem o svoje dieťa, ale navyše 
vinia z problémov len školu. Stre-
távate sa s takýmito skúsenosťami 
vo  vašej škole a ako ich riešite?

Spolupráca s rodičmi je veľmi dôležitá. Sú 
to  spolu  so  žiakmi  naši  najdôležitejší  zá-
kazníci, preto kvalitný a úspešný výchovno 
-  vzdelávací  proces  bez  ich  pričinenia  je 
nemožný. Je šťastím našej školy, že rodi-
čovská rada chápe voje poslanie a funkciu 
správne a  je nám nápomocná. Samozrej-
me,  dnešná  doba  priniesla  zaneprázdne-
ných rodičov, ktorí by si najradšej „odložili“ 
svoje  dieťa  do  školy  na  24  hodín.  Preto 
nemáme  núdzu  o  rodičov,  ktorí  prídu  za 
nami, aby sme im pomohli, lebo oni neve-
dia, čo majú robiť so svojim dieťaťom. Radi 
poradíme  a  pomôžeme.  Pravdaže  sú  aj 
takí  rodičia, ktorí nechcú uznať naše pro-
fesionálne hľadisko, pretože je k nim príliš 
kritické a tam už začne diskusia na dlhšiu 
dobu. Ale my, učitelia, vieme byť trpezliví.
● Koľko prváčikov nastúpilo v škol-

skom roku 2007/08 vo vašej škole?

Náš  predpoklad  zapísaných  35  prváčikov 
nám  vyšiel  a  boli  „pasovaní“  za  riadnych 
žiakov našej školy.
● Aj vy zaznamenávate fakt, že počet 

detí, teda aj školákov, klesá?
Demografi cký vývoj sa na našej škole ešte 
výrazne  neprejavil.  Preto  nás  trápi,  že 
ministerstvo  i  verejnosť  je  nastavená  na 
rušenie škôl. Počet žiakov nemá klesajúcu 
tendenciu. Ale  pozrime  sa  na  tento  prob-
lém z inej strany. Môže byť v dnešnej dobe 
kvalitný  výchovno – vzdelávací  proces 
v  triede  s  34  žiakmi? Môžeme od učiteľa 
žiadať dôležité spoločenské poslanie a dať 
mu  nízke  fi nančné  ocenenie?  Sme  radi, 
že ministerstvo  školstva  sa  začína  týmito 
otázkami zaoberať. Reforma potrebuje re-
formu. Ako hovorí klasik: „Začnime stavať 
školy  a  nie  krčmy!  Národ  bude  múdrejší 
a štát bohatší!“
● Nemajú zároveň vaši pedagógovia 

strach o miesto? Pretože skôr, či 
neskôr nastane situácia, keď si aj 

škola bude vyberať a zamestnávať 
naozaj len tých najkvalitnejších 
a najzodpovednejších pedagógov...

Nižší počet žiakov v dnešnej dobe nezna-
mená len okamžité rušenie škôl a prepúš-
ťanie učiteľov ako sa nám to snažia naho-
voriť ministerstvo a niektorí poslanci, ale aj 
zníženie žiakov v  triedach na 25, zvýšení 
počtu  špecializovaných  tried,  zvýšenie  fi -
nančných prostriedkov na rozvojové prog-
ramy,  nákup  učebných  pomôcok  a  pod. 
Keby sa v praxi uplatnil záver školskej inš-
pekcie,  ktorá bola v našej  škole v  januári 
tohto roku, že by bol hriech zatvárať školy 
nášho  typu,  lebo  majú  optimálny  počet 
žiakov  a  kvalitný  výchovno  -  vzdelávací 
proces, mohli  by  sme spať  na  vavrínoch. 
Zatiaľ to vyzerá tak, že každodennou kva-
litnou prácou musíme dokazovať, že tento 
krok by bol nesprávny, neuvážený a zna-
menal  by  zníženie  vzdelanostnej  úrovne 
obyvateľov mesta.

spracovala: L. Hejtmánková

Kysucký ŽURNÁL                        „...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“    12

Hodnotenie žiackych družstiev po jesennej časti futbalového ročníka 2007/ 2008 v MŠK Kysucké Nové Mesto
  Pred 5-timi  rokmi ma oslovil  vtedajší  riaditeľ Mest-
ského  kultúrneho  a  športového  strediska  Dušan  Tar-
čák,  ktorému  ležal  osud  kysuckého  futbalu  na  srdci, 
aby  som  pripravil  koncepciu  rozvoja  mládežníckeho 
futbalu v meste. Chcel zastaviť úpadok mládežníckeho 
futbalu a tým samozrejme aj mužstva dospelých, lebo 
bez kvalitnej mládeže niet ani dospelých. Samozrejmé 
ak sa nechceme spoliehať len na nákupy hotových hrá-
čov. Recept  bol  jednoduchý.  Strecha  sa  nedá  stavať 
bez  základov. Tak  je  to  aj  s  futbalom. Musíme  začať 
od  najmenších  a  byť  trpezliví  až  prejdú  všetkými  ve-
kovými  kategóriami  a  skončia  v  mužstve  dospelých. 
V spolupráci s mestom sa nám podarilo fi nančne ohod-
notiť trénerov mládeže, nájsť ich, vytvoriť im podmien-
ky na trénovanie. Mravenčia práca sa začala. Tréneri 
prípravky Marcel  Chládek, Milan Galvánek, mladších 
žiakov Tibor Ďuriak, Róbert Gábor, starších František 
Mrmus, Ladislav Baranec tvrdo pracovali, aby zmenili 
vtedajší stav, keď k nám chodili vyhrávať dediny. Ne-
zainteresovaní sa čudovali, ako môže u nás vyhrať de-
dina, veď my sme porazili slávnu Spartu. Áno, to bolo 
dávno, klobúk dole, ale situácia je iná, prestali sme pra-
covať s deťmi. Žiaci v súťaži dvojíc, kde rozhodujúce je 
postavenie  v  tabuľke  starších  žiakov. V  praxi  to  zna-
mená, že ak družstvo mladších žiakov  je na 1. mies-
te a  starší  vypadnú,  vypadávajú obaja  spolu o  súťaž 
nižšie.  Dnes  je  situácia  v  postavení  našich  žiackych 
družstiev iná. Vďaka patrí za to bývalému primátorovi, 
bývalým členom mestského zastupiteľstva, súčasnému 
primátorovi,  súčasným  členom mestského  zastupiteľ-
stva, bývalému aj súčasnému riaditeľovi MKŠS, mana-
žérovi, sponzorom, ktorí podporujú žiakov. Vyzdvihnúť 

by som chcel trénerov Róberta Gábora, Ladislava Ba-
ranca, ktorí žiakov nielen trénovali, vychovávali, ale aj 
sponzorovali. Škoda len, že Ladislav Baranec už u nás 
netrénuje. Momentálne prípravku trénujú stále Marcel 
Chládek,  Milan  Galvánek,  mladších  žiakov  Slavomír 
Zátek,  Július  Janek  a  starších  žiakov  Tibor  Ďuriak 
a Róbert Gábor. Je to práca veľmi náročná, vyžaduje si 
celého človeka. Tréner nielen učí hrať, ale aj vychová-
va. Po jesennej časti futbalového ročníka 2007/2008 je 
situácia v jednotlivých mužstvách nasledovná:
  Prípravka  hrá  moravsko  –  sliezsku  ligu  prípraviek 
s mužstvami Ostrava, Opava, Hlučín, Čadca, Třinec, 
Frýdek- Místek, Havířov, Karviná, Minulý ročník súťaže 
prípravok  okresov Čadca  a KNM  sme  vyhrali,  keďže 
v tomto ročníku sa z  týchto okresov aj napriek snahe 
Oblastného futbalového zväzu neprihlásilo dostatočné 
množstvo mužstiev, boli sme nútení hľadať inú súťaž. 
Neľutujeme, veď od českej školy je sa čo učiť. Zúčast-
ňujeme sa tiež ssmedzinárodných turnajov. Momentál-
ne sa pripravujeme v telocvični alebo na umelej tráve 
na ZŠ Clementisova, kde v spolupráci s riaditeľom ško-
ly Igorom Ševecom vzniklo Školské športové stredisko, 
ktorého výhodou  je koncentrácia  futbalových  talentov 
do  jednej školy v meste, zvýši  sa počet  tréningových 
jednotiek, možnosť využívať umelý trávnik, telocvične, 
regeneračné zariadenia a na hodinách telesnej výcho-
vy  individuálne  odstraňovať  nedostatky  v  oblasti  sily, 
výbušnosti,  obratnosti  a  iné. Ak  chceme  udržať  krok 
s lepšími mužstvami, je potrebné zriadiť predprípravku, 
t.j. žiaci 1. ročníka ZŠ. Žiaci prichádzajú do prípravky 
so zlozvykmi pohybovými aj hernými, ktoré sa potom 
ťažko  odstraňujú.  Apelujem  na  rodičov:  netrestaj-

