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Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

POZOR, aj keď na svojom vozidle 
nejazdíte a máte ho „odstavené“ 
v garáži, či v pivnici, neznamená 
to, že nepodlieha zákonným 
kontrolám, -hovorí Igor Korček, 
majiteľ STK v Kysuckom Novom 
Meste, 
str. 13-14.

Mgr. Pavol 
Janiš dotiahol 
do Kysuckého 
Nového Mesta 
odborníka na 
Tradičnú čínsku 
medicínu až 
z ďalekého 
Šanghaja 
a klienti si 
to veľmi 
pochvaľujú..., 
str. 7-8.

Terorizuje vás 
sused psychicky, 
alebo chovaním? 

- poradí Vám 
advokátka JUDr. 
Veronika NOZAR 

JAKUBÍKOVÁ, 
str. 16.

Dobrovoľní hasiči 
v Kysuckom 

Novom Meste 
oslávia v tomto 
roku 135 rokov 

svojej existencie, 
aktuálne hovoríme 

s ich velitelom 
Miroslavom Kuricom, 

str. 10.

S Ing. Elemírom Šplhákom 
z Obvodného pozemkového 

úradu v Čadci hovoríme 
o aktuálnom stave 

pozemkových úprav 
(komasácia) v regióne Dolných 

Kysúc, str. 9.

Najvýhodnejšia inzercia 
 je v Kysuckom Žurnále! 
Tel.: 0903 516 499 

email: kysuckyzurnal@gmail.com

V Kysuckom Novom Meste v marci zasadali Národniari, str. 3.

Už aj odvoz automobilu pri požití alkoholu až k Vám domov.

0914 158 158
JANEC

NONSTOP



2„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

ponúka záujemcom výpredaj 
svadobných šiat od 60 €, 
spoločenských od 29 € 

a topánky od 10 €.
Pri výbere svadobných šiat 

a svadobných obrúčok 
účtujeme zľavu z ceny 20 €!

V predajni NIKATEXT 
nájdete:

bižutériu, doplnky 
k oblečeniu, kabelky, 

bielizeň, korzety, 
samodržiace pančuchy, pánske 

obleky po č. 60 
a dámske konfekčné 

veľkosti od č. 36 po č. 56 
(blúzky, sukne, nohavice).

Otváracia doba:  pondelok - piatok 
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00

tel. 041/4216417, 0907/613939

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“, 

Aktuálne a trendové modely

SME NAJKVALITNEJŠÍ V REGIÓNE!

Otváracia doba: Po.- Pia. od 7.00h - 15.00h, Sobota 9.00h - 12. 00h

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156, 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

- palivá  
- hnedé, čierne uhlie, hnedouhoľné brikety, 

koks, energetické palivá (kaly)
- sypaný stavebný materiál  

- stavebná drť (všetky frakcie), 
štrkopiesok, piesok

- okrasný kameň  
- mramor, vápenec, žula, amfibolit

NOVINKA!
Sortiment produktov sme rozšírili o palivové drevo.
Informácie o ponúkanom sortimente a  aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.
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Už aj odvoz automobilu pri požití alkoholu až k Vám domov.

0914 158 158
NONSTOP

NONSTOP

V Kysuckom Novom Meste v marci zasadali Národniari
Ako nás informoval Stanislav Kmec, predseda Okresnej rady Slovenskej národnej 
strany v Kysuckom Novom Meste, začiatkom marca t.r. sa uskutočnila v KNM Okres-
ná konferencia Slovenskej národnej strany, ktorá zhodnotila činnosť za minulý rok 
a schválila pracovné komisie OK SNS, program OK SNS a tiež plán činností na tento 
rok. Za kandidáta na poslanca do Žilinskej VÚC-ky bol schválený Stanislav Kmec. 
Okresná konferencia odporučila prijať za členov strany Ignáca Trnku, Jána Faláta a 
Luciu Cabukovú.  Predsedníctvu SNS odporučilo tiež zmenu Stanov strany. Okresná 
konferencia SNS zároveň aktuálne navrhla a schválila kandidátov na poslancov, 
starostov a primátorov na miestnej úrovni. 

-R-

zľava: tajomník OOSNS v Kysuckom Novom Meste Ladislav  Feiler, 
podpredseda - Juraj Bosý, tretí zľava Stanislav Kmec, predseda 

