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ROČNÍK III. * OKTÓBER 2009 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„Budem ešte vo väčšom meradle podporovať
modernizáciu kysuckých obcí, ako aj to,
aby mali s prenesenými kompetenciami
a povinnosťami aj primerané financie
pre dôstojný život svojich
občanov a na realizáciu
obecných plánov, ktoré
skvalitňujú existenciu
každého z nás“,- hovorí Ing.
Štefan Mrenka, starosta Kysuckého
Lieskovca, podnikateľ a kandidát
na poslanca do VÚC v Žilinskom
kraji, v tohtoročných

„Chcel by som dostať viac mladých ľudí
do regionálnej politiky, osloviť skutočné
osobnosti medzi nimi a urobiť všetko pre
to, aby sa život na dolných Kysuciach stále
viac skvalitňoval“, -hovorí Vladimír Káčerík, starosta

jesenných voľbách. str. 8-9.

Horného Vadičova a kandidát na poslanca do VÚC-Žilinský
kraj v tohtoročných jesenných voľbách. str. 6-7.

Mistel

kys. n. mesto

NON-STOP NON-STOP NON-STOP NON-STOP

0948 66 89 89
0915 55 89 89

Najnižšie
ceny

0911 44 89 89
0911 33 89 89

„Som rád, keď tí, pre ktorých
svoju prácu vykonávam, sú
spokojní a vďační. Ak je osud
a právo pre dotyčných naplnené
k spravodlivosti... “,- hovor notár

str. 14.

JUDr. Andrej Kubaščík. str. 10-11.

Ing. Miriam Bugrová je vo
svojej funkcii sedemnásť
mesiacov, ale už urobila
poriadok vo veciach,
s ktorými predtým celé
roky nikto nehýbal.
str. 12-13.

Mistel

PrePrava OSôb: 0908 20 20 28

Mistel reklama.indd 6

Predstavujeme
vám úspešnú
kysuckú
podnikateľku
SLÁVKU
MEČÁROVÚ,

17.9.2009 8:29:35

„Nielen budovy škôl v Kysuckom
Novom Meste dostávajú novú tvár,
ale pozitívne zmeny budeme cítiť aj vo
výchovno-vzdelávacom procese“,hovorí Mgr. Ladislav Vendrinský, vedúci odboru
školstva MsÚ. str. 16.

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

Kysucké Nové Mesto mám rada, veď som tunajšia rodáčka,
rada sa sem vraciam - a aj preto som založila KYSUCKÝ
ŽURNAL, aby sa dolné Kysuce viac zviditeľnovali, pretože sú
mi srdcom blízke...

Koncom septembra tohto roku som sa konečne
osobne stretla s prednostom MsÚ v Kysuckom
Novom Meste, s Ing. Ľubomírom Golisom a viac
menej sme dohodli mediálnu spoluprácu, t.j.
bezprostrednú reakciu (odpovede) na podnety
občanov zo strany kompetentných úradníkov
z MsÚ v Kysuckom Novom Meste. Dúfam, že táto
oblasť bude fungovať v normále, aby naši čitatelia
nemuseli čítať odkazy na ich občianske podnety
v iných časopisoch, tak, ako sa to stalo po vydaní
(májového – júnového) čísla 2009 Kysuckého
Žurnálu, kde sme na 3. strane uverejnili viacero
kritických podnetov od občanov na dopravnú
situáciu v Kysuckom Novom Meste. Prednosta
MsÚ v Kysuckom Novom Meste reagoval na ne
v júlovom vydaní časopisu Zvesti, ktoré vydáva
mesto Kysucké Nové Mesto. Zamrzelo ma – ako
šéfredaktorku a zároveň majiteľku periodika, že
som bola z pohľadu prednostu MsÚ v Kysuckom
Novom Meste, alebo možno jeho neinformovanosti
znížená „len“ do postu redaktorky. Musím vysvetliť
aj to, prečo som trvala na osobnom rozhovore,
o ktorom sa vo svojom júlovom príhovore vo
Zvestiach zmienil. Vidím to ako normálne – pretože
ako majiteľka a predstaviteľka iného právneho
subjektu, v tomto prípade časopisu, ak chcem
s niekým spolupracovať, prídem najprv osobne
sa predstaviť a povedať predstavy o prípadnej
spolupráci, požiadavkách. Samozrejme, že redakcia
vypracuváva pre opýtaných do pripravovaných
článkov vždy otázky vopred, ak si to dotyčný želá,
čo som mala v pláne pre pána prednostu aj urobiť.
Práve na tom prvom - spoločnom, ale osobnom
stretnutí, na ktorom som trvala. Je totiž nanajvýš
seriózne a slušné, ak chcem s niekým, kto zastáva
zodpovednú verejnú funkciu, hovoriť prvýkrát
osobne! A ja osobný kontakt vo svojej žurnalistickej
práci uprednostňujem stále – pred akýmkoľvek
neosobným, či kontaktom cez tretie osoby, maily
... Okrem toho časopis Kysucký Žurnál vychádza
v regióne dolných Kysúc už tretí rok a každý,
kto prispel do jeho obsahu – môže potvrdiť, že
ako opýtaný dostal pred zverejnením materiál
k autorizácii, aby nedochádzalo k dezinformáciám.
A tak to bude aj v budúcnosti, v prípade odpovedí,
či príspevkov od predstaviteľov vedenia MsÚ
v Kysuckom Novom Meste. Dúfam, že tieto
moje vyššie zverejnené riadky nikoho neurazia
a budú u predstaviteľov vedenia mesta chápané
pragmaticky, bez urážky, pretože skutočne
nemám úmysel nikoho ani uraziť, ani zraňovať.
Prax osobného kontaktu s mojimi klientami a

čitateľmi sa mi za 28 rokov žurnalistickej práce
osvedčila a nemienim ju meniť. Budujem seriózny
časopis, nie bulvár a tak sa budeme zaoberať
ako serióznymi informáciami, tak aj serióznymi
podnetmi od občanov. Tak to robím aj vo svojom
druhom časopise, ktorý vydávam už 14 rokov
pre občanov v galantsko-šalianskom regióne,
(www.zurnaly.sk), lebo tu bývam vyše 20 rokov.
A to je región s viac ako 135 000 obyvateľmi!
A o serióznosť mi ide aj v Kysuckom Žurnále. Veď
som rodáčka z Kysuckého Nového Mesta, mám
rodinu a priateľov v regióne dolných Kysúc a keď
som v roku 2007 založila tento časopis, bolo to
preto, že som chcela, aby sa skvalitnila medializácia
dolných Kysúc, aby som zvýrazňovala, čo je tu
dobré, aby sme prostredníctvom Kysuckého
Žurnálu približovali život a prácu osobností z tohto
kraja, podnikateľov a firiem – aby sme písali
o všetkom, čím žijú, čím sa trápia občania, aby
sme si všímali prácu obecných úradov, inštitúcií
a organizácií v regióne. Lebo región dolných Kysúc
bol vždy, aj za socializmu, akýsi „zabudnutý“, medzi
Žilinou a Čadcou a je načase toto zmeniť. Nikdy by
som sa o Kysuckom Novom Meste nevyjadrovala,
a ani sa nevyjadrujem nehanebne, ani zlomyseľne.
Nedovolila by som to ani dopisovateľom. Kysucké
Nové Mesto mám rada, veď som v ňom žila do
roku 1988 a stále sa sem rada vraciam. Kysucký
Žurnál, ktorý financujem z vlastných zdrojov, sa
stále viac stáva čítaným periodikom na dolných
Kysuciach a neustále pomaly zvyšujeme jeho
náklad. Som úprimne rada, že moje financie,
ale aj námaha nie sú zbytočné. Nebudem
hovoriť o prebdených nociach, precestovaných
kilometroch zo Šale do Kysuckého Nového Mesta,
pretože bývam na západnom Slovensku, a taktiež
ochudobňujem o seba vlastnú rodinu, manžela,
syna, dcéru, pretože od vzniku časopisu trávim
veľa dní na Kysuciach, keď pripravujem nové
a nové články, ďalšie aktuálne vydanie časopisu
a stretávam sa s tými, ktorých ako novinárka
v rozhovoroch „spovedám“. Toto je daň za to, že
chcem robiť pre Kysučanov kvalitný časopis a oni
ho aj tak prijali, lebo sa im páči a prichádzajú
stále s novými a novými podnetmi. Preto svoju
pracovnú vyťaženosť nekritizujem, naopak som
vďačná za ňu a vysoko si ctím všetkých, ktorí
oceňujú to, že sa snažím región dolných Kysúc
zviditeľňovať. Ešte doplním, že tí, ktorí nedostanú
časopis fyzicky do rúk, môžu si každé jeho vydanie
prečítať aj na internete: www.zurnaly.sk. Môžeme
sa tiež pochváliť, že v počte vydaných výtlačkov

(kusov) počas
kalendárneho
roka – máme
väčší
náklad
– ako Zvesti
Kysuckého
N o v é h o
Mesta a to
sme zatiaľ len
dvojmesačník.
Aj
to
veľa
hovorí! Okrem toho si môžeme napriek tlačovej
náročnosti (nakoľko časopis vychádza na kvalitnom
papieri, plnofarebne) dovoliť dávať ho obyvateľom
regiónu zadarmo, čo je tiež nesmierna výhoda pre
čitateľa. Nejde nám za každú cenu získavať peniaze
z predaja, ide nám o pravidelné šírenie informácií
medzi obyvateľmi regiónu dolných Kysúc. Všetky
výtlačky majú navyše svojho adresáta, pretože
časopis má priamych odberateľov. Priamym
stykom sa dostane k čitateľovi inteligentne na
stôl do jeho kancelárie, alebo do firmy, bytu,
domu – v zalepenej poštovej obálke, alebo je
osobne odovzdaný kompetentným pracovníkom,
ktorí ho zodpovedne rozdajú a doručia svojim
spolupracovníkom. A keďže neustále sme
„bombardovaní“, aby sme vychádzali častejšie,
snažili sme sa aj v tejto oblasti získať potrebné
financie, aby sme mohli želaniam čitateľov
vyhovieť a môžem tak prisľúbiť, že pravdepodobne
od apríla budúceho roku by mal Kysucký Žurnál
vychádzať už ako mesačník! A samozrejme tak –
ako doteraz, pre celý región dolných Kysúc! Tak –
asi toľko. Vždy som sa snažila skôr ústretovosťou
riešiť veci a konflikty, takže verím, že to tak bude
aj naďalej. Samozrejme, individuálne nálady
a urazenú ješitnosť jednotlivcov, či už z radov
občanov, alebo funkcionárov regiónu, neviem
ovplyvniť, rovnako tiež závistlivcov a neprajníkov,
či tých, ktorí si veci nechcú nechať rozumne
vysvetliť. Verím však, že rozumných a pragmaticky
uvažujúcich ľudí je na Kysuciach dosť a práve pre
takých náš Kysucký Žurnál vychádza. Záverom
ešte raz pripomínam, že na seriózne podnety
občanov z Kysuckého Nového Mesta a regiónu
dolných Kysúc sa budeme snažiť zabezpečovať
seriózne odpovede od kompetentných, aby ich
nemuseli hľadať inde.
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka a majiteľka časopisu

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

„Človek má robiť to, čo vie, nie to, čo momentálne vynáša.“,
- hovorí kysucký podnikateľ František SIDOR.
František Sidor je majiteľ známej firmy v Kysuckom
Novom Meste, ktorá úspešne funguje už 12 rokov.
Ak firma pracuje 3 roky – pozná len odriekanie
a problémy. Po 5-ich, ak vydrží, si môže trošku snáď
už aj „odfúknuť“. Po 10-ich rokoch sa už dostáva k tým,
ktorí začínajú mať „pevnejšie piliere“ na ekonomickom
trhu. No a postupne – ak sa jej
darí – sa už môže prípadne aj
ďalej rozvíjať. Nechajme však
hovoriť majiteľa, Františka Sidora.
o Čím všetkým sa Vaša firma
zaoberá?
- Naša firma pôsobí v Kysuckom
Novom Meste na stálom mieste
už dvanásť rokov. Predmetom
činnosti je montáž vody, kúrenia
a plynu od rodinných domov až
po veľké priemyselné objekty.
Činnosť spočíva v príprave
a návrhu projektu až po
kompletnú realizáciu. Môžeme
ubezpečiť našich zákazníkov,
že na všetky plynové zariadenia
robíme záručný aj pozáručný
servis a v prípade poruchy
plynových zariadení je možné
volať na známe tel. č. 421 3519.
Vykonávame servis aj na plynové
spotrebiče, ktoré montovali iné
firmy. Ako certifikovaný partner
SPP máme oprávnenie vykonávať
činnosť na všetkých plynových zariadeniach. Montáž
vody a kúrenia prevádzame z najnovších materiálov
a najnovšou technológiou.
o Koľko má firma zamestnancov? A koľko už
existuje v rodine firiem?
- Firma má šesť zamestnancov a pre firmu pracujú
podľa potreby živnostníci z nášho mesta a okolia.
V prípade potreby väčšie zákazky riešime v kooperácii
s inými firmami.
o Je zložitá situácia v ekonomickej sfére. Ťažko sa
získavajú noví klienti, mnohí starí klienti naopak
znižujú svoje požiadavky, odvolávajú objednávky,
niektoré obmedzujú svoju činnosť, zatvárajú
prevádzky. To všetko má vplyv na ďalších
dodávateľov,
subdodávateľov,
participujúce
firmy..., Ako Vás zasiahla zhoršená hospodárska
klíma, alebo Vás možno ani nezasiahla?
- Zložitá situácia – to je dobré pomenovanie, tu by
sa dalo hovoriť dlho, ale...Firmy, ako je naša, trpia

hlavne kvôli situácii, akú vytvára štát, ktorý v žiadnom
prípade nie je podporou malých firiem, práve naopak.
Keď chcete robiť 12 hodín denne, tak plaťte a štát
dá tým, čo nechcú robiť. Ďalší dôvod, ako v otázke
naznačujete, je, že veľké firmy, ktoré od menších
firiem odoberali prácu a výrobky, zákazky rušia,

bez ohľadu na zmluvy. Malé firmy sa zabezpečili
ľuďmi, strojmi, náradím, často si brali úvery a teraz
nie je na splácanie. Ale ako hovorím, to nikto nerieši
a veľkým firmám dá štát dotácie. Bohužiaľ, v našom
meste majú niektoré firmy s takouto realitou veľmi
trpké skúsenosti, no nenariekame a vďaka stálym
zákazníkom – hlavne z radov občanov, ktorí s našou
firmou majú dobré skúsenosti, objednávajú si u nás
službu v čoraz väčšom rozsahu.
o Kde všade možno vidieť Vašu prácu? Prácu
Vašich ľudí?
Kde sa pozriete po okolí, tak všade. Pri vzniku firmy
to bola plynofikácia okresov KNM a Čadca, kde sme
splynofikovali takmer 2 000 domácností. Okrem toho
je to množstvo obytných domov, v ktorých meníme
rozvody kúrenia, vykurovacích telies a rozvodov vody
a kanalizácie. Od vzniku firmy INA KYSUCE montujeme
v jej objektoch rozvody vody, oleja, emulzie a tukov.
Robíme rozvody vody a odpadov na výškových

domoch v časti Amfiteáter na Bôriku v Žiline. Veľmi
dobrá je spolupráca s firmou REKON v Žiline, pre ktorú
robíme rekonštrukciu škôl, akcie v Ružomberku, Žiline,
Veľkom Rovnom atď. Asi 20 % výkonov v súčasnosti
spočíva vo výmene vykurovacích telies a rôzne druhy
opráv. Občania širokého okolia určite veľmi dobre
poznajú naše montážne autá
s logom firmy, ktoré stretnete ozaj
všade.
o Teraz trochu na inú tému.
Tešíte sa pomerne dobrej obľube
obyvateľov svojho regiónu.
Máte jednak politický vplyv,
ale ste aj na čele Združenia
podnikateľov regiónu dolných
Kysúc. To všetko sú vážne veci
a súvisí to s dôverou ľudí vo Vás
ako človeka, ako odborníka, ako
podnikateľa. Čo to znamená
recipročne zasa pre Vás – ako
takúto dôveru vraciate, lebo
ľudia si pamätajú, ak niekto ich
dôveru sklame?
- Viete, ono je to dané aj tým, že
žijem v tomto meste už päťdesiat
rokov. Za túto dobu ma ľudia
poznajú z mojej profesie, lebo ja
robím stále to isté. Z minulosti –
z čias, keď Pozemné stavby stavali
naše paneláky, robil som tam
kúrenie, potom zo ZVL-ky, kde som
riadil kolektív údržby vody, kúrenia, až po obdobie,
odkedy podnikám v tomto odbore. Vzhľadom na tieto
činnosti som prichádzal a prichádzam v práci do styku
s množstvom ľudí, ktorí moje meno roky poznajú.
A vlastne, tu sa poznáme všetci. Veľmi dôležitá je však
spomínaná dôvera, lebo, ak ju máte, ide všetko ľahšie.
Zakladám si na tom, že človek má robiť to, čo vie,
nie to, čo momentálne vynáša. Neuznávam, ak napr.
kuchár začne podnikať ako elektrikár. Kde to môže
skončiť? Bohužiaľ, v našom štáte je všetko možné.
Pracoval som rok v Nemecku a tam sa treba učiť
poriadku. Dôvera je vlastne o obojstrannej dôvere. Ak
oklamete jedného, vlastne stratíte desať ľudí a týmto
smerom nechceme ísť.
pýtala sa: Alena Jaššová
Firma František Sidor, Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel. kontakt: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167 – kancelária,
majiteľ – František Sidor: 0905 640 795
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Chcel by som dostať viac mladých ľudí do regionálnej politiky, osloviť skutočné osobnosti
medzi nimi a urobiť všetko pre to, aby sa život na dolných Kysuciach stále viac skvalitňoval“
, -hovorí Vladimír Káčerík, starosta Horného Vadičova a kandidát na poslanca do VÚC-Žilinský kraj v tohtoročných jesenných voľbách.