te  deti  zákazom,  že  nepôjde  na  futbalový  tréning,  to 
urobí možno rád, zakážte mu mobil, televízor, internet! 
Futbalový  tréning  ho  učí  disciplíne,  morálnovôľovým 
vlastnostiam,  k  vytrvalosti,  k  socializácii,  ku  komuni-
kácii, k prispôsobivosti, k čestnosti. To sú všetko kom-
petencie  veľmi  potrebné  na  celý  život.  Nechcite mať 
z neho hneď Einsteina! V súčasnosti  ide do popredia 
celoživotné vzdelávanie. Keď bude dobre vychovaný, 
vzdelanie si podľa potreby nadobudne kedykoľvek. Ab-
sentuje väčší záujem rodičov o syna, ako sa drží, bude 
s neho niečo?
  Mladší žiaci hrajú 2. ligu, kde sú po jesennej časti na 
poprednom mieste. Vo svojom strede majú malú veľkú 
hviezdu Mária Borisa, miláčika obecenstva.
Starší  žiaci  vytvárajú  dvojicu  s  mladšími  v  tej  istej 
súťaži. V priebehu súťaže sa pohybovali  len na pop-
redných  miestach,  nevzdávajú  sa  boja  o  postup  do 
1. ligy. V tomto mužstve hrajú prví hráči, ktorí začínali 
v  našej  prípravke. S nimi  bude úroveň  v  jednotlivých 
kategóriách stúpať. Až kým neprídu k dospelým, bude-
me odkázaní na nákup hotových hráčov a na to mesto 
nebude mať.
  Hráči, ktorí nehrávajú alebo sú po zranení, hrajú ob-
lastnú súťaž pod hlavičkou žiaci MŠk „B“ a umiestnili 
sa na 1. mieste.
  S účinkovaním žiackych mužstiev môžeme vysloviť 
spokojnosť,  ale  nesmieme zaspať  na  vavrínoch. Tre-
ba vydržať a pokračovať v súčasnom trende. O kvalite 
práce trénerov žiakov svedčí záujem o našich hráčov 
z iných oddielov z vyšších súťaží.

    PaedDr. MARCEL CHLÁDEK, 
trenér prípravky

Vedenie Základnej školy Su¾kov v Kysuckom Novom Meste sa pripája ku krédu: 
„Začnime stavať školy a nie krčmy! Národ bude múdrejší...“
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Stanko Bača z Rudiny oslavuje 72 narodeniny!
 Áno, tento sympatický mužík, ktorý neúnavne pracoval dlhé roky na propagačnom oddelení v bývalej 
ZVL-ke, má už 72! Bol jedným z kolektívu správnych ľudí na tomto oddelení a rovnako ako Jožko Mlích, 
Gabo Muška, či Michal Tarčák – vždy sršal vtipom, dobrou náladou. Bol tým človekom, na ktorého keď ste 
sa obrátili, že niečo potrebujete, pomohol. 
  On vás nevyhodil, ak ste niečo potrebovali doslova „o päť minút dvanásť“.
  Možno trošku pofrfľal, ale veď kto by nie, ak nemá naozaj čas, resp. nepočítal s ďalšou prácou, ak sa 
ponáhľal za rodinou, atď... Ale aj to frfľanie bolo len „na oko“. Stano sa 31. januára dožíva 72 rokov! Krás-
ny vek, ale na ňom tieto roky vôbec nie sú vidno. Možno to je preto, že je povahou pozitivista, optimista, 
že nenosí v srdci zlobu, nenávisť, závisť. Pozitívne myslenie je v živote každého človeka veľmi dôležité. 
Veľakrát aj sami môžete vidieť rozdiel, ak je človek zlostný a „nenažraný napríklad po peniazoch“ a keď je 
príjemný, milý a dopraje aj iným.
  Stano Bača je bezpochyby človekom, ktorý dopraje aj iným, nielen sebe. Má život rád a tak život má rád 
jeho. Nech ostane ešte dlho takým, akým je a nech Ťa Stanko, zdravie nikdy neopúšťa! Kiež by bolo takých 
ľudí, ako je Stano Bača z Rudiny, viac!

                                                                    Alena	JAŠŠOVÁ

  Regionálna pobočka Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. v Žiline usporia-
dala  v  tomto meste 5.  novembra  t.r.  tlačovú konferenciu pri  príležitosti 
15  rokov  stavebného  sporenia  tejto  banky.  Regionálnu  pobočku  zastu-
poval generálny riaditeľ tímu Ing. Jozef Majdák, ktorý riadi aj okres Čad-
ca, ďalej Mgr. Juraj Dubovec, generálny riaditeľ skupiny pre okresy Dol-
ný Kubín,  Liptovský Mikuláš,  Tvrdošín  a Námestovo, ďalej  organizačné 
riaditeľky pre okresy Martin Tatiana Ličková a Irena Lokajová, pre okres 
Ružomberok Mgr. Juraj Dubovec, ale aj Ing. Blanárik. Regionálna pobočka 
má 144 obchodných zásupcov a 46 kancelárií obchodných zástupcov.
  Za regionálnnu tlač boli prítomní redaktori a členovia redakčných rád. 
Na tlačovke nechýbala ani naša redakcia. 
  Generálny riaditeľ Ing. Majdák hneď v úvode zdôraznil, že k úspechom 
PSS, a.s. v uplynulom roku patrí získanie výročnej ceny týždenníka Trend 
za mimoriadne podnikateľské úspechy BANKA ROKA 2006 a to 4. mies-
to z 219 najúspešnejších peňažných ústavov SR! Pochválil  sa novostav-
bou exkluzívneho dvojkomplexu PSS,  a.s.,  ktorá  stojí  na Bajkalskej ulici 
v našom hlavnom meste. (foto uverejňujeme).
  Zástupcovia médií sa dozvedeli, že v rámci humanitárneho programu 
v roku 2007 bolo schválených 56 projektov v celkovej hodnote 2,33 mil. 
Sk. Silnú pozíciu PSS, a.s.  a  jej úspechy na  slovenskom bankovom  trhu 
hodnotených u nás, táto akciová spoločnosť získala 5. miesto za I. polrok 
2006 za celkovú sumu poskytnutých úverov a 7. miesto za celkovú sumu 

vkladov, ako to uviedol týždenník Trend 5.10.2006.
  Prítomných  zaujímalo,  ako  sa  rozdelil  bochník  prostriedkov  poskyt-
nutých na bytové účely z Prvej  stavebnej  sporiteľne, a.s. do 30.9.2007. 
Z  jeho okružlia najväčšie percento a  to 55,45 %  išlo na  rekonštrukcie, 
27,71 % na kúpu bytu, domu, 15,25 % išlo na novú výstvavbu a na iné 
účely 1,59 %.
  Veľa napovedá kumulatívny stav stavebného sporenia právnických osôb 
k 30.9.2007, počet uzavretých zmlúv 4497 ks, počet klientov 2001, objem 
uzavretých zmlúv predstavoval 2929,4 mil. Sk, poskytnutých úverov 1645 
ks a ich objem 4,8 mld. Sk, pričom priemerná výška úverov činila 2 mld. 
Sk. Pravdaže stavebné sporenie u fyzických osôb k 30.9. 2007 je podstat-
ne  rozdielne. Tam sa zvýšil počet uzavretých zmlúv až na 3010823 ks. 
Počet klientov vzrástol na 1 902 743. V rámci plnenia EXTRA ISTOTY od r. 
1996 bolo schválených takmer 700 projektov na podporu humanitárnych 
aktivít schválených subjektov v celkovej hodnote 49,74 mil. Sk.
  Generálny riaditeľ Ing. Jozef Majdák medzi iným spomenul, že banka 
už  dnes  využíva  komunikáciu  za  pomoci  centrálneho počítača,  čím  sa 
podstatne zjednodušil celý komunikačný systém vo svojej postate. Neušla 
nám ani informácia, že rozvíjame aktivity aj na poli bankovníctva s Čínou, 
najmä  pokiaľ  ide  o  zakladanie  stavebného  sporenia,  v  ktorom  máme 
15  ročné skúsenosti.