OOSNS  a OP z ČADCE Pavol Holeštiak

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám



4„...moderný životný štýl...“

Plastického chirurga MUDr. Regana 
Beloviča nemusíme veľmi predstavovať, 
pretože v našom časopise už 
propagoval svoju prácu a inzeroval 
služby. Ubehlo od vtedy ale pár rokov, 
a tak sa opäť vraciame k tejto téme. 
Plastická chirurgia „hýbe“ svetom 
a stále viac ľudí, v rôznych životných 
ročníkoch, sa zaujíma o zmenu svojho 
vzhľadu, chce sa omladiť, skrášliť, 
chce si zvýšiť sebavedomie, ale ďalší 
tiež využívajú služby plastického 
chirurga po úrazoch, nehodách. Práca 
nepochybne krásna, ale aj náročná 
a zodpovedná. Predsa len – ak sa 
podarí prinavrátiť niekomu pocit istoty 
a sebavedomia, či predchádzajúcu 
vizáž napr. po prežitom úraze – je 
to  dielo hodné majstra, pretože ste 
niekomu spôsobili radosť, či úľavu. 
Nechajme však hovoriť odborníka na plastické operácie, MUDr. 
Regana Beloviča.
o Pán doktor, pripomeňme si trochu, ako ste sa dostali k 
„svojmu dnešnému remeslu“ – plastického chirurga? 
-  Študentské roky som strávil  v zahraničí, prevažne v Prahe, 
Olomouci, Brne, ale aj Viedni, či Bratislave. Pracovať som začal ako 
všeobecný chirurg. Bola to tvrdá škola v jednej mestskej nemocnici. 
Keď som sa dostavil na atestáciu, nechceli mi veriť, že mám za 
sebou už toľko operácií ...! Na Bratislavských klinikách nemali moji 
rovesníci ani pomyslenie, že by ich niekto pustil k operácii. Keď 
oni začínali, ja som už bol hotový chirurg. Pravdepodobne si to 
všimol aj primár Košťál, u ktorého som bol na stáži a ponúkol mi 
možnosť pracovať na ich klinike. Mojimi učiteľmi sa tak stali legendy 
slovenskej, ale aj českej plastickej chirurgie. Za to som osudu 
nesmierne vďačný.
o Je to moderná „odnož“ našej medicíny a obrovský rozmach 
zaznamenáva najmä v posledných dvoch desaťročiach. 
Znamená to aj nárast ambulancií a kliník plastickej chirurgie, 
a tým tiež konkurenciu. Čo ponúka Vaša ambulancia a Vy, ako 
odborník svojej klientele? 
-  Nedá sa hovoriť o modernosti. Počiatky plastickej chirurgie 
siahajú ďaleko do minulosti, dokonca ďaleko pred náš letopočet. 
Ale uznávam, že hlavne jej estetické operácie zaznamenávajú 
v súčasnosti veľký boom. Ale ten rozmach, čo sme tu ešte 
prednedávnom mali, sa spomalil. Dobrých chirurgov je obmedzený 
počet a veľa zariadení sa nezaujímalo o skutočnú spokojnosť 
klienta, ale iba o to, ako z neho vytiahnuť peniaze. My sme vždy 
dodržiavali zásady kvality, serióznosti a korektnosti. Tým som 
dosiahol, že už ku mne chodia doslova generácie klientov. Začala 
babička, potom prišla dcéra a na základe ich spokojnosti už chodí 
aj vnučka. Klienti rýchlo zistili, že v tomto prípade: „lacné a kvalitné“, 
nejde dohromady a v konečnom dôsledku ich to stálo viac pri 
naprávaní škôd, ktoré utŕžili na neserióznom pracovisku. Preto 
sa my konkurencie nebojíme a trúfam si povedať, že ani žiadnu 
nemáme. 
o Čo Vám táto práca ako lekárovi dáva, a ako Vy prijímate to, že 
sa ľudia (pacienti) tešia, ak ste im prinavrátili sebavedomie, či 
radosť zo samého seba?
-  Keď som išiel študovať medicínu, mal som predsavzatie pomáhať 
ľuďom. A bolo mi jedno, či im pomôžem 
na operačnej sále, či ako vedec, ktorý 
vynájde nový liek. Pre prospechárov nie 
je miesto medzi dobrými lekármi. Tá 
úprimná vôľa pomáhať musí byť vlastná 
každému, kto chce úspešne liečiť ľudí. 
Odmena sa dostaví sama.
Myslím, že každý človek cíti 
zadosťučinenie z dobre vykonanej práce a 
nemusí to byť práve plastický chirurg. Mne 
robí najväčšiu radosť, ak sa nový pacient 
dožaduje mojich služieb a odvoláva sa 
pritom na spokojnosť a kladné referencie 
od niekoho, koho som operoval. Pri mojej 
práci je ale ešte aj ďalší aspekt. Nestačí, 
že som so svojou prácou spokojný ja, ale 

predovšetkým musí byť spokojný klient. A 
to je ten pravý pocit zadosťučinenia. 
o Plastická chirurgia prináša stále nové 
a nové trendy, nové technické možnosti, 
nové metódy chirurgie, a ak chcete „ísť 
s dobou“, treba sa neustále vzdelávať, 
dopĺňať si odborné vedomosti, stáže, 
stretnutia s odborníkmi. Ako to je 
s Vami? Fungujete v súlade s tým, čo 
som naznačila?
-  Samozrejme. Jednak máme ako všetci 
lekári zákonom stanovenú povinnosť 
vzdelávať sa, ale dôležitejšia je potreba 
vzdelávať sa, ktorá vyplýva z nevyhnutnosti 
mať informácie o všetkých novinkách. 
Skúsenosti si vymieňame s kolegami 
na medzinárodných kongresoch, kde aj 
aktívne prispievam a prednášam. Už dávno 
sú preč časy, kedy sme s ostychom chodili 
„na skusy“ do zahraničia. Zistili sme, že sa 

nemusíme za nič hanbiť, že môžme smelo ukázať svoje výsledky a 
dokonca učiť kolegov zo zahraničia, ako sa „to“ má robiť správne.
o Stalo sa Vám počas Vašej práce, že ste boli niekedy naozaj 
šťastný, že ste pacientovi pomohli?
-  Tých momentov bolo viac. Dnes by už z toho bola kniha....
Z pamäti sa mi vynárajú pacientky, ktoré mi nadšene ďakovali, že si 
po operácii rýchlo našli životného partnera, čo im dovtedy viazlo. Aj 
keď si myslím, že to bolo skôr zdvihnuté sebavedomie a sebadôvera 
po operácii než samotná zmena vzhľadu, potešilo ma to. Veľmi 
spokojný som bol aj po liečbe mladého muža, ktorý si odrezal 
cirkulárkou ruku v polovici dlane. Ostal mu len palec. Ruku a 4 prsty 
som prišil a podarilo sa ho vyliečiť tak, že po úraze ostala len jemná 
čiarka a ruka bola plne funkčná vo všetkých aspektoch. Žiaľ, priamo 
z ambulancie ho odviedli do väzenia pre neplatenie alimentov, na 
ktoré sa snažil zarobiť a prišiel k úrazu. Ktovie, či to sudca bral do 
úvahy...
o Čoraz viac starších žien chce zo seba vizuálne urobiť mladé... 
Ja osobne nie som presvedčená o správnosti takéhoto konania. 
Na druhej strane je to biznis pre chirurgov, a navyše dobre 
platený. Predsa by ma zaujímalo Vaše stanovisko, či osobný 
názor – ako lekára a ako muža na spomenutú situáciu..?
-  Niekedy sú to ťažké rozhodnutia. Snaha vyjsť v ústrety 
požiadavkám klientov musí ísť ruka v ruke s lekárskou etikou, 
ktorej sa ja nekompromisne držím. Možno aj preto ma vyhľadáva 
toľko klientiek. Ak si myslím, že jej požiadavka nie je vhodná alebo 
ťažko realizovateľná, poviem jej to. Niekedy benefit, ktorý by sme 
získali náročnou operáciou, nezodpovedá vynaloženému úsiliu a 
peniazom klientky. Vtedy treba hľadať iné riešenie alebo nerobiť 
nič. Bezcharakterný človek by z klientky vytiahol peniaze a nič iné 
by ho nezaujímalo. To sa nikomu u nás nemôže stať. Naša klinika 
je vybudovaná na tradícii kvality a seriózneho medicínskeho 
zhodnotenia stavu každého klienta.
o Kedy Vy ako – odborník, doporučujete začať s plastikami, 
pretože najmä dievčatá s týmto experimentujú veľmi skoro, 
prakticky ešte vo vývoji – a môže to zasiahnuť negatívne aj do 
zdravého vývoja?
-  Úlohou plastického chirurga je byť aj dobrým psychológom. A v 