Súčasný starosta obce Horný Vadičov, Vladimír
Káčerík vyrastal v Hornom Vadičove a tu aj skončil
základné vzdelanie. Neskôr študoval v Žiline. Po
vojenčine nastúpil do firmy ELVYP, s.r.o. Čadca
a pracoval tu ako elektromechanik. Už tu sa
prejavili jeho riadiace a organizačné schopnosti,
pretože v rokoch 1993 – 2003 v pozícii majstra
riadil a organizoval prácu 35 zamestnancov.
Krátko na to začal podnikať v oblasti, ktorú
profesne skončil, zrejme si uvedomoval, že má
naviac – a založenie vlastnej firmy bola pre neho
vízia budúcnosti. Treba vždy oceniť mladých
a tvorivých ľudí v nových pozíciách, pretože tí
prinesú „novú krv“ a posunú vývoj dopredu, nie
tí, čo sú na pozíciách celé desaťročia a naučili sa
akurát šikovne manipulovať s ľuďmi, využívať
čo im funkcia umožňuje a neskôr sa namiesto
práce už iba „nabaľujú“ a dohadzujú kšefty tým,
ktorí ich uznávajú a neprotirečia im. Nové tváre,
mladá krv – sú potrebné všade – a preto sa niet čo
čudovať, že ambiciózny Vladimír Káčerík uspel aj
v komunálnych voľbách 2006 – na starostu obce
Horný Vadičov. Mnohým vysoké nasadenie v práci,
každodenné riešenie problémov spôsobuje stresy,
a preto sa radšej funkciám, riadeniu kolektívov
a organizačným prácam vyhýbajú. Je to myslím
väčšina ľudí. Načo si robiť problémy, keď sa dajú
veci uľahčovať, vyhnúť sa riešeniu problému? Ale
Vladimír Káčerík je iný, ako sám hovorí, jeho práca
s ľuďmi, riešenie vecí a napokon ich vyriešenie,
motivuje a posúva k ďalším výkonom. Jeho
neodrovná neúspech. Snaží sa mu prísť na koreň
a vyriešiť ho k spokojnosti. “Len zbabelec sa vzdáva
bez boja a bez akejkoľvek snahy“,- zvykne hovoriť.
Keď sa mu podarilo vďaka dôvere občanov vyhrať
starostovský post v Hornom Vadičove, je to pre
neho česť a zodpovednosť za sľuby, ktoré voličom
dal. Skutočne od svojho nástupu robí v obci
všetko pre to, aby sa im tam lepšie a kvalitnejšie
bývalo a žilo. Iba samému by sa to nepodarilo,
ale vie ľudí správne osloviť, zorganizovať
a spoločne to väčšinou vždy „klapne“. A je fakt,
že jeho slová sú aj činmi. Pod jeho vedením sa
v obci Horný Vadičov mimoriadne darí!!! Svoje
odborné vedomosti, prax, ale aj kontakty, ktoré
v predchádzajúcej práci získal, sa snaží naplno
využiť v prospech moderného rozvoja svojej obce.
Nesmierne mu záležalo a aj záleží na zachovaní
tradícií a dedičstva otcov a prezentovať ho
nielen na Slovensku, ale ho priblížiť aj zahraničiu.
Preto tak vehementne a zo srdca podporoval
a spoluorganizoval a organizuje Vadičovské

folklórne dni, spolu s obcami Dolný Vadičov
a Lopušné Pažite. Je kresťanom, ctí si kresťanské
tradície a preto cíti a utužuje z úprimného srdca
spoluprácu s duchovnými správcami farnosti
a zástupcami obce. Nadovšetko si však váži
svojich občanov, voličov, ale aj nevoličov, ktorých
sa snaží presvedčiť, nie násilne, ale výsledkami
svojej práce aj pre ich dobro a verí, že aj oni sa
po čase stanú jeho podporovateľmi. Dôležitým
a presvedčivým faktom však ostáva skutočnosť,
že za necelé 3 roky v starostovskej funkcii dokázal
veľmi veľa. O tom sa môžete presvedčiť v jednej
z jeho odpovedí, čo všetko pre Horný Vadičov
vykonal a zariadil. A keď to dokáže pre obec,
iste to zvládne aj v prípade plnenia si svojich
poslaneckých povinností vo vyššom územnom
celku, pretože cíti v sebe silu tento post zvládnuť.
Navyše – región dolných Kysúc – takéhoto
poslanca, takúto mladú a za vec oduševnenú silu,
potrebuje viac ako soľ! Región dolných Kysúc totiž
stále akoby spal, akoby bol na chvoste záujmov
žilinského samosprávneho kraja. Nevedno, či je
to nesprávnym výberom doterajších poslancov
do funkcií, alebo tým, že tak to bolo aj kedysi – že
Žilina a Čadca svojim spôsobom parazitovali na
regióne dolných Kysúc, ktorý sa rozprestiera práve
medzi týmito dvoma mestami. Aj preto by bolo
načase prebudiť tento región viac k životu, viac
ho zmodernizovať, zviditeľňovať, veď tu žije veľa
schopných a pracovitých ľudí, ktorí chcú žiť lepšie.
A možno aj Vladimír Káčerík svojou oddanosťou
za vec, za pozdvihnutie regiónu dolných Kysúc,
tomu pomôže! Doterajšie výsledky jeho práce
o tom svedčia. Napríklad, pomohol pri tom aby sa
konečne po rokoch v Radoli vybudovala kruhová
križovatka, pretože na tom mieste denno denne
hrozila chodcom ale aj šoférom smrť. V tejto veci sa
angažoval spolu s primátorom Kysuckého Nového
Mesta, Ing. Hartelom, až sa to napokon podarilo
pre Kysučanov zrealizovať. Prvoradé sú totiž
u neho činy, nie prázdne slová. Nechajme však
hovoriť jeho, resp. výsledky skutočne urobenej
práce, ktoré sú z nasledujúceho rozhovoru viac
než zrejmé.
Hovorí Vladimír Káčerík:
Pretože som v obci žil od svojho narodenia
a vnímal som i dianie okolo seba, po nastúpení
do funkcie som zistil, že v našej obci akoby
prestal život „dedina zaspala“. Takže na samom
začiatku som musel meniť aj niektoré zaužívané,
či zabehnuté spôsoby v
riadení práce. No a s tým prichádzali i prvé

problémy, či odpor oponentov, ktorí veľmi ťažko
prijímali a ešte i dodnes prijímajú vykonané
a realizované zmeny. Možno niekedy to bolo len
zo zotrvačnosti. Veď pri takejto práci sa dá ťažko
všetkým vyhovieť. Každý
deň prináša so sebou nové a nové problémy. Nie
vždy sa dajú všetky okamžite riešiť. A samozrejme,
keď niekomu nedokážete vyriešiť jeho problém
hneď, alebo ako to on potrebuje, máte nepriateľa.
No sú medzi nami i ľudia, ktorí sú vďační aj za
maličkosti.
Toto sú ale tie bežné problémy. Teší ma, že i napriek
mnohým problémom sa nám podarilo zrealizovať
mnohé i finančne náročné projekty a plány.
◊ Čo Vám funkcia dala – „otvorila“ Vám
v niečom oči?
- Čo ma naučila táto funkcia? Myslím, že som
lepšie spoznal myslenie ľudí a učím sa zvládať i tie
najnáročnejšie situácie. Vďaka tejto funkcii som sa
naučil pozerať na spory občanov hádam i trochu
s nadhľadom, pretože často sa susedské vzťahy
zhoršia len pre zbytočne nafúknuté maličkosti. Už
i na dedine sa vytráca úcta k človeku, zničené sú
i mnohé priateľstvá so susedmi a stráca sa radosť
zo života.
◊ Práca starostov je vždy akosi prirodzene
naviazaná aj na výkon činností okresov, krajov,
vyšších územných celkov... Starosta potrebuje
informácie „z vyššej politiky“, vie sa potom
lepšie orientovať a získava aj tie správne
nitky, keď niečo pre obec vybavuje... Aj preto
uvažujete o vstupe do „vyššej“ politiky?
- Skúsenosti získané v tejto politike by som súčasne
využil pri práci starostu a samozrejme aj naopak.
◊ Čo pre Vás znamená rodina?
- Moja rodina je pre mňa v rebríčku hodnôt na
najvyššom poste. Som ženatý a pretože moja
funkcia ma neustále naplno zamestnáva, o tri
maloleté deti sa stará manželka, za čo som jej
nesmierne vďačný.
◊ Ako sa stavajú k Vášmu starostovaniu Vaši
najbližší?
- Pretože práca starostu človeka pohltí celého,
nie vždy sú moji najbližší touto funkciou nadšení.
Paradoxom je, že ak ja ako starosta niekomu
nevyhoviem, častokrát sa to odzrkadlí i na
vzťahoch k mojim najbližším. A to je to najhoršie,
čo môže byť. Práve v tých najťažších chvíľach je
totiž pri mne rodina, vďaka ktorej môžem robiť to,
čo robím. Rodina ma podporuje.
◊ Je zákonité, že s takouto funkciou idú
ruka v ruke tiež intrigy, falošné priateľstvá.
Máte aj Vy takéto skúsenosti? Ako sa s nimi
vyrovnávate?
Tieto vlastnosti u ľudí boli, sú a aj budú. Preto
ľudský nevďak pociťujem vo svojej funkcii i ja. Ale
charakter človeka sa nezmení žiadnym novým
zriadením, či rokmi. Jednoducho je to tak. Ak je
niekto slušný a úprimný, nič ho nezmení. Hovorí
sa, že charakter človeka sa láme vtedy, keď príde
zaťažkávajúca situácia a práve vtedy poznáte
tých, ktorí Vám prajú. Aj ja mám šťastie, že takíto
ľudia sú i okolo mňa. Sú to ľudia, ktorých mám
vždy po ruke, keď ich potrebujem a tiež je to aj
opačne. V dnešnej dobe je len málo ľudí, ktorí
dokážu ostať pri hodnotách férovosti, úprimnosti
a ľudskej slušnosti. Mám rád ľudí otvorených,
pravdovravných. Ale pretože každý je len človek,
aj u mňa nastávajú chvíle, keď si poviem tak už
dosť. Potom sa zasa „otrasiem“, príde nový impulz,
vstanem a idem ďalej. Ale vždy je treba zamyslieť
sa a aj vedieť, kedy je toho všetkého skutočne dosť.
◊ Ak uvažujete o kandidovaní do vyššieho
územného celku (VÚC), - čo Vás motivuje
k tomuto kroku?
- Do politiky chcem vniesť toleranciu, mravnosť
a rešpektovanie odlišných názorov. Chcem robiť
politiku dôveryhodnú, chcem ju robiť ako službu
občanom, ako dôslednú obhajobu ich záujmov
podľa ich vôle a chcem ju robiť spolu s občanmi,
spoločným rozhodovaním o dôležitých otázkach
smerovania našej obce i dolnokysuckého regiónu.
Súčasne sa budem snažiť o väčšie zviditeľnenie
Dolných Kysúc, presviedčať schopných mladých
ľudí a spoľahlivé osobnosti do regionálnej politiky,
dostať do povedomia verejnosti dolnokysucký
región a skvalitňovať životnú úroveň mojich

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
spoluobčanov v ňom, lebo si myslím, že je to
veľmi potrebné.
◊ Nebudem klamať, ak otvorene priznám,
že som si zisťovala názor aj Vašich občanov
na Vašu prácu a vyjadrenia boli vo väčšine
pozitívne, mnohí svorne tvrdia, že Horný
Vadičov sa v posledných rokoch konečne
zobudil a začína tu fungovať život po každej
stránke. Teší Vás takéto hodnotenie?
- Zaiste to poteší každého z nás, keď môže
skonštatovať, že i napriek krátkemu obdobiu sa
nám podarilo spoločnými silami dosiahnuť toľko
zmien.
◊ Skúste povedať aby aj ďalší čitatelia vedeli
posúdiť, čo všetko sa v Hornom Vadičove –
pod Vašou taktovkou podarilo zatiaľ urobiť?
- V obci Horný Vadičov sme v roku 2008 realizovali
nasledovné projekty:
a) Separáciu odpadu v obci Horný Vadičov
z enviromentálneho fondu bola uhradená
suma dotácie 2.100.000,-Sk. Prostredníctvom
predkladaného
projektu
sme
zakúpili
technologické zariadenie na zber a odvoz
separovaného zberu a zariadení umožňujúcich
jeho separáciu, 11 ks plastových kontajnerov na
sklo, 11 ks plastových kontajnerov na papier, 11 ks
plastových kontajnerov na kombinované odpady
a 15 ks plastových kontajnerov na plasty.
b) Zateplili sme budovu základnej školy
a vymenili okná – suma vo výške 2.600.000,-Sk,
táto suma bola hradená z finančných prostriedkov
Ministerstva školstva SR
Obec sa rozhodla pre vybudovanie nového
bezdrôtového obecného rozhlasu, a aj vďaka
môjmu lobovaniu, sme získali priamu dotáciu
v celkovej výške 1.200.000,-Sk na výstavbu
viacúčelového ihriska. Nadobúdacia a konečná
hodnota je 2.500.000,-Sk. Financie boli priamo
určené na zhotovenie resp. materiál a montáž
viacúčelového ihriska. Prípravné a zemné práce
neboli súčasťou oprávnených projektových
nákladov, teda obec si ich zabezpečovala na
vlastné náklady. Mojou pýchou je najmä Centrum
voľného času, a to kvôli rozvíjaniu priateľských
vzťahov medzi deťmi, mládežou, dospelými a
vytvorením podmienok, aby sa obyvatelia obce
mohli všestranne rozvíjať aj vo svojom voľnom
čase. Zriaďovateľom Centra voľného času, ktoré
poskytuje priestor pre tvorivú realizáciu detí
a mládeže i v oblasti kultúry a tradícií našich
predkov, je Obec Horný Vadičov (a treba
podčiarknuť, že Centrum, jeho zriadenie je
v obci skutočne najmä z dôvodu vytrvalosti
starostu Káčeríka,- pozn. red.). Pretože
v minulých rokoch bolo z dôvodu horúceho
počasia nedostatok pitnej vody, zachytili sme
pramene, posilnili vodný zdroj a tak odstránili
roky pretrvávajúci problém s pitnou vodou v časti
obce Košariská a Galierovce. V jarných mesiacoch
roku 2009 obec urobila i celoplošnú výmenu
vodomerov.
◊ Pán starosta, čo sa v obci robilo, robí a ešte
bude robiť v tomto roku?
- Po poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných
bytových domov z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Bratislavy a podpory vo
forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
sme v mesiaci máj 2009 začali s prípravnými
prácami a následne výstavbou nájomných
bytových domov. V súčasnosti obec eviduje
celkom 41 žiadostí o pridelenie bytu. Všetkým
žiadateľom bolo v mesiaci jún 2009 zaslané
vyrozumenie, že ich žiadosť bola zaradená
do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu
a o ďalších kritériách a náležitostiach súvisiacich
s pridelením bytu, výškou nájomného a pod.,
budú vyrozumení až po ich dostavbe, resp.
kolaudácii. Ďalej v súčasnosti pripravujeme
k projektu „Komplexná regenerácia centrálnej
zóny“ potrebné podklady. S predstavenstvom
Jednota COOP Čadca, Rímskokatolíckou cirkvou
Biskupský úrad v Žiline a Farnosťou Horný
Vadičov bola na základe predchádzajúcich
jednaní podpísaná nájomná zmluva o prenájme
dotknutej časti parcele pre projekt. Projekt bol
zaslaný na vyjadrenie aj dotknutým zložkám
(RÚVZ, OR HaZZ, SVP Piešťany, Krajskému úradu
pre cestnú dopravu a komunikácie v Žiline).
Vyjadrenia sú potrebné k vydaniu stavebného
povolenia k predmetnej akcii. V mesiaci júl
2009 sme žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na predmetnú akciu
predložili na MVRR Bratislava. V letných mesiacoch

