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Mesto Šaľa vás pozýva na VIII. Jarmok tradičných remesiel, 
ktorý sa bude konať v dňoch 26.-27.6.2009 na Hlavnej ulici! 

Opäť Vás čaká pestrý program a zaujímavé atrakcie. 
Prihlášky na rezerváciu predajných miest spolu s aktuálnym 
cenníkom a ponukou prenájmu mestských stánkov nájdete 

na: www.sala.sk resp. si ich je možné vyžiadať na Mestskom 
úrade v Šali alebo na  tel. č. 031/7705981. Bezplatne uvítame remeselníkov, ktorí majú záujem 

aj o predvádzanie svojich zručností priamo na jarmoku. Túto skutočnosť prosíme na prihláške zdôrazniť.
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Urobte si výlet na juh Slovenska a prídite povzbudiť súťažiacich! 
Ešte stále sa môžete aj vy prihlásiť do súťaže! 

tel.: 0905 353 289, e-mail: viliamrigo@centrum.sk
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Dia¾nica cez Kysuce by sa mala
 zaèaś stavaś v budúcom roku.

 Či to je naša „národná choroba”, 
alebo jednoducho - slovenská cho-
roba, za každou snahou a aktivitou 
vidíme len to, že ten druhý sa chce 
obohatiť, pomôcť sebe a rodine, 
firme...? Myslíte, že naozaj to vždy 
musí byť len takto? Skúsme niekedy 
pozrieť na vec z druhej strany. A na-
miesto kyslého úsmevu – vyčarme 
príjemný a povedzme úprimné po-
ďakovanie tomu, kto urobil pre nás 
niečo pekné, dobré, užitočné. Veď, 
robiť dobré veci, nie je ľahké, vyža-
duje to mnoho námahy, odriekania. 
Urobiť niekomu zle, ohovoriť ho, 
pošpiniť, sa však dá v okamihu. To 
je totiž najľahšie a najjednoduch-
šie. Nevyžaduje to ani námahu, ani 
rozum. Stačí na to len zloba a zá-
visť v samotnom človeku, tiež jeho 
vlastný neúspech, nemožnosť a ne-
šťastie v ňom samom. Nešťastní, 
nemožní, neúspešní, zlostní, nená-
vistní a hlúpi robia život aj ostatným 
konfliktný a plný napätia. Nech nás 
však teší to, že my – tvoriví, k nim 

Niekedy aj chápme a pomáhajme, 
preèo stále iba podozrievame...?!

 V marci 2009 poriadal Žilinský samosprávny kraj v priestoroch Správy 
ciest ŽSK v Čadci stretnutie primátorov a starostov miest a obcí okresu 
Čadca a Kysucké Nové Mesto. Predsedajúcimi stretnutia boli predseda 
VÚC Juraj Blanár a Igor Choma, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej 
spoločnosti. 
 Cieľom stretnutia bolo oboznámenie s prípravou výstavby diaľničného 
úseku D3 od Brodna po poľskú hranicu a rýchlostnej cesty R5 od Svrči-
novca po českú hranicu. Účastníci boli oboznámení, že už koncom tohto 
roku by sa mali začať práce na diaľničnom privádzači od Motorestu Skalka 
do priemyselnej zóny v Kysuckom N. Meste a v roku 2010 by sa malo 
začať s výstavbou diaľnice. V tejto súvislosti bolo apelované na občanov, 
aby svoje pozemky, kadiaľ pôjde cesta, vlastnícky vysporiadali a boli pri-
pravení dať si na ne urobiť znalecké posudky, ktoré dá na svoje náklady 
urobiť NDS alebo vlastní obhajcovia, čo bude vlastníkom preplatené od 
NDS. NDS ponúka za pozemky cenu o 20 % vyššiu, ako budú znalecké 
posudky. V prípade nedohody a vyvlastnenia, to bude len znalecký po-
sudok.

František Sidor  

 Rada chodím k Janke Hajnalovej, do jej predajne na Belanského ulici v Ky-
suckom Novom Meste. Ponúka naozaj pekné a elegantné dámske oblečenie 
– kostýmy, blúzky, šaty, večerné róby, doplnky, bižutériu. Veci sú trendové 
a  za rozumné ceny. Navyše je v obchodíku taká zvláštna, príjemná atmosfé-
ra. Inak, aj Janka je taká. Nevnucuje tovar zákazníčkam, aj jej zamestnankyňa 
sa tiež správa tak. Poradí, ukáže, usmerní. Ale rozhodnutie je na zákazníčke. 
„Ona vie, čo chce. Presviedčanie „nasilu“ obchodu rozhodne neprospieva. 
Zákazníka treba presvedčiť kvalitou, trendovou nadčasovosťou, príjemným 
prístupom, láskavým jednaním a tiež lákavými novinkami, bonusmi z ceny 
tovaru„– hovorí Janka Hajnalová, ktorá je obchodníčkou telom, aj dušou. A to 
cítiť aj v priestoroch jej obchodíka. Tak, nech sa jej darí!

- Jaššová - 

Preèo mám rada obchod s obleèením majite¾ky Janky Hajnalovej?

 3. apríla 2009 divadelné štúdio dospelých ZUŠ v spolupráci s MKŠS v KNM 
uviedlo premiéru divadelnej hry Ivana Holuba „Moji drahí pozostalí alebo Poh-
reb“. Katarína Kováčiková sa svojej úlohy režisérky, učiteľky i účinkujúcej 
zhostila na výbornú. V komédii sa predstavili žiaci LDO: Stanislav Bača, Jozef 
Gavlák, Lenka Káčeríková, Dalibor Gvot, Katarína Kováčiková, Ing. Mikuláš 
Kubík, Marián Kandrik, Miroslava Koteková, Viera Prievozníková a učitelia 
hudobného odboru: Mgr. art. Ivan Hudec, Mgr. Eva Králiková, Mgr. Petra Stra-
nianková a p. uč. František Martinec, ktorí spracovali hudobný podklad.

nepatríme...! Ozaj, akí ste vlastne 
vy? Viete sa zaradiť?

 Mgr. Alena Jaššová, šéfredaktorka 

 Od septembra ZUŠ KNM realizuje v spolupráci s NS MY zo Žiliny  projekt 
„My a divadlo“, ktorého hlavným cieľom je  poskytnúť mladým ľuďom zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia možnosť venovať sa pravidelne jedenkrát 
týždenne tanečným a divadelným aktivitám a rozvíjať sa v tejto oblasti. V sú-
časnosti  sa LDO a NS MY podarilo získať finančnú podporu na ďalší projekt 
medzinárodnej mládežníckej výmeny “Jeden za všetkých, všetci za jedného”. 
Partnerom projektu je Občianske združenie Kumakokra zo Žiliny. V projekte 
One for All and All for One pôjde o 7 dňové stretnutie od 15. do 23. mája šesť-
desiatich mladých ľudí zo Slovenska, Talianska, Maďarska, Turecka a Poľska, 
ktorí sa venujú divadlu a tancu. Stretnutie bude prebiehať v Rajeckej Lesnej. 
Jeden deň výmeny bude otvorený pre verejnosť a  22. mája bude v rámci pro-
jektu prebiehať Divadelný festival, ktorý organizátori zrealizujú v priestoroch 
kultúrneho centra Stanica v Žiline. 

ZUŠ v Kysuckom Novom Meste pomáha 
mladým ľuďom zo sociálne slabších rodín!

„Moji drahí pozostalí alebo Pohreb“ 
sa divadelníkom vydaril

25. marca 2009 sa konal VII. ročník akordeónového festivalu v rytme swingu 
a boogie- woogie. Odborná porota v zložení: Mgr. art. Martin Ďuriš, Mgr. Iveta 
Žilovcová a Mgr. Oto Mello, hodnotila výkony 29 súťažiacich zo ZUŠ celého 
Žilinského kraja. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy, a to: Denis Dubjel- 
strieborné pásmo, z triedy Mgr. art. Ivana Hudeca, Matúš Minárik- striebor-
né pásmo, z triedy Mgr. Daniely Gajdošíkovej, Simona Straková- strieborné 
pásmo, Michaela Bajánková- bronzové pásmo, z triedy Mgr. Silvie Vyšinskej 
a Radovan Svitek- bronzové pásmo, z triedy p. uč. Františka Martinca.

VII. ročník akordeónového festivalu...  
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 Ing. Marián Chovaňák je staros-
tom obce Nesluša. Táto obec je 
v podstate najväčšou obcou v re-
gióne dolných Kysúc, má 3 256 
obyvateľov. A starosta sa pochválil 
aj tým, že v regióne dolných Kysúc 
majú najväčšiu pôrodnosť. Naprík-
lad v minulom roku sa v Nesluši 
narodilo 43 detí!
– Takže naša materská škola fungu-
je veselo a my ju stále rozširujeme 
kapacitne a uvažujeme o ďalšom jej 
rozširovaní. Veď máme v MŠ vyše 76 
detí,– hovorí Ing. Chovaňák.
► Uvažujete pán starosta aj o 
stavbe bytov pre mladé rodiny?
– Máme nejakých 26 bytov v obci, ale 
nie som zástancom bytovej výstavby, 
skôr podporujem výstavbu rodinných 
domov (IBV – individuálna bytová 
výstavba). Sprístupňujeme niektoré 
lokality, pripravujeme cesty, infraštruk-
túru, skrátka stavebné pozemky na 
výstavbu samostatných rodinných do-
mov,– hovorí Ing. Chovaňák.
Obec je veľmi pyšná na svoje Cen-
trum voľného času, ktoré beží tretí 
rok, jeho návštevnosť je veľká. Má 
300 členov a skutočne sa tu robí 
veľa aktivít. V Nesluši výborne fun-
guje detský mandolínový súbor Žia-
rinka – má vyše 50 členov. Centrum 
podporuje rôzne kultúrne, pohybo-
vé a športové aktivity.
– Tu musím vyzdvihnúť prácu riaditeľ-
ky Centra – ThLic. Martiny Cvachovej, 
ktorá pracuje s veľkým oduševnením, 
má dobré nápady a vie členov dobre 
zorganizovať,– hovorí starosta Neslu-
še. Obec má 11 poslancov, hospodári s 
38 miliónovým (Sk) rozpočtom. V dedi-
ne je takmer 1 100 domov. Takže, to sú 
všeobecné údaje a poďme ďalej.
► S čím ste išli do volieb, pán 
starosta?
– V roku 1998 som kandidoval po prvý 
krát, ale nepodarilo sa to. Vtedy mi chý-
balo pár hlasov. Stal som sa však kontro-
lórom obce a musím povedať, že tak to 
asi malo byť, lebo som veľa spoznal a do-
stal som sa trochu aj k systému riadenia 
obce ako takej. Takéto skúsenosti mi 
neboli na škodu, pretože som ich naozaj 
vo veľkom zúžitkoval neskôr, vo funkcii 
starostu obce,– povedal Ing. Chovaňák.
► Keď ste o štyri roky uspeli, čo 
bolo prioritou vo Vašej práci?
– Situácia nebola v obci moc priaznivá. 
Dosť zle sa narábalo s fi nanciami, ne-
hospodárne sa využívali. Bolo skutočne 

viac než potrebné, urobiť v hospodárení 
poriadok, poplatiť nezaplatené faktúry,... 
Mali sme nabraté úvery vo výške 4,5 
milióna Sk..., od minulého roku už úver 
splácame v riadnych splátkach, aj naše 
záväzky na faktúrach sme vyrovnali. 
Keď som nastupoval do funkcie, bol tiež 
veľký problém so zásobovaním pitnej 
vody v obci. Dnes už máme zrekon-
štruovaných 3 km rozvodov vodovodu. 
Trváme však aj na výmenách prípojok 
k jednotlivým domom a to doslova až 
tvrdo, pretože ak je prípojka v nepo-
riadku, musíme dať do systému oveľa 
viac vody, ako je potrebné, čo je však 
neekonomické a v konečnom dôsledku 
na to doplácame všetci. Aj tí, ktorí majú 
prípojky v poriadku, lebo obec je ako 
jedna rodina, aj čo sa týka platieb. A tak 
poriadni doplácajú na neporiadok iných. 
Preto by som využil aj tento časopis a 
apeloval opäť na tých, ktorí si ešte stále 
nesplnili tieto povinnosti, aby tak urobili.
► Takže, voda je akousi prioritnou 
záležitosťou vašej obce...
– Áno, chceli by sme tento rok dať veci 
okolo vody defi nitívne do poriadku tak, 
aby bolo vody dosť, aby nechýbala. 
Pripravujeme aj projekty na skvalit-
nenie vody. Chceli by sme vybudovať 
nový vodojem a kúpiť zariadenie a 
technológiu na čistenie vody. Ak by 
sa nám toto podarilo, budeme v obci 
na dlhé roky sebestační a spokojní, 
že sa nám podarila dobrá vec – aj pre 
budúce generácie našich detí. Aj preto 
znášam útoky a ohováranie niektorých 
neprajníkov, či nedočkavých občanov. 
Lebo najľahšie je kritizovať a znevažo-
vať prácu iných. A väčšinou sa prezen-
tujú práve tí, ktorí sa nesnažia v ničom 
obci pomôcť,– hovorí Ing. Chovaňák.
► Takže ste trochu aj znechutený 
ľudskou zlobou...?
– Trápi ma, že niektorí ľudia za všetkým 
niečo hľadajú, ak niečo urobíte, hneď si 
myslia, že sa „to” urobilo “iba pre nieko-
ho, pre niečo”. Prečo to nemôže fungovať 
jednoducho tak, že ak obec a obecné za-
stupiteľstvo rozhodne o nejakom zámere 
alebo aktivite, lebo je presvedčená, že 
je to dobrá vec a bude slúžiť v prospech 
všetkých., tak by ľudia nemali hľadať 
v každej tejto aktivite len osobné výhody 
a čo to prinesie im konkrétne, ale pozrieť 
sa na vec z aj celoobecného pohľadu 
a chápať, aký to má význam pre ostat-
ných. Nespokojnosť s tým, že sa nerobí 
práve teraz pre nich, vedie často k úto-
kom a podozrievaniam. A keď sa potom 
neopodstatnených útokov a ohováračiek 
nakopí, doslova ste znechutený, že by ste 
najradšej so všetkým „praštili“,– dodáva 
starosta Nesluše.
 Následne v rozhovore prichá-
dzame k tomu, čo sa v obci uro-
bilo. Zrekonštruovaného bolo asi 
85 % verejného osvetlenia, obec 
je splynofi kovaná a rekonštrukcia 
miestneho rozhlasu neustále pre-
bieha a opravených je asi 80 % jeho 
kapacity. Obec hornú školu presťa-

hovala do veľkej ZŠ a v uvolnených 
priestoroch by chcela zriadiť Do-
mov dôchodcov, avšak je zložitá 
oblasť jeho fi nancovania. Ak by sme 
chceli mať tento projekt podporený 
z fondov, obec by potrebovala mať 
aspoň 5 000 občanov. 
– Uvažujeme, resp. rokujeme preto aj 
so susednými obcami, Rudinskou a Ru-
dinou, či nepôjdeme do tejto záležitosti 
spoločne. Vtedy by sa snáď zámer po-
daril. Uvidíme...,– hovorí starosta
 V Nesluši prispievajú dôchod-
com na stravu, ale nezabúdajú ani 
na chvíle, aby si ich uctili a pose-
deli chvíľu spolu s nimi – na stret-
nutiach s jubilantmi (70, 75, 80, 85 
ročnými). Taktiež funguje systém 
jednorázových výpomocí. 
– Nezabúdame ani na prejavenie úcty 
našim ženám, matkám. Oslavu robíme 
v spolupráci so školami a Centrom voľné-
ho času,– hovorí Ing. Chovaňák.
V obci pracujú aj spoločenské or-
ganizácie, politické strany, šachisti, 
futbalisti. Najmä šachisti sa zasa 
dobre rozbehli, veď kedysi bola 
Nesluša tzv. “veľmoc” v rámci okre-
su Čadca. Obecné hody sú akousi 
tradíciou, ktorá sa datuje od r. 1788, 
kedy tu vznikla farnosť a v minulom 
roku sme oslávili za účasti biskupa 
Mons. Tomáša Galisa 220. výročie 
jej vzniku. Nesluša je známa svojím 
rockovým festivalom, známym pod 
názvom ROCKNES a trvá už piaty 
rok. Je to prehliadka 12–tich roc-
kových skupín z okolia a regiónu 
a samozrejme nechýbajú hostia ce-
loslovenského formátu. Potom je to 
známy „Neslušský chomút”,– pre-
teky furmanských záprahov. Akcie 
sa robia cez leto, tešia sa obľube 
a priazni verejnosti a Nesluša je prá-
vom na ne pyšná! Ale predsa sa len 
vrátime ešte k investičným akciám 
obce. Napríklad na Dome smútku 
si vymenili urobili strešnú krytinu, 
na cintoríne vyasfaltovali prístupo-
vú cestu, položili zámkovú dlažbu 
a chcú v prácach pokračovať. Obec 
pravidelne prispieva farskému úra-
du na úhradu časti nákladov spoje-
ných s vykurovaním a osvetlením 