krátkom čase z niekoľkých viet odhadnúť 
klienta. O veku  je ťažko hovoriť a bolo 
by to na samostatný článok. Napr. 
uši môžeme operovať už 5 ročnému 
dieťaťu, ale musí to chcieť dieťa samo. 
Ak s tým nesúhlasí, iba ho do toho tlačí 
mamka, babka, tetka, tak neoperujeme 
a počkáme, až sa dieťa rozhodne samo a 
je jedno, či to bude o rok, či desať rokov. 
Je veľa zákrokov, ktoré je vhodné urobiť 
v mladom veku. Je to skutočne široká 
téma. Prsia som zmenšoval už 19 ročnej 
dievčine, ale to bolo skôr zo zdravotných 
dôvodov, aj keď estetika hrala aj tu svoju 
rolu. Rozhodne by som prsia takto mladej, 
prípadne mladšej, dievčine nezväčšoval a 
odsudzujem to. 

„Naša klinika je vybudovaná na tradícii kvality a serióznosti, aj preto si trúfam 
povedať, že sa nebojíme konkurencie, pretože v podstate žiadnu nemáme“, 

- hovorí  úspešný plastický chirurg, MUDr. Regan Belovič.

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v 

Ústave lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk
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Je špecialitou Slovenska nedokončenosť investičných 
projektov, v praxi nefungujúca legislatíva, ktorá už pri 
svojom prijatí je v praxi často krát nepoužiteľná, na 
hlavu postavená elementárna ľudská logika a fakt, že 
najviac sú zvýhodňovaní práve tí, ktorí sociálny systém 
štátu cicajú, ale nenapĺňajú a ďalší, ktorí 
majetok a dane občanov zneužívajú a vykrádajú...?

Keď pripravujem články je logické, že 
sa stretávam s ľuďmi, osobnosťami na 
rôznych postoch, v rôznych funkciách, 
v rôznych oblastiach. Akonáhle sa 
bavíme pracovne a ideme do rôznych 
detailov, vždy sa dostaneme k tomu, 
ako sa riešia, či neriešia problémy. Aké 
prekážky stavia do cesty byrokracia, 
nepodarené zákony, ktoré sa následne 
opakovane novelizujú, ktoré častokrát 
hraničia so zdravým rozumom, resp. 
sú s ľudskou logikou a reálnymi 
potrebami občanov v praxi, v totálnom 
rozpore, to je doslova horor! Skutočne 
mi niekedy pripadá naša legislatíva 
akoby úmyselne strpčovala život 
človeku, rodinám, pracujúcim, či 
podnikajúcim občanom. Aj samotní 
občania sa v ankete vyjadrili, že majú 
celé roky pocit, akoby si poslanci NRSR 
a politici vo všeobecnosti, je jedno či 
hľadia doprava, či doľava, pripravovali 
zákon podľa seba – aby v prvom rade 
vyhovovali im a ich záujmom, či široko 
rozvetveným rodinám a im nakloneným 
podnikateľským pruhom. Skrátka, že tu 
na Slovensku máme dvojité vnímanie, 
či využívanie zákonov a ich následné 
rešpektovanie. Politici si do inštitúcií 
moci dosadia vždy po voľbách svojich 
ľudí a občan je len príťaž. Problémom sa 
brodí školstvo, zdravotníci, naše cesty 
v obciach doslova plačú a občania s 
nimi, problém je s liekmi, elektrikári a 
plynári si účtujú, či „zaúčtujú“ – všetko 
čo im vyhovuje, ešte aj číslo topánok, 
a ak sa chcete domôcť spravodlivosti, 
vtedy  keď máte krivdu, čakáte roky 
na rozsudok, pretože ešte aj súdy a 
prokuratúra sú zaťažené žalobami a 
obvineniami, ktoré majú medzi sebou 
naši poslanci a exposlanci, ministri a 
exministri a ďalšie na nich napojené 
„celebrity“. Častokrát ide čiste o tzv. 

mediálne ťahy – a aby sa o tzv. krivde 
funkcionárov vo verejnosti hovorilo, 
a aj o tom, že „ hľadajú pravdu a 
nenechajú na seba kydať“... Verím, že 
je obrovská zaťaženosť našich súdov, 
ale nie tým, čo potrebuje občan, 
ale čo si dohaduje medzi sebou 
vládnuca, či nevládnuca „elita“. Tiež 
nemôžem nespomenúť „chronických“ 
kriminálnikov a mnohých našich 
Rómov, či ďalších neprispôsobivých 
a lenivých obyvateľov, ktorých keby 
nebolo, asi by ani krimirelácie nemali o 
čom informovať.  Je tiež na zamyslenie, 
či je normálne, koľko financií zo 
štátneho rozpočtu sa vynakladá 
práve týmto smerom, a je to na úkor 
občanov, ktorí sa starajú o seba 
sami. Nikto sa nezamýšľa nad tým, že 
vlastne diskriminujeme normálnych 
a pracujúcich občanov a ich rodiny, 
pretože tí žijú normálne a tak pre nich 
netreba vymýšľať všelijaké „programy“ 
– pomaly už aj na to, ako sa drží lyžička, 
vidlička a nôž v ruke v 21. storočí! 
Alebo, ako sa upratuje izba a priestor 
pred vlastným domom(?) Na toto my 
míňame prostriedky z eurofondov 
a zo štátneho rozpočtu? Zákon má 
slúžiť k dobru veci a má ho zostavovať 
odborník, ale aj občania, a ako rýchlo 
vedia naši zákonodarci prijať zákon, tak 
rýchlo by sa mal aj zlý zákon dať zrušiť. 
A nie ho novelizovať donekonečna tak, 
že je ešte dopletenejší.... A ak náhodou 
lepší zákon prednesie opozícia, tak 
ho koalícia neprijme...lebo...! Kto tu za 
koho v tomto štáte kope? Alebo – kto 
do koho kope? Na konci celého tohto 
boja je potom zničený občan, ktorý 
už nevládze a rezignuje. Čo je tiež zlé, 
ale je to tak. Nemôžem si nepovedať 
názor, ktorý som už povedala viackrát, 
že náš štát, ako aj ďalšie štáty v Európe 