7

sme vybudovali altán pri viacúčelovom ihrisku,
ktorý bude slúžiť aj ako prístrešok v prípade počas
nepriaznivého počasia pri organizovaní rôznych
akcií. Súčasne boli pri tomto objekte vykonané
i konečné terénne úpravy a oplotenie. V rámci
výzvy „Elektronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania 2009“ sa do programu
v spolupráci s obecným úradom zapojila i školská
jedáleň pri ZŠ. Maximálna výška finančných
prostriedkov, ktorá mohla byť udelená na
1 projekt bola 13.200,- EUR. Z poskytnutej
dotácie bude zakúpené materiálno-technické
vybavenie do školskej kuchyne s jedálňou. Ďalším
z úspešných projektov pre obec sa stal aj projekt
pre zariadenie MŠ „Elektronizácia a revitalizácia
materských škôl 2009“. Obci Horný Vadičov,
ako zriaďovateľovi, bola poskytnutá dotácia
Ministerstva školstva vo výške 3.300,-EUR. Na
základe oznámenia Ministerstva školstva SR,
že z rozpočtu kapitoly na rok 2009 vyčlenilo
účelové finančné prostriedky na financovanie
rozvojových projektov „Otvorená škola 2009“,
bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie
i pre našu ZŠ. Projekt bol taktiež úspešný a na
základe rozhodnutia komisie boli zriaďovateľovi
poskytnuté finančné prostriedky vo výške
8.100,- EUR. Na základe stretnutia starostu
obce so zástupcom starostu Obce Kotrčiná
Lúčka, na ktorom boli prehodnotené možnosti
vybudovania komunikácie medzi Obcou Horný
Vadičov a Kotrčiná Lúčka. Po predchádzajúcom
jednaní a po dohode starosta obce vypísal

starostu podarilo?
- Myslím si, že sa nedá jednoznačne povedať, čo
bolo najpotrebnejšie a čo ma najviac potešilo.
Všetky akcie, ktoré boli zrealizované, boli rovnako
dôležité. Impulz do práce mi dodáva chuť stále
robiť niečo zaujímavé. Mám ešte ďalšie plány,
v ktorých vidím ďalší rozvoj obce. Je ich veľmi
veľa. Ale teraz je ešte predčasne hovoriť o nich.
Verím, že každý čo i len malý zrealizovaný nápad,
je prínosom pre nás všetkých..
◊ Dnes sa všade skloňuje slovo „kríza“,
častokrát však hovoríme iba o kríze
ekonomiky. Osobne si myslím, že oveľa horšia
je kríza medziľudských vzťahov..., tú by bolo
potrebné riešiť čo najskôr. Aký je Váš názor?
- Kríze v medziľudských vzťahoch nikto nevenuje
pozornosť. Vo vzťahoch, ktoré sú tak krehké
a nenahraditeľné. Zdá sa, akoby sa stala súčasťou
nášho každodenného života. Nevšímame si, že
v poslednom čase každý hľadí len na seba. Všetko
zhŕňa a nič nevracia. Kde sa podeli časy, keď boli
všetci k sebe milí, zdravili sa na ulici s úsmevom
na tvári a navzájom si pomáhali? Tie zlaté časy
pokoja a spolupatričnosti jednoducho zmizli.
Stratili sa z nášho každodenného života. Stráca
sa spomedzi nás úcta k človeku, spolucítenie s
ľuďmi, život sa premenil na súťaženie, kto má
väčšie bohatstvo. Už i deti sa medzi sebou triedia,
ubližujú si a vysmievajú sa jeden druhému. Aký
by bol ten svet krásny, keby si ľudia pomáhali
a chvíľku prestali myslieť len na seba, ale zamysleli
sa aj nad tým, čo pomôže druhým. Aj ja si želám,

verejné
obstarávanie
na
cenovú
ponuku
na
vypracovanie
projektovej
dokumentácie. Začiatkom roka
bol vyhotovený polohopis
a výškopis cesty, ktorý je
potrebný
k
vypracovaniu
projektovej
dokumentácie.
Veľmi dôležité je aj vytváranie
pracovných miest. Pretože na
základe rozhodnutia ÚPSVaR
obec nemá ďalšiu možnosť
vytvárania pracovných miest na tzv. aktivačné
práce a mnohí z uchádzačov o zamestnanie sú
dlhodobo nezamestnaní a v hmotnej núdzi,
starosta obce pomohol aj tu, rozhodol o vytvorení 3
pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie
v hmotnej núdzi. Taktiež vytvoril 3 pracovné
miesta pre ďalších troch pracovníkov podľa §
50a o poskytnutí príspevku na podporu udržania
v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Od júna 2009 z dôvodu ďalších zámerov a záujmu
o prácu pre občanov obce vedených na ÚPSVaR
sa obec rozhodla vytvoriť ďalšie 2 pracovné
miesta podľa § 50e o poskytnutí príspevku na
podporu udržania v zamestnaní zamestnancov
s nízkymi mzdami zákona č.5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti. Služby, ktoré chceme ponúkať,
budú určené najmä pre obec. V súčasnosti
môžem už povedať, že naša obec bola úspešná
aj pri dvoch projektoch, ktoré mi dali najviac
„zabrať“: rekonštrukcia a modernizácia základnej
školy v Hornom Vadičove a strešný plášť v objeme
570 000 Eur a projekt prestavby a modernizácie
materskej školy k zníženiu energetickej
náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia
detí. S niektorými prácami sme už začali. Vo svojej
práci kladiem dôraz aj na spoluprácu s Farským
úradom a našimi podnikateľmi, ktorých si vážim.
◊ Na čo ste zvlášť hrdý, že sa Vám v práci

aby zmizla, alebo aspoň o niečo sa vytratila
nenávisť, závisť, intrigy, ohováranie a vzájomné
urážky, pretože práve tieto vlastnosti v našom
živote zničili už veľmi veľa dobrého.
◊ Keď by ste získali potrebnú podporu
a dostali by ste sa za poslanca VÚC v Žiline,
na čo by ste sa zamerali vo svojej poslaneckej
činnosti?
- V prípade zvolenia za poslanca VÚC budem riešiť
predovšetkým tie oblasti, s ktorými sa stretávam
i pri svojej každodennej práci. Je to predovšetkým:
oblasť sociálnej pomoci – čím ďalej je viac ľudí
odkázaných na Domovy dôchodcov a DSS,
pomáhať príbuzným pri ich umiestňovaní, pri
vytváraní ďalších domov, atď., spájať regióny:
cesta Vadičovská dolina – Kotrč. Lúčka, inak to je
moja „srdcovka“. Čo sa týka kultúry, napomáhať
zachovaniu ľudových tradícií v regióne Dolných
Kysúc, rekonštruovať cesty III. triedy.
Hovorí Vladimír Káčerík:
V prípade úspechu chcem byť úprimný a čestný
pri riešení problémov obyvateľov celého
Žilinského samosprávneho kraja. Veľký prínos
vidím vo využívaní možnosti čerpania finančných
prostriedkov z fondov EÚ a ich spravodlivé
rozdelenie v prospech všetkých občanov a dbať,
aby v jednotlivých oblastiach činnosti boli
finančné prostriedky účelne vynakladané.
spracovala: redakcia Kysuckého Žurnálu
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„Budem ešte vo väčšom meradle podporovať modernizáciu kysuckých obcí, ako aj to, aby
mali s prenesenými kompetenciami a povinnosťami aj primerané financie pre dôstojný
život svojich občanov a realizáciu obecných plánov, ktoré skvalitňujú existenciu každého
z nás“,- hovorí Ing. Štefan Mrenka, starosta Kysuckého Lieskovca, podnikateľ a kandidát na poslanca do VÚC v Žilinskom kraji, v tohtoročných jesenných voľbách.
Ing. Štefan Mrenka je veľmi zaujímavým
mužom regiónu dolných Kysúc. Nesmierne
aktívny človek, ktorý sa dlhé roky venoval
a venuje rozvoju svojich firiem, zamestnáva
viacero ľudí v regióne, ale životaschopný je
aj ako starosta obce Kysucký Lieskovec. Patrí

k tým ľuďom, funkcionárom a podnikateľom,
ktorí sa neboja otvorene prezentovať svoje
názory na rôzne skutočnosti verejného
života, a to aj keď sú kritické. Svoje oprávnené
výhrady podloží argumentmi, príkladmi
z bežného života. Nepatrí k tým, ktorí sa
stiahnu, ak na nich niekto zaútočí, alebo ak
tlačí ne neho z pozície vyššej funkcie. Má za
sebou ohromné skúsenosti - z rôznych oblastí
života. A v neposlednom rade je jedným
z tých, ktorí podporujú kultúru a šport a to,
aby sa do nich zapájalo čo najviac verejnosti.
Ing. Štefan Mrenka je rodákom z Kysuckého
Lieskovca. A ako sám hovorí, má skutočne
úprimný a srdečný vzťah k svojej obci, v ktorej
prežil celé detstvo. A to bolo z jeho pohľadu
a podľa spomienok, bohaté na viaceré
šibalstvá a zážitky. On sám hovorí, „že ako
každý druhý chlapec v našej obci detstvo prežil
medzi školou a prírodou. Keďže v tej dobe rodiny
vlastnili statok, či už kravičky, káčatá, húsatá,
tak práve my sme tieto zvieratká chodili pásť
do prírody a popritom sme na lúkach „mastili“
futbal. Časom ma futbal úplne prepadol a začal
som ho hrávať organizovane, či už v Žiline za
mládež a neskôr u nás v obci Kysucký Lieskovec.
Veľa príhod človek zažil v základnej škole alebo

v strednej škole, či už pri zbere zemiakov - v tej
dobe klasická zemiaková brigáda, zbieranie šípok,
alebo tzv. branných cvičeniach, ale aj rôznych
stanovačkách, či školských výletoch.
o Akú školu – odbor ste skončili a aké boli
Vaše kroky tesne po skončení školy, pán
inžinier?
- Po strednej škole som nastúpil do zamestnania
a postupne som pracoval v reštauráciách
štátneho podniku Čadca ako vnútropodnikový
kontrolór a v roku 1989 som pracoval v podniku
Jednota Čadca ako inventúrnik, až do roku
1993. V roku 1993, presne v apríli, som prešiel
na súkromnú dráhu, založil som stavebnú firmu
REaMOS, ktorá, aj keď s malou turbulenciou,
existuje dodnes. Popritom som študoval na VŠDS
v Žiline - fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov - odbor ekonomika a manažment
podniku, ktorú som úspešne ukončil štátnou
skúškou v roku 2007. V súčasnosti si ukončujem
aj ďalšie štúdium na Stavebnej fakulte - odbor
manažment a technológia stavieb.
o Môžete nám v skratke predstaviť Vašu
firmu?
- Ako som už spomínal podnikaniu sa venujem
od roku 1993. Firma má názov REaMOS
a je to vlastne spojenie rekonštrukcie a
modernizácie stavieb. Spoločnosť má sídlo
v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežná
1212 a je orientovaná ako stavebno-obchodná
spoločnosť. V minulosti zamestnávala 160-170
ľudí, dnes je to už len okolo 50-60 ľudí. Je to aj
tým, že práve v posledných rokoch spoločnosť
doplatila na neserióznych investorov, ktorí tým,
že nezaplatili spoločnosti svoje splatné záväzky,
dostali spoločnosť v istých časových úsekoch do
druhotnej platobnej neschopnosti. Ale verím, že
aj v tomto smere bude náš zákonodárny orgán,
myslím tým NR SR, robiť razantnejšie opatrenia,
čo sa týka legislatívy voči takýmto neplatičom.
Je to predsa choré, že niekto je Vám dlžný a Vy
keď ho chcete žalovať na súde, musíte platiť
súdny poplatok, pri vyšších pohľadávkach ide o
vysoké sumy a vymožiteľnosť je veľmi dlhodobá,
beh na dlhú trať, a aj keď vyhráte, často exekútor
nevymôže nič, lebo špekulanti poprevádzajú
majetky na iné osoby a ešte za tie úkony, ktoré
urobí exekútor, musíte zaplatiť Vy!!! To je paradox,
že? Ale, ak Vy dlžíte štátu, alebo nejakej poisťovni,
tak ich nezaujíma nič, štát má právo ihneď siahnuť
na účet prostredníctvom exekútora, ktorý si za
jeden úkon naúčtuje o 20% navyše! Právo riadne
platiť si svoje záväzky, by malo platiť pre každého!
Potom sa vytvára len reťazec, že každý dlží
každému! Keby sa toto vyriešilo v podnikateľskom
prostredí, bola by to skutočne výhra pre všetkých.
Nie, že si niekto objedná prácu a potom nemá
finančné prostriedky a špekuluje, ako sa tomu
vyhnúť! Veď z čoho má potom podnikateľ platiť
mzdy, odvody a chod firmy?! Je len na škodu,
že dnes sa stalo módou neplatiť! Veď načo, keď
vymožiteľnosť na súde je dlhodobá záležitosť!
o S Vašim menom sa spája aj výborná úroveň
futbalu v Kysuckom Lieskovci, ktorý ste
z firmy štedro podporovali, čo Vás k tomu
motivovalo?
- Áno, v Kysuckom Lieskovci som začal pôsobiť
ako prezident klubu v roku 1996 a myslím si, že
v Lieskovci sa hral veľmi pekný futbal. Vrcholom
bola účasť Kysuckého Lieskovca v druhej
najvyššej súťaži keď sme hrali s takými mužstvami
ako Nitra, Šaľa, Prešov, Rimavská Sobota,

Dunajská Streda, atď.! Z hľadiska histórie to
nikto Lieskovcu nezoberie, že hral takúto vysokú
súťaž a myslím si, že každý „pravý Lieskovan“ je
na to hrdý! Dnes hráme IV. ligu , ale viac menej
len so svojimi odchovancami. A tiež atmosféra
okolo futbalu, najmä tohto amatérskeho, nie je
ružová, najmä zo strany rozhodcov, delegátov
a samotného riadenia príslušného zväzu a
komisií. To sa odráža na mládeži, na samotnom
fanúšikovi, funkcionároch klubov. A dnes navyše,
je návštevnosť na štadiónoch veľmi žalostná a
akosi si predtým zakrývame oči!
o Taktiež sa Vaše meno spája s vybudovaním
čističky v Kysuckom Lieskovci. Čo si od
tejto investície sľubujete?
- Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať
finančné prostriedky na výstavbu nového 200m³
vodojemu. A to z viacerých hľadísk. Dnešný
jestvujúci 100m³ a 60m³ vodojem už nestačili z
hľadiska akumulácie vykryť celú obec, nakoľko sa
akumulovali aj 5-6 hodín a domácnosti ich stačili
vyprázdniť za veľmi rýchlu dobu, taktiež z hľadiska
osadenia keď rodinné domy, ktoré sú výškovo v
jeho úrovni, nemali dostatočný tlak vo svojich
domácnostiach. Tiež nás čaká rekonštrukcia
vodovodného potrubia vo veľkej časti obci, keď
ten jestvujúci je už značne skorodovaný a deravý.
Často dochádza k poruchám a zbytočným
únikom v sieti. A veľkým projektom pre obec
bude dobudovanie kanalizácie v našej obci. Viem,
že ide o veľmi náročné diela, ale ak sa nám ich
podarí zrealizovať, budem veľmi šťastný a verím,
že aj všetci občania našej obce.
o Kedy ste boli zvolený do funkcie starostu
obce, a prečo ste sa rozhodli skúsiť prácu
starostu?
- Starostom som od roku 2007, teda prvé volebné
obdobie, ale za tie necelé tri roky som pripravil
viaceré projekty, ako napr. 200m³ vodojem,
dobudovanie kanalizácie - ide o 12km kanalizácie,
modernizácia a zateplenie ZŠ, modernizácia
a zateplenie ZUŠ, MŠ, CVČ, rekonštrukcia
verejného osvetlenia, revitalizácia centra obce,
výstavba 8 b.j. nájomných bytov, výstavba 22
b.j. nájomných bytov, rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice, doplnenie vetiev rekonštrukcie
verejného vodovodu. Na niektoré projekty sa
nám už podarilo získať finančné prostriedky zo
ŠR alebo EF, niektoré sú ešte v hodnotení komisií
na jednotlivých ministerstvách. Dúfam, že budú
úspešné!
o Napĺňa Vás táto práca?
- Určite že napĺňa! Ja som veľmi silný lokálpatriot
a na našej obci mi veľmi záleží! Myslím si, že
celé naše Kysuce, ale aj celý kraj sú nádherné,
len treba dobudovať infraštruktúru a dať o
sebe vedieť! Mám ešte veľa myšlienok čo v obci
zrealizovať, vylepšiť: od chodníkov, regulácie
potoka Lodňanka, výstavby nového Obecného
úradu, rekonštrukcie a zateplenia kultúrneho
domu, domu smútku, zóny oddychu a malého
rybníka v časti pod Ochodnicou a dobudovania
športovo-rekreačnej, ale i duchovnej zóny v
časti Rovne. Viem však aj to, že ako starosta,
keď sa budem akokoľvek snažiť, narazím aj na
neprajníkov, ktorí sa snažia všetko negovať. Ale
viem, že veľa ľudí vidí, že to, čo sa robí, nejde na
osoh pre jedného človeka, ale bude to pre nás
všetkých, pre naše krajšie bývanie a žitie v tejto
obci! A to mi dodáva silu a nové zdravé myšlienky.
Veľmi ma zamrzelo v ostatnom čase, že niektorí
občania nepochopili myšlienku vytvorenia