kostola a stará sa aj o Kultúrny 
katolícky dom Pavla Vljaška, ktorý 
je vo vlastníctve cirkvi. Na pozem-
koch farnosti je hokejbalový štadi-
ón a prebiehajú tu rôzne súťaže a už 
spomínané aktivity Centra voľného 
času. V Základnej a Materskej škole 
obec vymenila okná, vyasfaltovala 
chodníky a urobila ihrisko s ume-
lým trávnikom. Desať rokov sa ťa-
hal v obci problém s telocvičňou 
a tento rok sa konečne dokončuje 
aj gymnastická telocvičňa. Obec si 
spracúvava projekt na regeneráciu 
centra obce, verejnej zelene, komu-
nikácií, autobusových zastávok.
► Pán starosta, akú pozornosť 
venujete momentálne cestným ko-
munikáciám? Príjazdová cesta do 
obce je doslova v hroznom stave...
– To máte pravdu, ale táto cesta je 
v správe VÚC–ky a aj keď na ňu tlačíme, 
stále sa problém odďaľuje. Predtým sa 
podiel výnosu z cestnej dane dostal aj na 
obce a obec s nimi naložila podľa aktuál-
nych potrieb. Teraz výnos z cestnej dane 
prijíma a rozdeľuje VÚC–ka, a tak to aj 
vyzerá... My na svoje komunikácie vyčle-
ňujeme z rozpočtu najväčší balík fi nan-
cií peňazí Aj tento rok sme naplánovali 
145 000,– € a ak pôjde všetko tak ako je 
naplánované, budeme mať už tento rok 
všetky komunikácie v správe obce vyas-
faltované,– hovorí Ing. Chovaňák.
 Obec si v roku 2007 pripomenula 
640. výročie prvej písomnej zmien-
ky o sebe a pri tejto príležitosti 
Nesluša vydala skutočne nádhernú 
knižnú publikáciu autora Martina 
Priečka a kolektívu „Nesluša 1367–
2007“. Ide doslova o vlastivednú 
monografi u obce, ktorá vznikla 
za aktívnej spolupráce katedry et-
nológie a mimoeurópskych štúdií 
FFUCM v Trnave. Vyšla v náklade 
1 000 kusov a za vyše 350 000,– Sk! 
Je zároveň príkladným vzorom pre 
iné obce, pretože odzrkadľuje život 
obce za 640 rokov. Bezpochyby 
obohatí našu národnú knižnicu. Aj 
ja som dostala jeden exemplár do 
daru a veľmi som sa knihe potešila. 
Ďakujem!                 (pokračovanie na str. 5)
– Viete, ja som za podporu vzdelanosti 
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Katarína Kováčiková je divadelníčkou  od 
nepamäti, ako ona hovorí. V divadle sa našla, 
miluje ho a teraz ako režisérka odovzdáva skú-
senosti ďalším amatérskym hercom. Bez divadla 
skrátka nevie žiť. Ona je doslova “akčnou” ženou, 
cítiť to aj z jej rečí, niekedy nestíham sledovať 
rozhovor, lebo skáčeme z témy na tému. Ale je to 
iste preto, že vo svojom živote – ako divadelníčka 
– zažila obrovské množstvo zážitkov, stretla sa 
s mnohými ľuďmi, osobnosťami, žije život kva-
litatívne a emocionálne iste bohatší, ako tí, ktorí 
“len” prežívajú, nudia sa a nemajú cieľ.
► Nemýlim sa, pani Katarína? 
– Nie. Naozaj, ja mám stále toľko práce a toľko nápa-
dov, že aj deň mi je krátky! Ja nedokážem pochopiť, ako 
môže niekto povedať, že sa nudí. Toto slovo skutočne 
nepoznám,– hovorí pani Kováčiková, ktorá svojich diva-
delníkov miluje ako vlastné deti. Katarína hrá divadlo od 
12-tich rokov, chodila aj do ĽŠU v Žiline, na dramatur-
gické oddelenie. Zmaturovala na SVŠ a potom nadobud-
la pedagogické vzdelanie v Turčianskych Tepliciach. 
V rokoch 1996–2002 pôsobila vo Zvolenskom divadle, 
ako herečka. Zahrala si s mnohými známymi tvárami 
slovenského divadelníctva, napríklad s Jurajom Sarva-
šom, s Viliamom Rozborilom, spolupracovala s Martinom 
Porubiakom a s hercom Antonom Šulíkom z Martinského 
divadla a neskôr s jeho synom, ktorý režíroval v čadčian-
skom divadle. V žilinskom divadle pôsobila pani Katka 
v rokoch 1991 až 1996.
► Ako vlastne hodnotí divadlo pani Kováčiko-
vá?
– Ako jednu rodinu, ktorej jednotlivé články musia do seba 
správne zapadať, len tak funguje dobre a bez zádrheľov. 
 A tejto fi lozofi i učí aj svojich žiakov v Základnej 
umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste. A to 

už štvrtý rok! Nedávno oslávila 60-ku, ale skutoč-
ne na to nevyzerá. 
– Robí to asi ten fakt, že vlastne nemôžem zostarnúť. 
Cítim sa plná síl a stále niečo nové chcem objavovať 
a napísať. Aby sa to naše hovorené slovo – v podobe 
pekného divadelného predstavenia, šírilo ďalšie roky. 
Možno mi k mojej životnej sile pomohla aj turistika, 
ktorú veľmi milujem a taktiež práca. Akákoľvek práca. Ja 
nemôžem povedať, že niektorú prácu nemám rada. Aj tu 
sa držím hesla, že práca nemôže človeku ublížiť, môže 
ho len zušľachtiť,– hovorí pani Katarína.
 Na mňa pôsobila pani Katarína Kováčiková, ako 

„Človek by nemal zabúdať na to, že okrem žalúdka má mať aj dušu sýtu“,- hovorí divadelníčka Katarína Kováčiková  

a vštepovanie histórie a národnej kultúry 
do našich občanov a detí – som úprimne 
naklonený a podporujem to „všetkými 
desiatimi.” Aj teraz s Ing. Jánom Gre-
šákom by sme chceli vydať jeho knihu 
príbehov z regiónu. Teším sa na ňu. 
Snažíme sa aj naše deti viesť k čítaniu, 
k  štúdiu našich tradícií, našej histórii re-
giónu, atď.,– hovorí Ing. Chovaňák.
► Čo sa Vám nepáči pri Vašej 
práci?
–  Administratívna zaťaženosť – naprík-
lad, že sa veľmi skomplikovalo účtov-
níctvo malým obciam (programové roz-
počtovanie). Viete, keď obec je malá a 
nemá na zaplatenie ďalších zamestnan-
cov, je to veľký problém a je to – podľa 
mňa – skutočne zbytočná byrokracia!
► Pán starosta a ktoré ďalšie 
organizácie by si zaslúžili v obci 
pozornosť?
– Máme okolo 70 členov v organizácii 
zdravotne postihnutých. Veľmi dobre 
u nás pracuje Červený kríž. Je to je-
den z najlepších kolektívov kysuckého 
regiónu. Chodia na odber 2–3 do roka, 
40 až 50 ľudí! Obec fi nancuje hasičov 
a podporuje aj futbal. Teraz sa však si-
tuácia trochu skomplikovala, ale nebu-
deme to podrobnejšie rozvádzať. Ne-
sluša sa môže pochváliť tiež najväčším 
ihriskom s umelou trávou a osvetlením 
na okolí!
► Čo Vám práca vzala?
– Určite mi zobrala osobný život a sú-
kromie. A samozrejme zasahuje aj do 
rodiny.

► A inak, ako hodnotíte svoju 
obec, ako takú?
– Myslím, že je v norme ako iné! Žijú 
tu dobrí a príjemní ľudia, ktorých mám 
rád a pre ktorých rád podstúpim aj 
konfl ikty s tými, ktorí sú stále s niečím 
nespokojní, ktorí zbytočne rozťahujú 
malé nedorozumenia do veľkých roz-
merov, až do súdov. Pritom by mohli 
mnohé veci riešiť normálnym kompro-
misom, dohodou, pochopením. 
► Myslíte, že sa medziľudské 
vzťahy zhoršili?
– Áno, akoby úplne vymizol zdravý sed-
liacky rozum. Aj keď si veci vysvetlíme 
“po lopate”, pragmaticky, bez emócií,– za 
chvíľu si zasa tí istí robia napriek a už sú 
v novom spore. Ako začarovaný kruh. 

► Vaše slovo na záver, pán 
starosta?
– Želám si pokoj v mojej obci. Dedina 
bola vždy miestom, kde človek chodil 
načerpať sily. Aby oddýchol. Dnes sa 
veľa hovorí o rozvoji turizmu. Nemám 
nič proti tomu, ale zasa ani to netre-
ba preháňať. Lebo každá minca má 
dve strany. Prináša to so sebou nové 
problémy, ale aj narušenie pokoja 
života. Netreba preto preceňovať vý-
znam turizmu. U mňa je ťažisko v prá-
ci a v živote starostu na spokojnosti a 
pohode obyvateľov mojej obce – Ne-
slušanov. Obec je v prvom rade naša. 
Ak sa budú cítiť dobre naši ľudia a 
budú spokojní, s o to väčšou rados-
ťou príjmu aj turistov a návštevníkov 

obce. Napĺňa ma spokojnosťou, keď 
vidím, že naši občania, ich deti, sa te-
šia v Centre voľného času, zo svojich 
aktivít, že naše ihriská sú stále plné. 
Dokonca k nám chodia aj športovci zo 
susedných obcí – z Kysuckého Nové-
ho Mesta, z Ochodnice, z Rudinskej. 
Skrátka, že sa upevňujú aj vzťahy so 
susedmi, s ich rodinami, so školami... 
Naše úsilie tak zbiera plody tvrdej 
práce a môžeme v obci byť na ňu 
všetci hrdí. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa snažia skvalitňovať prostredie na-
šej Nesluše, ktorí pomôžu, keď treba. 
Pozitívny prístup posúva veci vždy 
viac k cieľu. 

dáma s piatimi „P”: pekná, priamočiara, prostore-
ká, príjemná a pozitívna. S nadčasovým pohľadom 
na svet a ľudí, chápajúca ich slabiny, tešiaca sa z 
ich radostí. Podľa nej je človek tvor omylný, ale, 
ak sa pošmykne, zaslúži si druhú šancu a povzbu-
denie. Na druhej strane – nemal by dôveru a vieru 
ľudí zneužívať. A to je vlastne aj jej životná fi lozo-
fi a. Hovorí, „ži a nechaj žiť”, čo chápe do bodky 
– v každej oblasti ľudského života.
► A slová na záver?
– Využila by som časopis Kysucký Žurnál a poďa-
kovala mojim kolegom za ich spoluprácu a ľudské 
chápanie všetkého, čo robíme. Aj za to, že sa chá-
peme, že sa stretávame, že spolu nacvičujeme diva-
delné predstavenia, že sa spolu tešíme, aj niekedy 
trápime. Lebo niekedy aj ja vybuchnem od nervozity 
a veru si na “svojich” hercov pokričím. Potom ma to 
samozrejme mrzí. Chcem vyzdvihnúť prácu Stanka 
Baču z Rudiny, ktorý má krásne ľudské vlastnosti, 
pomáha mi s maľovaním, s vytváraním rekvizít, robí 
bulletiny,... Naposledy sme pracovali na divadelnom 
predstavení “Moji drahí pozostalí... Pohreb” a verím, 
že tohtoročná aprílová premiéra sa divákom páčila. 
Ďakujem Jojkovi Gavlákovi, Ing. Majkovi Kandrikovi, 
Lenke Káčeríkovej, Daliborovi Gvotovi, Miroslave 
Kotekovej, Vierke Prievozníkovej a Ing. Mikimu Kubí-
kovi – za dobrú prácu, tvrdú prípravu, oduševnenosť 
a to, že na úkor svojho času robia aj niečo pre dru-
hých, čo robí náš život krajším, plnofarebnejším a kul-
túrne bohatším. Dnes, keď vládne tvrdý kurz peňazí 
a bohatstva, je duševná potrava oveľa dôležitejšia, 
ako kedykoľvek predtým. A človek by nemal zabúdať 
na to, že okrem žalúdka, má mať aj dušu sýtu,– uza-
tvára rozhovor pani Katarína. 

  strany spracovala: Alena Jaššová
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Manželia Jantošíkovci vlastnia stavebniny na Rudinskej ceste 
v Kysuckom Novom Meste, známe pod názvom STAVEBNINY Stavmont, s.r.o. 

►Ale ako začínali, ako si na svoje začiatky 
spomínajú Ivetka a Rudolf Jantošíkovci, ktorí 
bývajú v Nesluši...? 
Hovorí Ivetka: – Najprv sme mali firmu pod náz-
vom Jantó. Keď sme neskôr založili „eseróčku“, 
tak sme prešli na tento druhý názov. Začiatky 
boli samozrejme nesmierne ťažké, manžel mal 
spočiatku – ešte pred stavebninami, malú sta-
vebnú firmu, kancelária bola vlastne doma a ja 
– vtedy na materskej, som mu začala „okolo pa-
pierov“ pomáhať – a už mi to ostalo. Po čase 
manžel stavebnú firmu zanechal a začal sa ve-
novať obchodnej činnosti – predaju stavebného 
materiálu. Tie naše prvé stavebniny sme mali na 
Rudinskej ceste (poniže Papučíka), kde sme boli 
v prenájme. Chceli sme priestory časom odkú-
piť, ale nebolo možné sa s majiteľom dohodnúť 
a tak sme natrafili na tieto – súčasné priestory 
a tu skrátka fungujeme dodnes. Keď ti poviem, 
že sme začínali predaj s jedným regálom nára-
dia, uveríš mi?
►Fakt mi to znie – ako odvaha, ale každý neja-
ko začínal, – dopĺňam Ivetkine spomienky. 