neokrádajú pracujúci ľudia, ale politici 
nezmyselnými zákonmi a výsadami, 
ktoré majú privatizéri bývalých štátnych 
podnikov, samotní politici a ich komplici 
a tí občania, ktorým sa poväčšine 
nechce pracovať a čakajú, čo od štátu 
dostanú. Samozrejme bez námahy. 
Ani byrokracia by nemusela byť taká 
veľká, úradníci sú predsa výkonnou 
zložkou, a teda ich riadi ten, kto vládne. 
Len ten jediný má možnosť ju znížiť na 
minimum, zrušiť na hlavu postavené 
zákony, pritvrdiť zákony pre lajdákov a 
zlodejov a pomáhať zdravým názorom, 
aby sa presadili do reálneho života. Keď 
sa chce a je vôľa, nie je problém prijímať 
chytré a nederavé zákony, ktoré slúžia 
občanom a nedeptajú ho. Na druhej 
strane sa nemôžeme čudovať obsahu 
niektorých „nepodarených“ zákonov. 
Veď ich „pripravujú“ politici, ktorí 
popri náročnej problematickej práci 
„stíhajú“ robiť aj starostov a primátorov, 
poslancov žúp, sú v dozorných radách 
kadejakých spoločností a ešte aj 
diaľkovo študujú napr. právo... Ja stále 
rozmýšľam - ako toto všetko fyzicky 
a časovo stíhajú..., veď to sa ľudsky 
jednoducho nedá zvládnuť, a ani 
časovo stihnúť. (Alebo že by sme mali 
našich poslancov a politikov pracujúce 
roboty, ktoré fungujú 24, či 36 hodín?) 
Všetko sa potom z dôvodu časovej 
tiesne robí za pochodu, na nič nie je 
čas – a preto aj je toľko legislatívnych 
prešľapov, nedokončených vecí, v 
praxi nefungujúcich zákonov a hlavne 
– postavených „na hlavu“ a proti 
elementárnej ľudskej logike! Dokedy 
to vydrží chudák občan? A potom, že 
psychiatrické ambulancie praskajú vo 
švíkoch...  

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.comNONSTOP



6

Knihy vždy boli aj budú, a sú našim skutočným bohatstvom. 
Vracajú nás do minulosti, osvetľujú nám nepoznané veci, 
zavedú nás do minulosti, zabavia nás, rozosmejú, aj vyvolajú 
slzy. Ale najmä, podporujú našu fantáziu, rozvíjajú ju. Som 
presvedčená a nielen ja, že knihy nikdy nenahradí internet. Je 
praktickejší, pretože „nalistujete“ tam, čo potrebujete. Ale taká 
elegantná a krásne miestnená štýlová knižnica s desiatkami 
kníh v rôznych druhoch kože, či inom pútavom obale – je 
hotový poklad v rodine . Lahodí oku, spríjemňuje prostredie 
a navyše skrýva v sebe bohatstvo myšlienok, ale aj bohatstvo 
reálne pretože takéto knižnice sú aj podľa finančného 
ohodnotenia znalca z tejto oblasti – bohatým „kúskom“ nášho 
dedičstva po predkoch. Trošku otočím tému na Vaše mestské, 
či obecné knižnice a opýtam sa na aktuálnu situáciu knižnice 
v Kysuckom Novom Meste. Hovorí PhDr. Dušana Šinalová, jej 
vedúca:
o Aké oddelenia sú v knižnici, koľko spravujete kníh a koľko 
zamestnancov sa stará o knižničný fond...
- Mestská knižnica KNM má dve oddelenia. Oddelenie literatúry 
pre deti a mládež sa nachádza v podkroví a na prvom podlaží 
je oddelenie literatúry pre dospelých. Tu nájdete tiež čitáreň 
a samostatnú miestnosť s beletristickou a samostatnú s náučnou 
literatúrou. O chod knižnice sa starajú okrem mňa ešte 3 
knihovníčky, tie sprístupňujú približne 30-tisícový knižničný fond. 
o Ako sa dopĺňa knižničný fond (koľko financií ročne na to 
mesto vynakladá)?
- Knižničný fond dopĺňame formu centrálneho nákupu, ktorý 
realizuje Kysucká knižnica v Čadci. Je to pre nás veľká pomoc, 
nakoľko nemáme samostatného akvizičného pracovníka a keďže 
centrálny nákup sa vykonáva pre celé Kysuce, pri väčšom odbere 
kníh dostáva Kysucká knižnica väčšiu zľavu. Tú istú zľavu poskytuje 
aj nám. Ceny kníh neustále narastajú a žiaľ, napriek tomu, že 
nakupujeme neustále za vyššiu sumu, počet nových knižničných 
jednotiek nenarastá. Časť finančných prostriedkov máme od 
nášho zriaďovateľa Mesta KNM, v minulom roku boli finančné 
náklady vo výške 4.800 €. Druhú časť sme získali vďaka dotačnému 
systému Ministerstva kultúry SR vo výške 1.200 €. Pomocou dobre 
vypracovaných projektov takto dostaneme finančné prostriedky 
skoro každý rok, za posledné obdobie to bolo viac ako 6 000 €. 
Tento rok sme sa zapojili do projektu s názvom Jednu knihu ročne 
(knižnici). Jeho autorkou je čitateľka, ktorú trápilo, že knižnice na 
celom Slovensku nemôžu nakúpiť knihy v takom rozsahu ako by 
chceli, preto vyzýva čitateľov mottom: Kúpiť – prečítať – darovať. 
Cieľom projektu je vlastne získanie nových kníh počas celého roka 
od čitateľov, ktorí ich po prečítaní darujú knižnici vo svojom okolí. 
Preto by sme chceli vyzvať nielen našich čitateľov, ale všetkých 
občanov, aby sa zapojili sa do tohto projektu, viac informácií 
nájdete na našom webe alebo priamo v knižnici.
o Aká je návštevnosť a kto najčastejšie navštevuje knižnicu?
- Priemerne navštívi knižnicu 130 čitateľov denne. Vďaka 
komunikačným technológiám máme denne aj niekoľko desiatok 
návštevníkov online - služieb (návšteva online katalógu, využívanie 
elektronických formulárov, služba Spýtajte sa knižnice), ktoré 
sprístupňujú knižnicu aj v čase, keď je zatvorená. Bolo by náročné 
vymedziť skupinu používateľov, ktorá navštevuje knižnicu častejšie. 
Vzhľadom na funkciu knižnice (mestská, verejná) sprístupňujeme 
rôznorodý knižničný fond pre všetky vekové kategórie a záujmy 
čitateľov. Preto aj ich skladba je od najmladšieho predškolského 
veku až po dôchodcov. Podľa štatistík prevládajú ženy a dievčatá. 
Služby sprístupňujeme v oddelení pre dospelých v čase od 09.00 