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Centrálneho zberného dvora na separovaný
odpad, s ktorým sa skutočne budeme musieť
veľmi intenzívne zaoberať, a niektorí to podsúvali
najmä medzi starších občanov, že ide o spaľovňu,
alebo obyčajnú skládku! Ale, že máme naše obce
zasypané rôznymi čiernymi skládkami, to nikoho
netrápi... . No verím, že dôjde aj v tejto oblasti k
výraznému myšlienkovému obratu a pochopeniu
dobrej a správnej veci.
o Poviete nám niečo o svojej rodine, aká je
podpora najbližších, pretože ste nesmierne
pracovne vyťažený, takže je logické, že potom
druhá strana, to jest rodina a súkromie – je
značne o Vás ochudobnené
- Toto je ťažká otázka... . Určite, máte pravdu,
v živote človeka prídu rôzne situácie, a keď do
toho vstúpia v úvodzovkách aj „dobrí ľudia“, tak
problém je na svete. Málo ľudí ako sa hovorí,
si zametie pred svojim prahom, ale najradšej
zametá tomu druhému. Treba sa tešiť, ak je rodina
zdravá, a ako tak sa jej darí. Aj keď mi v minulosti
zomrela maminka, som rád, že ešte nám môže v
domácnosti pomôcť môj otec, a že moje dve deti
sú už dospelé- ešte študujúce na Vysokej škole
a tretie dieťa navštevuje 2. ročník ZŠ Kysucký
Lieskovec. Musím sa priznať, že mi na rodinu v
poslednom období neostávalo a neostáva veľa
času... . V tejto funkcii o súkromí nemôže byť
ani reč. A to už nehovorím o nejakej činnosti vo
firme. Keď som nastupoval do funkcie starostu,
tak som si myslel, že aspoň trošku času mi ostane
aj pre firmu, ale opak je pravdou. To, že nemám
čas, sa veľmi odzrkadlilo aj na „výbušnosti“ tejto
spoločnosti a jej ďalšieho rozvoja.. Verím, že v
mojom synovi Marcelovi nájdem svojho nástupcu
a dá ďalšie smerovanie, nové myšlienky a nové
ciele tejto spoločnosti. Taktiež, že sa zapojí do
diania firmy, po štúdiu, aj staršia dcéra Renátka.
Som veľmi rád, keď si nájdem čas a cestu na
futbalové ihrisko, kde sa snažím trošku zrelaxovať,
prísť na iné myšlienky a „nabiť batérie“.
o Rozhodli ste sa navyše, že by ste chceli skúsiť
prácu poslanca vo vyššom územnom

celku, voľby by mali byť koncom tohto roka.
Čo Vás k tomu motivuje?
- Myslím, že svojimi skúsenosťami, poznatkami,
ale aj myšlienkami, by som sa vedel veľmi rýchlo
adaptovať v parlamente VÚC v Žilinskom kraji.
Chcem byť skutočne predĺženou rukou miest a
obcí, riešiť ich problémy, k čomu ma predurčuje aj
to, že pôsobím už 12 rokov v samospráve. A VÚC,
to je jedna veľká samospráva celého kraja. Taktiež
som bohatý so skúsenosťami z podnikateľského
prostredia, športovo-kultúrneho života a viem,
kde sú najväčšie problémy v okrese Kysucké Nové
Mesto. Viem ich jasne pomenovať a hľadať cesty
k ich riešeniu.
o Na čo máte kritický pohľad pokiaľ ide o prácu
starostu a vzťah obcí k štátu, štát
k obciam, združenia miest a obcí Slovenska...?
Čo by sa malo zmeniť?
- Toho je strašne veľa. Keď som nastúpil do funkcie
starostu, bol som z niektorých skutočností
rozhorčený, ako to funguje. Ako príklad môžem
uviesť, že keď som chcel v obci urobiť prekládky
plynu, alebo „strašidelných drevených stĺpov“
Slovenských telekomunikácií, tak mi bolo
povedané, že oni nebudú nič prekladať, že ak
chcem, aby som sa obrátil na ich určené firmy,
oni to zrealizujú a obec to musí zaplatiť! Oni
majú v našej obci, v našom katastri, umiestnené
vedenie, distribuujú svoje médium a získavajú na
tom nemalé finančné prostriedky, umiestňujú
a umiestňovali stĺpy nekoncepčne, a dnes, keď
chceme zmeniť výzor obce, tak máme s tým
problém alebo, keď chceš, tak si zaplať. Všade sa
už takéto rozvody realizujú v zemi, len v našich
obciach nie. To isté platí aj o povodí Váhu - v
našom katastri dávajú povolenie na ťažbu štrku,
od 1m³ účtujú 2,-€, a keď treba niečo zregulovať,
vyčistiť, tak zrazu nemajú financie. Keď je problém
veľkých nánosov, občan príde na Obecný úrad
a starosta to musí riešiť, ale za obecné peniaze!
Prečo v danom katastri za určitých jasných
podmienok neťaží obec a výnos investuje do
regulácií, potokov, riek? Načo je taká veľká
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administratíva vo Vodohospodárskom podniku,
keď na to, čo je nevyhnutné, nie sú financie? Tiež
si myslím, že krátenie podielových daní obciam
nebolo šťastným riešením, najmä pre nás obce,
lebo dnes, keď sa máme zúčastňovať čerpania z
EF, kde je všade 5% spoluúčasť, je každá ubratá
korunka, teda euro, veľmi citeľné. Za celý rok je
to aj 100-150 tisíc eur, napr. pre našu obec, a to je
veľmi veľa! Mestá to asi až tak necítia, ale poznám
obce, ktoré majú už teraz problém financovať
obec, školu, škôlku, jednoducho im to chýba v
obecnom rozpočte. Áno, mali pomôcť v kríze
aj obce, ale nie tak citeľne, myslím si, že sa dalo
ubrať aj inde, najmä v štátnom aparáte.
o Váš aktuálny pohľad na stav života a úroveň
života na dolných Kysuciach je aký?
Čo by bolo dobré vylepšiť?
- Ako som už hovoril, naše Kysuce sú veľmi krásne,
chýba len dobudovať infraštruktúru, vybudovať
zariadenia a centrá turizmu, športu, oddychu,
ktoré pritiahnu turistov, urobiť tomu riadny
marketing, reklamu, propagáciu a oblasti na
Kysuciach, ktoré majú svoju históriu a pamiatku
, ak je potrebné zrekonštruovať, resp. urobiť im
myšlienkovú a realizačnú nadstavbu a sprístupniť
ich čo najviac verejnosti.
o Keď by ste boli v jesenných voľbách do
VÚC-ky v Žilinskom kraji úspešný, čo budú
Vaše prvé kroky a na čo by ste sa chceli ako
poslanec VÚC-ky v práci zamerať?
- Určite, ako kladiem dôraz vo Vašich otázkach, na
infraštruktúru. Veď, pozrime sa, aké máme napr.
komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve VÚC, vyvíjať
tlak, ako som už spomínal na spoločnosti, či už
T – Com, Slovenské telekomunikácie, Slovenskú
energetiku a ďalších, aby zmodernizovali svoju
distribúciu, odťažili tak vizuálne obce a podporiť
každú zdravú myšlienku, ktorá by bola prínosom
pre náš región! Taktiež bojovať za to, čo patrí
samospráve, aby ostalo v danej obci, aby s
prenesenými kompetenciami na obce, prišli aj
adekvátne financie, nielen povinnosti.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„Som rád, keď tí, pre ktorých svoju prácu vykonávam, sú spokojní a vďační. Ak je osud a právo
pre dotyčných naplnené k spravodlivosti. Naopak, ak vidím nespravodlivosť pred očami, napr.
pri dedičských vzťahoch, nevychovanosť, bezcharakternosť pri získavaní majetku po nebohom,
napĺňa ma to skutočne smútkom“,- hovorí notár JUDr. Andrej Kubaščík.
Náš Kysucký Žurnál sa vo
výraznej
miere
zameriava
na
aktuálne
rozhovory
s osobnosťami dolných Kysúc,
ktorí tu celé roky pôsobia
a ktorých my síce poznáme, ale
nejak zvlášť ich nevnímame –
až bezprostredne vtedy, ak ich
potrebujeme. Iste každý z nás
už zažil nejaké právne úkony,
pri ktorých sa stretol s prácou
notára. Navštívili sme preto
my toho „nášho“ notára JUDr.
Andreja Kubaščíka, ktorý sídli
v Kysuckom Novom Meste
a porozprávali sme sa s ním o
„zákutiach“ jeho práce.
♦ Keď by sa vo všeobecnosti
malo predstaviť povolanie –
notár - , ako by ste ho Vy už
dlhodobo pôsobiaci v takejto
funkcii – práci – predstavili,
charakterizovali bližšie našej
čitateľskej verejnosti, pán
doktor?
- Postavenie a činnosť notárov
upravuje zákon SNR č. 323/92
Zb. zo dňa 6.5.1992 v znení
noviel.
Notár
je
štátom
určenou a splnomocnenou
osobou vykonávať činnosť
podľa Notárskeho poriadku.
Jeho poslaním je koncipovať
notárske listiny a vykonávať
notárske úkony, ktorými chcú dať strany
(klienti – účastníci) autencitu verejnej listiny. Je
nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním
uzavierajú, právnym poradcom strán, garantom
slušnosti a istoty zmluvných vzťahov. Dôvera,
ktorú úradu notára preukazuje štát i verejnosť
musí byť vyvíjaná odbornou spôsobilosťou,
dôsledným uplatňovaním práva ale aj morálnou
integritou pri výkone odbornej praxe. Napriek
tomu, že notár vykonáva svoju činnosť z vôle
štátu, zachováva si nezávislosť. Nikdy neposkytuje
služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi
a dobrými mravmi. Notár dbá na to, aby listiny,
ktoré spísal alebo osvedčil zodpovedali zákonným
požiadavkám a právno-technickým nárokom.
Každá fyzická a právnická osoba má právo si
vybrať notára (s výnimkou činnosti notára – ako
súdneho komisára v dedičskom konaní). Klientelu
notára tvoria osoby, ktoré dobrovoľne od neho
žiadajú rady, stanoviská, služby, alebo mu zveria
koncipovanie listín, alebo osvedčovanie právne
významných skutočností. Vzťah voči klientom
sa prejavuje v tom, že rada, ktorú mu notár dáva
je lojálna, vedená záujmom o dobro klienta
a nie s ohľadom na záujmy notára či ďalších
osôb. Žiadneho z nich nesmie zvýhodňovať ani
diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie,
vek, majetkové pomery, náboženské či politické
presvedčenie. Počas osvedčovania právne
významných skutočností notár nesmie zasahovať
do deja, ani poskytovať rady. Ako dôverník svojho
klienta je notár viazaný mlčanlivosťou. Je povinný
udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu,
ktorú získal pri výkone svojho povolania.
Dôvernou informáciou je každá informácia,
ktorej prezradenie si klient neželá, prípadne
by ho mohla dostať do nepríjemnej situácie, či
dokonca spôsobiť mu škodu. Notár zodpovedá
za rešpektovanie povinnosti mlčanlivosti svojimi
zamestnancami, ktorým zveruje na základe
písomného poverenia vykonávať jednotlivé

úkony notárskej činnosti. Notár sa prezentuje
kvalitným výkonom svojho povolania a nesmie
si robiť reklamu. Svedectvo dôstojnosti vydáva
notár celým svojím vzhľadom a vystupovaním na
verejnosti, svojimi vyjadreniami a postojmi. Jeho
životný štýl zodpovedá vážnosti úradu ktorého
je nositeľom. Orgánom samosprávy notárov je
Notárska komora Slovenskej republiky. Štátnym
dohľadom nad činnosťou notárov a notárskej
komory vykonáva minister spravodlivosti
Slovenskej republiky. Za notára môže byť
vymenovaný občan SR, ktorý:
a) je plne spôsobilý na právne úkony
b) získal vysokoškolské vzdelanie právnickej
fakulty v Slovenskej republike alebo má
nostrifikovaný diplom o vysokoškolskom
právnickom vzdelaní zahraničnou vysokou
školou
c) je bezúhonný
d) vykonal právnu prax v dĺžke 5 rokov
e) zložil notársku skúšku
Notárskou praxou sa rozumie prax notára,
notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta
ako aj notárskeho čakateľa. Notárska komora
do notárskej praxe započítava aj prax sudcu,
advokáta, prokurátora. Notár môže vykonávať
notársku činnosť len ak zložil sľub, uzavrel zmluvu
o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by
mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom notárskej
činnosti, zložil peňažnú zábezpeku na účet
komory Notár pri svojej činnosti používa úradnú
pečiatku, ktorá obsahuje: - jeho meno, priezvisko,
akademický titul, označenie notár, sídlo notára
a štátny znak Slovenskej republiky. Notár na
výkon svojej činnosti musí mať technické
a programové vybavenie na elektronické
ukladanie, spracovanie, vyhľadávanie a prenos
dát. Musí vykonať sľub. Výkon notárskeho úradu
zaniká: smrťou notára, Vyhlásením za mŕtveho
a odvolaním notára ministrom spravodlivosti.
♦ Koľko rokov sa už venujete svojej práci, kde
všade ste už pôsobili?
- Svojej práci – práci v justícii sa venujem od