– Aj s počítačom som mala spočiatku veľké 
problémy, trávila som veľa času nad ním, kým 
som mnohé veci pochopila a kým „do toho“ 
došla, – pokračuje sympatická Iveta Jantoší-
ková, inak veľmi elegantná a príjemná dáma. 
– Môj syn Roman sa vedel postarať o dcérku, 
keď som musela byť v práci, ale pomohla tiež 
mama. A musím povedať, že manžel Rudo, je 
do každej roboty. Keď treba – predáva, keď tre-
ba – odšoféruje, pomôže pri miešaní malty, on 
sa roboty nebojí. Navyše si vypestoval veľmi 
pekný vzťah so zákazníkmi a to potom ide s fir-
mou celé roky. Napríklad jemu nebolo ťažko, ak 
zákazník potreboval hoci v sobotu poobede ce-
ment, odskočiť z Nesluše do Kysuckého Nového 
Mesta – a predať mu v obchode, čo potrebuje... 
No, koľkí to urobia? Ale potom sa aj čudujú, že 
strácajú dôveru u zákazníkov. Na druhej strane, 
už to niekedy ide až do krajností, keď je zjavné, 
že dotyčný zneužíva takúto ústretovosť a doslo-
va otravuje. Ale aj to sme sa už naučili rozoznať. 
A nato som tu ja, ktorá povie aj tvrdšie, aj pohro-
zí prstom, lebo Rudko – ten naozaj je taký, ktorý 

sa snaží za každú cenu vyhovieť, ale aj tu treba 
dodržať určité hranice – aj keď ide o zákazníka. 
No a potom sa hovorí, že ja som tá zlá a on je 
dobrý, ale čo už, niekto musí povedať aj tvrdšie 
slová, – smeje sa Ivetka.
 A plne jej dávam za pravdu, a určite aj ďal-
ší, ktorí poznajú, že dobrotu človeka veľakrát 
iní až nadmieru zneužívajú. Inak, v Staveb-
ninách manželov Jantošíkových sa aj ich 
zamestnanci správajú k zákazníkom veľmi 
úctivo, poradia, pomôžu. Cítiť tu takú príjem-
nú – uvoľnenú atmosféru, všade je čistuč-
ko, poriadok. Vôbec sa nečudujem, že sem 
chodia zákazníci radi nakupovať. Tam, kde 
je napätie, zlá atmosféra, dusno, nevraži-
ví majitelia a utrápení zamestnanci, tam to 
v každom rohu obchodu cítiť. Ale Jantoší-
kovci si vytvorili zo svojej fi rmy naozaj dobre 
fungujúcu spoločnosť, s dobrými medziľud-
skými vzťahmi a ochotou k zákazníkovi, 
ktorého požiadavky v plnej miere rešpektujú 
a chcú mu pomôcť. Aby sa k nim znovu 
a znovu vracal. A vracal sa rád. V obchode 
sa pomaly chytá syn manželov Jantošíko-
vých, Roman, ktorý sa chystá na štúdium na 
vysokej škole. Dcérka je mladšia. 
►Ako zvyknete relaxovať? 
– Nebudeš mi veriť, ale my snáď posledné tri 
roky, čo trošku chodíme relaxovať, lebo skutoč-
ne tej roboty a starostí bolo toľko, že sa nedalo. 
Ale teraz je kolektív naozaj zohratý a pomôže aj 
syn, tak občas vypadneme. Aj v tomto roku sme 
boli trochu lyžovať, – hovorí Ivetka Jantošíková. 
►Takže, synátor sa chytá práce vo fi rme, a to 
je dobre, či nie?
– Ja som ho posielala, nech ide niekde do sveta 
– trošku „poskusovať“ a doniesť možno aj dob-
ré nápady, ale on nechcel. My sme tak na seba 
– ako rodina veľmi naviazaní. Mám ozaj dobré 
deti, šikovného manžela, firma funguje, čo viac 
si možno želať? Snáď len to zdravie, ktoré aby 
nikdy nechýbalo, lebo tam, kde chýba, nič vás 
neteší, – hovorí Iveta Jantošíková.
►A čo všetko v obchode ponúkate?
– Každý, ktorý robí a potrebuje stavebniny, vie, 
čo u nás dostane (stavebný materiál, dlažby, teh-
ly, polystyrén, omietky, kvádre, inštalačný mate-
riál, škridle, dvere, obkladačky, elektronáradie, 
spojovací materiál, všetko na dom a  záhradu, 
atď...). Máme pravidelné akcie, ponúkame tovar 
za výborné ceny a je samozrejme vždy možné 
dohodnúť zľavy. 
►Ivetka, na záver trošku fi lozofi e. Aké máš 
túžby, plány?
– Želám si s celého srdca zdravie a šťastie pre 
všetkých ľudí dobrej vôle, samozrejme pre svoju 
rodinu, priateľov, aby sme ďalej zveľaďovali fir-
mu a skvalitňovali služby pre našich zákazníkov, 
pretože máme našu prácu radi. Ako matka si 
želám, aby moje deti boli zdravé a úspešné, aby 
vyštudovali. Ako človek si želám, aby sa ukľud-
nili vzťahy medzi ľuďmi a celkovo situácia – nech 
sa vylepší. Nech sa rozjasnia dni, ako sa hovorí. 
Lebo, keď je pokoj, hneď je všetko krajšie a jed-
noduchšie.

spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Váš finanèný poradca – Dana PINÈIAROVÁ, 
riadite¾ka krajskej poboèky Žilina, tel.: 0905 345 800

MÄSO
ÚDENINY

Marcel Svrèek
tel.: 041 421 46 67 
Komenského 1287
Kys. Nové Mesto
ponúka:
● vždy èerstvé a kvalitné mäso rôznych druhov
● chutné mäsové výrobky – nárezy, salámy
    klobásy, jaternice, paštéky...

NOVINKA! 
● ponuka bezlepkových potravín
● peèené prasiatka na rodinné a firemné akcie 
    pod¾a vašich objednávok

...za kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísś...

STAVEBNINY STAVMONT, s.r.o., 
to je aj:

►rýchlosť vybavenia vašej požiadavky,
►kvalita dodaného tovaru,
►dobré ceny,
►...a ešte lepšie zľavy

otváracie hodiny:
ut.–št. 7.00—16.30 hod. 
 piatok 7.00—17.00 hod.
 sobota 6.30—12.00 hod. 

VIEME VYBAVIŤ AJ VÄÈŠIE OBJEDNÁVKY

Otvorené denne, 

okrem nedeľe

“...všetko, čo váš dom, byt, chata, 
ale aj záhrada potrebujú...“
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tel: 041/421 38 28, 041/421 59 80/81, fax: 041/421 37 50, 
e-mail: skalka@auto-stop.sk
Vás pozýva do svojich moderných priestorov v malebnom 
prostredí Kysuckých vrchov, na hlavnej trase zo Žiliny do Poľska.
Poskytujeme: 
■ celoročné ubytovanie,
■ celoročné stravovacie služby na vysokej európskej úrovni za rozumné ceny,
■ saunu, whirpool, posilňovňu,
■ zimné športy,
■ pešiu turistiku a cykloturistiku.
Budete príjemne prekvapení kvalitou našich služieb!

Prišli ste o prácu na Kysuciach?
 Možno by ste mohli skúsiť iný región, bližšie k Trnave a Bratislave, kde je pracov-
ných možností viac. Bytová situácia je tu tiež o niečo výhodnejšia pre klienta, pretože 
je väčšia konkurencia. Bývať možno v galantskom, či šalianskom regióne. Dochádzka 
do práce nie je problém, pretože funguje výborné autobusové, ale aj vlakové spojenie. 
A viete, že bratislavský kraj má najmenšiu nezamestnanosť, ale aj najvvyššie zárob-
ky? Nechcete sa presvedčiť? Momentálne sú v Šali vo výstavbe nové byty, takže by 

ste mali aj kde bývať. Nuž, všetko je Vašim rozhodnutím. Chopiť sa ponúkaných mož-
ností, vyskúšať nové prostredie, zamestnať sa síce inde, ako ste doteraz boli zvyknutí, 
ale kde je perspektíva dlhodobého zárobku a istoty väčšia, to je dnes dôležité. Dnes 
už nemožno uvažovať tak, že prežijeme na jednom mieste celý život. Trhové hospo-
dárstvo nám to nedovoľuje. Možno sa budeme musieť naučiť, že sa budeme sťahovať 
častejšie, ako sme boli zvyknutý kedysi za socializmu. Ak chceme žiť a zabezpečovať 
si kvalitnejšie podmienky k životu aj našich potomkov, budeme musieť začať uvažovať 
aj s takýmito možnosťami. Budúcnosť si každý z nás riadi sám. Len od neho záleží, či 
sa odovzdá osudu, alebo si ho vylepší, či zhorší. Nuž..., čo Vy nato?              redakcia

Motel Skalka Radoľa 

 Druhú májovú nedeľu oslavujeme sviatok našich mami-
čiek. Každý z nás si preto rád na ňu spomenie a obdaruje 
ju milou pozornosťou, aby sa jej poďakoval za jej lásku 
a trpezlivosť. Veľmi rada vám pomôžem vybrať z našej 
ponuky, z kozmetiky Avon.
Čo teda doporučiť?  Každá žena sa poteší kvalitnej 
kozmetike: Balíček dekoratívne kozmetiky: nový jagavý 
rúž s efektom lesku, Glazewear (6,94 €) + špirálu novinku 
Super Full, ktorá dodáva riasam 5-násobný objem a 
teraz ju ponúkame v intenzívnej čiernej farbe (7,27 €). 
Horúcou novinkou sú očné tiene v trendových odtieňoch, v 
luxusnom balení v tvare oka (7,27 €) alebo našu najnovšiu 
voňu z dielne francúzskeho návrhára Christiana Lacroix 

Jana Duranová, AVON – zónová manažérka pre Kysuce a Oravu, AVON Centrum Kysucké Nové Mesto 
Námestie Slobody 2295 (bývalá predajòa Drobèek), t.è. 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk  Otvorené: v pondelok a v piatok od 10.00 – 16.30 hod.

˘

Rubriku „Avon-u“ vedie: 
Jana ÏURANOVÁ

AVON
 ku 

Dòu 
matiek

Absynthe. Je to úžasná vôňa, plná jarnej inšpirácie spoje-
nej s extravagantnými tónmi Paríža… alebo klasika, ktorou 
nič nepokazíte. Vône, ktoré naším mamám pripomenú 
ich mladosť, lebo sú inšpirované módou a nezávislosťou 
50-tych a 60-tych rokov. Je to toaletná voda 50´Glam 
a 60´Mod. (18,56 €)  Ak ste si nie istí, aké vône obľubuje 
Vaša mama, vynikajúcim darčekom bude naša bižutétia. 
Luxusná kolekcia vyrobená z kryštálov Swarovsky, (37,20 
€), náramok Galia pozlátená 22-karátovým zlatom, (7,60 
€)  alebo postriebrená retiazka s 5 rôznymi príveska-
mi,(6,61 €) prípadne kabelka alebo elegantné hodinky. To 
všetko si v našej kancelárii môžete pozrieťa vyskúšať. 
Želám krásny Deň matiek!
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Motel Skalka v Radoli sa vybavením, zariadením, interiérom a poskytovanými 
službami, radí medzi jeden z najkvalitnejších zariadení tohto typu na Kysuciach! 
 Motorest Skalka v Radoli písal svo-
ju históriu už pred rokom 1989 – teda 
v bývalom režime. Aj vtedy slúžil na 
rôzne posedenia, spoločenské po-
dujatia, svadby, rodinné či firemné 
oslavy. Ako adolescenti sme tam 
chodili so svojimi láskami na vyprá-
žaný syr s hranolkami a „dvojky vína“ 
a tajne sme sa po ceste bozkávali... 
Samozrejme, že nebolo toľko áut 
ako dnes, aj život bol pokojnejší, 
ale aj „Skalka“ nevyzerala tak – ako 
dnes, keď ju vlastnia manželia Hanka 
a Zdeno Ševčíkovci zo Snežnice. Za-
mestnávajú okolo 40 zamestnancov 
a ich majetkom sa tento motorest stal 
v roku 2001. Ďalších 5 rokov boli rok-
mi úverov a odriekania si všetkého, 
pretože motorest prešiel kompletnou 
rekonštrukciou. Keďže viem, ako vy-
zeral vtedy a ako vyzerá teraz, – som 
doslova očarená a vzdávam skutočne 
– hold tvrdej práci oboch manželov, 
ktorí to zvládli na výbornú a Motel 
Skalka sa vybavením, zariadením, in-
teriérom a poskytovanými službami, 
radí medzi jeden z najkvalitnejších 
zariadení tohto typu na Kysuciach! 
Hanka, majiteľka predtým robila 
čašníčku, takže vedela, čo asi táto 
práca bude obnášať po profesionál-
nej stránke. Dokonca robila čašníčku 
práve v tomto motoreste. Manželia 
Ševčíkoví vlastne začali svoje pod-
nikanie už začiatkom 90-tych rokov, 
a to v obchode s náhradnými dielmi. 
Tento druh podnikania na Kysuciach 
absentoval a tak ho rozbehli. Chodili 
nakupovať náhradné príslušenstvo 
do zahraničia. 
– Spomínam si na tieto roky, ako dosť 
zložité, veď deti boli ešte malé, my sme 
s manželom museli kvôli obchodu od-
ísť, peňazí zbytočných nebolo, a tak 
sme veru veľakrát prespali aj v aute. 
Takže sme si užili aj takéto ponižujúce 
podmienky a to tí, ktorí nikdy nepodni-
kali, nepochopia „tvrdý podnikateľský 
chlebíček“, ani to trápenie, ktoré v za-
čiatkoch sprevádza mnohých malých 
podnikateľov, – hovorí pani Hanka.
 Inak, obchod s náhradnými dielmi 
– AUTOSTOP, neustále rozvíja svoju 
činnosť a nájdete ho priamo v areáli 
Motelu Skalka (keď prichádzate uvi-
díte ho vpravo). Zoženiete tu auto-
súčiastky na európske, japonské, aj 
kórejské vozidlá. Darí sa mu celkom 
slušne a ako hovorí pani Hanka, ak 
je strata v hospodárení motela – po-
môže práve predajňa – a naopak. 
– Pôvodne sme chceli na Skalke urobiť 
autosalón, taká bola prvá myšlienka. 
Ale nakoniec sme sa rozhodli tak, ako 
to funguje teraz, – hovorí Hanka Šev-
číková. Motel Skalka a predajňa auto-
súčiastok tak dnes úspešne napredujú 
a manželia si z neho vytvorili akýsi 
rodinný podnik, pomáhajú aj synovia, 
rodina atď... Skalka poskytuje ubytova-
cie služby 24 hodín denne, má kapacitu 

dúca, ktorá má pochopenie pre bež-
né ľudské problémy, vyjde v ústrety 
svojim podriadeným, oceňuje ich 
prácu, pomôže im ak treba, vybaví 
pre nich čo treba, idú spolu na dovo-
lenku, navštívi ich, ak sú hospitali-
zovaní v nemocnici, pomôže, ak ich 
trápia rodinné problémy, atď...
– Za veľa im vďačím, sú to skrátka „moji 
ľudia“ a keď im môžem, tak pomôžem. 
Snažím sa, aby sme mali medzi sebou 
dobré vzťahy, lebo v napätí sa ťažko 
pracuje, – hovorí pani Hanka. 
 Teraz ju napríklad veľmi trápi to, 

okolo 36 miest. Čo sa týka reštauračnej 
časti – tu je kapacita 85 ľudí a 70 ľudí 
v salóniku. Hostia môžu využiť v pries-
toroch motela tiež relax centrum, sau-
nu, whirpool, či posilňovňu. Každá 
izba má vlastné sociálne zariadenie, 
sprchu, televízor. Stavba prešla úplnou 
rekonštrukciou, interiér, zariadenie je 
na kvalitnej úrovni. Čo sa týka stravy – 
v  jedálnom lístku nájdete desiatky špe-
cialít – z rôznych druhov mäsa, stravu 
pre vegetariánov, ale tiež sladkosti pre 
malých a veľkých „mlsáčov“. Motel
Skalka vyšiel v ústrety napríklad tiež 
Základnej umeleckej škole 
v Kysuckom Novom Meste, 
ktorá si v jej priestoroch vysta-
vovala výtvarné dielka svojich 
žiakov a ostali tu dones, ako 
obrazy na stenách. Doslova 
sem pasujú a skutočne skráš-
ľujú prostredie. 
► Akí sú hostia?
– Všelijakí, slušní, drží, nečis-
tí, ale aj zlodeji. Poberú z izby, 
čo sa dá, alebo poškodia in-
teriér. Našťastie, tých lepších 
je viac. Ale aj tak ma zaráža, 
že stále musíme „bojovať“ 
s takými všelijakými indivídu-
ami,– hovorí pani Hanka. 
 Ako sa vyjadrili samotní 
zamestnanci Motela Skalka, 
pani Hanka je veľmi prísna,
ale zároveň chápajúca ve-