  pripravil: Milan Straňan

PREČO??? „...dodnes nie je objasnená ich vražda...!  PREČO???  „...dodnes nie je objasnená ich vražda...! PREČO??? 
 S Kolomanom Weissom som sa stretla ako začínajúca novinárka, keď som nastúpila do redakcie Kysuc-
kého priekopníka v Kysuckom Novom Meste pred 27-imi rokmi. Po počiatočných “oťukávačkách” sme si 
vskutku dobre rozumeli. Ja som sa potom odsťahovala v roku 1988 do Šale a o desať rokov mi Štefan Deb-
nár, šéfredaktor zo Žilinského večerníka telefonuje hroznú udalosť: “Kalo tragicky zahynul aj s manželkou 
Gabikou v Žiline. Stali sa obeťou výbuchu, ktorý nebol samozrejme určený im“. Ako nám Dr. Straňan, svokor 
Kolomana - povedal: “Dodnes nie je objasnená táto vražda a vinník zrejme behá po slobode.“ 
  Je to strašné, keď Vám zomrie dieťa, Váš život je už len živorenie. A je to všetko o to horšie, že obaja 
zomreli v strašných bolestiach, zhorení po tele, niektoré časti tela odtrhnuté od celku...”, spomína so slzami 
v očiach a s veľkou bolesťou Dr. Milan Straňan. Zostali po nich dve dcéry, o ktoré sa starý otec vzorne po-
staral. Strašná udalosť, keď zomreli v podstate šťastní rodičia dvoch dievčat, už nikdy nezmizne z dejín Ky-
suckého Nového Mesta.                                                                                                      Alena	JAŠŠOVÁ



  Bežci Atletického  klubu MŠK Kysucké 
Nové  Mesto  majú  za  sebou  rok  2007. 
Atletickú sezónu sme začali už v . Štarto-
vali sme na viacerých halových pretekoch, 
napr. na otvorených majstrovstvách Zápa-
doslovenského atletického zväzu, na maj-
strovstvách Bratislavy, na majstrovstvách 
Stredoslovenského  atletického  zväzu. 
Bežci  MŠK  podali  na  nich  veľmi  dobré 
výkony a utvorili si osobné rekordy. Ivetka 
Lisková, staršia žiačka, zlepšujúca sa od 
pretekov  k  pretekom,  si  utvorila  osobný 
rekord na 400 metrov (68,88). Dorastenec 
Marek Čierňava sa na 60 metrov zrýchlil 
na  7,88,  na  200  metrov  25,86.  Na  maj-
strovstvách  Stredoslovenského  atletické-
ho zväzu juniorov v hale v Banskej Bystrici 
dobehol na 400 metrov tretí. Podobne na 
tretie miesto,  ale  na  1500 metrov  si  sia-
hol  na  týchto majstrovstvách  dorastenec 
Marek Belko. Na halových majstrovstvách 
Bratislavy  skončil  tretí  v  behu mužov  na 
3000  metrov  Michal  Kavacký.  Halová 
sezóna  vyšla  najlepšie  Jurajovi  Vitkovi. 
Postupne  si  zlepšil  osobné  rekordy  na 
800 metrov  (1:59,94) na medzinárodnom 
mítingu Elán v bratislavskej hale Elán, na 
1500 metrov  vo Viedni  (4:02,26),  pričom 
tento  viedenský  výkon  sa  stal  najlepším 
slovenským halovým výkonom v  r.  2007. 
Juraj  absolvoval  aj  niekoľko  halových 
štartov  v  Prahe.  Vrcholné  výkony  podal 
na februárových halových majstrovstvách 
Slovenska dospelých v Bratislave. V  tak-
ticky  bežanom  sobotňajšom  finále  na 
1500  metrov  skončil  tretí  (len  32  stotín 
za  druhým  a  50  stotín  za  prvým).  V  ne-
deľňajšom  finálovom  behu  na  3000m  si 
dobehol  opäť  po  tretie  miesto,  tentoraz 
v  novom  osobnom  rekorde  –  8:44,51. 
V tomto behu si dobre počínal ďalší bežec 
MŠK Anton Kuba. Dobehol  na  9. mieste 
v  novom  osobnom  rekorde  –  9:08,98. 
Michal Kavacký na týchto majstrovstvách 
neštartoval,  pretože  sa  pripravoval  na 
Bratislavský maratón. Svoj prvý tohtoroč-
ný maratónsky štart premenil do výborné-
ho výkonu – v  celkovom poradí dobehol 
piaty, zo Slovákov prvý, pričom za sebou 

zanechal takmer celú slovenskú maratón-
sku  špičku.  Dosiahnutý  výkon  ho  zaradil 
na  celkové  tretie  miesto  v  tohtoročných 
maratónskych tabuľkách. 
  Po  úspechoch  v  hale  si  výborne 
počínali  bežci  MŠK  na  aprílových  maj-
strovstvách  Slovenska  v  cezpoľnom
behu  v  Novom  Meste  nad  Váhom.  Naj-
lepší výkon dosiahol Juraj Vitko – v behu 
mužov na 4500 metrov dobehol druhý, len 
2 sekundy za víťazným Vankom. V tomto 
behu štartovali ďalší pretekári MŠK: Anton 
Kuba skončil na šiesty a Miroslav Neslu-
šan  siedmy.  Medzi  ženami  veľmi  dobre 
obstála Alena Pochybová – obsadila piate 
miesto.  V  dorasteneckej  kategórii  sa  ne-
stratil Marek Belko – dobehol deviaty. 
  Po  halových  a  krosových  majstrov

stvách Slovenska nasledovala príprava na 
letnú časť sezóny. V jej rámci absolvovali 
pretekári MŠK viacero pretekov, v ktorých 
zvíťazili, napr. v Čiernom (Kuba, Kavacký, 
Pochybová, Lisková ), na Čadčianskej de-
siatke (Kuba,Pochybová), na bežeckej lige
  Žiliny  (Vitko,  Kuba,  Lisková,  Neslušan 
ap.). Dorastenci  a  juniori  si  svoju  výkon-
nosť overovali na majstrovstvách Stredo-
slovenského  atletického  zväzu  družstiev. 

  Bežci  MŠK  Kysucké  Nové  Mesto 
sa  v  letnej  sezóne  zúčastnili  sloven-
ských  majstrovstiev  dorastu,  dospelých 
i  žiakov.  Dorastenci  Marek  Belko,  Ma-
rek  Čierňava  a  Martin  Kačerík  potvrdili 
dobrú  formu  na  júnových  dorastenec-
kých  majstrovstvách  Slovenska  v  Nitre 
utvorením  svojich  osobných  rekordov. 
Marek  Belko  v  behu  na  1500  metrov
dobehol  v  čase  4:35,65  deviaty.  Ma-
rek  Čierňava  po  priemernom  výkone
na  400  metrov  (55,81)  dosiahol  napriek 
protivetru výborný čas na 200 m (24,86).
  Dospelí nevynechali ani GP Slovensko. 
A. Kuba zvíťazil na 5 km na mítingu v Ban-
skej Bystrici,  Juraj Vitko na 3000 metrov 
na mítingu  v  Novom Meste  nad  Váhom.
  Na  začiatku  júla  sa  v  Dubnici  konali 

majstrovstvá dospelých na dráhe. V behu 
mužov na 10 km obsadil Michal Kavacký 
siedme miesto, podobne uspel  i Miroslav 
Neslušan na 5  km. Najlepšie  si  počínala 
Alena Pochybová. V behu na 10 km obsa-
dila výborné tretie miesto. Najväčšiu 
šancu na majstrovský titul mal Juraj Vitko, 
ale  ten  v  čase  majstrovstiev  bol  už  dva 
týždne na trojmesačnom pobyte v USA. 
  V  septembri  sa  konali  v Banskej Bys-