roku 1978. Najskôr som pracoval ako
sudca z povolania na Okresnom súde
v Žiline, do roku 1985. Od roku 1986
do 1989 som pracoval na Okresnom
súde v Považskej Bystrici vo funkcii
predseda Okresného súdu. V roku
1989 som sa znova vrátil na Okresný
súd v Žiline, kde som opäť zastával
funkciu predsedu Okresného súdu.
V roku 1991 som bol vymenovaný
vtedajším ministrom spravodlivosti za
štátneho notára Štátneho notárstva
v Žiline. Následne som odišiel na
Štátne notárstvo do Čadce, kde som
zotrval až do 1.1.1993. Dňom 1.1.1993
nadobudol účinnosť Zákon č. 323/92
Zb. o notárstve a notárskej činnosti
a bol som menovaný ministerkou
spravodlivosti profesorkou Tóthovou,
s ďalšími notármi do obvodu
Okresného súdu Čadca – pracovisko
Kysucké Nové Mesto – kde pracujem
dodnes.
♦ Čo sa Vám na Vašej práci páči, a čo
nie?
- Pokiaľ sa týka mojej práce páči sa
mi na nej to, že môžem niekomu
pomôcť vtedy, keď potrebuje pomoc.
V nie jednom prípade sa obracajú
na mňa klienti vtedy, keď náhle
niekto onemocnie, je odvezený do
nemocnice a na nemocničnom lôžku
riešime ich majetkové vzťahy. Čo sa
mi nepáči? Aj v mojej práci sa odráža
to čo v našej spoločnosti rezonuje a sú to najmä
majetkové vzťahy. Hovorí sa, že keď sa delí
majetok lietajú aj triesky. Toto doslova platí najmä
pri delení majetku, pri prejednávaní dedičstiev.
V dedičskom konaní poznávam charakter ľudí.
U mnohých dedičov pozorujem aroganciu,
sebeckosť a videnie len seba samého, to sú
vlastnosti, ktoré dominujú. Smutné je na tom to,
že kvôli majetku sa rozhádajú celé rodiny a vzťahy
napr. medzi súrodencami sú na bode mrazu.
Sú takí, ktorí pri dedičskom konaní zneužívajú
rovnosť strán, ale vidia len seba, dokonca
niekedy je situácia taká vyhrotená, že dedičia
si vulgárne nadávajú a dokonca sa opľúvajú –
čo je pod ľudskú dôstojnosť. Veľmi smutný bol
prípad, keď jeden dedič (syn) býval v Čechách,
neprišiel pozrieť otca, ktorý bol chorý a robil si
nárok na celé dedičstvo. Matka mu hovorí: „Otca
si neprišiel 10 rokov pozrieť, v chorobe si mu
nepodal ani pohár vody a teraz si robíš nárok na
celé dedičstvo“ a syn odpovedal: „Je pravdou, že
som otcovi nepodal pohár vody ale ani tebe by
som nepodal, chcem dediť a iné ma nezaujíma.“
♦ Vždy ste chceli pracovať v oblasti práva?
- Chcem uviesť, že vždy ma lákalo právo, resp.
oblasť právnych vzťahov, ale ako to už býva
v živote – jedna vec je čo by ste chceli robiť
a druhá vec je realita. V prostredí, v ktorom som
vyrastal mi nedovoľovali vzdelávať sa, a tak som
v roku 1960 nastúpil do Odborného učilišťa pri
vtedajších Stalinových závodoch v Martine, kde
som sa v roku 1963 vyučil za nástrojára. Tam som
aj pracoval, medzi časom som skončil strednú
školu a po založení si rodiny som nastúpil do
ZVL v Kysuckom Novom Meste až do nástupu
na Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, ktorú som
skončil v roku 1978. Lákala ma práca prokurátora.
Keď som sa zaujímal o túto prácu, všetky miesta
boli obsadené, a tak som to skúsil na súde. Táto
práca „v taláre“ sa mi stala osudnou, ako je vyššie
uvedené, až do roku 1991, kedy som pod vplyvom
vtedajších politických udalostí odišiel zo súdu.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Nastúpil som na vtedajšie Štátne notárstvo.
♦ Určite zažívate aj veselšie príhody.
Nespomínate si na nejakú, aby sme pobavili aj
našich čitateľov?
- Aj v našej práci dochádza niekedy k humorným
situáciám. Na jednu doteraz spomínam s
úsmevom. Jedna rodina ma požiadala, aby som
zaznamenal výpoveď jednej osoby do notárskej
zápisnice. Jednalo sa o starenku, ktorá inak
bola čulá, ale bola imobilná, ležala v posteli. Po
príchode do domu, domáci ma predstavili, že
som doktor a budem zaznamenávať jej výpoveď
do zápisnice. Po skončení úkonu, podpísaní
zápisnice, starenke hovorím: „do videnia“ a ona
na to: „Pán doktor, ešte nechoďte preč, keď ste
tu tak sa mi pozrite na rameno, ktoré ma bolí.“
Všetci prítomní sme sa schuti zasmiali. Darmo
som starenke vysvetľoval, že ja nie som lekár, ale
právnik. „ Ale ste doktor“,- hádala sa babka.
♦ Ktoré najčastejšie záležitosti s občanmi
riešite, s čím najviac sa na Vás klienti
obracajú?
- Najčastejšie riešim a vybavujem dedičské
záležitosti, čo je najväčšou agendou všetkých
notárov a potom majetkové záležitosti.
Prevody pozemkov, dedičské, kúpne zmluvy,
vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov.
Veľa prichádzam do kontaktu so všetkými
katastrami SR, s podnikateľskými subjektmi,
bankami, bytovými družstvami, obecnými úradmi
a vôbec s občanmi pri overovaní podpisov, listín,
úschove listín, peňazí a pod.
♦ Ako dlho (časovo) sa vykonávajú jednotlivé
úkony, ktoré ako notár zastrešujete?
- Časovo náročné sú niektoré dedičské konania,
ak sa dedičia nedohodnú a vznášajú stále nové,

niekedy nezmyselné požiadavky – sporové veci
rieši súd, tieto niekedy trvajú 3-5 rokov a niektoré
trvajú aj desaťročia. Môj záujem je, aby všetky
veci boli skončené v čo najkratšom čase.
♦ Keď by ste mali celkovo hodnotiť poslanie
notárov v našej spoločnosti, čo by ste
ponechali?
- Z hľadiska potrieb spoločnosti majú notári
nezastupiteľné miesto najmä pri prevodoch
nehnuteľnosti. Keď notári zodpovedajú za
obsah zmlúv, a najmä aby sa nehnuteľnosti
dostali len tým čo majú na ne nárok. Pri výkone
notárskej činnosti má notár postavenie verejného
činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je
výkonom verejnej moci a pri svojej činnosti
postupuje nestranne a nezávisle. Do pozornosti
verejnosti dávam, že od 1.9.2009 nadobudol
účinnosť zákon č. 304/2009, keď notári sú
povinní pri spisovaní notárskej zápisnice, ak
nemajú istotu totožnosti účastníkov úkonu,
vykonávať ďalšie šetrenie a najmä vyzvať
osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny
z evidencie dokladov totožnosti. Ak sa notárovi
nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov
a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne,
nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu
spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov. Toto
ustanovenie má slúžiť na ochranu vlastníckych
vzťahov aby sa nehnuteľnosti nedostali do
rúk rôznych podvodníkov, nakoľko na trhu
s nehnuteľnosťami sa pohybujú rôzne osoby a na
tomto úseku páchajú majetkovú trestnú činnosť.
Ak by som mal hodnotiť postavenie notárov
v spoločnosti z hľadiska budúcnosti, jednoznačne
treba notárov, poprípade advokátov posilniť v ich
kompetenciách ohľadne prevodov nehnuteľností.

V tomto treba zjednotiť právne predpisy tak, ako
to je všade v Európe a zároveň zaviazať ich pre
prípad spôsobenia škody účastníkovi, aby škodu
nahradili. Až 16 – 20% všetkých zmlúv v SR, ktoré
prišli na kataster nekompletné, boli vyhotovené
nekompetentne a sú nevyhovujúce. Mnohé sú
podvodné. Nie je na zahodenie ani údaj Notárskej
komory SR, že keby prevody nehnuteľností robili
len notári, do štátneho rozpočtu by sa dostalo
o 1 593 308 EUR viac ako doteraz. Ale to už je
o inom.
♦ Napĺňa Vás Vaša práca – a prečo?
- Áno, mám ju skutočne rád a som rád, keď aj
tí, pre ktorých ju vykonávam, sú spokojní a
sú vďační. Ak je osud a právo pre dotyčných
naplnené k spravodlivosti. Naopak, ak vidím
nespravodlivosť pred očami, napr. pri dedičských
vzťahoch, nevychovanosť, bezcharakternosť pri
získavaní majetku po nebohom, napĺňa ma to
skutočne smútkom. Za tie roky som sa stal už aj
psychológom, a tak niekedy mi stačí pohľad na
ľudí a vycítim, ktorý je v konaní férový a ktorý
naopak, ide „aj cez mŕtvoly“ za svojím cieľom.
Lenže s medziľudskými a rodinnými vzťahmi
nenarobím nič, je to o morálke účastníkov. Ja
musím rešpektovať realitu a existujúce právo.
Notársky úrad Kysucké Nové Mesto, Námestie
Slobody č. 2288
č.t.: 041 421 3826, 041 422 0322
Stránkové dni: Pondelok - Piatok od 7.30 15.30 hod.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Na kritiku Hanky Ševčíkovej, majiteľky Motorestu Skalka, zareagovali kompetentné inštitúcie
V marcovom čísle 2/2009 Kysuckého Žurnálu sme uverejnili článok , (rozhovor) s majiteľkou MOTORESTU “SKALKA” v Radoli , pani Hankou
Ševcíkovou, ktorá nám bližšie priblížila prácu svojich zamestnancov, podmienky aj prostredie v akom pracujú a čo svojim klientom vedia
poskytnúť. Samozrejme, že ju trápia aj určité problémy, pretože život nie je “prechádzka ružovým sadom”, a tak sme zverejnili aj jej kritické názory
na určité veci. S radosťou konštatujeme, že náš Kysucký Žurnál začína čoraz viac plniť úlohu informačného a spoločenského časopisu dolných
Kysúc, pretože nám telefonujete, píšete, emailujete a reagujete na to, čo si prečítate. Tak to je aj v tomto prípade, keď pani Ševcíková kriticky
poukázala na to, že sa márne snaží o to, aby bola pri Motoreste autobusová zastávka, ktorú je navyše ochotná postaviť na vlastné náklady, avšak
celé roky sa jej to nedarí. Pre lepšiu orientáciu uverejňujeme ešte raz časť článku z marcového vydania Kysuckého Žurnálu, ktorý sa tejto veci týka:
“Teraz ju napríklad veľmi trápi to, že pri moteli zrušila SAD autobusovú zastávku, hoci tam predtým celé roky bola a je úplne opodstatnená,
pretože nie každý má auto, ak sa sem chce dostať a zvlášť je problém u zamestnancov, ktorí nemajú auto, nemajú sa ako dostať do práce. Doslova
ich ona - ako majiteľka, 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” nejde.
Takže, ani z voza, ani na voz. Obrátila 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 kruhu, - 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 zariadenia, tak pre hostí. Apelujeme aj prostredníctvom tohto článku na kompetentných skúste pomôcť! Navyše, ak chce majiteľka Skalky ešte aj uhradiť náklady na zriadenie tejto zastávky. Alebo naozaj v našom štáte nevieme vyriešiť
takýto úplne bežný problém? Tak potom sa nečudujme, že veľké veci u nás stoja.”
Na názor pani Hanky Ševcíkovej, majiteľky Motorestu “SKALKA” reagovala Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., so sídlom Košická 2, 010 65
Žilina:

„Dňa 24.6.2009 sme obdržali list od Slovenskej správy ciest ako reakciu na riešenie zastávky Kysucké Nové Mesto, Oškerda, motorest.
Uvedený list je prílohou tohto listu a dávame na vedomie. Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, nie je vlastníkom danej
zastávky, je len užívateľom.“

A reagovala aj Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A v Žiline:

Ing. Eduard Vaník,
riaditeľ DO odboru Žilina
Slovenská autobusová doprava Žilina,
akciová spoločnosť Košická 2,
010 65 Žilina

„Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, na základe Vašej žiadosti zasiela nasledovné stanovisko.
Informáciu k uvedenej veci sme poskytli listom č. 10897/6470/2009 zo dňa 26.3.2009. V súčasnom období je v procese schvaľovania
projektová dokumentácia vodorovného dopravného značenia v uvedenom úseku št. cesty I/11. Projekt dopravného značenia s
prihliadnutím na šírkové usporiadanie komunikácie rieši bezpečné odbočovanie vozidiel z oboch smerov k motorestu Skalka a nezahŕňa
požiadavku na zriadenie autobusovej zastávky. Pre osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia na zriadenie autobusovej
zastávky je potrebné Určenie dopravného značenia na cestách I. triedy, ktoré vydáva Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Žiline na základe stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ SR v Žiline.“

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, Csc.
riaditeľ IVSC Žilina
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 Žilina
Túto informáciu od Slovenskej správy ciest, Žilina, dostal na vedomie aj Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste.
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Ing. Miriam Bugrová je vo funkcii sedemnásť mesiacov, ale už urobila
poriadok vo veciach, s ktorými predtým celé roky nikto nehýbal.
Ing. Miriam Bugrová je vo funkcii
riaditeľky
Domova
dôchodcov
a domova sociálnych služieb
pre dospelých na Štúrovej ulici
v Kysuckom Novom Meste len od
minulého roku, od mája 2008,
keď do zariadenia nastúpila na
základe poverenia Úradu Žilinského
samosprávneho kraja. Zariadením
bola prekvapená, chýbalo veľa vecí.
Hlavne čulý ruch. V jedálni boli 4
stoly a 16 stoličiek, taktiež kuchyňa
bola nevyhovujúca. Podľa jej mienky
vo všetkých podobných zariadeniach
je nevyhnutné, aby bola dobrá
kuchyňa, vtedy sú spokojní všetci. To
sa jej tiež potvrdilo, lebo klienti, ktorí
sa nestravovali, alebo sa stravovali
len čiastočne, boli nespokojní,
nervózni.
Hovorí Ing. Miriam Bugrová:
„ Keď som sa spýtala obyvateľov
ako prvé, čo by chceli zmeniť,
povedali ,“pani riaditeľka, 10 rokov
nám sľubujú záhradu a oplotenie
za budovou“. Takže sme začali
záhradou, ktorá je teraz našim
potešením, kde sa radi stretávame
pri rôznych príležitostiach. Aj keď
som pociťovala potrebu zmeniť veľa
vecí, vychádzala som vždy z potrieb
obyvateľov a aj zamestnancov.
Počas roka, okrem oplotenia
a skrášlenia záhrady, sme rozsiahlou
rekonštrukciou (za 4 mesiace)
vybudovali novú jedáleň s kapacitou
8 stolov (kde už na Štedrý večer
bola spoločná večera), pri ktorých
sa stravujú naši klienti postupne a aj
tí, ktorí predtým z izieb vychádzali,
len keď išli k lekárovi a stravovali
sa na izbách samostatne. Súbežne
s jedálňou sme zrekonštruovali
kuchyňu, ktorá spĺňa všetky normy
EÚ. Kapacitne novou technológiou
môžeme variť z pôvodných 100 až
400 jedál. Touto rekonštrukciou sme
zlepšili kvalitu a úroveň stolovania,
pracovné podmienky zamestnancov
stravovacej prevádzky. No to
nám nestačilo a pustili sme sa do
nevyužitých priestorov v pivniciach.
Človek by ani neveril, stačila len

predstavivosť, šikovných, rýchlych
a nenáročných majstrov (p. Peter
Soukup a kol.), čo všetko sa dá
vytvoriť zo skladiska neporiadku
a prebytočných vecí. V súčasnosti
je v pivnici priestranná šatňa pre
zamestnancov
(s
podlahovým
vykurovaním), sprcha, WC, dielňa
pre klientov, kde tkajú koberce,
pletú košíky, vyrábajú vázy a iné
ozdoby naši klienti bez pomoci
zamestnancov.
Máme
plány,
že druhú časť pivnice prerobíme na
telocvičňu a fitnes pre klientov. Počas
roka to ešte nebolo všetko, a vlastne
ešte pred rekonštrukciou, sme začali
s úpravami izieb klientov. Vždy,
keď sa uvoľní izba, tak ju opravíme,
farebne vymaľujeme, vymeníme
starý nábytok za nový a pokladáme
plávajúcu podlahu. V nevyhnutných
prípadoch sme vymenili váľandy za
elektrické polohovateľné postele.
A teraz sa budem chváliť, lebo
v tomto roku nám MPSVaR SR
schválilo, na základe môjho projektu,
dotáciu na nákup 45 ks elektrických
polohovateľných postelí. Týmito
zmenami sa kvalitatívne zlepšil
život našich obyvateľov a v týchto
zmenách budeme pokračovať i
naďalej. Takmer by som zabudla na
našu čerešničku na torte, na našu
kaviareň, ale už je samozrejmosťou
pre nás, a ani dodávateľom sa nezdá
nezvyčajné, že si môžeme dať jednu
z piatich druhov kávy a z dvoch
druhov horúcej čokolády. Tešíme sa,
keď je v kaviarni rušno, obyvatelia si
tam sedia a popíjajú, porozprávajú
o chorobách, rodine, známych a pod.
♦ Pani riaditeľka, Vy nie ste
z Kysuckého Nového Mesta. Odkiaľ
pochádzate, čo ste predtým robili
a prečo ste sa rozhodli pre túto
prácu?
- Nie, nie som z Kysuckého Nového
Mesta a myslím si, že ani nie je
dôležité odkiaľ človek pochádza,
keď chce robiť dobro a šíriť lásku
pre starkých, chorých a opustených.
Pochádzam z Trnového pri Žiline
a táto práca nie je nič nové pre mňa,

nakoľko už viac ako 20
rokov pôsobím v sociálnej
oblasti.
Prešla
som
všetkými transformáciami
v štátnej správe od
Okresného
ústavu
sociálnych služieb, MPSVaR
SR, Krajským úradom
a
napokon
Žilinským
samosprávnym
krajom.
Konkrétne pre túto prácu
som sa rozhodla preto, že
som potrebovala aj zmenu,
ale hlavne preto, že som
chcela pomáhať tým, ktorí
to potrebujú.
♦ Nie ste z Kysuckého
Nového Mesta, napriek
tomu ste pre starých,
chorých a opustených
občanov v Kysuckom
Novom
Meste
urobili viac, než Vaši
predchodcovia. To treba oceniť.
Ja viem, ste riaditeľka, atď.... Ale
niektorí riaditelia sa vo svojej
práci nepretrhnú, kým Vy idete aj
nad rámec. Prečo?
- Prečo? Na to je veľmi jednoduchá
odpoveď. Po prvé, ako som uviedla
už vyššie, bolo treba veľmi veľa vecí
a zásadných zmeniť, a to sa nedá, keď
bude človek čakať, jednoducho musí
konať. Ale hlavne preto, že všetko,
čo som urobila, robím a aj budem
robiť, je pre radosť našich klientov.
Keby ste vedeli, ako sa vedia radovať
a sú povďační za každú maličkosť, čo
človek pre nich urobí. Treba s nimi
veľa komunikovať, počúvať a potom
nie je problém zrealizovať veci.
Nemám rada ľudí, ktorí hovoria: “to
sa nedá.“ Všetko sa dá, keď človek
chce. To platí pre starých, aj pre
mladých.
♦ Určite sa mnohé veci podarili
vďaka spolupráci s inými ľuďmi,
organizáciami, inštitúciami, či
osobnosťami. Ako to bolo vo
Vašom prípade? Chceli by ste
niekoho vyzdvihnúť, poďakovať
mu?
- Samozrejme, že sama by som
nezvládla
toľko
akčnosti,
keby
som nemala pri
sebe ľudí, ktorí
mi
pomáhali
a pevne verím, že
i naďalej budú stáť
pri mne. V prvom
rade
by
som
chcela poďakovať
Ž i l i n s k é m u
samosprávnemu
kraju, pretože bez
financií, ktoré nám
poskytli a aj navyše,
by
sme
toľko
toho
nedosiahli.
Chcela by som sa
poďakovať vedeniu
Mestského úradu
v Kysuckom Novom
Meste,
menovite
pánu primátorovi