že pri moteli zrušila SAD autobuso-
vú zastávku, hoci tam predtým celé 
roky bola a je úplne opodstatnená, 
pretože nie každý má auto, ak sa 
sem chce dostať a zvlášť je prob-
lém u zamestnancov, ktorí nemajú 
auto, nemajú sa ako dostať do prá-
ce. Doslova ich ona – ako majiteľ-
ka, musí veľakrát odviesť, priviesť 
atď...
– Chcela som aj na vlastné náklady 
urobiť túto zastávku, ale nepovolili mi 
to, lebo vraj v priestoroch zastávky je 
už odbočka na motel, a to „dokopy“ nej-
de. Takže, ani z voza, ani na voz. Obrá-
tila som sa s podnetom aj na Mestský 
úrad v Kysuckom Novom Meste, ale 
bezúspešne. „SAD-ka“ – tvrdí, že, ak 
sa zruší odbočka na motel, zastávku 
povolia, ale inak sa to nedá, lebo je 
to proti bezpečnostným predpisom. 
A takto sa točíme v začarovanom kru-
hu, – sťažuje sa pani Hanka. 
 Jedno pravda je, že určite by sa 
riešenie našlo (napríklad posunúť 
zastávku o 100–200 metrov ku KNM 
alebo k Žiline), lebo autobusová 
zastávka pri Skalke je na mieste. 
Ako kvôli zamestnancom tohto za-
riadenia, tak pre hostí. Apelujeme 
aj prostredníctvom tohto článku 
na kompetentných – skúste po-
môcť! Navyše, ak chce majiteľka 
Skalky ešte aj uhradiť náklady na 
zriadenie tejto zastávky. Alebo na-
ozaj v našom štáte nevieme vyrie-
šiť takýto úplne bežný problém? 
Tak potom sa nečudujme, že veľké 
veci u nás stoja. No a ešte k Mote-
lu Skalka. Ja osobne som častým 
návštevníkom tohto zariadenia, 
pretože využívam jeho ubytovacie 
služby. Musím jednoznačne potvr-
diť, že je tu čisté, útulné a príjemné 
prostredie, moderné vybavenie, 
vkusne zariadené izby a výborná 
kuchyňa! Doporučujem – aj nároč-
ným hosťom!!! 

pripravila Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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 Ing. Štefan Mrenka je prvým mužom 
Kysuckého Lieskovca iba v prvom vo-
lebnom období, ale na živote obce sa to 
už začalo prejavovať. A to „odbilo” iba 
polčas. On sám pôvodne nemal záujem 
kandidovať. Napokon do volieb vstúpil 
na podnet mnohých občanov. 
– V podstate je Kysucký Lieskovec 
akýmsi lídrom okolitých obcí a z hľadis-
ka ďalšieho napredovania obce musíme 
niečo urobiť, lebo nám občania v hojnej 
miere za minulé roky odchádzali,– začal 
rozhovor starosta, Ing. Mrenka, ktorý je 
rodákom z tejto obce a hovorí o sebe, že 
je silný lokálpatriot. Pred kandidovaním 
pôsobil už vo verejných funkciách, ako 
poslanec obecného zastupiteľstva svojej 
obce – a tak vlastne mu problémy, ale aj 
potreby občanov – nie sú neznáme. 
 Ing. Mrenka je známym podnikateľom 
kysuckého regiónu už vyše 10 rokov 
a vo veľkej miere z peňazí firmy podpo-
roval školy, kultúru, farnosť obce, hasi-
čov, záhradkárov, kresťanskú mládež, 
stolný tenis a hlavne futbal vo svojej 
obci. Je od roku 1994 prezidentom fut-
balového klubu Kysuckého Lieskovca, 
známeho pod názvom REaMOS. Futba-
listi Kysuckého Lieskovca v roku 2004 
hrali II. ligu! Veľký úspech, na ktorý sú 
občania, ale aj ďalší fanúšikovia, veľmi 
hrdí. Do volieb išiel Ing. Štefan Mrenka 
s veľkými plánmi, ktoré by chcel samoz-
rejme naplniť. Nedá sa to okamžite a tak 
rýchlo, ale mnohé veci v prospech obce 
Kysucký Lieskovec sa už naštartovali.
► Poďme sa trochu porozprávať, 
pán starosta o tom, čo sa Vám už za 
uplynulé dva roky podarilo?
– Prvé kroky viedli jednoznačne k tomu, 
aby sa vytvorili podmienky pre naplnenie 
bodov môjho volebného programu, ktorý 
bol tvorený jednoznačne z tých potrieb, 
ktoré v obci vyvstali ako bežná potreba 
súčasnosti. Napríklad sme odstraňovali 
na vodovode závažné poruchy, z envi-
ronmentálneho fondu sa koncom minu-
lého roka podarilo v Kysuckom Lieskovci 
získal vyše 4 500 000,– Sk, z čoho by sa 
mala postaviť vetva číslo 18, ale aj ďalšie 
vetvy v rámci PD III. a IV. stavba. Pripra-
vujeme tiež výstavbu bytov. Projekt na 22 
+ 8 bytov je pripravený. O byty je záujem, 

už teraz máme vyše 100 žiadostí,– po-
chválil sa starosta Kysuckého Lieskovca.
 „V časti Rovne začali výkupy pozem-
kov. Mala by tu stáť veľká obecná chata, 
s kapacitou 50 lôžok, ktorá by mala slúžiť 
na obecné účely, slávnosti, detské poby-
ty, občianske zábavy, posedenia. Je to 
skutočne pekná oblasť a už tam máme aj 
kaplnku a prebiehajú tu omše pri rôznych 
slávnostných príležitostiach“,– pokračuje 
Ing. Štefan Mrenka. 
 Inak, po nástupe Ing. Mrenka začal 
v obci vychádzať aj časopis „Lieskov-
ský spravodaj”, kde poskytuje obecná 
samospráva aktuálne informácie o dia-
ní v obci, čo sa urobilo, čo sa pripravu-
je. Prezentujú sa tu školy, spoločenské 
organizácie, športové aktivity.
► Vráťme sa však späť k tomu, čo 
sa v obci podarilo urobiť za uplynulé 
dva roky Vášho volebného obdobia, 
pán inžinier?
– Spracovali sme veľa ťažkých projektov 
a žiadostí, aby sa zrekonštruovali a dali 
do poriadku viaceré spoločenské oblasti 
života obce, ide o školu, škôlku, ZUŠ-ku, 
vodovod, 200 kubíkový vodojem a už 
spomínaná výstavba bytov. Projekt na 
separovaný zber – nákup nádob na sepa-
ráciu v našej obci, na verejné osvetlenie, 
na kanalizáciu, výstavbu centra obce, za-
stávky a chodníky. V roku 2008 sa nám 
podarilo získať 2,5 milióna Sk pre Základ-
nú školu a pre Centrum voľného času až 
4,5 milióna Sk! Chceme nájsť nové vrty, 
aby sme naše vodojemy zásobovali do-
mácimi prameňmi. Mám úprimný záujem 
a je to aj potreba súčasnosti – rozšíriť 
územný plán obce a tak využiť funkčnosť 
územia v intraviláne, aj extraviláne. Veľ-
mi dôležitá je aj snaha – odkanalizova-
nie celej obce, veď máme čističku a ide 
len na 1/3 výkonu! Čo sa týka obecného 
vodovodu, staré rozvody išli po poliach, 
samozrejme vznikajú tým veľké straty, je 
preto potrebná jeho rekonštrukcia. Nové 
potrubie by malo byť vedené po komu-
nikáciách. Rekonštruujeme aj obecný 
rozhlas, pretože chcem, aby staré oce-
ľové stĺpy, ktoré niesli rozvody rozhlasu, 
zmizli z obce, znehodnocujú jej výzor. Do 
verejného osvetlenia dávame úsporné 
žiarivky. Na Ministerstvo hospodárstva 
SR bol podaný projekt na komplexnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tým 
samozrejme, ak to vyjde – obec ušetrí 
nemalé finančné prostriedky. V obci 
sme si rekonštruovali aj cesty na cinto-
ríne. V Základnej škole sa vymenili okná, 
zrekonštruovali sa záchody, splašková 
kanalizácia. Máme ihrisko s umelým tráv-
nikom. V krátkej budúcnosti plánujeme 
dať “nový kabát” Domu smútku a chcel by 
som zmodernizovať naše obecné námes-
tie. Postaviť tu polyfunkčný objekt, ktorý 
by mal mnohostranné využitie. Sídlil by 
tu obecný úrad, amfiteáter, prenajímali 
by sa tu priestory organizáciám, možno 
firmám. V júli by sme tu mohli robiť naše 
„Hodové slávnosti”. To je dvojdňová 
záležitosť, kultúrnospoločenská akcia, 
spojená s programom, zábavou, relaxom 
občanov a ich rodín, známych a hostí. 

„Väč čCPQ X � O Q LG L� Q D E G � UÕ � O KNÈ � ľW F KC�
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Inak oslavy robíme aj na Silvestra, ob-
čan dostane kapustnicu, vínko, poviem 
záverečnú reč. Aktivity boli od občanov 
pozitívne prijaté...,– hovorí s hrdosťou 
Ing. Štefan Mrenka. 
► Pán starosta, Vy hovoríte o Vašej 
práci a plánoch s takým úprimným 
zanietením, že by Vám mohli mnohí 
závidieť, samozrejme v dobrom...
– Áno, moja filozofia je o tom, aby sme 
si skvalitňovali a spríjemňovali život, ak 
to ide. Som profesiou stavbár, a tak mám 
aj ako koníček – vytváranie a tvorbu nie-
čoho nového a pekného. A mám zmysel 
pre detaily – vylepšiť, skrášliť priestor 
okolo mňa. Je len na škodu, že aj v ta-
kýchto snahách – pomôcť obci, pomôcť 
druhým, narážate na odpor neprajníkov, 
ktorí majú snahu znechutiť a znepríjem-
niť – každé úsilie tých druhých, ktorí chcú 
niečo robiť. No, ale s týmto sa nedá nič 
robiť. Na takéto údery narážajú, čo viem, 
aj ďalší starostovia, v podstate “pod chví-
ľou”. Skrátka, ľudská neprajnosť, závisť, 
či zloba – bude vždy, čo svet svetom 
bude. Mňa to od práce neodradí, ale zby-
točne sa predlžujú termíny dokončenia 
akcií, vybavovanie záležitostí, atď... To 
by si mali uvedomiť tí, ktorí do všetkého 
iba rýpu a – prepáčte za výraz, ale inak 
nič nerobia, akurát “kecajú”. Ja napriek 
všetkému mám svoju obec rád a budem 
spokojný, ak sa mi pre ňu podarí vybaviť 
a urobiť to, čo občania potrebujú. Lebo 
väčšina občanov je ústretová a zaslúžia 
si kvalitne a dobre bývať. Občania nám 
pomáhajú pri rôznych akciách, pri uprato-
vaní, robia si tiež pravidelné poriadky na 
svojich súkromných priestoroch.
► Pán starosta, ste vraj veľmi hrdý 
aj na ďalšiu obecnú záležitosť a tou 
je Základná umelecká škola, ktorá už 
patrí od minulého roku pod správu 
Vašej obce, teda je Vaša Kysuckolies-
kovská...
– Áno, zaregistrovali sme si 1.9.2008 

Základnú umeleckú školu v Kysuckom 
Lieskovci, čím sa teda začala písať jej 
história. Poviem otvorene, mal som 
o niečo takéto osobný záujem. Mal som 
to aj vo volebnom programe. Požiadal 
som Ministerstvo školstva o zaradenie do 
siete ZUŠ, a ... podarilo sa! Okamžite sa 
začalo s rekonštrukciou priestorov, ktoré 
sa nachádzali v budove materskej školy 
na prízemí. Má už aj pobočku v Nesluši. 
Čo sa týka našej ZUŠ-ky, navštevujú nás 
žiaci aj z okolitých obcí, napríklad Lod-
no, Ochodnica, Dunajov, Povina, Čadca 
a tiež Kysucké Nové Mesto. ZUŠ má oko-
lo 200 žiakov!
► Ale aj ďalšie spoločenské organi-
zácie sa v Kysuckom Lieskovci, sa 
nedajú v činnosti zahanbiť, či áno?
– Myslím, že nie. Výbornú činnosť or-
ganizuje Centrum voľného času, ktoré 
každoročne prichádza s výbornými ná-
padmi, ako zaujať svojich členov, robia 
preteky, súťaže, zájazdy... V obci nám 
pracuje Červený kríž, ktorý sa zúčastňuje 
pravidelných odberov krv, máme vynika-
júcu dychovú hudbu “Lieskovanka”, repre-
zentuje našu obec na rôznych podujatiach. 
Náš dobrovoľný hasičský zbor má až 178 
členov, z toho 54 žien. Sme na neho v obci 
veľmi pyšní, lebo nás vzorne reprezentuje. 
Minulý rok bol úspešný pre mládežníkov 
a dorast v požiarnom športe – pod vede-
ním vedúceho Jozefa Skokana a Martina 
Jakubca. Mládež sa dostala do krajského 
kola v Likavke pri Ružomberku, kde obsadili 
5. miesto. Dorastenky tiež postúpili do kraj-
ského kola v Kláštore pod Znievom, a tam 
obsadili 6. miesto. V obci máme aktívny aj 
Klub dôchodcov Jednoty a Občianske zdru-
ženie pod vedením predsedníčky Viery Ma-
sarykovej. Do materskej školy chodí takmer 
70 detí a školu navštevuje okolo 330 žiakov. 
Folklór dospelých – Folklórna skupina 
Kysuckého Lieskovca – má 26 členov. 
Skrátka, sme životaschopná a prosperujú-
ca obec,– hovorí Ing. Štefan Mrenka.

 V obci Kysucký Lieskovec je celkom 
vyvážený aj trend pôrodov, ak to po-
rovnáme s inými obcami. Preto chce 
aj starosta a poslanci pomôcť mladým 
rodinám, aby sa v obci stabilizovali 
a udomácnili, kvôli tomuto faktu sa za-
čína výstavba bytov. Nezabúda sa ani 
vzdanie úcty ženám – matkám v obci na 
Deň matiek a v októbri to je zasa Mesiac 
úcty starším, kedy si vedenie obce po-
sedí so svojimi starými občanmi a uctí 
si ich. Taktiež jubilanti obce (18, 50, 60, 
70 a viac) sú každoročne vnímaní a do-
stanú pamiatkové darčeky. 
► Pán starosta, za Vášho pôsobenia 
sa v obci viditeľne zvýšila úroveň 
kultúry, zvýšil sa aj počet kultúrno-
zábavných vystúpení a vystúpení zná-
mych ľudí zo showbiznisu a kultúry, 
občania to vítajú...
– Áno, je to pravda a som rád, že som 
aj takýmito aktivitami občanov potešil. V 
našej obci sme privítali napríklad Tomáša 
Bezdedu, Adelu Banášovú, Otta Weitte-
ra, Marcelu Laiferovú, Števa Skrúcané-
ho, Drišľak, Jadranku. V máji sa tešíme 
na vystúpenie „Repeťákov”. Pri príleži-
tosti 570. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci sme v Kysuckom Lieskovci priví-
tali prezidenta SR, Ivana Gašparoviča, 

SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
A OSOBNÝCH VÝŤAHOV
Marián Škorvaga 
tel. a fax.: 041/420 1901, mobil: 0908/240 538, 
e-mail: skorvaga@in.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, 
►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.

ktorý zároveň osobne poďakoval nášmu 
malému občiankovi, hrdinovi 5-ročnému 
Matejovi Sýkorovi, ktorý privolal pomoc 
cez minuloročné letné prázdniny k otcovi, 
keď do ich rodiny zasiahol na vychádzke 
blesk a žiaľ, mamu a bračeka usmrtil. 
On vtedy bežal pre pomoc a zachoval 
sa ako dospelý človek. Privolaná pomoc 
zachránila jeho otca. Inak – čin, ktorý sa 
zapíše do histórie Kysuckého Lieskovca. 
Smutný a krásny zároveň...
► No a napokon, slovo na záver, pán 
starosta...
– Chcel by som maximálne využiť pros-
triedky z EÚ na rozvoj našej obce – a to 
po každej stránke. Tiež by som bol rád, 
keby sa zlepšili medziľudské vzťahy a 
keby začalo platiť heslo – nerob druhým 
to, čo nechceš, aby robili tebe. Veď všet-
ci sme tu len na chvíľu a na dovolenke, 
niekto na krátkej, niekto na dlhšej,... No 
a na sebe by som rád zlepšil, keby som 
mal viac času na všetko. Keby som viac 
stíhal... Lebo ja skutočne nestíham, a to 
doslovne..., tak veľa mám práce. A pritom 
by som si rád možno aj posedel, podeba-
toval, len tak s rukami za hlavou, ale tých 
povinností – je naozaj veľa. Ale, možno to 
je tak dobre. Všetko je tak, ako má byť. 

  pýtala sa: Alena Jaššová 
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Meno Ing. Alojza Baláta sa na Kysuciach spája 
už viac rokov s výstavbou bytových domov.