do 18.00 hod. a v sobotu od 09.00 do 12.00 
hod. Detské oddelenie je otvorené pondelok 
až piatok od 10.00 do 18.00 hod. V letných 
mesiacoch je skrátená výpožičná doba 
do 17.00 hod. Sídlime na najrušnejšej 
ulici v centre mesta, takže sme veľmi 
dobre prístupná knižnica pre každého 
(Belanského 9). Záujemcovia nás môžu 
kontaktovať na t. č. 041/421 2732, mailom 
kniznica@kysuckenovemesto.sk alebo 
pomocou formulára Spýtajte sa knižnice, 
ktorý je prístupný na webovej stránke 
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk. 
Nájdete nás aj na Facebooku.

o Aké ďalšie služby poskytuje Kysuckonovomestská knižnica?
- Základné služby sú absenčné a prezenčné vypožičiavanie 
dokumentov, prolongovanie, poskytovanie bibliografických 
informácií a organizovanie informačnej výchovy a kultúrno-
spoločenských podujatí. Sú to zároveň najznámejšie 
a najvyužívanejšie služby. Svojich „fanúšikov“ si však našli aj 
špeciálne služby ako rezervovanie dokumentov, vypracovanie 
rešerše, poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby, 
referenčné služby a sprístupňovanie internetu. Neustále rozširujeme 
aj doplnkové služby, medzi ktoré v súčasnosti patria: reprografické 
služby z fondov knižnice, scanovanie a laminovanie dokumentov 
a tlač výstupov z počítača. 
o A čo kultúrne akcie? 
- Každoročne usporiadame viac ako 100 podujatí: rôzne výstavy, 
besedy so spisovateľmi, tematické besedy, zážitkové čítanie, 
informačnú výchovu, súťaže a pod. Medzi najpopulárnejšie 
patrí súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí, ktorou si 
pripomíname básnika Dlhomíra Poľského (18. apríl 2013), čitateľský 
maratón a zároveň pokus o ustanovenie nového slovenského 
rekordu v simultatívnom čítaní na Slovensku s názvom Čítajme si...
(28. máj 2013), zimná výtvarná súťaž, výstava Straty a nálezy, anketa 
Zlatá rybka, Strašidelné čítanie a pod. Mesiac marec je zároveň 
mesiacom knihy, a tak počas neho organizujeme veľké množstvo 
podujatí a aj zo strany pedagógov je zvýšený záujem o informačnú 
výchovu. Tento rok sme v marci zrealizovali 36 informačných výchov, 
dve besedy so spisovateľmi (Adriana Macháčová a Jozef Banáš - na 
dolnej snímke), bolo možné u nás hlasovať za Knihu Kysúc 2012, 
priestory skrášlila výstava Kysuckej hvezdárne s názvom Vesmír 
očami detí a počas Týždňa slovenských knižníc (18. – 23. marec) sme 
odpúšťali sankčné poplatky všetkým návštevníkom. V prvý aprílový 
piatok sa v štyroch krajinách, medzi ktorými je aj Slovensko, koná 
populárne podujatie Noc s Andersenom. V rámci svojho programu 
navštevujú žiaci zo ZŠ Nábrežná v noci mestskú knižnicu, kde máme 
pre nich pripravené súťaže a informácie o slávnom rozprávkarovi. 
Teší nás, že tento rok sa do podujatia zapojila aj ďalšia škola ZŠ 
Dolinský potok. 
o Pokiaľ ide o technické vybavenie knižnice...
- Hneď pri vstupe do knižnice je 8 počítačov, ktoré slúžia čitateľom 
na prístup do siete internetu a zároveň na tlač dokumentov. Ďalej 
môžu čitatelia použiť zariadenie na kopírovanie a scanovanie. Na 
realizovanie informačnej výchovy a ostatných podujatí využívame 
dataprojektor. Knižnično-informačné služby poskytujeme pomocou 
systému Clavius a knihy pred odcudzením nám chráni elektronický 
zabezpečovací systém. Snažíme sa naše služby prispôsobiť 
rozvíjajúcej sa znalostnej spoločnosti. Ale napriek všetkému veríme, 
že klasická tlačená kniha sa z našich životov nevytratí a vždy bude 
mať svojich čitateľov.    - redakcia -

„Verím, že klasická 
tlačená kniha sa z našich 
životov nikdy nevytratí,“ 
– hovorí PhDr. Dušana Šinalová, 