Ing. Hartelovi a viceprimátorke Ing.
Svrčkovej, ktorí okrem toho, že nám
pomáhajú, tak sa i zúčastňujú na
našich akciách, ktorých nie je málo
a tak nám venujú svoj čas. Nemôžem
nespomenúť p. starostu Horného
Vadičova Vladimíra Káčeríka, ktorý
nám nezištne pomáha od začiatku
môjho nástupu, samozrejme všetkým
zamestnancov, ktorí si obetavo plnia
svoje povinnosti. Nakoľko máme veľa
akcií – grilovačky, varenie gulášu,
výlety, spoločenské posedenia,
zábavy pri živej muzike a na všetko
treba sponzorov, chcela by som
úprimne poďakovať všetkým firmám,
obciam, ktorí prispeli k zlepšeniu
kvality života našich klientov, či sú
to obyvatelia z DD na ul. Štúra, alebo
klienti z DSS na Litovelskej, ktorí sú
naši od 1.7.2008 a na ktorých som
hrdá. V tomto roku boli spoločne
už dva krát na dovolenke na chate
na Oraviciach. Tento pobyt bol tiež
čiastočne hradený zo sponzorských
prostriedkov. Musím poďakovať
i miestnej fare, ktorá sa stará
o duchovný život našich klientov.
Ďakovný článok chceme venovať
na konci roka v regionálnych
novinách. Ak som bola moc otravná,
či k úradom, dodávateľom, alebo
firmám, tak sa ospravedlňujem,
ale teraz všetci vidíme, že to bolo
potrebné. V mene našich klientov
a v mene mojom všetkým úprimne
ďakujem.
♦ Čo Vás na Vašej práci napĺňa?
Lebo Vy nerobíte vôbec atraktívnu
prácu, vidíte bolesť, nešťastie,
choroby...
- Moja práca ma napĺňa, za nič by
som nevymenila pocit, keď Vám
úprimne či starkí, alebo chlapi
z Litovelskej prejavia vďaku, či už
úsmevom, pohladkaním. Mne zasa
nedá, keď idem okolo nich, aby som
sa neprihovorila, nepohladkala,
nepostískala. Viete, aký je to úžasný
pocit, keď ma ráno čakajú a poobede
odprevádzajú? Dokonca tým, že
trošku máme problém s parkovacími
miestami pred zariadením a ja
chodím autom, ráno sedia na

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
stoličke na mieste vyhradenom
na parkovanie, aby som mala dať
kde auto. Práca v tejto oblasti nie
je o peniazoch, nedá sa zaplatiť,
je o poslaní a ju tak i vnímam. Bolí
ma, keď stratíme obyvateľa, lebo za
všetkých pociťujem zodpovednosť,
niekedy aj viac ako by som mala, ale
tešíme sa z nových klientov.
♦ Ako Vám to vracajú „Vaši
starkí“?
- Tešia sa z každej zmeny. Najnovšie
si vyberajú farbu, akou má byť
vymaľovaná ich izba, čo je správne.
Sem tam aj pofrflú, ale to je
normálne, som rada, keď majú
konštruktívne pripomienky, ktoré
potom spolu riešime. V súčasnosti
riešime výstavbu altánku, ktorý
vzhľadom na kapacitu bude
trošku väčší (8 x 5m) a stavbu
kaplnky. Som za to, že aj keď si
svoje už odrobili, je potrebné, aby
sa zapájali do prác, a to aj robia,
každý podľa svojich možností.
Zmenili sme celkovú filozofiu

starostlivosti o klientov. Sociálni
pracovníci pomáhajú čiastočne
imobilným a zle sa orientujúcim
obyvateľom tým, že ich pravidelne
zvážajú do jedálne, do záhrady, na
akcie. Nerobíme rozdiely medzi
obyvateľmi, spoločne sa bavíme na
akciách a ak aj nemáme príležitosť,
tak si ju urobíme.
Poznám ľudí, ktorí
hovoria, že starí
ľudia odoberajú
energiu, ja musím
povedať, že mňa
energiou nabíjajú.
♦ Aké sú Vaše
plány v činnosti
na ďalší rok?
Kapacita
zariadenia je spolu
s
Litovelskou
158
miest
a zamestnancov
máme 85, z čoho
vyplýva,
že
nie je možné

každému a za každých podmienok
vyhovieť. Viem byť milá, ale aj prísna
a nekompromisná, cieľavedomá.
Začiatky veru neboli ružové, ale
tí, ktorí neboli spokojní, odišli
sami. Mojou životnou filozofiou je
rozdávať radosť, lásku, pomáhať
tým, ktorí to potrebujú, a to s
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pokorou. Ťažko hodnotiť samu seba,
to musia urobiť iní, ale riadim sa
heslom: nerob iným to, čo nechceš,
aby robili Tebe.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Myslím si, že „vďaka“ kríze sa vyčistí ekonomický trh a samotní podnikatelia si budú klienta viac vážiť,
naučia sa dodržiavať záväzky a budú slušní a vďační za dôveru zákazníkov“,- hovorí podnikateľ, Miroslav Mečiar.
Kanceláriu SLOVAKTUAL v Kysuckom Novom Meste vlastní Miroslav Mečiar ,
ktorému sa nelení dochádzať za svojou prácou každý deň až z Prievidze a ktorý
hovorí že, keď sa budú mať jeho zamestnanci dobre, bude sa mať dobre aj on.
Aj takúto skúsenosť si priniesol z viacročnej práce v Nemecku. Málokto vie, že
Miroslav Mečiar, ktorého kanceláriu nájdete na Belanského ulici č. 213, ale aj
v Čadci na Kukučínovej č. 29, a bežní spotrebitelia ho poznajú ako podnikateľa
SLOVAKTUAL (okná a dvere), nie je Kysučan, ale už 14 rokov dochádza prakticky
denne až z Prievidze, kde býva aj s manželkou, deťmi a rodinou. Skutočne, ak
človek chce svoju prácu, má ju rád, urobí všetko pre to, aby ju zvládal a neodradí
ho ani diaľka. Tento naozaj energický pán ma zaujal, a poviem otvorene, že aj
veľmi zdravými a pragmatickými názormi na život a podnikanie vôbec. Ale
najprv poďme trochu do jeho mladosti, ako sa vôbec dostal na Kysuce. Vyrastal
v Prievidzi, mal detstvo ako stovky iných a v mládeneckých rokoch sa mu zapáčil
šport – zápasenie, dokonca v trinástich rokoch vyhral prvú súťaž, no za jeho
najväčší mladícky úspech on sám považuje ten, ktorý dosiahol v osemnástich,
keď v Prievidzi vyhral v medzinárodnej súťaži v zápasení! Neskôr absolvoval
vojenčinu, po návrate sa zamestnal v Nováckych baniach a znova sa začal venovať
„svojmu“ športu. Bane sa stali neskôr aj jeho sponzorom. Asi po desiatich rokoch
práce – podpísal zmluvu – ako športovec pre západné Nemecko, v jednom klube
na regionálnej úrovni. Vlastne už nebol problém s vycestovaním, bolo to po
roku 1989, lenže zo športu tam nemohol vyžiť, keďže nepretekal na celoštátnej
úrovni a tak sa živil aj ďalšími prácami, ktoré prišli. Koniec-koncov, mal doma, na
Slovensku, rodinu a bolo sa treba o ňu postarať.
„Viete, môj otec mal názor, že sa netreba báť žiadnej práce, lebo vykonávať
akúkoľvek prácu nie je žiadna hanba. Hanba je nerobiť nič a očakávať, že vám
všetko spadne hotové z neba. A druhá teória, ktorou sa riadim ja – urobiť všetko
možné, aj nemožné ako živiteľ rodiny, aby moja rodina mala dobré podmienky na
život, realizáciu, aby deti mohli prežiť spokojnejší a veselší život, aby vedeli, že ako
rodič som im dal všetko, aby sa oni mohli neskôr úspešne realizovať. Veď je trápne
a smutné zároveň, ak sa otec rodiny, ktorý ju má ochraňovať a zabezpečovať,
opíja, nepracuje, aj keď by mohol – a jeho dieťa nemá na normálne jedlo. Ale on
na svoje pivo a „pohodlie“ má vždy! Takýchto „ľudí“ neuznávam. Nemám právo
nikoho hodnotiť, ale vyslovujem len svoj názor na vec. Veľa sa hovorí, že práce
niet, je kríza, atď... Chlap sa vždy musí vedieť postarať o rodinu, veď preto si ju
aj zakladal. Žena naozaj nemôže robiť hocičo, už len preto, že je žena, navyše
sa ako matka stará o deti, a tak má mať aj patričnú úroveň uznania, či už od
manžela, rodiny, štátu. Ale chlap je to „tvrdšie“ pohlavie – a nemá vyplakávať! Veď
aký potom dáva príklad svojmu synovi, či zaťovi? A čo sa týka momentálneho
stavu na ekonomických a podnikateľských trhoch, myslím si že „vďaka“ kríze sa
vyčistia niektoré podniky, živnosti, že aj samotní podnikatelia sa naučia vážiť si
klientov, dodržiavať zmluvy a slušnosť! Viete, dnes som rád, že som pár rokov
pôsobil v Nemecku. Videl som, ako sa chová obchodník ku klientovi, neviem
ako to povedať, ale tam jednoducho naozaj cítiť, že zákazník – môj pán!, či už
je to v predajni, alebo v reštaurácii. No čo je stále v Nemecku prioritou č. 1 – je
pracovná disciplína, ale aj v bežnom živote ju cítiť. A toto je veľmi dôležité, pretože
disciplína aj podľa mňa, tvorí základ úspechu všetkej práce! Jednoducho – je to
základ života, podnikania, manželstva, výchovy, vzdelávania... A potom slušnosť,
férovosť, dodržiavanie záväzkov. Keď tieto atribúty nebude podnikateľ, ale aj
bežný človek, smrteľník dodržiavať, nikde sa nedostaneme. Podnikanie nie je
o tom, že sa „nabalím“. Podnikanie, to je životný štýl. Mať prácu dnes, zajtra,
o 20 rokov, -pomaly si zveľaďovať firmu, ale nie na úkor kvality, slušnosti
a na úkor peňaženky klienta. Práve naopak, treba veľa investovať aj do neho, sú
rôzne akcie, možno malý darček, trpezlivo mu vysvetľovať všetko, čo chce vedieť,
a hlavne, za čo platí.... Inak – ide ďalej. Oklamete jedného – povie to ďalším a zlá
informácia sa šíri rýchlo. Dobrá – naopak pomaly. A preto treba pracovať kvalitne,
zodpovedne a hlavne neklamať zákazníka,“ - hovorí Miroslav Mečiar z pobočky
spoločnosti Slovaktual Slovensko, pre Čadcu a Kysucké Nové Mesto. A môžem
povedať, že sama som niekoľkokrát zažila jeho konkrétny postoj ku klientovi aj