  Ing. Alojz Balát je projektovým manažérom a má 
firmu, ktorá sa zaoberá inžinierskymi činnosťami 
a stavebným dozorovaním. Príjemný muž, z rozho-
voru s ním – je zjavné, že svojej práci rozumie a má 
ju rád. V Kysuckom Novom Meste je jeho meno 
spájané s výstavbou bytov. Vie záujemcom poradiť 
a vysvetliť im, čo je pre nich dobré, výhodnejšie. Je 
rád, keď z jeho firmy odchádzajú záujemcovia spo-
kojní.Teší ho, keď vie, že pomohol vyriešiť mno-
hým ľuďom a mladým rodinám problém s bývaním, 
čo v podstate jedným z najdôležitejších faktorov 
života každého jednotlivca, a rodiny o to viac.
– Viete, ak rodina nemá vyriešené bývanie, ak býva 
v provizórnych podmienkach, ak je kvôli bytovému prob-
lému „rozdelená“ (chvíľu sa býva u svokrovcov, potom 
u švagrovcov) alebo sa sťahujú po ubytovniach, či ne-
výhodných prenájmoch, vlastne ani nežijú skutočným 
rodinným životom. Rodina je bunka, ktorú treba budovať 
a začína sa tým, že máme vytvorené vlastné súkromie, 
do ktorého sa radi vraciame, ktoré si zariaďujeme, mo-
dernizujeme a každý si tu nájde to svoje miestečko. 
Preto som vždy podporoval vlastné bývanie a stále som 
presvedčený o tom, že to je najlepšie a najvýhodnejšie 
riešenie.  Ide o vlastný majetok, spláca úver na seba 
a nie na cudzieho – ako to je v prípade nájomných bytov, 
či prenájmov, – začal rozhovor Ing. Alojz Balát.
► Pán inžinier, kedy ste naozaj – ako podnikateľ 
v stavebných činnostiach, spokojný?
– Viete, kedy? Keď poradím a pomôžem človeku, ktorý 
nemá peniazí nazvyš, ale potrebuje bývať. Nie je ume-
nie ponúknuť a zabezpečiť bývanie tomu, kto nevie, čo 
s peniazmi. Ten si vlastne ani neváži svoje bývanie, 
zvlášť, ak má bytov viac. Ale ten, kto má presne vyrá-
tané, koľko stojí každý meter štvorcový, kto má spo-
čítané, koľko môže míňať na stravu, na zábavu, ten si 
váži každú dobrú radu a je vďačný za každý výhodnejší 
nápad. A vtedy som naozaj rád a spokojný, ak pomôžem 
radovému – bežnému občanovi – a keď vidím, že aj on 
je spokojný. Vtedy sa vlastne naplnil zmysel toho, čo ro-
bím. Obe strany sú spokojné a teda vyvážené. A práve 
vyváženosť, to je tá priorita, ktorú ja vysoko uznávam 
a hľadám v celom svojom živote, v práci, v obchodných, 
aj v medziľudských vzťahoch. Vlastne život – ako taký 
– by mal byť vyvážený u každého človeka – v celku. 
Vtedy vlastne žijeme pohodový život. Ak je niektorá 
strana viac preťažovaná, silená, je logické, že dochádza 
ku skratom, k stresom, k bolesti, ku chorobám. A tak je 
to nielen v živote človeka, ale aj vo vzťahoch, v spoloč-
nosti, atď... 
 Ing. Balát ma zaujal pozoruhodnými životnými 
skúsenosťami, názormi a životnou filozofiou, kto-
rú vyznáva, ale tiež skúsenosťami v oblasti bytovej 
politiky. V rokoch 1994–1997 pracoval ako predse-
da Stavebného bytového družstva (SBD) v Kysuc-
kom N. Mesta. Už vtedy presadzoval výstavbu 
bytov do osobného vlastníctva, čím by si SBD zvy-
šovalo zároveň svoju členskú základňu. 
– Bol som vtedy rád, že som presvedčil vtedajšieho 
primátora – Ing. Suhaya, aby túto myšlienku podporil 
a vytvoril pozemky pre výstavbu bytov. Za to som mu 
vďačný, že vlastne rozbehol novú etapu – stavanie by-
tov do osobného vlastníctva. Chcel by som mu aj takto, 
prostredníctvom Vášho časopisu poďakovať – za jeho 
ústretový prístup. Nepochybne si toto poďakovanie za-
slúži aj Dr. Dubravay, primátor, ktorý nastúpil po jeho 
odchode, ktorý myšlienku vlastného bývania tiež podpo-
roval. – hovorí Ing. Alojz Balát. 
 Jedinou podmienkou Ing. Suhaya vtedy bolo, či 
vie pán Balát zabezpečiť peniaze na výstavbu by-
tov – a keďže tu problém nebol, pretože ako dobrý 
manažér sa Ing. Balát presadil, Kysucké Nové Mes-
to si za „primátorčenia“ Ing. Dubravaya postavilo 
16 + 27 bytových jednotiek! Skrátka, spolupráca 
mesta a Ing. Baláta fungovala výborne a obe stra-

ny boli spokojné. Zalistovala som si tiež v časopise 
„Družstevník“, ktorý vyšiel v roku 1997 ako orgán 
SBD v Kysuckom N. Meste a už vtedy pán Balát, ako 
predseda upozorňoval na skutočnosť, že dotácie 
na teplo si v podstate prejedáme, a že nevyhnutné 
je kvalitne zatepliť naše činžiaky, lebo v opačnom 
prípade vyhadzujeme peniaze „von oknom“ a môže-
me kúriť do nekonečna... Preto podľa jeho názoru, 
koncepcia bytovej politiky štátu a koncepcia zvyšo-
vania spotreby energetickej náročnosti našich obyt-
ných budov nesmie mať krátkodobé ciele, ale musí 
prehodnocovať situáciu z dlhodobého pohľadu. Ak 
sa prestane teplo zo štátu dotovať, nastane problém 
– a tak treba takýmto javom včas predísť. Pretože sa 
môže stať, že ak sa ceny za teplo – z dôvodu odbúra-
nia dotácií – dvihnú, užívatelia bytov budú donútení 
teplo regulovať a môžu tak začať v bytoch vznikať 
plesne, čo by bol vážny spoločenský problém! Preto 
je dôležité ponúknuť nové možnosti, úspornejšie 
spôsoby pri užívaní bytov na Slovensku, lebo takto 
sa jednoducho trend v bývaní uberá. Aj vďaka jeho 
úsiliu a ďalším zainteresovaným – sa začalo so za-
tepľovaním bytov a stále sa v nastúpenom trende 
pokračuje, aj keď už Ing. Balát predsedom SBD v Ky-
suckom N. Meste nie je. Po jeho odchode koncom 
90-tych rokov vtedajší funkcionári nepokračovali 
v nastúpenom trende zatepľovania bytov. Čo bola 
iste chyba! Až vďaka novozvolenému vedeniu SBD 
v Kysuckom Novom Meste v roku 2004 – sa situácia 
znormalizovala a zosúladila v záujme vlastníkov 
bytov a súčasné vedenie SBD zatepľuje stále ďalšie 
a ďalšie bytové domy k všeobecnej spokojnosti čle-
nov SBD, za čo im patrí úprimná vďaka! 
► Pán inžinier, Vy v podstate neustále sleduje 
všetko, čo sa aktuálne deje okolo bývania v 
našom štáte, politike financovanie výstavby bytov, 
hľadania nových zdrojov financovania stavieb, 
racionálneho využívania energií pri stavbe domov, 
aby boli energeticky úsporné a pritom vyhovovali 
súčasným požiadavkám na moderné bývanie, 
atď... Sám ste, ako zabezpečovateľ stavieb, na 
tom bezprostredne a osobne zainteresovaný 
a ŠFRB je naozaj jednou z možností, vďaka ktorej 
sa môžu stavať nové byty, ale aj rekonštruovať, 
či zatepľovať staršie bytové jednotky. Koncom 
roka 2008 ste aktívne pripomienkovali vyšším 
zákonodarným orgánom návrh zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon číslo 607/2003 Z.z. o štátnom 
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpi-
sov. Čoho sa Vaše pripomienky týkali?
– Áno, je to pravda. Nebudem tu čitateľov zaťažovať 

podrobnosťami, len som chcel upozorniť, že zabezpe-
čiť dostupné bývanie pre občana je meradlom sociálnej 
a kultúrnej vyspelosti každej krajiny. Je to prejav každej 
zdravej štátnej rodinnej politiky a štát by sa nemal zbavo-
vať zodpovednosti za túto dôležitú stránku života svojho 
občana. Jednou zo zmien spomínaného zákona je fakt, 
že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ne-
bude zodpovedné len za správu bytového fondu, ale aj 
za jeho fungovanie v plnom rozsahu. Takouto zmenou 
zákona je najjednoduchšie dosiahnuť trvalo udržateľný 
rozvoj v oblasti bytovej výstavby, ako aj v údržbe byto-
vého fondu. Prednosťou zákona je aj to, že je pripravený 
na fungovanie v novom ekonomickom prostredí, po pre-
chode na Euro. Štátny fond rozvoja bývania môže tak od 
januára 2009 nerušene plniť svoje úlohy. Novelizovaný 
zákon o ŠFRB sa stal moderným zákonom, ktorý prispe-
je k realizácii novej bytovej výstavby, ako aj k udržaniu 
vyhovujúceho technického stavu staršieho bytového 
fondu. Je však nevyhnuté garantovať zo strany minis-
terstva stabilné právne prostredie, zosúladiť legislatívne 
normy a nariadenia vlády a zabezpečiť tak trvalo udr-
žateľný rozvoj v oblasti bývania pre mestá a obce. A tu 
tiež vyvstáva potreba zmeny vo financovaní technickej 
infraštruktúry pre výstavby bytov v bytových domoch, 
stavaných do vlastníctva fyzických osôb, ktoré spĺňajú 
podmienku zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, 
nakoľko tieto byty majú podlahovú plochu do 80 m2, 
teda nie sú v súčasnej dobe žiadnym luxusom a preto 
sú zároveň financované zo ŠFRB. Avšak financovanie 
technickej infraštruktúry bolo z výnosu v novembri 2007 
č. V–1/2007 – vylúčené, čo je v rozpore so zákonom 
o ŠFRB č. 607/2003, a to §9, odstavec 4. 
► Pán inžinier, všimla som si aj skutočne zaujímavé 
spojenie slov, ktoré vo svojom pripomienkovaní 
využívate: „trvalý udržateľný rozvoj“. Zrejme – je 
to Vaša obľúbená téza, ktorú podľa všetkého aj 
presadzujete v každodennom živote – ako súčasť 
Vašej životnej filozofie, či sa mýlim? 
– Nie, dobre ste to vystihli. Ale táto téza vlastne celkom 
prirodzene nadväzuje na priority vyváženosti v živote, 
o ktorej sme sa už bavili. Ak má byť niečo v živote vy-
vážené, musí sa to aj prirodzene zdokonaľovať, rozvíjať. 
A  ak aj náhodou nie sú podmienky na veľký rozvoj, tak 
aby boli aspoň trvalo udržateľné možnosti rozvoja. Táto 
téza je mi skutočne veľmi blízka. 
► Vaša firma trvá viac rokov...
– Áno, fungujeme vyše 10 rokov a staviame okolo 20 až 
60 bytov ročne. V Kysuckom Novom Meste predbežne 
s výstavbou bytov končíme, obce regiónu Kysúc však 
budeme v tomto podporovať.
► A teraz – trošku na inú tému, Vy ste nie rodá-
kom z Kysúc...
– Nie, ja som Terchovčan, ale bývam v Kysuckom N. 
Meste od roku 1984. S mojou zlatou manželkou máme 
tri deti a veľa jej dlhujem, veď moja práca znamená, že 
som často preč, a tak domácnosť, aj výchova detí vo 
veľkej miere zostáva na nej. Dúfam, že raz jej obetavosť 
nejakým spôsobom vrátim. Bez jej podpory by som sa 
ani nemohol realizovať tak, ako sa realizujem.
► Čo na dnešnej dobe neznášate?
– To, že sme konzumná spoločnosť. Zabudli sme si po-
máhať navzájom. Ľuďom chýba pochopenie pre prob-
lémy iných. 
► Vaše ďalšie priority života?
– Fungujúca rodina, pohoda v živote, prejavy láskavosti 
a  pokoj v duši. 
► Čo Vás vie nahnevať?
– Ak ľudia, pôsobiaci vo vysokých funkciách sa držia hesla: 
„Čím horšie, tým lepšie“,– a je to na úkor rozvoja regiónu.
► A Vaše slovo na záver?
– Ak niekomu viem pomôcť a pomôžem, je to lepšie, ako 
keď ja niečo získam, alebo dostanem.

pýtala sa: Alena Jaššová
  foto: Gabo Muška
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 Ako som sa ďalej dozvedela, bola 
založená aj Nadácia Jednota COOP- 
na pomoc zdravotníctvu, školstvu 
a športu. Aby sa podnietila zvedavosť, 
záujem spotrebiteľov o výrobky, vy-
rábané na Slovensku. COOP Jednota, 
s.d. sa zapojila do projektu „Kupujeme 
lepšie Slovensko.“ Tak, ako sa zvyšuje 
intenzita konkurenčného zápolenia, 
rovnako progresívne sa vyvíja aj naša 
„Jednota“, ktorá je naším obchodným 
reťazcom, úspešne prežívajúcim už 
celé desaťročia a zároveň úspešne 
odolávajúcim cudzím obchodníkom, 
ktorých sa tu po roku 1990 nahrnulo 
viac než dosť, avšak mnohí z nich ani 
zďaleka neponúkajú taký kvalitný to-
var, navyše z domácej produkcie, ako 
práve COOP Jednota, s.d. Preto by mali 
byť občania hrdí a tak trochu aj „národ-
ní“ a podporovať práve tento bývalý 
československý a teraz slovenský do-
máci reťazec. COOP Jednota, s.d. má 
svoje výrazné postavenie práve v ob-
ciach Slovenska, kde si svoje predajne 
a predajničky renovuje, rekonštruuje 
a modernizuje tak, aby vyhovovali mo-
derným trendom súčasnosti a tomu, čo 
zákazník žiada. V dosť výraznej miere 
podporuje tiež výstavbu veľkých su-
permarketov. O aktuálnych trendoch 
v činnosti čadčianskej COOP Jednoty, 
s.d., ako aj o malom obzretí sa do ro-
kov minulých, hovoríme s predsedom 
Predstavenstva COOP Jednota Čadca, 
s.d., Ing. Miroslavom Janíkom.