trici žiacke majstrovstvá Slovenska. Ivetka 
Lisková  potvrdila  svoje  bežecké  kvality. 
V behu na 600 metrov dobehla siedma (vo 
svojom ročníku narodenia štvrtá) v novom 
osobnom rekorde (1:48,34). 
  V  roku  2008  má  šance  uspieť  nielen 
na  šestovke,  ale  i  na  tisícpäťstovke.  Tú 
si s úspechom vyskúšala na už  tradičnej 
Zátopkovej  desiatke  v  Žiline.  Svoj  prvý 
štart na 1500 metrov oslávila nielen víťaz-
stvom, ale i kvalitným časom. V závere júla 
počas Jakubovských hodov sa v uliciach 
Kysuckého  Nového  Mesta  konal  2.  roč-
ník Kysuckej desiatky,  zorganizovaný AK 
MŠK, MKŠS v spolupráci s dobrovoľným 
hasičským  zborom  a  mestskou  políciou. 
Na štart sa postavilo 50 pretekárov z celé-
ho Slovenska. Organizátorov  potešil  nie-
len väčší počet štartujúcich a dosiahnutý 
traťový rekord Jánom Križákom (Skalica), 
ale najmä vyrovnanie slovenského rekor-
du mužov do 22 rokov cestnom behu na 
10 km mužov. Tento rekord drží Juraj Vitko 
a  v  tomto  roku  ho  vyrovnal Anton Kuba, 
jeho oddielový kolega. 
  Bežci  AK  MŠK  i  v  jesennom  období 
štartovali na viacerých pretekoch, či už na 
spomínanej  Zátopkovej  desiatke  (druhá 
A. Pochybová,  tretí M. Kavacký),  v Strá-
ňavách  (víťaz  A.  Kuba,  A.  Pochybová), 
alebo na Staškove (víťazi A. Kuba, Š. Bel-
ko). Popredné umiestnenia dosiahli bežci 
i na tradičných bežeckých podujatiach ako 
Beh 17. novembra v Žiline (víťaz M. Ňeslu-
šan,  medzi  žiakmi  druhý  M.  Čierňava 
a tretí M. Baranec), Krasňanská desiatka 
(víťazka A. Pochybové, tretí M. Kavacký). 
Počas celej sezóny popredné umiestnenia 
tiež dosahoval veterán Peter Gajdoš. Veľ-
kú šancu na celkové víťazstvo v bežeckej 
lige Žiliny má Miroslav Neslušan, vo svojej 
kategórii A. Kuba a A. Pochybová.
  Bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto sa 
v súčasnosti usilovne pripravujú na novú 
atletickú  sezónu.  Príprava  prebieha  ako 
po  iné  roky  v náročných  kysuckých pod-
mienkach a vyžaduje si veľa úsilia. Všetci 
si želáme, aby už prišla jar. 

pripravil: Mgr. Milan Slivka
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Niečo pre chvíľe relaxu ženskej duše

Aké sme my, ideálne ženy? 
Viete, že...?
...ideálna žena – baran, je ako otvorená kniha? 
Že  sa  presadzuje  vďaka  svojej  príslušnosti  k  svojmu  ohnivému  živlu,  ne-
nechá nijakú otázku bez odpovede, a že  ju nijaké okolnosti nedostanú do 
rozpakov?
...ideálna žena – býk, je ako strážca pokladu? 
V žiadnom prípade nepotláča  sexappel,  naopak  je  vášnivá milenka,  berie 
ľudí bez ilúzií a dáva prednosť všetkému, čo je prirodzené?
...ideálna žena – blíženci, je ako skutočná poézia? 
Že zamotáva hlavu mužom v každom veku, a že má krásne nohy, vždy  je 
zahalená rúškom tajnosti, a že je pomerne nestála?
...ideálna žena – rak, je ako prístav šťastia? 
Že fascinuje mužov stelesnením prirodzenej ženskosti, expresívnym pohľa-
dom a trpezlivosťou, že sexappel je nevtieravo podmaňujúci a má rada kom-
fort a materiálne zabezpečenie?
...ideálna žena – lev, je ako srdcová sedma? 
Že grandiózne držanie tela obracia za ňou mužské hlavy, a že po rebríčku 
kariéry kráča úspešne hore? Že intrigy okolo seba páli bez okolkov?
...ideálna žena – panna, je ako ružové zátišie? 

Že má pekný zjav a emancipačné tendencie, a že má chuť pomáhať, ale je aj 
bojazlivá a má veľa priateľských kontaktov?
...ideálna žena – váhy, je ako roztvorená náruč? 
Že vyniká jej decentne pestovaná krása a charakterové vlastnosti, tie však 
žiaľ, podliehajú nákazám súčasnosti...,  že nie  je  jej hobby byť doma, skôr 
byť mimo neho?
...ideálna žena – škorpión, je ako čaša sektu?
Že vždy vie, čo chce, že magneticky ovláda ľudí, že svoje prednosti nezakrý-
va, a že má rada určitý životný štandart?
...ideálna žena – strelec, je ako napnutý luk? 
Že má vďaka svojmu ohnivému elementu dostatok životného elánu a am-
bícií? Že nepôsobí ako krehká kvetinka, ale ľudia ju milujú práve pre to, že 
znáša chlapsky bolesti a trápenia?
...ideálna žena – kozorožec, je ako certifikát kvality? 
Že je lepšie ak nežije so svokrovcami v jednej domácnosti, že dokáže vytvá-
rať dobrú pohodu a náladu, že dokáže verejne odstrániť intrigána, a že sem 
– tam je aj márnomysľená a márnotratná?
...ideálna žena – vodnár, je ako prelietavý motýľ? 
Že je aktívna spoločensky, kultúrne, politicky, že Vás ako partnera vždy pod-
porí, vie nájsť rýchlo spoločnú reč, a že vyniká takmer vždy svojou kultivova-
nosťou, názormi, ideálmy a vzdelanosťou vo svojom okolí?
...ideálna žena – ryby, je ako morská panna? 
Že je svojrázny typ, ignoruje zaužívané stereotypy, že niekedy nezodpoved-
ne vpláva do zradných vôd dobrodružného hazardu, že je pre mužov „super-
baba“ a že citovú zraniteľnosť maskuje humorom, zvučným smiechom, až 
rehotom?                                                                               podľa: HIŽ – ŽM

Milan Slivka so svojim zverencom Jurajom Vitkom
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  O to viac v dnešnej hektickej dobe, keď 
sú  väčšie  tlaky  na  pracoviskách,  v  rodi-
nách, keď človek veľakrát stráca  istotu vo 
fi nančnom  zabezpečení,  keď  sú  trhliny 
v sociálnom zabezpečení, v  lekárskej sta-
rostlivosti. Zdravie je naša najväčšia devíza 
a hodnota, ktorú si musíme chrániť najviac. 
Aj  preto  by  sme nemali  podceňovať  relax 
a  oddychovanie.  Aj  oddych  je  súčasťou 
normálneho  života  smrteľníka  a  ak  niekto 
tvrdo pracuje, mal by si skutočne nájsť čas 
na oddych. Výborným relaxom je cestova-
nie a tým na chvíľu zmena prostredia a ľudí, 
ktorých stretávame. Nie je nič lepšie, ako si 
začiatkom roka nalistovať a podchytiť neja-
kú zaujímavú dovolenku a potom si na ňu 
šetrit a tešiť sa, keď sa priblíži. Cestovných 
kancelárií  je dnes viac než dosť, ale dob-
rých a spoľahlivých - málo. 
  Tá,  o  ktorej  bude  teraz  reč,  má  sídlo 
v  Kysuckom  Novom  Meste  a  vlastní  ju 
sympatická Eva Mihaldová (na snímke), 
ktorú sme poprosili o nasledujúci rozhovor.
≈   Pani Evička, prečo ste sa rozhodli 

podnikať v cestovnom ruchu?
K tomuto rozhodnutiu došlo už pred 9 rokmi. 
Keďže mi končila materská dovolenka, roz-
mýšľala som, čo ďalej. Na myšlienku pod-
nikať v cestovnom ruchu ma priviedla jedna 
známa, ktorá pracovala v tomto odbore už 
podstatne dlhú dobu. Viete si predstaviť tie 
začiatky v takom malom meste, ako je Ky-
sucké Nové Mesto? S počtom obyvateľov 
15 000 a s obrovskou konkurenciou v mes-
te Žilina, ktoré je vzdialené len 10 km a má 
tam zastúpenie každá veľká cestovka?
≈   V čom vám vaša práca prináša 

radosť?
Radosť mám hlavne  zo  spokojných  klien-
tov, ktorí mi po návrate z dovolenky prídu 
poďakovať,  že  urobili  dobre,  keď  dali  na 
moje  rady  pri  výbere  dovolenky.  Či  sa 
jedná  o  výber  destinácie,  presnej  lokality, 
mora, typ pláže, ubytovania, služieb, alebo 
o cenu zájazdu. Nakoľko je to veľa faktorov 
od ktorých závisí, či bude klient spokojný. 
Spokojnosť  týchto  klientov  sa  prejavuje 
ich opätovnou návštevou v ďalšej sezóne. 
A  som  rada,  že  tých  spokojných  je  stále 

viac a viac.
≈   Stáva sa, že sú vaši klienti s niečím 

nespokojní?
Áno, ale takých je málo. V podstate ide stá-
le o to isté. Klient si kúpi lacnú dovolenku, 
pre neho však za prijateľnú cenu, ale ne-
hľadí na to, aké služby sú mu za tie peniaze 
poskytnuté. Každý si musí uvedomiť, že “za 
málo peňazí - málo muziky“.
≈   Aké destinácie ponúka vaša cestov-

ná kancelária?
V  našej  agentúre  ponúkame  zájazdy  do 
všetkých  destinácií  v  Európe,  no  najväč-
ší  záujem  je  hlavne  o  prímorské  krajiny 
-  Chorvátsko,  Čierna  Hora,  Taliansko, 
Bulharsko,  Rumunsko,  Grécko,  Turecko, 
Španielsko, Balearské ostrovy, ďalej Tunis, 
Egypt,  Jordánsko,  ale  aj  exotické  krajiny. 
Ponuka  je  široká.  V  podstate,  cestovná 
agentúra ponúka produkt všetkých cestov-
ných kancelárií na slovenskom trhu a  tým 
šetríme  čas  klientom,  ktorí  by  potrebovali 
na  návštevu  každej  cestovnej  kancelárie 
množstvo času.
≈   Myslíte si, že Slováci málo dovo-

lenkujú alebo je to v norme alebo 
si predsa len radšej kúpia pivo 
a namiesto cestovania a poznávania 
krás Slovenska a sveta, peniaze stá-
le radšej vyhodia na nákup cementu 
a kachličiek?