šéfka knižnice v Kysuckom 
Novom Meste.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Som nesmierne rada, že sa mi pre zaujímavý rozhovor do 
Kysuckého Žurnálu podarilo získať pána Mgr. Pavla Janiša, 
ktorý spolu s matkou Katarínou Janišovou prevádzkujú Salón 
s masérskymi službami WU WEI v Kysuckom Novom Meste. 
Okrem toho, že oni dvaja vykonávajú klasické masáže, dokázali 
na spoluprácu vo svojom salóne presvedčiť „originál“ čínskeho 
odborníka – lekára, primára jednej zo Šanghajských nemocníc, 
ktorý je odborníkom oblasti tradičnej čínskej medicíny. 
Nezdržujme však a poďme sa porozprávať s Mgr. Janišom 
(na snímke s čínskym priateľom, lekárom), určite Vás rozhovor 
zaujme.
o Kedy došlo ku vzniku spoločnosti, čo bolo motívom, pán 
magister?
 - K vzniku spoločnosti došlo začiatkom roku 2012, pričom masáže 
som najskôr vykonával v posilňovni “Wecko” a v Moteli “Skalka”. V 
máji som otvoril prvú prevádzku na “Námestí Slobody” nad barom 
“OK Pub” a v októbri som prevádzku následne presťahoval na 
súčasné miesto, na ulici “ČSA 86“ v KNM.
K masážam som sa dostal “náhodou”. Vysokú školu som robil v 
Bratislave, na Univerzite Komenského FMFI som si spravil bakalársky 
titul z aplikovanej informatiky a následne som pokračoval v štúdiu 
na fakulte Managementu (taktiež UK) kde som získal magisterský 
titul z “management informačných systémov”. Po skole som sa 
vrátil do KNM a rozhodoval som sa, čo budem v živote robiť. Keďže 
predchádzajúce štúdium ma nenadchlo v pravom slova zmysle, tak 
ešte v ten istý rok v novembri som nastúpil na súkromné štúdium 
Tradičnej čínskej medicíny (ďalej TČM) do Prahy v “Československej 
SinoBiologickej spoločnosti”. Tradičná čínska medicína ma zaujala 
od prvého momentu svojim prístupom k riešeniu zdravotných 
problémov ľudí. Problémy sa riešia na základe určitých zákonitostí 
vo vzťahu k nášmu telu a prostrediu, v ktorom žijeme. Sú to celostné 
princípy, ktoré platili 3000 rokov dozadu a v nezmenenej podobe 
platia až dodnes. A ďalšia veľká výhoda je, že TČM rieši zdravotné 
problémy efektívne a bez použitia farmaceutických liekov, ktoré 

väčšinou v konečnom dôsledku neliečia, ale iba otupujú receptory v 
postihnutých oblastiach a problém len prehlbujú.
Popri štúdiu akupunktúry som si urobil aj masérsky kurz a ďalšie 
iné špecializované masérske kurzy: (bankovanie a moxovanie, 
lávové kamene, bowenova masáž, … ), veľa čítam a vzdelávam sa 
v oblasti alternatívnej medicíny všeobecne. Veľmi ma zaujímajú 
psychologické príčiny vzniku chorôb a popri práci prichádzam na 
to, že problémy sú častokrát naozaj ukryté hlbšie ako len vo fyzickej 
bolesti. Fyzická bolesť je už len dôsledok pravej príčiny.
o Ako som sa dozvedela, Vaše štúdio sa zaoberá akupunktúrou, 
ktorú vykonáva “originál“ čínsky lekár ( odborník ). Môžete 
povedať, ako sa Vám ho podarilo „zlákať“ do Kysuckého Nového 
Mesta, k spolupráci?
- Áno, chodí k nám do masérskeho štúdia originál čínsky lekár, ktorý 
je odborník na liečenie tradičnou čínskou medicínou. Pán doktor 
“Gu Wen” (Gu – priezvisko, Wen -meno) absolvoval “Univerzitu 
Tradičného Čínskeho Lekárstva v Šanghaji” a neskôr aj “Druhú 
Lekársku Univerzitu Šanghaj”. Má vyše 30 rokov praktických 
skúseností v oblasti tradičnej čínskej medicíny a medicíny Západu, 
pričom ďalších 10 rokov robil aj primára jednej šanghajskej 
nemocnice. Keďže pán doktor robil vyše 40 rokov v nemocnici, 
má obrovské množstvo skúseností s liečením rôznych druhov 
chorôb, od liečenia pohybového aparátu až po rôzne iné poruchy 
organového charakteru. Paleta chorôb, ktoré pán doktor lieči, je 
veľmi široká, napr. všetky bolestivé stavy, choroby chrbtice, svalov, 
šliach, kĺbov, infekčné a alergické ochorenia, psychické poruchy, 
liečba nespavosti, menštruačné ťažkosti, metabolické poruchy, 
liečba obezity, ... Liečebne metódy, ktoré používa sú akupunktúra, 
čínska tlaková masáž (tuina), bankovanie, moxovanie, termoterapia, 
... Momentálne je na dôchodku a na Slovensko prišiel pred rokom 
a pol na žiadosť jeho kamarátky z detstva. Spoločne otvorili 
1.Kliniku Tradičnej čínskej medicíny v Žilinskom kraji. Ja som sa 
o pánovi doktorovi dozvedel od spolužiačky z čínskej medicíny, 
následne sme sa zoznámili a po nejakom čase sme sa dohodli 
na spolupráci a pravidelných návštevách pána doktora u nás, 
v Kysuckom Novom Meste.
o Čo toto liečenie prináša, čo uvoľňuje, ako prebieha takáto 
liečba, kedy je najúčinnejšia. 
Zaoberáte sa aj rôznymi 
masážami a očistnými 
kúrami,... Vlastne čo Vám 
budem dávať ja otázky. 
Povedzte Vy, čo všetko vo 
Vašom štúdiu zákazník, klient 
nájde, s čím sa na Vás môže 
obrátiť?
- Tradičná čínska medicína 
vychádza z úplne iných princípov 
ako západná medicína. Je 
to medicína celostná, teda 
berúca na zreteľ nielen oblasť 
postihnutú chorobou, ale 
berie organizmus ako celok, 
kde všetko so všetkým súvisí. 
Podľa teórie tradičnej čínskej 

Mgr. Pavol Janiš dotiahol do Kysuckého Nového Mesta odborníka na Tradičnú 
čínsku medicínu až z ďalekého Šanghaja a klienti si to veľmi pochvaľujú...

pokračovanie na str. 8.