► Aký bol rok 2008 pre čadčiansku 
COOP Jednotu, s.d. a aké kvanti-
tatívne a kvalitatívne postavenie 
má čadčianska Jednota, s. d. ako 
obchodná spoločnosť v regióne 
dolných Kysúc vo všeobecnosti? 
– Rok 2008 sa niesol v znamení oča-
kávaných zmien na Slovensku, a to 
prechodom nášho štátu na EURO. Ve-
novali sme pozornosť príprave zamest-
nancov, veľa finančných prostriedkov 
sme vložili do informačných technológií. 
Na prechod na novú menu sme sa pri-
pravovali takmer dva roky. Máme teda 
za sebou náročné obdobie prechodu na 
euro, v rámci ktorého bol zaťažkávacou 
skúškou najmä duálny obeh. Chceme 
poďakovať zákazníkom za trpezlivosť a 
zamestnancom za vysoký stupeň pro-
fesionality. Naše družstvo v roku 2008 
dosiahlo maloobchodný obrat vo výške 
2 miliardy korún. 
 Z pohľadu dosiahnutých hospodár-
skych výsledkov môžeme s radosťou 
konštatovať, že rok 2008 bol pre nás 
mimoriadne úspešný. V rámci spotreb-
ných družstiev sme na piatej priečke 
v dosiahnutom maloobchodnom obrate. 
Zamestnávame asi 750 pracovníkov, 
čím sa zaraďujeme medzi najväčších 
zamestnávateľov v okrese.
 Prevádzkujeme 95 predajní v regi-
ónoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, 
Žilina, Martin a Považská Bystrica. Dva 
supermarkety Terno, ktoré sú umiest-
nené v Čadci a Martine, realizovali 
takmer 30 % obratu firmy, preto tento 
formát považujeme za najúspešnejší. 
Prevádzkujeme aj sieť Supermarketov v 
dvoch veľkostných kategóriách, v tomto 
roku ich bude 12. Rozvoju Supermarke-
tov venujeme veľkú pozornosť, lebo si 
myslíme, že ich prirodzená dostupnosť 
môže spolu s príjemným interiérom a 
dobrým sortimentom bude dlhodobo 
oslovovať slovenského zákazníka.
► Ktoré prevádzky v rámci regiónu 
Dolné Kysuce sa podarilo zmoderni-
zovať a čo to prinieslo družstvu?
– V rámci vylepšovania poskytovaných 
služieb bolo v roku 2008 realizovaných 
12 rekonštrukcií a modernizácií predajní. 

V regióne dolných Kysúc sa modernizovali 
predajne 099 Horný Vadičov, 108 Duna-
jov, 086 Nesluša. Modernizácia predajní 
mala priaznivý vplyv na obrat a veríme, 
že aj naši zákazníci sú spokojní.
► Na čo je COOP Jednota zvlášť 
hrdá?
– Na vlastnú COOP Jednota značku, 
ktorá v sebe zahŕňa dlhoročnú tradíciu, 
stabilitu a perspektívu, ďalej, že sme naj-
väčší predajcovia potravín na Kysuciach, 
že patríme do zoskupenia, ktoré má čis-
to slovenské a družstevné základy a že 
máme dostupnosť rozsiahlej siete zmo-
dernizovaných predajní rôzneho formátu.
► Dôležitá je aj propagácia a mar-
ketingová stratégia. Sem patrí spo-
lupráca s rôznymi organizáciami, 
podpora škôl, športu, a iných vý-
znamných akcií. Čo možno povedať 
na túto tému? Aká bola činnosť v 
uplynulých rokoch, lebo povedzme 
otvorene – aj táto sféra činnosti je 
formou reklamy subjektu?
– V oblasti marketingovej stratégie sme 
súčasťou projektov centrály COOP 
Bratislava, ktorá je zameraná centrálne 
na podporu predaja cestou marketingo-
vých akcií, ale aj cestou Nadácie COOP 
Jednota Slovensko, ktorá má aj spolo-
čenskú funkciu. Ide hlavne o projekty na 
podporu školstva, zdravotníctva, mláde-
že a ich pohybových i tvorivých aktivít. 
COOP Jednota Čadca v spolupráci 
s COOP Jednotou Slovensko spolupra-
cujú na rôznych projektoch zameraných 
na podporu a rozvoj škôl, športu, zdra-
via a voľno časových aktivít. V r. 2008 
sme sa zapojili do projektu „Nech sa 
nám deti netúlajú“ v rámci, ktorého boli 
oslovené všetky základné školy na Ky-
suciach, aby vypracovali projekt na trá-
venie voľného času pre deti. Víťazným 
projektom za náš región sa stal projekt 
Vytvorenie bábkového divadla spraco-
vaný Základnou školou Turzovka a bol 
odmenený nadáciou COOP Jednota su-
mou 70 tis. Sk. V rámci podpory rozvoja 
športu na Kysuciach nadácia COOP 
Jednota vytvorila projekt na podporu 
aktivít detí základných škôl a pomoc 
s vybavením športových pomôcok. 

č
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COOP Jednota, s. d. Čadca odovzdala 
v roku 2008 v rámci tohto projektu 216 
futbalových lôpt 23 základným školám. 
COOP Jednota Čadca v  spolupráci s 
COOP Jednotou Slovensko odovzdali 
Nemocnici s poliklinikou Čadca finan-
čný dar v hodnote 400  tis. Sk.
► Ktoré aktivity pre verejnosť sa 
zvlášť tešia obľube, pán predseda?
– Sú to letákové akcie, ďalej súťaže 
o rôzne hodnotné ceny (napr. osobný 
automobil) a zábavno-kultúrne programy 
poriadané pre deti (MDD, odmena za vy-
svedčenie a Mikuláš).
► Plány spotrebného družstva do 
ďalších rokov s iste rôznorodé a 
zaujímavé, prezradíte niektoré? 
Môžu sa občania, spotrebitelia, tešiť 
na zaujímavé akcie, súťaže?
– V tomto roku máme v oblasti rozvo-
ja zámer doriešiť logistické centrum 
v rámci severného Slovenska v spolu-
práci so susednými COOP Jednotami. 
Zákazník by nemal pocítiť zmenu v zá-
sobovaní predajní, je to skôr o hospo-
dárnosti a efektivite v podnikateľskej 
činnosti. Naďalej pokračujeme v mo-
dernizácií prevádzkových jednotiek, 
naším cieľom je rozšírenie siete pre-
dajní typu supermarket v každej väčšej 
obci, čím výrazne zvýšime ponuku pre 
našich zákazníkov a je pripravené veľ-
ké množstvo marketingových akcií pre 
zákazníkov.
► Keďže máme aj pár mesia-
cov roku 2009 za sebou, aké sú 
skúsenosti s „eurom“ vo  Vašom 
družstve, zasiahla kríza aj tu? Aké 
sú doterajšie výsledky?
– Prechod na euro v COOP Jednote 
Čadca bol plynulý a bez vážnejších ne-
dostatkov. Vplyv súčasnej ekonomickej 
krízy sa prejavuje hlavne v odlive zá-
kazníkov za nákupmi do susedných 
krajín (ČR, Poľsko). Predpokladáme, 
že tento jav je prechodný, nakoľko je 
ovplyvnený vývojom kurzu národnej 
meny EURO voči kurzom národných 
mien susedných krajín. Finančná situ-
ácia COOP Jednoty Čadca je aj nap-
riek hospodárskej kríze stabilná.

pýtala sa: Alena Jaššová

Pohľad na zrekonštruovanú predajňu v Nesluši
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Predajňa „S ponožkami a galantériou”
Belanského č. 2292
Kysucké Nové Mesto, tel.: 041/421 41 10
 

Vám ponúka:
široký sortiment ponožiek všetkých druhov a na každú 
príležitosť, dámske pančuchy klasické, tehotenské, 
svadobné, „babkovské”, ale aj luxusné pre náročnejšie 
dámy, tiež spodnú bielizeň, ale aj šály, čiapky, šatky, 
klobúky a dáždniky.
Otvorené:  pondelok–piatok 8.00–16.00

  v sobotu od 8.30–11.00

Tešíme sa na Vás!

Drahoslava Luprichová
ŠRQ TVQ X ¶ � � � � � � � - [ UW EMÃ � 0 Q X Ã � / G UVQ
tel.: 0905 532 973

E vykonáva výcviky vodičQ X � �
E kondičPÃ � LC\ F[ �
E školenia vodičQ X � \ � RQ X Q NCPKC�
E doškoľovacie kurzy vodičov.

Kvalitná príprava, dostatok výcvikových 
a učebných hodín, spoľahlivé vozidlá, 
kvalifi kovaní učitelia, príjemná atmosféra, 
dobrá cena. 

BAR LAGÚNA
Renáta Michalková 
Nábrežná 2267
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 59 78, 
0905 466 900

► ponúka príjemné posedenie v útulnom prostredí, 
► salónik pre cca 20 osôb a sálu pre cca 100 osôb, 
► objednajte si oslavy, posedenia s pracovným    
      kolektívom, svadobné hostiny,
► promoèné oslavy, kary 
     cena od 14,94 euro (450,–  Sk)/osoba,
► DENNÉ MENU: 2,95 euro (90,– Sk).
otvorené:

pondelok - štvrtok:   10.00–22.00 hod.
piatok :   10.00–4.00 hod.
sobota :   18.00–4.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

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, násadec 
na WC, AD podušky proti preležaninám,...),

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

■  glukomery, testovacie prúžky, lancety, odpichové perá pre diabetikov,
■  široký sortiment obväzového materiálu (obväzy, gázy, vaty, náplaste,...),
■  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 kŕčové žily (liečivé i podporné),
■  napínacie 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, cumlíky, fľašky, 
    vitamíny, ponožky bez gumičky, atď.).

Zdravotnícku pomôcku si môžete u nás 
vybrať aj na lekársky poukaz.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

tel.: 041/438 68 70
Otvorené: pondelok – piatok 8.00–16.00 hod.
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„Spolupráca so súèasným vedením Kysuckého Nového Mesta je ove¾a 
lepšia a ústretovejšia, v porovnaní s predchádzajúcim vedením“,
– hovorí František Sidor, predseda Združenia podnikate¾ov regiónu Dolné Kysuce.

 Náš Kysucký Žurnál je vo veľkej 
miere orientovaný na prezentáciu fi-
riem, podnikateľov, živnostníkov a ďal-
ších súkromných spoločností v regióne 
Dolných Kysúc. Sme preto radi, že na 
našich stránkach môžeme aktuálne 
predstaviť predsedu Združenia podni-
kateľov regiónu dolné Kysuce – pána 
Františka Sidora, inak majiteľa jednej 
z významných a dobre zabehnutých 
kysuckých súkromných spoločností, 
ktorá už veľa rokov svoju prácu pre zá-
kazníka vykonáva naozaj zodpovedne. 
Nechajme však priestor jeho názorom.
► Pán predseda, kedy Združenie 
podnikateľov Dolných Kysúc vlast-
ne vzniklo a aký bol a je dôvod, či 
zmysel, tohto zoskupenia?
– Združenie podnikateľov Dolných 
Kysúc (ZPDK) vzniklo na základe 
spoločnej dohody zakladajúcej skupi-
ny podnikateľov siedmich firiem dňa 
30.7.2000. Dôvody boli viaceré. Pod-
nikatelia nášho okresu boli registrova-
ní v okrese Čadca. Po vzniku okresu 
Kysucké Nové Mesto a príchodom Úra-
du práce, živnostenského oddelenia 
a celou administratívou okresu, vznikla 
potreba vlastnej okresnej organizácie. 
Tvorcom a realizátorom tejto myšlien-
ky bol Ing. Ľubomír Jánoška, ktorý 
pripravil a vykonal celú legislatívu, až 
po zaregistrovanie na Okresnom súde 
v Žiline a stal prvým predsedom zdru-
ženia. Na začiatku bolo zaregistrova-
ných sedem firiem z okresu Kysucké 
N. Mesto. Podľa stanov Združenia je 
umožnené členstvo len firmám, ktoré 
preukážu, že nemajú žiadne podlžnosti 
voči daňovému úradu, štátu a riadne 
vyplácajú mzdu a predpísané odvody 
za svojich zamestnancov. K dnešnému 
dňu združuje ZPDK dvadsať živnostní-
kov a firiem. 

► Ktoré najčastejšie problémy 
trápia kysuckých podnikateľov?
– Problémy sa menia – vznikajú a za-
nikajú s dobou, v ktorej práve sme. Na 
začiatku to bola nedostupnosť úverov 
od bánk. Hlavným strašiakom bolo 
vysoké daňové zaťaženie – viac ako 
40%. Problémy boli zo strany mesta – 
veľmi ťažká bola možnosť kúpiť poze-
mok od mesta na výstavbu prevádzky 
alebo firmy. Postupne vznikala horšia 
situácia pre podnikateľov v obchodnej 
sfére v súvislosti s výstavbou cudzích 
veľkých obchodných reťazcov. Menší 
predajcovia sa dostali do nezávidenia-
hodnej situácie. S príchodom veľkých 
investorov boli oslovení aj naši podni-
katelia na vykonávanie rôznych činnos-
tí, no začiatkom tohto roku sa prestali 
ich služby využívať. A takto by sa dalo 
hovoriť hodiny. V každom prípade 
podnikateľský chlieb sa stáva tvrdý 
a v niektorých prípadoch až neúnosný. 
Kríza postihuje najviac živnostníkov 
a menšie firmy. 
► Čo by sa dalo, z Vášho pohľadu, 
pre podnikateľov a živnostníkov 
zlepšiť, uľahčiť vo všeobecnosti?
– Určite, čo môže pomôcť podnikate-
ľom, je v prvom rade dostatok zakázok, 

čo v terajšej dobe je dosť zlé. Ďalej je 
to úhrada faktúr v lehote splatnosti, 
hlavne od veľkých firiem a aj legislatí-
va, ktorá vôbec nechráni živnostníkov. 
Poviem Napríklad ak zamestnanec 
urobí živnostníkovi značnú škodu, 
živnostník ho prepustí, ale mzdu mu 
musí vyplatiť, ináč je trestne stíhaný, 
aj keď ide o 100,– €. Naopak, Vám, 
ako malému živnostníkovi dĺži veľká 
firma 50 000,– € a v našom štáte sa 
nedomôžete práva a vyplatenia dlžnej 
čiastky, lebo on jednoducho peniaze 
nemá. Preto by bolo veľmi dôležité túto 
legislatívu upraviť, ale kto má na tom 
záujem? 
► Ktoré subjekty tvoria Vaše 
združenie?
– Členmi ZPDK sú firmy z nášho ok-
resu, ako napr. firma ADMI, SIDOR, 
BAUMONT, L+Ž Interiér, TERMEL, EL-
VIS, BARREL, PENTATECH, TECH-
BERG, MARPIN, KRIVÁŇ, Školník, 
Ing. Hosták, atď. V dobe, keď bol vo 
firme INA KYSUCE, a.s. riaditeľom Ing. 
Ježík, bola členom ZPDK aj táto firma. 
► Aká je spolupráca s Kysuckým 
Novým Mestom, poslancami, samo-
správou?
– Naše Združenie sa od svojho vzni-
ku snažilo spolupracovať s vedením 
Kysuckého N. Mesta, čo však v mi-
nulosti nebolo zvlášť akceptované zo 
strany mesta. Žiadali sme, aby nám 
vedenie mesta odpredalo pozemky na 
výstavbu prevádzok a firiem, čo sa zo 
strany poslancov, ani vedenia mesta, 
neuskutočnilo. Dokonca ja zákazky, 
ktoré robila mestská samospráva, vy-
konávali možno tri firmy a ďalší sa tam 
nemali nárok dostať. Táto skutočnosť 
dosť naštrbila vzťahy mesta a ZPDK. 
Čo je však v súčasnosti pozitívne 
hodnotené, terajšie vedenie mesta 

má záujem o prácu a podporu našich 
podnikateľov, je ochotné komunikovať 
a rešpektovať miestnych podnikateľov. 
Ak všetko dobre pôjde, aj dostavba 
plavárne, vďaka investíciám našich 
podnikateľov a ústretovosti terajšieho 
vedenia mesta a niektorých poslancov, 
môže byť v krátkej dobe realizovaná. 
Tu musím skutočne oceniť ochotu sú-
časného vedenia Kysuckého Nového 
Mesta, spolupracovať s našimi členmi. 
► Ako sa Vaše združenie zúčastňu-
je na „hospodárskej“ politike regi-
ónu Dolných Kysúc – aké má slovo, 
akú váhu majú Vaše odporučenia, 
názory?
– Odpoveď na túto otázku môžem sto-
tožniť s predchádzajúcou odpoveďou. 
Môžem dodať, že nechceme niekomu 
špeciálne radiť, skôr je naša pomoc 
orientovaná na sponzorovanie niekto-
rých akcií, poriadených mestom. Tiež 
sme poukázali finančné prostriedky 
pre individuálnych žiadateľov, ktorí nás 
v núdzi oslovili. Išlo hlavne o ústavy, 
postihnutých ľudí, atď. Zároveň musím 
povedať, že ZPDK si tvorí finančnú 
hotovosť z vlastných prostriedkov, vo 
forme členských príspevkov. 
► Najbližšie plány a ciele združenia 
sa budú uberať ktorým smerom?
– Prežiť krízu. Myslím, že nejaké plány 
a ciele si nestaviame, riešime situáciu 
a starosti našich ľudí priebežne tak, 
ako ich život prináša. Najväčšou sna-
hou je zabezpečiť v dobe krízy prácu 
pre našich ľudí a chcem povedať, že aj 
keď sme nedostali od štátu dotáciu na 
pracovné miesta, určite nie je snahou 
menších firiem riešiť krízu prepúšťa-
ním, ale udržať si ľudí a zabezpečiť im 
prácu a živobytie pre ich rodiny.

pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Snívate bývať vo vlastnom novom byte? 
Stačí Vám mať 20 % prostriedkov a bývate vo vlastnom novom byte. 
Predaj sa už začal realizovať. Byty sú 1, 2, 3-izbové. 
Cena za 1 m2 od 929,20 €  (27 993,– Sk). 
Bytový dom bude postavený v Povine, 1 km od Kysuckého Nového Mesta. 
Kolaudácia bude v auguste 2010.
Dostupnosť:  ► škôlka 100 m,
  ► základná škola 100 m,
  ► tenisový kurt 50 m,
  ► ihrisko hádzaná, minifutbal 50 m, 
  ► autobusová zastávka 150 m,
  ► lyžiarsky vlek 300 m.
Výhody: ► Financovanie prostredníctvom ŠFRB. 
 ► Úver v úrokovej miere 2 % do veku žiadateľa 35 rokov. 
 ► Zabezpečene znaleckých posudkov. 
 ► Zabezpečenie správy bytového domu po kolaudácii. 
 ► Zabezpečenie úkonov spojených s katastrálnym úradom. 
 ► Krásna kysucká príroda, čarovné a tiché prostredie.