Závisí  to od  toho,  kto má aké priority. Ale 
podľa  mojich  skúseností  z  praxe  a  aj  zo 
súkromného života, mám dojem, že skoro 
každá  tretia  rodina  si  dopraje  dovolenku 
aspoň raz do roka.
≈   Je podľa vás zaužívané heslo: 

“Slovák dovolenkuje najradšej “na 
malte”, stále v platnosti alebo už 
toto predsa len dnes nie je až taká 
pravda?

Myslím si,  že dnes už dovolenku berieme 
ako bežnú potrebu k svojmu životu.  Je  to 
len pár dní v  roku, ale počas  tých pár dní 
sa človek nabije pozitívnou energiou, s kto-
rou funguje ďalšiu časť roka. Nakoľko dnes 
mnoho  ľudí  dochádza  za  lepšie  platenou 
prácou  do  zahraničia,  je  to  pre  nich  čas, 
kedy sú konečne spolu so svojou  rodinou 

a nemyslia na bežné starosti.
≈  Aké možnosti ponúka-

te, ak nemá klient na 
zaplatenie v hotovos-
ti: možno cestovať aj 
na pôžičku?

Áno,  ponúkame  možnosť 
zakúpenia  si  dovolenky  aj 
na  splátky  cez  Home  kre-
dit.  Je  však  málo  klientov, 
ktorí  to využívajú. Z  jedno-
duchých dôvodov. Pri zakú-
pení  dovolenky  stačí  platiť
50% zálohu a mesiac pred 
odchodom  doplatiť  zvyš-
ných  50%.  Keďže  predaj 
začína  už  v  januári  a  po-
byty začínajú od júla, klient 
má dosť času na  to, aby si ušetril  zvyšnú 
sumu, potrebnú na doplatenie pobytu.
≈   Ktoré destinácie sú najviac vyhľa-

dávané?
Najväčší  záujem  klientov  je  o  Chorvát-
sko.  Je  to  najdostupnejšia  destinácia  pre 
klientov,  ktorí  chcú  íst  vlastnou  dopravou. 
Z  roka  na  rok  stúpa  záujem o Bulharsko, 
kde  klient  ocení  hlavne  zaujímavé  ceny 
v  reštauráciách  a  pláže  vhodné  pre  deti. 
Grécke  ostrovy  sú  vyhľadávané  hlavne 
pre svoju históriu, čisté more, pekné pláže 
a príjemných ľudí.
≈   Čo pripravujete pre svojich klientov 

v roku 2008? Majú sa na čo tešiť?
Nakoľko  v  roku  2008  budeme  oslavovať 
svoje  desiate  výročia  pôsobenia  na  trhu, 
budú všetci naši klienti zaradení do zloso-
vania o zaujímavé ceny.
≈   Aký názor vy zastávate, treba 

dovolenkovať, ako dlho a akým 
spôsobom?

Je pravda, že niektorí ľudia nevedia oddy-
chovať a dovolenka sa im zdá ako “strate-
ný  čas”. No  dovolenka  je  na  to,  aby  sme 
si  oddýchli  od  práce,  nabili  sa  pozitívnou 
energiou, získali iný pohľad na svet, zmýš-
ľanie a načerpali nové sily do ďalšej práce. 
Dovolenka  je  taká, akou si  ju každí z nás 
urobí.  Či  už  leží  na  pláži  a  chytá  bronz, 
potápa sa, chytá ryby, hľadá mušle, zapája 

sa do plážových hier, alebo to tí aktívnejší 
spoja s turistikou.
≈   Zažili ste počas podnikania nejaké 

príjemné zážitky s klientmi?
Jedna z veľmi príjemných situácií je, keď mi 
klient povie, že počas vyberania dovolenky 
pre svoju rodinu, navštívil aj niekoľko kon-
kurenčných  cestovných  kancelárií,  ale  ani 
v jednej sa mu nevenovali s takou ochotou, 
trpezlivosťou  (niekedy  aj  dve  hodiny),  ús-
tretovostou a radami ako u nás. Poteší ma 
aj pozdrav zaslaný z dovolenky s poďako-
vaním a často dostávam aj malé pozornosti 
v  podobe  suvenírov,  korenín,  obrázkov 
a propagačných materiálov...
≈   Keď chcete vydržať v dnešnej tvrdej 

konkurencii cestoviek, čo je dôležité 
dodržiavať a rešpektovať?

Pre mňa je veľmi dôležité, aby som klienta 
informovala,  upozornila  ho  na  isté  nedos-
tatky,  pokiaľ  o  nich  viem,  aby  vedel,  do 
čoho ide a čo môže očakávať. Nie vždy to 
klient chce počuť a kúpi si dovolenku tam, 
kde mu  o  nedostatkoch  nepovedia.  Touto 
cestou sa ja uberať nechcem.
≈   A vaše životné krédo, ktorým sa 

riadite?
Mať čo najviac spokojných klientov, nakoľ-
ko spokojný klient je najlepšia reklama!

pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška

Už aj Slováci sa pomaly učia, že okrem 
robotovania treba tiež oddychovať, 

pretože ¾udské sily nie sú „nekonečné”. 

Momentálne aktuálne ponuky na letnú sezónu!
≈ Odporúčam navštíviť večne zelený grécky ostrov Korfu. Pobyt v htl. Sandy Beach resort 4,5 
v letovisku Agios Georgios od 8.6. – 15.6. 2008 na 7 nocí all inclusive, leteckou dopravou len 
za 20 990,- Skna osobu a deti do 14 rokov úplne zdarma.
≈ Novinka v ponuke najvyhľadávanejšie letovisko na Korfu Sidari s krásnymi vápencami 
– htl. Sidari Village 4 all inclusive. Počas celej sezóny dospelá osoba na prístelke zdarma!!! 
Pobyt od 14.9. – 21.9.2008 na 7 nocí s all inclusive, leteckou dopravou len za 18 490,- Sk
≈ V Chorvátsku ponúkame obľúbený htl. s programom all incusive v Zadare aj predĺžené pobyty 
– htl. Donat 3 od 28. 6. do 9.7.2008 na 9 nocí all inclusive za cenu 17 990,- Sk
≈ Na Rhodose ponúkame 5*htl. Iberostar Lindos Royal Village ležiaci v najkrajšej oblasti ostrova 
Lindos. Htl. sa pohybuje v cene už od 21 990,- Sk s polpenziou, dá sa dokúpiť aj all inclusive
≈ V ponuke máme aj najkrajšiu časť Talianska palmovú riviéru San Benedetto del Tronto 
 – apartmánový dom sa nachádza tesne pri pláži v centre mesta. Cenová relácia sa pohybuje 
od 4 990,- Sk v predsezónne, po 17 990,- Sk za ubytovanie pre 4 osoby, v sezóne.
≈ V Bulharsku ponúkame okrem iných aj letovisko Pomorie, odporúčané najmä pre klientov 
s problematickou pokožkou, ktorá sa lieči limanovým bahnom a lúhom zo dna jazera. 
Lieči sa tu psoriáza, reuma, kĺby a iné... Ubytovanie v apartmáne na 9 nocí pre 3 člennú rodinu 
sa pohybuje od 7 990,- Sk za apartmán.

Naša ponuka je naozaj široká, odporúčame vám navštíviť našu kanceláriu EUROSUN 
na ulici Belanského 218, Kysucké Nové Mesto, kde sa Vám budeme ochotne venovať.

 tel./fax: 041/421 54 49, mobil: 0903 279 024, e-mail: eurosun@stonline.sk



KYSUCKÁ AUTOŠKOLA
Drahoslava Luprichová
Športová 1334, Kysucké Nové Mesto
tel.: 0905 53 29 73

E  vykonáva výcviky vodičov 
E  kondičné jazdy
E  školenia vodičov z povolania
E  doškoľovacie kurzy vodičov

Kvalitná príprava, dostatok výcvikových a učebných 
hodín, spoľahlivé vozidlá, kvalifi kovaní učitelia, príjemná 
atmosféra, dobrá cena. Toto všetko Vám ponúkame!