„...zdravý životný štýl...“
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medicíny je ľudské telo poprepletané sieťami akupunktúrnych dráh, 
ktorými prúdi tok Qi (chi), kde Qi je súbor nasej vnútornej energie 
potrebnej pre správne fungovanie procesov v našom tele. Ak si 
predstavíme, že v tejto nekonečnej sieti dráh sa z nejakého dôvodu 
(stres, negatívne emócie, … ) tok energie spomalí, alebo zastaví, 
vznikne blokáda. Tuto blokádu my vnímame ako bolesti a množstvo 
príznakov, ktoré nám telo vysiela. Cieľom akupunktúry je odstrániť 
tuto blokádu, aby nás tok energie mohol znovu prúdiť svojou 
cestou. Proces liečby býva rôzny, záleží od povahy a chronicity 
ochorenia. Pri akútnych ochoreniach môže liečba akupunktúrou 
pomôcť už pri 2-3 sedeniach, pri dlhodobých chronických 
problémoch je potrebných sedení omnoho viac, kým sa ťažkosti 
zmiernia a ustúpia. Je dobre, keď pacient zo začiatku chodí 
pravidelne aspoň raz týždenne, až je účinok liečby efektívnejší.
o Ako Vás prijíma verejnosť, stretávate sa s pozitívnym 
ohlasom? Viem, že dnes prirodzenosť, ktorú čínska medicína 
predstavuje, je veľmi vyhľadávaná a ja osobne tiež preferujem 
túto medicínu viac, ako možno modernú európsku, ktorá je 
častokrát prísne pragmatická z môjho pohľadu, až niekedy 
neľudská, lebo nelieči telo ako celok a navyše častokrát nelieči 
dušu, pretože je striktne vedecká a v tomto ponímaní sa duša 
„nenosí“.
Tradičná čínska medicína lieči telo ako celok aj s dušou 
a v prvom rade duša, čiže psychika, musí byť zdravá, aby bol 
zdravý človek fyzicky a ako osobnosť. Dobre som to povedala?
- Áno, povedali ste to výborne. Akupunktúra lieči telo aj dušu a 
človek to cíti, pretože keď je fyzické telo zdravé, tak po psychickej 
stránke sa taktiež cítime výborne. A platí to aj naopak, keď je v 
tele bolesť, vplýva to negatívne na našu psychiku. Ľudia k nám 
chodia s rôznymi zdravotnými problémami a ohlasy sú vo väčšine 
prípadov pozitívne. Na Slovensku sú ľudia vo všeobecnosti opatrní 
a konzervatívni a preto spočiatku moc neveria alternatívnym 
formám liečby. Možno to má za príčinu aj preplnenosť trhu rôznymi 
reklamami, ktoré Vám sľubujú modré z neba, ale len máločo Vám 
naozaj pomôže. A tým, že je každý človek iný, každý potrebuje iný 
prístup k liečeniu choroby, čo akupunktúra akceptuje a podľa toho 
ku každému pacientovi pristupuje individuálne.
Aktuálny prípad jedného pána, ktorý nás pravidelne navštevuje 
už 6 týždňov s problémami s pohybovým aparátom. Pán mal na 
začiatku problém zohnúť sa a zaviazať si šnúrky od topánok, umyť 
zuby alebo učesať sa bol taktiež problém a ostatné veci, ku ktorým 
pohyb potrebujeme, si každý vie predstaviť. Tento pán vyskúšal 
veľa možností, od rôznych mastí cez klasickú medicínu, kde mu 
naordinovali za tašku tabliet na bolesť a poslali ho domov. Pán 
povedal, že pri prvej návšteve u nás bol skeptický, nevedel čo má 
čakať a aj po prvom vyšetrení bol ešte tak na vážkach a nevedel 
čo si má myslieť. Po druhej návšteve bol jeho názor už jasnejší, 
pretože sám cítil, že sa niečo pozitívne s jeho telom deje. Bolesti sa 
postupne zmenšovali a pohyblivosť a aj psychický stav sa pánovi po 
kúskoch zlepšuje… 
o V čom je podľa Vás devíza a budúcnosť akupunktúry a vôbec, 
tradičnej čínskej medicíny?
- Celá TČM je v podstate len o tom, ako zmeniť trochu uhol pohľadu 
a na vonkajšie prejavy chorôb pozerať ako na dôsledky, teda 
ukazovatele pravej príčiny, ktorá je niekde inde. Zoberme si príklad 
že máme suchú pokožku. Čo nám chce tým telo povedať, teda 
ukázať? Podľa TČM “pľúca riadia pohyb vody”. Teda, ak zoberieme 
do úvahy, že správne dodržiavame pitný režim a pokožka je aj tak 

stále suchá, tak nám z toho vyplýva, že príčina suchej pokožky 
bude ukrytá v nesprávnej funkcií pľúc. Teda mazať sa rôznymi 
krémami nám nepomôže vyriešiť pravú príčinu, pomôže nám ju len 
zamaskovať. A pravú príčinu nájdeme vtedy, keď začneme hľadať 
pravý dôvod zlej funkcie pľúc a keď ho nájdeme a vyriešime, tak 
následné sa aj dôsledok (suchá pokožka) sám vylieči. Je to len jeden 
z mnoho príkladov. Teda hlavná devíza TCM je práve v hľadaní 
pravej príčiny chorôb a v tom, že berie organizmus (aj s prírodou) do 
úvahy ako celok, kde všetko so všetkým súvisí.
o Prečo ju doporučujete a komu ju doporučujete?
- Doporučujem ju pravé preto, že rieši koreň problému a nie jeho 
následky a doporučujem ju všetkým tým ľuďom, ktorý chcú riešiť 
tento “koreň” ich zdravotného problém a nechcú už ďalej trpieť v 
bolesti alebo utlmovať bolesť liekmi proti bolesti.
o Ako sa možno u Vás objednať, kde Vás záujemcovia nájdu 
a aké máte ceny?
- Objednať sa môžte na telefónnom čísle 0944 227 573 a nájdete 
nás na ulici “ČSA 86” v Kysuckom Novom Meste, čo je cca 150m 
od Mestského úradu v KNM, smerom na stanicu. Presnejšie, 
nachádzame sa v budove nad Jasličkami “Mackovo”. Presnú mapku, 
cenník a aj ďalšie užitočné informácie nájdete aj na našej webovej 
stránke: www.masazeknm.sk.
Rád by som ešte čitateľov upozornil, že už čoskoro tu máme jar a 
jar je najlepšie obdobie na očistu organizmu - detoxikáciu. Podľa 
5 prvkov (drevo, oheň, zem, kov, voda) sa nachádzame v období 
“dreva”, ktoré je definované rastúcou energiou a prebúdzaním sa, čo 
v podstate vidíme aj v prírode (celostný prístup).
S týmto prvkom sa spája “zelená farba”, kyslá chuť, jinový orgán – 
pečeň, jangový orgán – žlčník, zmyslový orgán – oči, tkan – šľachy, 
emócia – zlosť a zmuk – hlasný.
Keď majú ľudia v neporiadku pečeň, sú veľmi rýchlo vznetliví a ich 
zlosť je doprevádzaná veľmi hlasitým prejavom. Veľmi často majú 
problém so zrakom, u koreňa nosa majú hlbšie vrásky striedajúce 
sa s otokmi. Zdravým prejavom prvku dreva je: citlivosť, vytrvalosť, 
trpezlivosť, systematickosť… 
Nezdravý prejav: hnev, podráždenosť, predpojatosť, extrémna 
hlasitosť pri verbálnom prejave… 
Pečeň sa v tomto období najlepšie regeneruje a uvoľňuje 
potravinami zelenej farby – zelene listy špenátu, mangolu, šalátu, 
kapusty a prebúdzajúcich sa divokých listov. A ako prvé by bolo 
dobre vyradiť mäso a živočíšne tuky z potravy, kde zohráva veľkú 
úlohu post z náboženstva.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabo Muška