V prípade ďalších otázok Vám radi na ne odpovieme, aj na osobnom stretnutí. 
Neváhajte a využite naše 12 ročné skúsenosti pri poskytovaní a zabezpečovaní 
výstavby bytových domov a bytov na kľúč – na Kysuciach!

Ing. Alojz Balát 
Revolučná 2819/10, Kysucké Nové Mesto, 

kontakt:  0911 567 117
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 Lekárne na Slovensku rastú ako huby 
po daždi. Aj množstvo produktov, ktoré 
ponúkajú a ktoré ponúka navyše televíz-
na, či iná reklama. Skrátka – lieky, liečivá, 
zaručené recepty na také, či onaké ocho-
renie, na zlepšenie kondície, či skráš-
lenie postavy je dnes celkom výnosný 
biznis, ktorý veľakrát vôbec nemusí mať 
v konečnom dôsledku priaznivý vplyv na 
konečný článok, teda užívateľa – spot-
rebiteľa. Porozprávajme sa na túto tému 
s odborníkom z uvedenej oblasti, lekárni-
kom, farmaceutom, PharmDr. Štefanom 
Grešákom z Kysuckej lekárne na Belan-
ského ulici v Kysuckom Novom Meste. 

► Pán doktor, aký je Váš odborný názor na pro-
pagáciu niektorých „zaručených“ životobudičov, 
či moderných odbúravačov bolesti a liečivá, ktoré 
abnormálne rýchlo liečia nádchu, či chrípku... Je 
dobré, užívať takéto produkty a neporadiť sa s od-
borníkmi? Nevyležať, nedoliečiť chorobu – je určite 
pre človeka nebezpečné. Pretože, podľa mňa, tieto 
novodobé produkty ochorenia len akoby potlačili, 
„oklamali“ – ale zárodky, príčiny choroby sa neliečia 
a môže sa to neskôr vypomstiť... Názor odborníka? 
– Vysypali ste na mňa, pani redaktorka, niekoľko 
otázok, takže postupne. Najskôr by som sa venoval 
problematike propagácie a reklamy liečiv, ako takej. 
Dokáže nám často pri riešení zdravotných problémov 
pacientov pomôcť, ale aj uškodiť. Pomôcť tak, že keď 
pacientovi odporučíme propagovaný preparát, ktorý 
už pozná z reklamy, ľahšie sa rozhoduje. Na druhej 
strane dokážeme poradiť a nájsť na každý zdravotný 
problém v našom sortimente nejakého pomocníka, 
ktorý bohužiaľ, ak nie je podporovaný reklamou, nie 
je pre pacienta zaujímavý. Tak je, bohužiaľ, v ústra-
ní mnoho kvalitných prípravkov, ktoré by si zaslúžili 
pozornosť verejnosti. Ďalším neblahým vplyvom re-

klamy je skutočnosť, že pacienti očakávajú od jednej 
tablety okamžitú a komplexnú účinnosť, bez ďalších 
liečebných postupov. Tak sa dostávame k druhej čas-
ti Vašej otázky. Pacienti sa snažia príliš rýchlo riešiť 
svoje zdravotné problémy a naozaj zabúdajú na kom-
plexný prístup k liečbe. Každé ochorenie si vyžaduje 
svoj čas, liečebný postup, ktorý sa nedá nahradiť 
hltaním „propagovaných“ prípravkov a stáva sa, že 
sa problém iba posunie a nelieči sa skutočná príčina 
ochorenia. Na margo celej Vašej otázky chcem pa-
cientom odporučiť, aby sa pri nákupe zmieňovaných 
preparátov poradili v lekárni a oboznámili lekárnika 

 Želka Piesecká je poštárkou v Rudine už viac rokov. 
Zrelá štyridsiatnička, matka dvoch detí, Juraja a Vero-
niky. Zverejňujeme tieto riadky, lebo viacero občanov 
v Rudine a v Rudinke nám o nej povedalo, že ju majú 
radi, vážia si ju, pretože k pošte, ktorú roznáša, pribalí aj 
pekné slovo, či úsmev, že poteší vtipom, či inak spríjem-
ní chvíľu, keď sa stretne s občanom, ktorému doručuje 
poštu. Želka sama hovorí, že poštársky chlebíček nie 
je ľahký a prakticky stále je jednou nohou v nepríjem-
nostiach. Veď okrem pozdravov, či listov, roznáša tiež 
peniaze, dôchodky a vtedy človek nikdy nevie, či nes-
končí „s nožom v chrbte“, lebo kriminalita je dnes stále 
hrozivejšia,– hovorí pani Piesecká. Na druhej strane, 
práca je zaujímavá, je akčná, lebo je vlastne stále v po-
hybe a určite sa nenudí. Rozhodne však nemožno ho-
voriť o ľahkej práci. Viete, zima, ľad, dážď, sneh, mráz, 
horúčavy – a aj vtedy si svoje povinnosti musím splniť. 
A čo sa týka občanov, mnohí sú slušní, úslužní, poďa-
kujú. Nájdu sa však aj iní. Ale, tak to už chodí a zrejme 
inak to ani nebude. Ľudia budú vždy rôzni, musíme sa s 
tým naučiť skrátka žiť,– hovorí pani Želka. O pár dní si 
pripomenieme Deň matiek. Je to deň, kedy oslavujeme 
naše mamy a poďakujeme im za ich obetavosť. Aj pani 
Želka, je okrem dobrej pracovníčky, tiež svedomitou 
mamou dvoch detí. Takže, nech ju týchto pár riadkov 
poteší, ako malý darček. Určite si to zaslúži.     

                         redakcia

„Poštársky chlebíèek nie je ¾ahký“, 
hovorí Želmíra Piesecká z Rudiny.

„Každé užitie, èi už chemických, alebo prírodných preparátov, má byś s rozumom 
a pod¾a odporuèených postupov, pretože tak chémia, ako príroda, dokážu ublížiś“,

– hovorí PharmDr. Štefan Grešák z Kysuckého Nového Mesta.
so svojim zdravotným problémom... 
► Rovnako dnes prekvitá biznis s ponukou 
rôznych vitamínov, doplnkov výživy a produktov 
na prevenciu chorôb. Sú podporované reklamou 
a ľudia ich užívajú. Napríklad moja kamarátka si ich 
nevie vynachváliť... Pritom nesprávne dávkovanie, 
predávkovanie, či zlá kombinácia takýchto produk-
tov môže spôsobiť zdravotné problémy, poškodenie 
vnútorných orgánov dokonca až smrť... Mýlim sa? 
Aký je Váš názor na toto a čo odporúčate?
– Čo sa týka multivitamínových preparátov, na ich ob-
hajobu musím uviesť, že vo väčšine z nich je dávka 
jednotlivých zložiek nižšia ako v monokomponent-
ných (jednozložkových) preparátoch, napríklad ako 
pri vitamíne C, E. Pri správnom dávkovaní, ktoré je 
priložené ku každému produktu, nemôže vzniknúť 
zdravotný problém. Maximálne sa objavuje väčšie 
zaťaženie žalúdka, ktoré môže časť pacientov poci-
ťovať. Samozrejme je otázkou nutnosť ich užívania. 
Odporúčame ich pacientom, ktorí nemajú pravidelný 
a vyvážený prísun živín, ktorí sú vystavení zaťažujú-
cim faktorom napríklad stresu, dlhodobému ochore-
niu, fyzickému vyčerpaniu. Je dobré sa v lekárni po-
radiť a „napasovať“ prípadný preparát podľa potrrieb 
pacienta. Druhou skupinou sú v súčasnosti dietetiká, 
ktorých neustále pribúda. Tu by som bol už opatrnej-
ší, lebo určité skupiny dietetík, napríklad s obsahom 
ľubovníka, môžu spôsobiť reakcie s užívanými lieči-
vami. To platí aj pri prípravkoch s obsahom kyseli-
ny acetylsalicylovej, na ktoré si musia dávať pozor 
pacienti so žalúdočnými problémami a pacienti, ktorí 
užívajú krvriediace lieky. Preto odporúčam, aby pa-
cient, ktorý dlhodobo užíva klasické lieky, sa pri ná-
kupe týchto preparátov poradil s lekárnikom a infor-
moval ho o svojej liečbe, aby sa predišlo zbytočným 
zdravotným komplikáciám...
► Ako sa naučiť správne dávkovať liečivá, 
vitamíny? Ako sa správne starať o svoje zdravie, 
a ak predsa len ochorenie príde, liečiť sa podľa 
návodov reklamy, či podľa odborníkov, lekárov, 
farmaceutov?
– Ako vyplýva z hore uvedených skutočností, je po-
trebné pri užívaní voľno predajných preparátov sa 
riadiť doporučeniami výrobcu či lekárnika. A akým 
spôsobom sa liečiť? Práve tu vidím nezastupiteľnú 
úlohu lekárnika, poradiť správnu terapiu, doporučiť 
správne prostriedky. Pri zistení vážnejších kompliká-
cii doporučiť aj návštevu lekára. Len správna voľba, 
aj tých reklamou propagovaných preparátov, je po-
trebná úspešnosť terapie.
► A čo recepty „starých materí“, do akej miery 
ich možno rešpektovať či brať „s rezervou?“
– Recepty našich starých materí sú aktuálne i dnes, 
ale tie potrebujú čas, pokoj, ktoré dnešná generácia 
nemá a tak ich nahrádza hltaním „zaručených“ pre-
parátov. Niektoré z nich je možné kombinovať s mo-
dernými chemickými preparátmi, napríklad studené 
zábaly pri vysokých teplotách. V iných prípadoch 
pacient musí zvoliť buď cestu prírodnú alebo liekovú. 
Ale i tu platí všetko s mierou, pretože aj pri nadmer-
nom dávkovaní môže prísť k zdravotným ťažkostiam, 
napríklad nadmerná spotreba cesnaku, kedy dopo-
ručovaná doporučená dávka sú dva strúčiky denne, 
pretože väčšie množstvo môže podráždiť sliznicu 
žalúdka. Ako vidíte z mojich názorov a na uvedených 
príkladoch, každé užitie, či už chemických, alebo 
prírodných preparátov, má byť s rozumom a podľa 
doporučených postupov, pretože tak chémia, ako prí-
roda, dokážu ublížiť.

pýtala sa: Alena Jaššová.
foto: Gabriel Muška
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 HBK Kysucké Nové Mesto to je názov hokejbalového mužstva – ktoré 
má zatiaľ najväčšie úspechy z mužstiev v KNM a jeho okolí. Pod týmto 
názvom pôsobí od sezóny 2003/2004. 
 Viacero hráčov začalo svoje pôsobenie už pred rokom 2003 a to v 
KHL v Čadci v drese KNM Devils, neskôr v dresoch mužstva HBK Texa. 
Hráči však túžili hrať vo farbách svojho mesta, tak sa zrodila myšlienka 
založiť si vlastný klub. A tak partia hráčov z dolnej časti mesta KNM zalo-
žila svoj klub, ktorý začal hrať svoju prvú sezónu v KHL. V prvej sezóne 
sa formovala kostra mužstva, viacero hráčov zbieralo cenné skúsenosti, 
hráči sa zohrávali medzi sebou. Táto sezóna v KHL nebola príliš uspešná 
a obsadili 4-tú priečku. Zohratosť, skúsenosti a talent mladých hráčov 
sa však naplno prejavil o rok neskôr. Mužstvo podávalo stabilné výkony, 
čo sa odzrkadlilo prvým miestom v základnej časti. V boji o medaily už 
nenechalo mužstvo nič na náhode a vyhralo vtedy nad úradujúcim maj-
strom KHL 3–2 na zápasy a zabezpečilo si tak zlaté medaily v ročníku 
2004/2005. Toto bol aj zároveň posledný zápas tohto mužstva na horúcej 
čadčianskej pôde. 
 HBK KNM po tomto úspešnom ročníku túžilo po zmene a ďalšej výzve, 
preto sa hráči rozhodli zahrať si v Žilinskej mestskej lige. A tak nastúpili 
hráči z KNM po prvý krát v sezóne 2006/2007 v Žilinskej mestskej lige. 
Prvý ročník pre mužstvo priniesol výborné druhé miesto po základnej 

Poznáte hokejbalistov z Kysuckého Nového Mesta?
časti, avšak nedostatok skúseností v kvalitnej sútaži stál mužstvo dobrý 
výsledok a tak skončili v prvom kole play off. O rok neskôr – teda v se-
zóne 2007/2008 však už podali lepší výkon vo vyradzovacích bojoch sa 
im podarilo obsadiť 4-te miesto. Vo štvrťfi nálových bojoch porazili 3:0 na 
zápasy mužstvo z kysúc HBK Lopušná–Vadičov. V boji o fi nále mužstvo 
však nemalo dostatok síl a podľahli víťazovi  ligy mužstvu EUROIMPEX 
3:1 na zápasy. V prebiehajúcej sezóne 2008/2009 sa mužstvo HBK KNM 
nachádza v strede tabuľky s istým postupom do play–off. 
HBK KNM je amatérskym klubom a vzhľadom na svoje podmienky sa mu 
podarilo dosiahnuť viacero úspechov: 

1. miesto Kysuckej hokejbalovej ligy 2004/2005
2. miesto Neslušská hokejbalová liga 2004/2005
3. miesto Neslušská hokejbalová liga 2005/2006
4. miesto Žilinská hokejbalová liga 2007/2008
2. miesto primátor Cup Čadca 2007 
1. miesto primátor Cup Čadca 2008

 Tieto úspechy sa podarilo dostianuť napriek tomu, že toto mužstvo 
nemá vo svojom rodnom meste hokejbalové ihrisko a podmienky pre tré-
ning. Preto boli hráči nútení trénovať či už v Čadci, Nesluši alebo Žiline. 
 Z mužstva sa niektorí hráči presadili aj v slovenskej extralige, dokonca 
sa mužstvu podarilo vychovať slovenského reprezentanta v tomto športe. 

Tu je vizitka niektorých hráčov:
Pavol Slovák 
– extraligový hráč od sezóny 2005/2006, HBC 
Žirafa Žilina,
– 3. miesto slovenská extraliga 2006/2007,
– 2-násobný vícemajster Európy 2005, 2008,
– bronzová medaila z Majstrovstiev sveta sen. 
Nemecko 2007,
– strieborná medaila z Majstrovstiev sveta juniorov 
Kanada 2008,
– najlepší útočník Majstrovstiev sveta juniorov 
v Kanade.
Dušan Sobol – extraligový hráč od sezóny 
2006/2007 – HBK Čadca.
Radoslav Kandrik – extraligový hráč od sezó-
ny 2006/2007 – HBK Čadca.
Peter Altman – brankár extraligového mužstva 
v sezóne 2007/2008.