Za doterajšiu priazeň ďakujeme všetkým našim žia-
kom a v novom roku 2008 želáme veľa úspechov!

  Autoškola najmä v posledných dvoch 
desaťročiach  zaznamenala  nevýdaný 
rozmach. Rozvoj motorizmu, predaj au-
tomobilov tých najrozmanitejších značiek 
priam dráždi,  aby  sme sa aj my naučili 
dobre  a  predvídavo  jazdiť.  Predvídavo 
určite, lebo dnes je viac ako kedykoľvek 
predtým  na  cestách  hotová  džungľa. 
Stále viac sa na cestách objavujú ženy 
– vodičky  a  mladí  vodiči  -  adolescenti, 
neskúsení, ale o to väčší “machri”. O ne-
zodpovedných  a  chrapúnskych  vodičov 
“tirákov”  ani  hovoriť  netreba. Niet  snáď 
vodiča, ktorý by práve s “tirákmi” nemal 
nejakú negatívnu skúsenosť.
  Hovorí  sa,  že  keď  riadiš  auto,  máš 
vlastne  v  rukách  zbraň.  A  práve  preto 
sa “túto zbraň” treba naučiť ovládať, ale 
znamená  to  tiež  veľké  sebaovládanie 
šoférov na našich cestách. K tomu určite 
veľkou  mierou  prispieva  práve  kvalitná 
a dôkladná výučba v autoškolách. Žiaľ, 
dnes  sa  stretávame  s  veľkým  počtom 
autoškôl na Slovensku. Avšak len málo-
ktorá spĺňa kredit spoľahlivej výchovno-
vzdelávacej inštitúcie. Preto sme radi, že 
na stránkach Kysuckého Žurnálu môže-
me  čitateľom  predstaviť Autoškolu  pani 
Luprichovej z Kysuckého Nového Mesta, 
ktorá sa teší obľube klientov, ale je zná-
ma tiež tým, že vo vzdelávaní budúcich 
vodičov  je  dôsledná  a  nekompromisná, 
čo sa týka dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky, ale aj výchovy ku korektnému 
správaniu vodičov.
E Najprv základné údaje:
Kysucká  autoškola – Drahoslava  Lu-
prichová  vznikla  v  r.  1997,  jej  sídlo  je 
na Športovej  1334 v Kysuckom Novom 
Meste a tel. kontakt“ 0905 53 29 73.
E Pani Luprichová, kedy a z akého 
podnetu ste sa rozhodli pre tento 
druh podnikania?
Ako  učiteľla  autoškoly  pracujem  28  ro-
kov,  v  podstate  som  začala  ešte  pred 
rokom  1989  a  som  „svojej  parkete“ 
verná  dodnes.  Otvorene  poviem,  že 
moja  práce mi  je  koníčkom  a  robím  ju 
nielen z povinnosti, ale zo srdca. A aký 
bol hlavný podnet? Videla som, keď môj 
manžel  vyučoval  ako  učiteľ  autoškoly 
a sem - tam sme prišli do konfl iktu, lebo 
som si myslela, že  je niekedy zbytočne 
prísny. Tak som to chcela vyskúšať aj ja - 
a ukázať mu, že netreba byť - až tak prí-
snym. Dnes však vidím, že som sa mýlila 
a možno ja som ešte prísnejšia. Ale inak 
to nejde. A dnes sa jazdí oveľa rýchlejšie 
a na cestách je oproti osemdesiatym ro-
kom hotová pohroma. Takže, kde by sme 
došli, keď by sme nedodržiavali zákony 

na  cestách? Aj  tak  je  až  priveľa  nehôd 
a zbytočných úmrtí. 
E Kedy sa viete, ako učiteľka tak 
poriadne rozčúliť?
Na  nedisciplinovanosť  a  bezohľadnosť 
vodičov – profesionálov  voči  ostatným 
účastníkom cestnej premávky a voči 
vodičom,  označeným  písmenom  „Z“ 
(začiatočníkom)  alebo  autoškola.  To  je 
katastrofa, akoby oni zabudli, že sa ne-
narodili hneď s volantom v ruke.
E Ako sa staviate k dopravnej 
výchove na školách? Nie je to už 
aj trochu neskoro, že len teraz sa 
pristúpilo k povinnému vyučovaniu 
tohto predmetu?
Prečo dopravná výchova len v školách? 
Deti sa musia učiť rešpektovať vozidlá už 
v predškolskom veku. Takže vnímať auto 
a ceste by mali učiť už rodičia. Naučiť ich 
základné  pravidlá  a  dopravné  značky. 
Samozrejme  podmienky  na  teoretickú 
a praktickú výučbu v domácnostiach nie 
sú, takže dopravná výchova na školách 
by mala byť povinným predmetom. Veď 
ide o život našich detí a ostatných.
E Koho učíte radšej za volantom 
ženy, či mužov?
Je  to  jedno, či za volantom vo výcviko-
vom vozidle  sedí muž,  či  žena. Obidve 
pohlavia  sa  vlastne  „učia  chodiť“.  Vý-
hodou mužov je, že sa narodili už s vo-
lantom v rukách. Ich nevýhoda je, že sú 
súťaživí  a  omnoho  viac  riskujú,  čo  do 
cestnej  premávky  nepatrí.  Ženy  sú  od 
prírody  opatrnejšie,  neriskujú  tak,  vždy 
chcú prísť do cieľa bezpečne, aj na úkor 
času. Preto sú považované za pomalšie, 
ale  bezpečnejšie  vodičky.  Ony  akosi 
v podvedomí stále myslia na rodinu, na 
deti, pre ktoré sa musia vrátiť v poriadku 
domov.
E Ako sa pozeráte na jazdy 
bezohľadných šoférov v nákladných 
vozidlách? Ako by sa dalo, podľa 
Vás, obmedziť takéto správanie 
na cestách?
Nie vždy je to chyba vodiča nákladného 
vozidla.  Arogancia  niektorých  vodičov 
osobných vozidiel  núti  šliapať na brzdu 
vodičov  „tirákov“,  ktorí  sú  nebezpeč-
nejšie  predchádzaní.  Samozrejmé  je 
aj  to,  že  veľkosť  nákladných  vozidiel 
u  niektorých  ich  vodičov,  zvyšuje  pocit 
sebaistoty.
E Čo by ste záverom odkázali všet-
kým, ktorí sa rozhodnú absolvovať 
autoškolu a jazdiť na cestách?
Ak  sa  niekto  rozhodne  riadiť  vozidlo, 
musí byť ohľaduplný, používať smerov-
ky,  neblokovať  príliš  pomalou  jazdou 

ostatné  autá,  nepchať  sa  niekam  nási-
lím, nedať sa vyprovokovať, nepoužívať 
výhražné  gestá  a  pokiaľ  si  vodič  chce 
uľaviť, nech to urobí polohlasne a v cu-
dzom jazyku. Unavenému alebo vystre-
sovanému vodičovi sa nešoféruje práve 
ľahko. Je ako pušný prach – stačí jedna 
iskrička. A  treba si naozaj uvedomiť, že 
auto  v  našich  rukách  je  vlastne  zbraň. 

Nebezpečná zbraň.
E Keďže máte veľmi ťažkú 
a zodpovednú prácu, ako zvyknete 
relaxovať?
Najlepší relax je pre mňa varenie, rodina 
a najviac sa odreagujem pri mojich dvoch 
vnukoch, v pohode vlastnej domácnosti.

pýtala sa: Alena Jaššová
   foto: Gabriel Muška
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KYSUCKÁ AUTOŠKOLA 
Drahoslavy Luprichovej je vo verejnosti veľmi obľúbená

DRAHOSLAVA LUPRICHOVÁ NA SNÍMKE S MANŽELOM MILANOM 
A DCÉROU MICHAELOU, S KTORÝMI SPOLOČNE VYUČUJE.