počas nášho rozhovoru,
keď som musela čakať –
ako novinárka, lebo klient
je prednejší – čo však
úplne chápem. Obdobné
informácie mám aj od iných
jeho klientov, nenechal
ich čakať, taktiež rýchlosť
vybavenia ich objednávky,
kvalita, ústretové jednanie,
pri väčších zákazkách
výhodná zľava, možnosť
výberu tovaru a dohoda
pri všetkom, čo sa len
dá!!! Inak, na základe
môjho
pozorovania
pri práci a prístupu ku
klientovi u pána Mečiara –
rozhodne ho zodpovedne
doporučujem
ďalším!
Ale aby sme spomenuli
aj fakt, ako sa vôbec
Prievidžan dostal k práci
na Kysuciach...., nechajme
ešte na to Miroslava
Mečiara odpovedať: - Keď
som sa vrátil z Nemecka
v roku 2002, tak som sa
poobzeral po práci, a opäť
musím povedať, že vždy
boli okolo mňa ľudia, ktorí mi pomohli. No ja som nikdy nechcel nič zadarmo, ako
som už spomínal, žiadnej práce som sa nebál. Budete mi veriť, keď vám poviem,
že už v 80 – tych rokoch, okrem toho, že som robil v Nováckych baniach, som
ešte na kúpaliskách predával rýchle občerstvenie? Palacinky, goffry..., nebol
to pre mňa problém. A keď mi v roku 2002 majiteľ spoločnosti SLOVAKTUAL
Slovensko, ponúkol pre podnikanie oblasť Kysúc, tak som to i napriek tomu,
že som z Prievidze prijal. Práca ma zaujala, aj provízie, ktoré z nej boli. Otázne
však bolo, či si budem vedieť získať klientelu na kysuckom trhu. Pretože rôznych
spoločností s plastovými oknami a dverami je u nás viac než dosť. Otvorene
poviem, že začiatky boli veľmi tvrdé – ako všetky začiatky. Vtedy som nemohol
chodiť každý deň domov, prespával som po hoteloch, ubytovniach. Všetko som
robil sám, ekonóma, šoféra, „vedúceho“, aj „podriadeného“. Ale napokon po pár
rokoch som už potreboval kancelárie, ekonóma, už sa to nedalo zvládnuť. A dnes
mám kanceláriu v Čadci, aj v Kysuckom Novom Meste, tak asi som to ako manažér
vlastnej firmy zvládol“, – huncútsky sa smeje Miroslav Mečiar. Je skutočne
príjemný spoločník, ale príjemný prístup zvolil aj ku zákazníkom. A vďaka takýmto
serióznym prístupom prežijú seriózni. Ako podnikatelia, tak ľudia! Aj pán Mečiar
hovorí, že najviac mu je ľúto, keď vidí dôchodcov, ako si naozaj zodpovedne
našetria na opravu toho „svojho“ okienka a nedá mu, aby tam nedal zľavu aj „nad
zľavu“, či inak ho potešil. „Ja mám všeobecnú úctu k starším, tie generácie pred
nami boli naučené žiť v skromnosti a zodpovednosti. A oni sa aj teraz tak chovajú.
Je naozaj necharakterné od podnikateľa, ktorý starého človeka oklame, využije.
Ak ste boli normálne vychovaní, toto vás ani nenapadne, ale žiaľ – v dnešnej
dobe máme okolo seba veľa takých, za ktorých chovanie by sa ich rodičia určite
hanbili“,- dokončil rozprávanie Miroslav Mečiar, z pobočky SLOVAKTUAL, s r.o. pre
oblasť Čadca a Kysucké Nové Mesto.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Slávka MEČÁROVÁ... je praktická, žije život bežného človeka, normálnej slovenskej ženy – podnikateľky.
Nevyvyšuje sa, ale nedá si ani „skákať po hlave“. Vie oceniť, pomôcť. Kiež by bolo takýchto úspešných
žien – podnikateliek na Kysuciach viac!
Bola som veľmi rada, keď sa mi konečne podarilo stretnúť
so Slávkou MEČÁROVOU, ktorá je – dovolím si to so
spokojnosťou povedať- všestrannou podnikateľkou,
nesmierne vitálnou a sršiacou nápadmi, ktoré by nemali
podnikateľovi chýbať, ak chce uspieť vo svete silnej
konkurencie. Začiatok akejkoľvek činnosti nie je u nikoho
ľahký a pri „súkromničení“ je to veľakrát „o hubu“. Slávka
začínala v roku 1995 v Krásne nad Kysucou. Bola mladou
maminou, mala malého synka Petra, neskôr pribudla aj
dcérka Nikolka. Slávka skončila potravinársku priemyslovku,
ale v tomto povolaní sa nenašla. Odišla z práce, ktorá ju
nebavila a bolo to v tom najzložitejšom období, pretože aj manžel zostal bez
práce, dom rozostavaný... „V takejto situácii som začínala, vzorom mi bola
moja krstná mama v Čechách. A vlastne ma aj „dokopala“ do podnikania.
Začínala som od „piky“. Ako krajčírka. Boli to nesmierne ťažké roky, malé deti,
málo peňazí... Rodina mi skutočne veľmi pomohla, moja mama, svokra – pri
deťoch. Rodina mi musela požičať peniaze, aby som mohla poplatiť faktúry,
chápete, čo som prežívala? Skrátka, prvé tri roky boli doslova katastrofické,
keby som ich však neprežila a nemala odvahu ďalej ísť, dnes by som nemala
to, čo mám. A tak vydržala moja odhodlanosť, odriekanie, ale aj podpora
rodiny a za to im aj takto – prostredníctvom časopisu zo srdca ďakujem“,hovorí Slávka Mečárová. Manžel Slávke
tiež veľmi pomohol, kým nemal prácu,
staral sa o deti. Nefrfľal, ako zvyknú
muži na „ženské“ práce. Jednoducho
tak to život priniesol, bolo treba sa
s tým vyrovnať, ale hlavne fandil svojej
žene, veril, že jej sny vyjdú a potom sa aj
rodina bude mať lepšie.
„Preto si ho veľmi vážim, lebo podnikanie,
ale aj celý manželský život je o dôvere
a o uznávaní ženy v spoločnosti, v práci.
Viete, na Kysuciach je stále veľa mužov,
ktorí akoby nepochopili postavenie ženy
v modernej spoločnosti, v súčasnom
živote. Staré zaužívané zvyky, že „chlap
nosí nohavice“ a žena má poslúchať, je
ešte tvrdou realitou v mnohých rodinách.
Rovnako tiež „zazerajú“ chlapi na ženu, ak má vlastnú firmu, alebo zastáva
významnú funkciu. Akoby im závideli, že oni to nedokážu, nevedia – tak aj
v žene potláčajú chuť vyniknúť v spoločenskom živote. A keď nie sú dobré
podmienky a zázemie, veľa šikovných žien to vzdá, ustúpi, aby mali pokoj
a tak vlastne nikdy nenaplnia svoje sny. Mne sa to vďaka Bohu podarilo a som
vďačná osudu, rodine, priateľom, zákazníčkam a zákazníkom. Som vďaka
tomu, že robím prácu, ktorá ma napĺňa, šťastnou a vyrovnanou osobou“, hovorí pani Slávka. A ja jej slová len potvrdzujem, pretože je naozaj veľmi
peknou, upravenou dámou, a najmä pôsobí nesmierne vyrovnane, zdravo
sebavedome a pritom vôbec nie namyslene. To všetko odriekanie ju naučilo
byť pokornou, ústretovou voči iným a aj dopraje každému, aby dosiahol,
čo k životu potrebuje. „Len sa o to treba naozaj úprimne snažiť a poviem
otvorene – aj tvrdo pracovať. Dnes napríklad aj moje deti pomáhajú okolo
domu, vo firme, vedia, že je to rodinný podnik a treba sa o neho starať. Ale
nerobia to z donútenia. Sami to tak cítia“,- dodáva Slávka Mečárová, ktorá
bola nesmierne šťastná, keď si v Krásne nad Kysucou otvorila svoj svadobný
salón – čo bol jej sen! Neskôr salón presťahovala do Kysuckého Nového
Mesta a otvorila si tu ešte ďalšie podnikateľské aktivity – predaj textilu,
kozmetiku a kaderníctvo. Dnes sa teší tomu, že sa neustále rozrastajú rady jej
klientov a klientiek. Zamestnáva už 9 ľudí! A to je naozaj chvályhodné, lebo
zabezpečuje prácu ďalším, nielen svojej rodine. Kozmetika a kaderníctvo –
boli vlastne ďalšie dobré Slávkine nápady, lebo keď si nevesta zapožičia u nej
svadobné šaty, odrazu ju aj nalíčia, vyčešú do krásneho účesu a spravia jej
nádhernú slávnostnú kozmetiku. Navyše, v Slávkinom obchode je k dispozícii
bižutéria, doplnky, topánky, atraktívna spodná bielizeň a aj svadobné
obrúčky. A ak si pár zakúpi u Slávky svadobné obrúčky, tak „požičovné“
za šaty vyjde len na 29.54 EUR ( 890 Sk)! No má niekto lepšiu cenu? Ako
sme zisťovali tak
nie, aj preto sa
pani Slávke darí,
pretože sa snaží
ceny prispôsobiť
primerane dobe,
prostrediu
a
možnostiam
ľudí. Zákazníci to
potom oceňujú
a znova sa k nej
radi vracajú, resp.
doporučia
jej
podnik ďalším.

♦
Stane
sa
Vám, že Vás
Vaši zákazníci
„stiahnu“
aj
mimo otváracích
hodín?
- Áno, a viete, že
dosť často? Zistia,
že im nesedí
šnurovačka,
doplnky, topánky, na poslednú chvíľu obujú iné. Ja to samozrejme chápem,
veď nepochybne svadba je významný deň a neopakuje sa, tak najmä nevesta
chce vyzerať ako zo škatuľky. V tomto je to moje podnikanie špecifické, svadba
nie je nákup bežného oblečenia. A tak samozrejme – ak viem, zákazníčke
vyhoviem. Veď z nich žijem“,- hovorí Slávka. Slávke nerobí problém hocikedy
zaskočiť za svoje podriadené. Sama hovorí, že ona v práci žije. Na oddych jej
stačia víkendy a dva týždne pri mori. Najradšej v Chorvátsku. Vie sa tešiť aj
z mála. Jej priority sú zdravie, zdravie a znova zdravie! Možno to vyzerá tak,
že Slávka je len pohodová, ale ona sa vie aj rozčúliť, napríklad na neprajnosti
a závisti ľudí, ktorí vidia u druhých len peniaze a nevidia, čo všetko sa za
ich získaním skrýva. Aj pri podnikaní sú to dni, mesiace, roky odriekania
a najmä, hodiny neprítomnosti v rodine, keď sa musia práce podeliť a kým sa
iní vyvaľujú napríklad pri vode, tak podnikateľ behá so spoteným chrbátom,
aby zabezpečil živobytie sebe, rodine, ale aj svojim zamestnancom, to
ale
nikto
nevidí.
„Snažím sa aj v zlých
skúsenostiach
nájsť
to dobré, zaujímajú
ma veci medzi nebom
a zemou, pretože som
presvedčená o tom, že
každý tak ako žije – je
aj odmenený, ale nič
nespadne človeku do
lona bez námahy. Aj
nespravodlivosť bude
vždy potrestaná, len
to niekedy nepríde tak
rýchlo. Ale príde...“,zamýšľa sa Slávka
Mečárová.
♦ Slávka, keďže máte dočinenia so svadobným oblečením, máte
nepísané právo vyjadriť svoj názor na dnešný život mladých. Aký je Váš
názor na „život na divoko“?
- Nechávam to na rozhodnutí každého, jeho slobode, lebo nasilu niekoho do
niečoho tlačiť, to nie je moja parketa. Ale mne sa skôr páči, keď mladí spečatia
svoj osud svadbou. Akoby ich to zaväzovalo k väčšej zodpovednosti. Len je
škoda, že mladí dnes hneď pri malých problémoch - okamžite siahajú po
rozvode. A neprekonali ani malé prekážky a nedorozumenia. Manželstvo je
dlhoročná záležitosť, boj, odriekanie oboch, nie hneď na začiatku to vzdať, hovorí zamyslene sympatická Slávka.
♦ Slávka, ako sa pozeráte na problémy dnešnej spoločnosti, rodiny,
jednotlivcov?
- Snažím sa byť v tomto pragmatická, ale myslím si, že niektorí ľudia ani
nevedia čo je skutočný problém. Ja bežné problémy bežného života beriem
tak, že musia byť, lebo život nie je len o pohode na gauči pred televízorom, či
na dovolenke. Pre mňa je problém, ak niekto zápasí so smrteľnou chorobou,
ak má ohrozenú existenciu, ak rodinu zasiahne nečakaná tragická udalosť,
ak sa mladá rodina teší z nového domu, na ktorý splácajú hypotéku, ale
zrazu nečakane prídu o prácu a chcú ich vysťahovať... To sú problémy, nie že
suseda bola na dovolenke na Tahiti a ja len v slovenských horách, alebo že
som pribrala 10 kg, kým suseda 10 kg schudla, alebo že ja mám Škodu auto,
kým sused tereňák. Asi tak...!,- dokončuje pani Slávka. Aj pre takéto zdravé
názory je Slávka Mečárová sympatická. A to nielen mne počas rozhovoru, ale
aj svojmu okoliu. Je praktická, žije bežný život bežného človeka, normálnej
slovenskej ženy – podnikateľky. Nevyvyšuje sa, ale nedá si ani „skákať po
hlave“. Vie oceniť, pomôcť, aj preto jej to život vracia späť v dobrom. Kiež by
bolo takýchto žien – podnikateliek na Kysuciach viac!
spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Namiesto murovanej stavby - montovaná oceľová konštrukcia..., len či aj tá vydrží?
Pred dvoma rokmi sa v Kysuckom Novom Meste stala tragédia, keď vznikol
v ubytovni na Rudinskej ceste požiar a zahynulo tam 9 ľudí. Ďalší prišli o
strechu nad hlavou a tak bývajú ešte aj dnes v provizóriu - v priestoroch
bývalých jaslí. Mesto sa samozrejme touto tragédiou zaoberalo a chce
postaviť “obetiam” požiaru novú bytovku, hľadalo možnosti, ako to
zvládnuť čo najlepšie a najvýhodnejšie, keďže finančné prostriedky nazvyš
nie sú. A keďže je finančný limit mesta ohraničený, investori sa do neho
nevedeli “zmestiť”. Ako sa v auguste 2009 vyjadril pre denník PRAVDA
primátor Kysuckého Nového Mesta, Ing. Ján Hartel, konečne sa našla
firma z Košíc, ktorá by sa snáď do limitu zmestila, ale musela by zmeniť
konštrukčný systém. Nebola by to murovaná stavba, ale montovaná
oceľová konštrukcia. Architekt so zmenou konštrukcie súhlasil a tak by
sa v budúcom roku mohol zámer zrealizovať. Pozrime sa však aj na inú
stranu problému. Mnoho občanov z Kysuckého Nového Mesta nesúhlasia
s takýmto postupom, ako argument uvádzajú vyjadrenia, že - kto by sa
postaral o nich, keby im požiar zobral strechu nad hlavou? “Museli by
sme si pomôcť svojpomocne zobrať úver, pôžičku, atď. ..., prečo teda v
tomto prípade má znášať náklady rozpočet mesta? Okrem toho, choďte
sa pozrieť do jaslí, kde sú obyvatelia z vyhorenej ubytovne ubytovaní,
ako ich stihli za dva roky zdevastovať! Ak bude mať táto budova znova
slúžiť verejnosti, bude musieť do jej opráv Kysucké Nové Mesto investovať
nemálo financií. Viete, sú to väčšinou Rómovia a neprispôsobiví občania
a tí si myslia, že štát a mesto sa musí o nich postarať, ale keď poviete,
alebo Róma upozorníte, aby sa choval ako bežný občan, aby neničil veci,
nerobil neporiadok, hneď Vás obviňuje, že mu siahate na “ľudské práva”.
To čo je? Už im ani nemôžeme povedať Rómovia? Čo sa za to sami hanbia?
Veď aj keď cudzincovi poviete Francúz, Maďar, Rus - tak ho neurážate,
prečo sa teda musím báť povedať, že dočasní obyvatelia jaslí, ktorí sú
väčšinou Rómovia - totálne zdevastovali túto budovu? Však je to pravda”,rozhorčujú sa ďalší občania, ktorých prilákal rozhovor, ktorý sme vediem
na danú tému so skupinkou ľudí z Kysuckého Nového Mesta. “Každý píše:
ľudia z ubytovne ..., obete požiaru ..., rodiny žijú v jasliach ..., ale nikto
nenapíše, že sú to prevažne rómske rodiny, ktoré namiesto vďaky, že môžu
byť v jasliach - tieto zničili ...! A keď sme im doniesli oblečenie, hľadali len
“značkové”, ostatné vraj nepotrebujú. Nehovoriac o jedle. Oni hocičo
nechceli, a mnohí doslova zneužívali danú situáciu vo svoj prospech,
vyplakávali pred médiami, odvolávali sa na ochrancov ľudských práv, že

vraj im nikto nepomáha, nechápe ich, atď. ... Prečo sa majú jasle opravovať
zo spoločných peňazí? Veď ich zničili ubytovaní Rómovia, tak nech ich
opravia na svoje náklady. Aká je to spravodlivosť? Jeden bude ničiť a my
ostatní sa na to z našich daní budeme skladať?”,- rozhorčujú sa okolostojaci
dôchodcovia. Aj takéto názory a kritika teda panujú medzi obyvateľmi
v Kysuckom Novom Meste a myslím, že aj oprávnene. Veď dokedy sa
budeme v spoločnosti skladať na opravy, ktoré spôsobujú neprispôsobivé
skupiny obyvateľstva? Ako sa ďalej vyjadril primátor Kysuckého Nového
Mesta - Ing. Ján Hartel, v pripravovanej novostavbe budú bývať len tí, ktorí
budú riadne platiť nájomné.
“ Mesto nemá na to, aby niekomu zadarmo poskytovalo bývanie“,
-povedal primátor. Treba povedať, že týmto výrokom u väčšiny svojich
občanov vysoko zabodoval. Aj z jaslí už vysťahovali jednu rodinu, lebo sa
nechcela spoluzúčastňovať na nákladoch za ubytovanie.
Ja len dodávam, že priestory jaslí terajší “nájomníci” zdevastovali
poriadne. Človek by zaplakal, keď to vidí a vyvstáva otázka, ako to
vôbec dokáže niekto tak zničiť a za tak krátku dobu? Veď človek sa
snaží zveľaďovať si prostredie, v ktorom žije a nie ho ničiť, kaziť ...,
čo sú toto za ľudia? Chová sa takto vôbec človek 21. storočia? Radnica
potvrdila, že by neskôr v priestoroch jaslí malo sídliť materské
centrum - lenže dovtedy ešte bude musieť nájsť financie, ako stavbu
zrekonštruovať a opraviť, keďže ju neprispôsobiví občania, väčšinou
rómskej národnosti, zničili na nepoznanie. A financie na opravu
pôjdu zasa z vrecák tých, ktorí pracujú a platia dane, nie tých, čo sa
povaľujú doma a vyčkávajú na podporu. A povedzte, je to voči nim
spravodlivé? Nie je to diskriminácia slušnej a pracujúcej väčšiny?
Veď mestský rozpočet nie je na to, aby plátal škody po devastantoch.
Alebo sme tak bohatí, že si to môžeme dovoliť?
spracovala: Alena Jaššová,
podľa výpovedí a názorov vedenia mesta a opýtaných občanov