   HBK Čadca

ZAPÍŠTE SA DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY V KYSUCKOM  NOVOM  MESTE!
Riadite¾stvo Základnej umeleckej školy, Štúrova ulica è. 467, Kysucké Nové Mesto oznamuje, že zápis detí materských 
škôl do prípravného štúdia (bez talentových skúšok) a talentové skúšky do zákl. štúdia (pre žiakov ZŠ, študentov SŠ 
a dospelých) sa uskutoènia v dòoch  1.6.–5.6.2009 (pondelok–piatok) v èase od 12.00–16.00 hod. v hlavnej budove ZUŠ. 
K zápisu je potrebné priniesś rodný list.

Žiakov prijímame do nasledovných odborov:
hudobný:   klavír, keyboard, organ, èembalo, cimbal, akordeón, heligónka gitara, husle, violonèelo, 
   kontrabas, spev, zborový spev, bicie nástroje, zobcová a prieèna flauta, klarinet, trúbka, tenor, 
   saxofón, tuba, pozauna, barytón,
taneèný:   taneèná príprava, klasický, moderný, ¾udový tanec, taneèná prax, súborová práca, HIP–HOP,  
   kalanetika, jóga,
výtvarný:   kresba, ma¾ba, grafika, modelovanie a tvarovanie, keramika, práca s rôznymi materiálmi, 
   dekoratívna èinnosś – tvorba textilných a bytových doplnkov, šperkov, fotografia,
literárno–dramatický:  prípravná dramatická výchova, prednes poézie a prózy, èinohra, dramatické 
   a slovesné oddelenie, dramatické oddelenie – záujmová umelecká èinnosś.

kysucky_209.indd   17 14.4.2009   11:44:42



Kysucký  „...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“       18

Pacientka sa pýta: Prečo sú dôležité 
preventívne prehliadky? Naozaj myslí-
te, že k niečomu pomáhajú? Veď nádor 
sa môže objaviť mesiac po prehliadke a 
keď pacientka ide na preventívnu o ďal-
ší rok, tak je neskoro navyše, nemá 
žiadne potiaže ani bolesti, takže nemá 
ani podozrenie... V tom je zákernosť 
rakoviny, napríklad uzlín pri prsníku. 
Takže, možno preventívna niekomu po-
máha, ale určite sú aj ženy, ktoré nap-
riek preventívkam, nádorové ochorenie 
dostali. Aká je teda pravda o preventív-
nych prehliadkach?
ODPOVEĎ: Ľudský organizmus vo svo-
jom neustálom dynamickom vývoji, v ras-
te, vo veku, je pod vplyvom množstva 
vnútorných a vonkajších faktorov – ktoré 
pôsobia na jednotlivé jeho funkcie, ako 
pozitívne, tak negatívne. Pri nedocenení 
pozitívnych vplyvov a podcenení negatív-
nych vplyvov na zdravie človeka, vznikajú 
stavy v ľudskom tele, ktoré časom môžu 
prepuknúť ako nemoc, alebo choroba. 
Každá veková hranica človeka ma určité 
predispozície vzniku rôznych ochorení. 
Zvlášť musíme rešpektovať genetické pre-
dispozície, rodinné výskyty onkologických 
ochorení. Kto a kedy môže dať povedomie 

každému jednotlivcovi – v akom štádiu sú 
schopnosti jeho tela, funkcie jeho orgánov 
a akú zaťaž fyzickú a psychickú si môže 
dovoliť – vyplýva z hodnotenia lekárskeho 
vyšetrenia pri preventívnej kontrole. V gy-
nekológii rozsah a častosť preventívnych 
kontrôl, vyplývajúcich zo zákona o ochrane 
zdravia, má jasné defi nície. Každý rok by 
mala žena absolvovať ročnú preventívnu 
kontrolu. Rozsah kontroly a špecifi kácia 
odberov závisia od vlastného aktuálne-
ho nálezu pri kontrole, ale aj z možnosti 
využívania kvality neinvazívnych (neope-
račných) diagnostických prístrojov zdra-
votníckych pracovísk prvého kontaktu 
a skúseností lekára.
 Objavenie, čo i len minimálneho bez-
príznakového – hraničného alebo pato-
logického nálezu u žien – v malej panve 
alebo v prsníku – predurčuje nutné ďalšie 
postupy a to liečba (urgentná – operačná? 
konzervatívna v štádiu len sledovania?), 
ale hlavne časovú nutnosť a potrebu ďal-
šej kontroly.
 Výsledok preventívnej kontroly nálezov 
– hlavne na krčku maternice (predrakovi-
nové nálezy), v maternici (polypy v dutine 
maternice, myómy v svalovine materni-
ce,...), na vaječníkoch (cysty,...) a v prs-

níkoch „hrčky“ (cysty, solídne nádory,...) 
musí jasne stanoviť ďalšiu stratégiu či 
treba len následnú kontrolu bez obáv pa-
cientky, alebo už je potreba liečba.
 Kvalitne vykonaná preventívna kon-
trola by „nemala nikdy otvoriť dvere tým 
najvážnejším onkologickým stavom“. Sa-
mozrejme kvalita takéhoto postupu závisí 
od výborného a kvalitného medicínskeho 
a technicko–medicínskeho zázemia, ale 
tiež od kvalitnej komunikácie medzi leká-
rom a pacientkou. Preventívna kontrola 
nepredurčuje vždy predpoklad vzniku 
akútnych stavov v gynekológii – ako je 
tzv. funkčná cysta vaječníka vzniklá pri 
nepravidelnosti menštruačného cyklu. Sa-
mozrejme u predispozičných stavov žien 
s nepravidelným menštruačným cyklom aj 
takýto stav môže byt predbehnutý, alebo 
obídený. Výsledok každej gynekologickej 
kontroly a zvlášť preventívnej musí byť 
jasne ozrejmený, tak aby každá žena svoj-
mu nálezu rozumela, vtedy sa dá obísť 
obava a zlepšiť spoluprácu ženy s ambu-
lanciou špecialistu, gynekológa.
 Nedocenenie príznakov, nevyužitie 
kvalitnej a modernej diagnostickej techni-
ky, nerešpektovanie časovej následnosti 
kontrôl po preventívnej ročnej kontrole 

Aké dôležité sú preventívne prehliadky?

– ako je doporučenie – môže nechať pre-
trvávať bezpríznakové ochorenie u ženy 
v  malej panve a v prsníku až do vzniku 
už vážnej nemoci – s jasnými príznakmi! 
Doporučením pre každú ženu je: dosiah-
nuť pravidelnosti v preventívnych kontro-
lách , dožadovať sa jasnosti vo výsledku 
kontroly, rešpektovať všetky doporučenia 
a v objavení sa už i minimálnych nežiadú-
cich príznakov – kontrola ihneď!

Odpovedal: MUDr. Pavol Hartel, 
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
GYN–PRAKTIK, s.r.o. 
Bajzova 8401/48A, Žilina; 
tel.: 041/500 78 00

OTÁZKA: Ako 18 ročná som naivne 
podpísala ručiteľstvo k úveru sester-
nici z druhého kolena, ale ona po ne-
celom pol roku prestala svoju úverovú 
povinnosť plniť, už neplatila. Teraz po 
piatich rokoch začali strhávať časť 
výplaty jej spoludlžníkovi, švagrovi jej 
matky. On však stratil tento rok prácu, 
a teraz som na rade ja, podľa exekú-
tora. Pritom viem, že táto „podvodníč-
ka“ pracuje na živnosť, ale peniaze 
si posiela na iný účet, na účet svojej 
babky, ktorá je pripútaná na lôžko. 
Z bydliska sa museli odsťahovať, lebo 
sa im vyhrážali mnohí ďalší oklamaní 
ľudia. Schovávajú sa mimo náš okres, 
aby ich nezastihli ani štátne orgány. 
Majú (dotyčná, jej manžel a jej matka) 
niekoľko trestných oznámení na svoju 
osobu kôli ďalším nekalým praktikám. 
Ako sa mám zachovať? Jeden môj 
známy právnik mi poradil, aby som, ak 

sa dá, nešla pracovať, aby mi nemali 
z čoho strhávať splátky. Ale to nie je 
dlhodobé riešenie a môže sa hodnotiť 
ako špekulácia. Takto sa dlho žiť nedá. 
Som už zúfalá z tejto situácie, nespím, 
premýšľam, ako to riešiť. Už si neviem 
rady, cítim sa bezmocná. Viete mi po-
radiť?  
ODPOVEĎ: Téma, ktorá je predmetom 
dnešného príspevku, sa pomerne často 
vyskytuje v našom každodennom živo-
te. O dôvere v medziľudských vzťahoch 
a o jej zneužití v čase, kedy to najmenej 
očakávate, sa už toho veľa popísalo, ľudia 
však akoby sa nepoučili a neustále me-
dzi sebou vytvárajú napätie, ktoré neraz 
vyústi do takého stavu, aký je popísaný 
v našej otázke.
 Základom riešenia našej modelovej si-
tuácie bude poučenie o tom, ako je možné 
v situácii, v akej sa ocitla naša čitateľka, 
ďalej postupovať. Rozhodne bolo dosť 
nerozumné a tiež naivné zo strany na-
šej čitateľky, keď bez predchádzajúceho 
hlbšieho zváženia a najmä preverenia si 
osoby sesternici z druhého kolena a jej 
osobných pomerov podpísala ručiteľskú 
listinu v jej úverovom vzťahu. 
 Vzhľadom na tú skutočnosť, že nemám 
k dispozícii znenie ani úverovej zmluvy, 
ani ručiteľskej listiny k nej, budem vychá-
dzať vo svojom výklade zo všeobecných 
zásad, ktoré sú platné pri poskytovaní 
úverov a ručení za ne v našich peňažných 

ústavoch. Tieto zásady sú podrobnejšie 
defi nované v Obchodnom zákonníku (ďa-
lej len OZ), nakoľko sa jedná o tzv. abso-
lútny obchodný právny vzťah, teda taký, 
kedy bez ohľadu na povahu účastníkov 
je takýto právny vzťah (úver a ručenie za 
úver) upravovaný predpismi obchodného 
práva.
 Podľa ust. § 303 OZ kto veriteľovi pí-
somne vyhlási, že ho uspokojí, ak dlžník 
voči nemu nesplnil určitý záväzok, stáva 
sa dlžníkovým ručiteľom. Rovnako podľa 
ust. § 306, odst. 1, prvá veta OZ veriteľ je 
oprávnený domáhať sa splnenia záväzku 
od ručiteľa len v prípade, že dlžník ne-
splnil svoj splatný záväzok v primeranej 
dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne 
vyzval. Napokon podľa ust. § 307, odst. 
1, prvá veta OZ ak sa za ten istý záväzok 
zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za 
celý záväzok. 
 Ako jednoznačne vyplýva z uvedenej 
dikcie zákona, naša čitateľka nemá mož-
nosť zbaviť sa svojej povinnosti z ručiteľ-
ského záväzku, ktorý uzavrela s bankou 
ako veriteľom sesternici v čase poskytnu-
tia úveru. To znamená, že bude musieť 
postupne splatiť všetko, čo menovaná 
banke nesplatila. Toto platí aj vtedy, ak 
sesternica našej čitateľky je živnostníč-
kou a údajne má i vlastné príjmy z pod-
nikania, ktoré si však necháva zasielať na 
účet svojej babičky.
 Tu by som si ale dovolil oponovať na-

§ § § Dobre si zvážte, komu chcete robiś ruèite¾a... § § §
šej čitateľke, nakoľko z právneho a najmä 
účtovného hľadiska nie je možné, aby 
podnikateľské subjekty platili za dodávky 
tovarov a služieb iným podnikateľom na 
účty vedené na iné mená, než sú ob-
chodné mená podnikateľov, ktorým platia. 
Identifi kácia majiteľa účtu je podľa môjho 
názoru prvoradá v obchodných vzťahoch 
medzi podnikateľmi, aj keď môže i v tomto 
konkrétnom prípade existovať výnimka.
 Vo vzťahu k tomu, čo som uviedol vyš-
šie môžem našej čitateľke poradiť nasle-
dovné. Povinnosť z ručiteľského záväzku 
je zrejmá a nemenná, nie je preto prestať 
krátkodobo prípadne na dlhšie obdobie 
pracovať, či zbavovať s vlastného majet-
ku len preto, aby ho nepostihol exekútor 
na pokyn banky. Naša čitateľka by mala 
poskytnúť banke a exekútorovi, pokiaľ 
vykonáva exekúciu pre banku, všetky in-
formácie o svojej sesternici, najmä čo sa 
týka jej zárobkovej činnosti. Týmto by dala 
uvedeným subjektom do ruky účinné pros-
triedky na vymáhanie ich práv a umožnila 
by tak spravodlivý postih práve tej osoby, 
ktorá je priamo zodpovedná za nesplate-
nie poskytnutého úveru. V opačnom prí-
pade bude musieť naša čitateľka zostatok 
poskytnutého úveru vrátane príslušenstva 
zaplatiť sama.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Pavol Kolenčík
telefón, fax: 031 771 3803
mobil: 0907 021 825

AMBULANCIA PLASTICKEJ A ESTETICKEJ CHIRURGIE 
MUDr. Regan Beloviè
• Úpravy ušníc, nosa, vieèok, èela, pier 
 a facelifting, 
• úprava prsníkov (zväèšovanie, zmenšovanie), 
• odsávanie tuku – liposukcia, 
• odstraòovanie znamienok a korekcia jaziev, 
• odstraòovanie vrások,
• laserová lieèba kàèových žíl, 
• lieèba vrodených a poúrazových stavov rúk 
 a operácie nervov ruky.

NEMOCNICA ŠA¼A, 
AMBULANCIA: PIATOK 13.00 – 15.00 hod.

ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY 
Tematínska 3, Bratislava 
AMBULANCIA: UTOROK 13.00 – 17.30 hod.

tel. 0905 822 333
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Akcia na Deň Matiek
Mimoriadna ponuka 
len do 31.mája 2009.
Pre ženy, ktoré 
zaujíma  kozmetika 
AVON.
Ponúkame vám 
možnosť zárobku 
a sebarealizácie.
Staňte sa našou 
novou zákazníčkou 
a získajte darček:
Nový PARFUM  
ABSYNTHE – Lacroix  
za 46,44 € (1 400,– Sk) 
Len teraz ponúkame  
aj pozíciu AVON Lídra 
s možnosťou 
zaujímavého zárobku, 
pri výnimočných 
podmienkach!!! 
Chcete vedieť viac? 
Volajte: 
0904 329 779
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Pekáreň „MONIKA”
Ľudovít Vavro, 023 31 Rudina 13, tel.: 041 421 1749, 0907 476 870
ponúka až 40 druhov rôznych pekárenských výrobkov, pripravovaných 
na báze prírodného kvasu – bez konzervačných prísad a farbív.
Naše výrobky si môžete kúpiť:
► Kysucké Nové Mesto – Kamence
► Kysucké Nové Mesto – Belanského ul., pri Poliklinike
► Žilina – Bernolákova ul.
► Žilina – sídlisko Hliny
► Rudina č. 13 – pekáreň
 Chcete si pochutiť na kvalitnom chlebíku?
 Pekáreň MONIKA Vás určite nesklame.
„...dobrá cena, vysoká kvalita, ešte lepšia chuť.“

EROTICKÝ 
SALÓN 
s 15–roènou tradíciou
Chata Vincov Les 
– Sládkovièovo
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
PRIJME NOVÉ 
DIEVÈATÁ
♥ zárobok až 
      4 000,– Euro/mes.
♥ stála solventná 
      klientela
♥ pracovná doba 
      dohodou, aj brigádne
♥ vyplácame denne
♥ ubytovanie zdarma 
(vo vlastných súkromných izbách)

♥ bezplatná lekárska 
      starostlivosś

031/784 1479, 0905 210 294, 0911 766 708

Volaj alebo pošli 

SMS, zavoláme ti!
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