BIOREZONANČNÁ METÓDA	
odvykania od fajčenia 

už aj v Žiline!	
Až 80 %-ná úspešnosť!

tel.: 0911 020 060
0918 964 911

www.nefajcim.sk

Až 80 %-ná úspešnosť!
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 §§ PRÁVNA §§   § PORADŇA § 
Otázka:
 Žijem poctivo aj s manželom a vychovávame 
tri deti. Všetky študujú a aj oni musia často bri-
gádovať, aby sme vedeli vykryť náklady na štú-
dium. Suseda robí už desať rokov v zahraničí, 
zarobí okolo 25 tisíc korún a pritom poberá pod-
poru. Jej dcéra je vraj sociálny prípad a poberá 
sociálne štipendium na VŠ. Je to normálne? Dá 
sa takýmto veciam zabrániť? Keď som chcela na 
tento fakt poukázať na úrade práce – nedá sa 
to vraj dokázať. Suseda povedala, že v zahraničí 
nepracuje a my iné dôkazy nemáme. Ako by som 
ju vedela usvedčiť? Je teraz „na koni“ a je aj drzá, 
lebo vraj „jej závidíme“. Ale nám ide iba o to, aby 
bol na každého rovnaký meter.
Odpoveď:
  Problém, na ktorý poukazuje čitateľka vo svo-
jej otázke, je, žiaľ, pomerne častý a v súčasnosti 
sa veľmi často vyskytuje vo všetkých oblastiach 
Slovenska. Jadrom riešenia problému je upozor-
nenie príslušných orgánov štátnej správy na ten-
to nezákonný stav a pomoc pri jeho odstránení. 
V tejto súvislosti  je potrebné, aby som vysvetlil, 
o akú podporu v prípade susedy našej čitateľky 
ide. Podľa  toho, ako  je  skutkový stav popísaný 
v otázke,  ide zrejme už o dávku v hmotnej nú-
dzi, ktorú už po dobu 10 rokov vypláca príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny podľa  jed-
notlivých  ustanovení  zákona  č.  599/2003  Z.  z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v  jeho platnom znení, pred-
tým podľa dovtedy platných predpisov. Podmien-
ky vyplácania dávky v hmotnej núdzi sú v zákone 
presne definované a ich dodržiavanie má na sta-
rosti spomínaný úrad. V tomto prípade doposiaľ 
tieto podmienky splnené zrejme sú, keďže úrad 
vyplácanie  dávok  nezastavil.  V  prípade,  že  by 
naša čitateľka chcela pomôcť preukázať zmenu 
uvedených podmienok vyplácania dávky pre  jej 
susedu,  musela  by  predložiť  na  úrad  písomné 
dôkazy  o#tom,  že  suseda  pracuje  v  zahrani-
čí.  Tento  spôsob  je  však,  podľa môjho  názoru, 
značne  komplikovaný,  najmä  ak  berieme  do 
úvahy, že suseda určite tají miesto svojho pobytu 
v  zahraničí,  ako  aj  všetky  ostatné  podrobnosti 
s tým spojené. V tejto súvislosti  je potrebné pri-
pomenúť,  že  aj  príslušný  úrad  má  obmedzené 
právomoci a kompetencie pokiaľ ide o zisťovanie 
vzniku a trvania podmienok poskytovania dávok 
v  hmotnej  núdzi.  Pri  rozhodovaní  o  nároku  na 
dávku a o prípadnom jeho nepriznaní musí totiž 
vychádzať  z  listinných  dokladov,  ktoré  predloží 
sám žiadateľ alebo iná osoba, ktorá má na tom 
právny  záujem.  Pravdivosť  takýchto  dokladov 
už ďalej úrad neoveruje, pokiaľ sú verejnými lis-
tinami,  t.  j.  sú úradnými  listinami  iných verejno-
právnych orgánov štátu alebo samosprávy. Ako 
vidno, postih protiprávneho konania bude zrejme 
pomerne ťažký. Len v prípade predloženia rele-
vantných dôkazov na príslušnom úrade by bolo 
totiž možné susedku pripraviť o jej dávku v hmot-
nej núdzi. Pokiaľ ide o poberanie sociálneho šti-
pendia dcérou susedky našej čitateľky, zámerne 
som sa touto otázkou nezaoberal, nakoľko som 
toho názoru, že v danom prípade neboli zo strany 
príslušnej vysokej školy porušené žiadne právne 
predpisy. Vysoká škola musela pri  jeho priznaní 
vychádzať zo stavu, ktorý na strane susedy ako 
matky študentky, aj keď protiprávne, existuje.

JUDr. Pavol Kolenčík,	
tel. kontakt: 0907 021 825

  MUDr.  Regana  Beloviča  sme  sa  tentoraz  opýtali  na 
niektoré  liečebné metódy,  ktorými  sa  zaoberá  na  klinike. 
Zaujímali nás okrem estetických operácií aj operácie, ktoré 
majú liečebný charakter. Dnes sme pre čitateľov vybrali je-
den takpovediac ženský a jeden mužský problém:
▼ Mnoho žien (ale aj mužov) má problémy s kŕčovými 
žilami. Aké riešenia tohto zdravotného i estetického 
problému im ponúkate?
Veľmi vyhľadávaná je jednodňová liečba kŕčových žíl lase-
rom. Na oddelení  esteticko – plastickej  chirurgie od  roku 
2004 vykonávame operácie varixov novou metódou EVLT 
(endovenous laser treatment). Je to liečebný postup zalo-
žený na princípe  „spálenia“ – odstránenia  insuficientných 
(nedostatočných), povrchových žíl dolných končatín  lase-
rovým lúčom v kombinácii s chirurgickým podväzom. 
▼ Aké výhody pacientom poskytuje táto kombinácia? 
Jedná sa hneď o niekoľko výhod oproti klasickému opero-
vaniu  varixov. Operácia  sa  vykonáva  v  lokálnej  anestézii 
a  už  hodinu  –  dve  po  operácii  môže  ísť  pacient  domov. 
Doba  práceneschopnosti  znížená  na  minimum  a  návrat 
k plnej fyzickej aktivite je možný v priebehu 2 – 3 týždňov. 
Po  dohode  so  Všeobecnou  zdravotnou  poisťovňou  bude 
časť zákroku preplácať poisťovňa.
▼ V ponuke vašej kliniky sme narazili na pojem 
GYNECOMASTIA (korekcia ženského typu prsníkov 
u mužov), môžete nám tento pojem vysvetliť? 
S nevyhovujúcou veľkosťou prsníkov sa nestretávame iba 
u žien. Nie síce tak často, ako operačné korekcie ženských 
prsníkov, ale rozhodne nie raritne, k nám prichádzajú muži, 
ktorým veľkosť prsníkov spôsobuje problém. Výskyt toh-

to  ochorenia  rapídne narastá  so 
znečistením  životného  prostre-
dia,  geneticky  modifikovanými 
rastlinami  -  GMO  a  hormonál-
ne  aktívnymi  látkami  v  mäse  a 
saponátoch.  Gynecomastia  je 
zväčšenie prsnej žľazy u mužov, 
ktoré sa dá operačne veľmi dobre 
riešiť.
▼ Čo čaká muža, ktorý sa 
tento problém rozhodne riešiť 
na vašej klinike?
Pred samotným operovaním zväčšených prsníkov u mužov 
je potrebné vykonať okrem interného predoperačného i vy-
šetrenie  u  endokrinológa  a  rádiodiagnostika,  pretože  nie 
všetky  zväčšené mužské  prsia  sú  na  podklade  hypertro-
fickej prsnej žľazy. Operácia sa spravidla vykonáva v  cel-
kovej anestézii, z malej  incízie  (rezu) okolo bradavky. Po 
operácii  je nutné nosiť kompresívny obväz. Na druhý deň 
odchádza pacient do domáceho ošetrenia. Vzorky z prsnej 
žľazy sa vždy odoberajú na kompletné histologické vyšet-
renia. Doba liečenia je približne 14 dní a po 3 – 4 týždňoch 
od operácie sa pacient môže vrátiť k bežným fyzickým ak-
tivitám. Ak vás dnešné témy oslovili, s dôverou sa obráťte 
na MUDr. Regana Beloviča, plastického chirurga, ktorý pra-
cuje v Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave a ordinuje aj 
v šalianskej nemocnici.

Kontakt na ambulanciu plastického chirurga 
nájdete na obálke časopisu. 

RADY PLASTICKÉHO CHIRURGA, MUDr. R. Beloviča / 2. časť
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          xxTRI KRÁT KAMEŇÁK ...   

♦ Ráno nejem lebo myslím na sex.
Na obed nejem, lebo myslím na sex.

Večer nejem, lebo myslím na sex.
V noci nespím, lebo som hladný ako vlk.

------------------
♦ Radšej s Parkinsonom trochu rozliať, 

ako s Alzheimerom zabudnúť vypiť.
------------------

♦ Tri mníšky sa bavia:
Prvá hovorí: Keď som upratovala u pána farára, našla som mu 

na záchode porno časopisy. 
Druhá hovorí: Ja som zasa v spálni našla kondómy 

a všetky som poprepichovala špendlíkom. 
Tretia hovorí: A do prdele...