Ženský organismus a vplyv stresov na menzes
Mám v poslednej dobe problém s menštruáciou, keď sa viac rozčúlim, alebo prežijem väčšie stresové zaťaženie, dostanem menzes o 10 - 12 dní
skôr. Keď je mesiac v pohode, je to v poriadku. Nie som ešte v klimaktériu, ani nemám jeho príznaky, aj keď som už po 40 - tke. Menzes mám inak
pravidelný, po 28. dňoch, trvá 4 - 5 dní. Chcem vedieť, či môže mať až taký dopad na organizmus stresové vyťaženie ženy?
Menštruačný cyklus u ženy pod vplyvom faktorov z vonkajšieho prostredia / medzi ktoré patrí
i stres vo forme fyzického a psychického preťaženia organizmu ženy / a faktorov z vnútorného
prostredia organizmu / poruchy funkcie iných
orgánových systémov v tele človeka, vek života
ženy.../ podlieha vzniku rôznych porúch v organizme ženy.
Evidentným stavom vzniku takejto poruchy je
znepravidelnenie menštruačného krvácania.
Popri takejto jasne merateľnej zmeny menštruačného krvácania prichádzajú do úvahy aj iné
rôzne fyzické a psychické výkyvy predchádzajúce alebo sprevádzajúce poruchy menštruačného
krvácania. Fyziologický nástup nepravidelnosti
menštruačného krvácania sprevádzaný nepravidelnými fyzickými a psychickými symptómami
začína okolo 40. roku života ženy. Nadmernejšia
zaťaž na organizmus ženy v tomto veku ešte zvýrazní horeuvedené prichádzajúce ťažkosti. Horší
sa predtým dobrá fyzická kondícia u ženy a a psy-

chická stabilita.
Samozrejme nielen vznik nepravidelného nástupu menštruačného krvácania, ale aj zmena
kvality /veľkosti, sily, bolestivosti../ krvácania pri
aj pravidelných nástupoch každých 28 dni a pri
objavení sa rôznych vegetatívnych symptómov,
signalizujú poruchu a nestabilitu hormonálneho
stavu u ženy .
Každé začínajúce sa objavovanie porúch menštruačného krvácania u ženy po 40. roku života
v spájaní sa s rôznymi fyzickými i psychickými
nežiadúcimi príznakmi musia byť analyzované a
terapeuticky riešené v gynekologickej ambulancii. Kvalitná diagnostika a analýza stavu v gynekologickej ambulancii potom súvisí i s následným
rozšíreným konziliárnym vyšetrovaním /neurológ, urológ, psychológ, internista.../.
Samotnú „opravu“ menštruačného krvácania,
udržanie stability krvácania a tým i vylučovania
nežiadúcich symptómov, komplikujúcich „komfort života“ u ženy rieši v iniciácií gynekológ, ktorý

samozrejme
us m e r ň u j e
možnosti
liečby
po
predtým
súhlase
pacientky
s
liečbou.
Nestabilný,
„ rozko lís a ný“ hormonálny stav samozrejme môže v iniciácii
ustáliť zmiernenie „hektického“ pracovného ,ale
i spoločenského života u ženy vo všetkých vekových kategóriách, ale predovšetkým po 40. roku
života.
Odpovedal: MUDr. Pavol Hartel,
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
GYN–PRAKTIK, s.r.o.
Bajzova 8401/48A, Žilina;
tel.: 041/500 78 00
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§§§Môže odo mňa darca
nehnuteľnosti po rokoch
tento dar žiadať naspäť?

OTÁZKA: Trápi ma matka,
ktorá je chorá, nevie sa pohybovať, ale inak mentálne
je v poriadku. Žijeme v jednej domácnosti, a tak sa o
ňu starám pravidelne ako o
ďalších členov mojej rodiny.
Robím to nezištne, nedostávam na ňu od štátu žiadnu
podporu. Mama mi ešte, keď
bola zdravá, prepísala ako
dedičstvo dom. Teraz však,
keď ju chytia nervy, vyhráža
sa, že ho chce naspäť, že si to
rozmyslela, lebo že som nevďačná, že sa o ňu dostatočne nestarám, a vymýšľa rôzne iné útoky ako ma uraziť...
Aj psychológ konštatoval
možnú stareckú demenciu,
takže mám brať tieto jej útoky s rezervou. Ona však je
dosť agresívna, dokonca bez
môjho vedomia už dvakrát
zavolala aj notára a radila
sa s ním..., vzápätí všetko
odvolala. Dom mi darovala
ešte pre desiatimi rokmi, je
teda mojim majetkom aj na
liste vlastníctva, v podstate
som ho už aj zrekonštruovala, a tiež som sa finančne
vyrovnala so súrodencami.
Napriek všetkému by som sa
chcela opýtať, či by mi mohla matka, napriek tomu, že
mi dom darovala, zobrať ho
späť?
ODPOVEĎ: Podstatou riešenia
problému našej čitateľky je
odpoveď na základnú otázku,
a to aká je právna možnosť
vrátenia daru. V prípade našej
čitateľky totiž, celá nehnuteľnosť jej už bola matkou pred
10 rokmi darovaná, je, podľa
obsahu otázky predpokladám,
v jej výlučnom vlastníctve, a z
tohoto dôvodu už nemože byť
predmetom dedičstva po jej
matke.
Problematiku vrátenia daru
som už riešil v niektorom z mojich predchádzajúcich príspevkov, avšak vzhľadom na jej súčasnú aktuálnosť, zopakujem
možný postup pre našu čitateľku. Možnosť vrátenia daru
upravuje v ust. § 630 Občiansky zákonník /ďalej len OZ/. Tu
sa hovorí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny tak, že tým
hrubo porušuje dobré mravy.
Z predmetnej dikcie zákona
jednoznačne vyplýva, že matka našej čitateľky by sa mohla
domáhať vrátenia darovanej

nehnuteľnosti len
vtedy, ak by sa k nej
čitateľka správala
spôsobom,
ktorým by porušovala
dobré mravy. svoj
postup by musela
matka našej čitateľky zdôvodniť z
dvoch hľadísk. Z
hľadiska hmotného, t. j. naplnenia
skutkovej podstaty
ust. § 630 OZ, by
musela preukázať,
že jej dcéra sa k nej
v poslednom čase
musela
správaťspôsobom, ktorým hrubo porušuje dobré mravy. Definíciu
dobrých mravov OZ neupravuje, avšak z vlastného pojmu
dobrých mravov vyplýva, že
súd by pri skúmaní porušenia
vyžadoval dokázanie protispoločenského správania sa
našej čitteľky, teda napríklad
smerujúceho proti fyzickému,
prípadne psychickému zdraviu
jej matky, resp. neplnenie si jej
povinností najmä pokiaľ ide o
každodennú starostlivosť o ňu,
a pod..
Z hľadiska procesného by
musela matka našej čitateľky v
prvom rade túto písomne vyzvať na vrátenie daru, a to tak,
že by vo výzve presne určila o
aký dar sa jedná, aké sú dôvody vrátenia a dokedy je naša
čitateľka povinná jej dar vrátiť.
Následne v prípade, že by naša
čitateľka dar nevrátila, mohla
by sa jej matka domáhať žalobou na Okresnom súde Galanta vrátenia daru. Z hľadiska
dodržania premlčacích lehôt
podľa OZ by musela matka našej čitateľky podať žalobu na
súde najneskôr do 3 rokov odo
dňa, kedy údajné porušovania
dobrých mravov zo strany svojej dcéry po prvýkrát pocítila,
teda kedy sa toto porušovanie
podľa nej prejavilo.
I keď vo svojich príspevkoch
vo všeobecnosti neuvádzam
svoj názor k jednotlivým prípadom, tentokrát by som sa
pre našu čitateľku rád vyjadril.
Podľa okolností, ktoré vo svojej otázke uviedla, zastávam
názor, že v žiadnom prípade tu
nejde o porušovanie dobrých
mravov zo strany našej čitateľky, a už tobôž nie hrubým spôsobom. Nie je preto naplnená
skutková podstata ust. § 630
OZ a matka našej čitateľky by
sa preto na súde bezúspešne
domáhala vrátenia daru.
Vo svetle argumentov z tohoto môjho príspevku preto
odkazujem našej čitateľke, že
sa nemá čoho obávať, nakoľko z právneho hľadiska nie je
možné zo strany jej matky dosiahnuť vrátenie daru. Želám
jej preto pevné nervy a veľa
trpezlivosti pri jej príkladnej
starostlivosti o svoju matku.
advokátska kancelária:
JUDr. Pavol KOLENČÍK
Telefón, fax: 031 771 3803
mobil: 0907 021 825
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o O aktuálnom stave škôl v Kysuckom Novom Meste hovoríme s Mgr. Ladislavom
Vendrinským, šéfom oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ
v Kysuckom Novom Meste a zoberieme to hneď „od kraja“, pán vedúci, začal
školský rok 2009/2010, ako sa na neho pripravilo Kysucké Nové Mesto?
-Po dvojmesačnej prestávke sa opäť ako po iné roky otvoria brány škôl a školských
zariadení i v našom meste. Do 20 tried materských škôl nastúpilo 462 detí. Základné
školy v 76 triedach bude navštevovať 1589 žiakov. Počet žiakov ZUŠ a CVČ sa
v porovnaní s minulým rokom zvýši. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na
materských a základných školách,
ZUŠ a CVČ bude minimálne v úrovni
predchádzajúceho školského roku. Školský
rok 2009/2010 plynule nadväzuje na
uplatňovanie školského zákona v praxi.
Jeho aplikovaním sa bude zavádzať v 1.
a 2. ročníku a v 5. a 6. ročníku základných
škôl dvojúrovňový systém vzdelávania
prostredníctvom vzdelávacích programov.
Prvý stupeň – ISCED 1 a ISCED 2 – štátny (
vydalo a zverejnilo ministerstvo školstva
), vymedzuje povinný obsah výchovy
a vzdelávania v školách na získanie
kompetencií. Druhý stupeň školský –
vydá riaditeľ každej základnej školy pre
vyššie uvedené ročníky po prerokovaní
v pedagogickej rade a rade školy, pričom ide
o základný dokument školy, vymedzujúci
vlastné zameranie v súlade s princípmi
a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným
štátnym vzdelávacím programom v daných ročníkoch. Žiaci, ktorí v školskom roku
2009/2010 budú navštevovať 3.-4. a 7.-9. ročník základnej školy sa budú vzdelávať podľa
učebných plánov a učebných osnov schválených do prijatia nového školského zákona.

„Nielen budovy škôl v Kysuckom Novom Meste
dostávajú novú tvár, ale pozitívne zmeny budeme
cítiť aj vo výchovno-vzdelávacom procese“
,- hovorí Mgr. Ladislav Vendrinský.

Od 1. septembra 2009 vydá riaditeľ každej ZŠ pre školský klub detí po prerokovaní
pedagogickej rade a rade školy výchovný program, ktorý je základným dokumentom
zariadenia v zmysle ktorého sa uskutočňuje výchovno – vzdelávacia činnosť. Obdobným
spôsobom postupuje aj CVČ. Materské školy boli od minulého školského roka zaradené
do sústavy škôl a stali sa školami poskytujúcimi predprimárny stupeň vzdelávania.
o Pán Vendrinský, od septembra 2009 majú aj materské školy nové zákonné
povinnosti...
- Od 1.9.2009 im školský zákon ukladá povinnosť pracovať podľa vzdelávacích
programov. Dvojúrovňový systém vzdelávania je členený na prvý stupeň – Štátny
vzdelávací program ISCED O, ktorý je východiskom pre druhý stupeň – školské
vzdelávacie programy. MŠ majú k dispozícii Príručku k tvorbe školských vzdelávacích
programov pre materské školy. Ústredie MPC v Bratislave v spolupráci so školským
úradom zabezpečilo k predmetnej problematike celoplošné vzdelávanie.
o Aká je aktuálna situácia v súvislosti s činnosťou Základnej umeleckej školy?
- Základná umelecká škola uplatňuje Štátny vzdelávací program – ISCED-B1 ( primárne
umelecké vzdelávanie ). Jedná sa o programový dokument, od ktorého sa odvíjajú
školské vzdelávacie programy jednotlivých odborov. V zmysle uvedeného dokumentu
si ZUŠ vytvorila školský vzdelávací program pre 1.a 2. ročník prvej časti I. stupňa
základného štúdia. Tento bude uplatňovaný po prerokovaní v pedagogickej rade
a v rade školy.
o O Zaujímavé sú aj projekty pre základné školy: Nábrežnú a Clementisovu
v Kysuckom Novom Meste. Môžete nám ich konkretizovať?
- V súčasnosti sú nosnými projektmi v Základnej škole Nábrežná KNM, Základnej
škole Clementisova KNM a v Základnej umeleckej škole KNM projekty na stavebné
úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou
rekonštrukciou škôl uskutočňované zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci
opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania regionálneho operačného programu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Projekty sú v štádiu realizácie. Ich
uplatnením sa výrazne zlepší energetická náročnosť, vnútorná infraštruktúra a celkový
vzhľad objektov.
o Ale nielen budovy dostávajú novú tvár, že pán vedúci?
- Pozitívne zmeny sa budú zavádzať aj vo výchovno – vzdelávacom procese. Týka
sa to projektov ASFEU/ Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EU, Operačného
programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1, Premena tradičnej školy na modernú. Ich
cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu na školách s využitím inovovaných foriem
a metód výučby. Pripraviť absolventa na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej
spoločnosti. V rámci rámcových aktivít 1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov sú do projektu zapojené:
ZŠ Nábrežná KNM – názov projektu: Pre život, nie pre školu sa učíme.
ZŠ Dolinský potok KNM – názov projektu: Príprava nového školského programu
využívajúce nové schválené formy výučby.
o Iste ste svojich riaditeľov a vedúcich riadiacich pracovníkov po letných
prázdninách slávnostne a vo väčšom meradle informovali o celkovom zabezpečení
nového školského roka, že sa nemýlim?
-O organizačnom zabezpečení nového školského roka 2009/2010 informovalo
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ v Kysuckom Novom Meste
riaditeľov škôl a školských zariadení v Meste Kysucké Nové Mesto na pracovnej porade,
ktorá sa uskutočnila 21.8.2009 pred nástupom pedagogických zamestnancov do
práce po letných prázdninách. Vedúci riadiaci zamestnanci sa oboznámili s najnovšou
legislatívou a s metodickými pokynmi pre oblasť edukácie ako aj ekonomického
zabezpečenia. Pracovnej porady sa zúčastnil aj Ing. Ján Hartel, primátor KNM, Ing. Janka
Svrčková, zástupkyňa primátora KNM a Katarína Novotná, vedúca odd. financií a správy
majetku mesta. Primátor mesta v príhovore k prítomným riadiacim zamestnancom
vyzdvihol úspešnosť výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2008/2009
a zapojenie škôl do projektov. Na prahu nového školského roka zaželal všetkým veľa
úspechov a tvorivých síl.
pýtala sa: Alena Jaššová
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Požičovňa
Svadobných a spoločenských šiat

Požičiava:
- Svadobné šaty
od € 62,73- (1890,- SK)
- Detské šaty
od € 11,61- (350,- SK)
- Spoločenské šaty od € 22,90- (690,- SK)
Predáva:
-bielizeň, bižutériu, topánky, košele,
obrúčky
Pri výbere svadobných šiat a obrúčok,
zľava € 33,- na doplnky požičovne.
Supermarket Jednota,
Kysucké Nové Mesto
041/421 64 17, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

Slávka

salÓn krásy nika

manikúra – vizážistika – kaderníctvo

Ponúka:
- kozmetické služby
- vizáž
- kadernícke služby
- nechtový dizajn
možnosť objednania na termín
Belanského 91
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

MEČÁROVÁ

Firma František Sidor, Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel. kontakt: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167 – kancelária,
majiteľ – František Sidor: 0905 640 795

y nemal chýbať na vašom stole...“

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

STAVEBNINY STAVMONT, s.r.o.,

to je aj:

►rýchlosť vybavenia vašej požiadavky,
e,
►kvalita dodaného tovaru,
nn
e
d ľe
►dobré ceny,
né ede
e
r
n
►...a ešte lepšie zľavy
vo
Ot krem
o

“...všetko, čo váš dom, byt, chata,
ale aj záhrada potrebujú...“

Y

:
od.
od.
od.

v

e

sś...

Váš finanèný poradca – Dana PINÈIAROVÁ,
riadite¾ka krajskej poboèky Žilina, tel.: 0905 345 800
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

káblová televízia

&

ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
kontaktná osoba : Ing. Martin Brodňan
tel.:
041/421 58 20, fax 041/421 58 20
mobil: 0905 / 332 042

internet cez káblovku

ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:
041 / 421 58 20, fax 041 / 421 58 20
mobil: 0903 / 657 812 Ing. Pavol Kobrtek
0905 / 332 042 Ing. Martin Brodňan

e-mail:antechnet@antechnet.sk

www.antechnet.sk

názov balíka

prenosová rýchlosť

počet schránok /www priestor

cena

START

505/101 kbit/s

3 x 50MB /10 MB

199,- Sk s DPH [6,60 EUR]
339,- Sk s DPH [11,25 EUR]

BASIC

1001/202 kbit/s

3 x 50MB /10 MB

STANDART

2302/303 kbit/s

5 x 50MB /50 MB

639,- Sk s DPH [21,21 EUR]

PREMIUM

4004/404 kbit/s

5 x 50MB /50 MB

999,- Sk s DPH [30,16 EUR]
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