Október 2007

Narodené deti:
Juraj Gažo 
Dominika Urbaníková 
Nikolas Škorík 
Samuel Pekný
Terézia Mária Marčišová 
Nikola Ondrúšková
Zoja Jurinová 
Kristína Koleková
Lukáš Dubovický 
Nina Berešíková
Ema Varošová

Manželstvo uzavreli:
Tibor Zádor a Lenka Malíčková 
Tomáš Vydra a Mária Štefanatná
Jozef Dudaščík a Zdenka Vlčková
Ing. Jaroslav Rešovský a Ing. Anna Lukáčová
Ľuboš Šidlo a Petra Urbaniková
Ing. Peter Uher a Jana Čelková
Mgr. Marian Krúpa a Lenka Zmečková
Branislav Karas a Gabriela Šoporová
Ivan Neveďal a Lenka Kresaňová
Peter Pijak a Denisa Luprichová
Mgr. Marián Mičuda a Erika Paulusíková
Vladimír Pollák a Miroslava Piesecká
Miloš Vnuk a Antónia Jakubcová

Úmrtia:
Ladislav Panuška (61) 
Mária Pauková (74)
Viliam Macášek (83) 
Emil Chlebuch (72)
Jaroslav Jarabica (52) 
Štefan Kobrtek (61)
Rudolf Šefár (74) 
Pavol Mokáň (76)
Mária Horáková (88) 
Martin Kmošek (94)
Karol Škybraha (53) 
Zhorení:
Štefan Mikoláš (22) 
Mária Krištofová (54)
Jaromíra Kružliaková (77) 
Žaneta Pecková (31)
Anton Sládek (74) 
Anton Zajac (40)
Karol Vároš (65) 
Cyril Škorvaga (38)
Ľudmila Žáková (53) 
Milan Golian (34)
Angela Kolláriková (68) 
Ján Majdák (30)
Valéria Kanisová (51) 
Lenka Ponechalová (35)
Anton Kavčák (82) 
Marcela Strkačová (33)

December 2007

Narodené deti:
Dominika Martincová 
Marek Vlček
Marek Hrivík 
Svetlana Kormanová
Matúš Varga 
Adela Bajánková
Zuzana Masnicová 
Adam Čelko
Alex Leščišin 
Filip Kavacký 
Matúš Macura 
Martina Neveďalová

Manželstvo uzavreli:
Štefan Škybraha a Zuzana Podpleská
Peter Urík a Margita Bajánková
Michal Ceniga a Bc. Andrea Jarošová
Stanislav Fujak a Jana Švanová
Ing. Juraj Tomáš a Ing. Tatiana Pastuchová
Jozef Jakubec a Alena Jarošová

November 2007

Narodené deti:
Ema Zajacová 
Vanessa Pawlowska
Barbora Múčková 
Samuel Králik
Soňa Žideková 
Tomáš Mandáček
Gréta Podmanická 
Patrik Burda
Alžbeta Holešová 
Valéria Adámková
Dina Zhan 
Kristína Síkeľová
Matej Ragula 
Natália Školníková
Veronika Vančíková 
Radka Chmelárová 
Maxim Grúň

Manželstvo uzavreli:
Pavol Gáborík a Jarmila Piesecká
Vladimír Vrábel a Miroslava Cabuková
Vladimír Adámek a Lenka Kontríková
Marián Marčiš a Martina Kiklošová
Milan Macúš a Katarína Kinierová 
Peter Novisedlák a Stanislava Lipková
Dušan Grofík a Katarína Husáriková
Viliam Bajanek a Renáta Kubalová
Juraj Jakubec a Katarína Macášová
Ľubomír Taračka a Silvia Beláková
Ľubomír Tabaček a Martina Vojkuvková
Pavol Hacek a Miroslava Indrová

Úmrtia:
Ladislav Ondrašina (72) 
Jozef Kucharík (55)
Štefan Maráček (65) 
Oľga Luprichová (82)
Štefánia Harvanová (82) 
Danka Ondrúšová (66)
Ing. Peter Švana (83) 
Zuzana Školníková (79)
Ernest Herda (76) 

Úmrtia:
Karol Mlich (47) 
Anna Kulštejnová (85)
Ján Sidor (31) 
Viktor Rechtorík (68)
Zdenko Mikurda (24) 
Paulína Ševcíková (85)
Mária Pupíková ( 91) 
Ondrej Balek (80)
Roman Borecký (32)
September 2007
Narodené detií:
Michal Végh
Nicolas Kocák
Marcel Kerhat 
Juraj Podmanický
Dávid Vavro 
Alžbeta Labudová 
Aneta Turčániová 
Klaudia Martinčeková
Samuel Janík 
Patrik Zelenka

Keď pri tvojom hrobe stojíme, 
tichúčko sa modlíme 
a Pána nášho prosíme,
aby Ti svoju milosť dal, 
keď si Ťa k sebe povolal.

Kto Ťa poznal, spomenie si,kto Ťa mal rád, 
nezabúda.
Dňa 31.1.2008 si pripomenieme smutné 2. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko           Marián Capko 
z Kysuckého Nového Mesta, rodák z Poviny. 

S úctou a láskou spomína 
manželka, 

dcéra a syn s rodinami.

KRONIKA

Oznámenie pre rodičov
Riaditeľstvo Základná škola Clementisova oznamuje, 
že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009 

sa uskutoční 
v dňoch 15. - 16. januára 2008 

od 13.00 - 17.00 hod.
Zapísané budú deti, ktoré sa narodili 

od 1. septembra 2001 do 31. augusta 2002. 
Zápis sa uskutoční v budove Školského klubu detí 

na poschodí v 1. C a 2. A triede.

Gratulujeme k narodeninám 
Miškovi Čestvenovi!
 Deťom, ktoré sa narodili na prelome roka 1992 - 1993 sa ho-
vorí, že sú to deti čerstvej Slovenskej republiky. Lebo, ak dobre 
všetci pamätáme, 1.1.1993 sa oddelila Slovenská republika od 
Českej, to znamená zaniklo Československo a odvtedy máme 
samostatnú republiku. Či to bolo správne rozhodnutie, potvrdia 
roky a história. Dôležité je však to, aby sme si mladú republiku 
chránili, lebo to je ako s dieťaťom. Bez ochrany, podpory a lásky 
nemá budúcnosť. 
 Koncom roka 1992 sa narodil chlapček, Michal Čestven.
 Dnes už má 15 rokov, je teda jedným z detí, ktoré sa narodili do 
mladučkej Slovenskej republiky. Miško dnes navštevuje 9. ročník 
ZŠ Suľkov a pomaly sa chystá na prijímačky na strednú školu.  
 Keďže sú pätnáste narodeniny istým prelomom vživote dieťa-
ťa, lebo prechádza z detského veku do veku tínedžera, želáme 
mu veľa zdravia, úspechy v škole a aby sa mu splnili jeho túžby 
a očakávania, ktoré určite vo svojom srdiečku nosí.

starí rodičia, mama, krstní rodičia a brat

Smútočná spomienka
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Autorizovaný predajca HYUNDAI: ALTERIA MOTOR, s r.o., Predmestská 90, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 763 52 95, mobil.: 0911 945 099, 0903 508 898, mail: barica@alteria.sk, www.hyundai.sk
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Stavebná činnost’
VILIAM FICEK

ČSA 1300, 
02404 Kysucké Nové Mesto, 

tel.: 0908262786
ponúka svoje služby a garantuje kvalitu 

vykonávaných prác zákazníkom: dodržiavanie 
predpísaných technologických postupov, 

dodržiavanie dohodnutých záväzkov a časových 
termínov, zodpovedný prístup k práci, slušnost’ 

a zmysel pre poriadok.
Vyskúšajte a presvedčte sa sami!

AMBULANCIA PLASTICKEJ A ESTETICKEJ 
CHIRURGIE MUDr. Regan Belovič
• Úpravy ušníc, nosa, viečok, čela, pier a facelifting, 
• úprava prsníkov (zväčšovanie, zmenšovanie), 
• odsávanie tuku - liposukcia, 
• odstraňovanie znamienok a korekcia jaziev, 
• odstraňovanie vrások,
• laserová liečba kŕčových žíl, 
• liečba vrodených a poúrazových stavov rúk a operácie nervov ruky.
NEMOCNICA ŠAĽA, AMBULANCIA: PIATOK 13.00 - 15.00 hod.

ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY Tematínska 3, Bratislava 
AMBULANCIA: UTOROK 13.00 - 17.30 hod.
tel. 0905 822 333

� Revízie a skúšky elektrických zariadení 
a bleskozvodov
� Dodávka a montáž zabezpečovacej 
a kamerovej techniky
      kontakt: 0949 392 518  

NÁBYTOK
            JUKO s.r.o.
Nábytok všetkých generácií...

Belanského 2725, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
tel./fax: 421 50 09, e-mail: nabytok.juko@mail.t-com.sk

� Podvojné účtovníctvo, daňové priznanie, 
DPH, mzdy a personalistika

         kontakt: 0949 392 518