MASéRSKE SLUŽBy Mgr. Pavol Janiš – WU WEI 
ČSA 86, 024 04 Kysucké Nove Mesto
telefón: 0944 22 75 73

web: www.masazeknm.sk
email: info@masazeknm.sk



9„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

o V posledných rokoch prebieha vo viacerých regiónoch 
konsolidácia, úprava terénov, pozemkov, parciel, 
vytvárajú sa nové teritóriá, ako sa hovorí mestá a obce 
si tak trochu pozemkovo „upratujú“, odborne povedané 
– prebiehajú pozemkové úpravy, ľudovo sa tomu hovorí 
tiež komasácia pozemkov. Nie je tomu inak ani v regióne 
Kysúc. Komasácia neobišla ani túto oblasť. Ing. Elemír 
Šplhák, samostatný radca - pracovník Obvodného 
pozemkového úradu v Čadci tieto komasačné práce 
vykonáva, dozoruje, a preto sme sa ho opýtali, aká je 
aktuálna situácia, v ktorých obciach prebieha komasácia, 
kde bola už ukončená, kde sa to rozbieha atď.. (konkrétne 
podľa obcí regiónu dolných Kysúc a Kysuckého Nového 
Mesta (13 obcí + 1 mesto)...
 - Pozemkové úpravy vykonávame v okrese Kysucké Nové 
Mesto od roku 2003. Garantom pozemkových úprav na 
Slovensku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, prostredníctvom obvodných 
pozemkových úradov v ich pôsobnosti. Pozemkové úpravy 
na Slovensku sa vykonávajú v zmysle zákona č. 330/91 Zb. 
o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov. Tieto 
projekty sú plne hradené z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu rozvoja vidieka. 
K dnešnému dňu máme v okrese Kysucké Nové Mesto 
ukončené a zapísané do Katastra nehnuteľností projekty 
pozemkových úprav v obci Povina, Snežnica a Lopušné 
Pažite. Rozpracovaný je projekt v obci Rudina. V súčasnosti 
prebieha verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa 
projektov v k.ú. Radoľa, Kysucký Lieskovec a Lodno. 
Základnou podmienkou, aby pozemkové úpravy v určitej 
obci začali, je predovšetkým záujem obce, vlastníkov 
a užívateľov pozemkov. Tento sa zisťuje v spolupráci 
s obecným úradom, prostredníctvom anketových lístkov 
a na Zhromaždeniach vlastníkov. Ďalšou podmienkou je 
uvoľnenie financií pre čerpanie z Eurofondov.   
o Veľmi aktívny v tomto smere bol starosta obce Snežnica 
- Ján Pokrivka, ktorý urobil kusisko dobrej práce pre 
svojich občanov, keď im komasáciou vlastne urobil 
poriadok v pozemkoch a parcelách. I keď zo začiatku 
túto aktivitu starostu a poslancov mnohí občania veľmi 
negatívne, niektorí nadávali, vyhrážali sa, dnes sa 
u mnohých zmenil pohľad na celú záležitosť a oceňujú 
tuto prácu. K čomu vlastne komasácia slúži, pán inžinier, 
skúste to vysvetliť laickým jazykom – aby občania mali 
konkrétny obraz a odpoveď – o čo vlastne ide. Aký prínos 
má vlastne komasácia?
- Pozemkové úpravy v obci Snežnica začali v roku 2004. 
Na začiatku tomu predchádzalo niekoľko stretnutí so 
starostom obce a zástupcami vlastníkov, na ktorých sme 
prehodnocovali výhody, aj úskalia pozemkových úprav. 
Zároveň bol určený obvod projektu pozemkových úprav 
v obci Snežnica. Na týchto stretnutiach sa dohodlo, že 
predmetom pozemkových úprav bude poľnohospodárska 
pôda mimo zastavaného územia obce. Taktiež bolo 
potrebné zistiť záujem vlastníkov pozemkov a presvedčiť 
ich o správnosti takéhoto usporiadania vlastníctva. Po 
výberovom konaní na dodávateľa bolo možné začať so 
samotnými prácami na projekte. Vlastníci pozemkov si na 

ustanovujúcom 
zhromaždení 
účastníkov 
pozemkových 
úprav zvolili 
predstavenstvo, 
ktoré ich 
zastupovalo pri 
konaniach, kde 
nebola potrebná 
osobná účasť 
vlastníkov. Súčasne 
spolupracovalo 
so zhotoviteľom 
projektu 
a Pozemkovým 
úradom. V ďalšej 
etape bolo 
potrebné zamerať 
celé územie, aby 
sa zistil skutočný 
stav v teréne 
a určili sa skutočné 
druhy pozemkov. 
Následne bol 
doručený vlastníkom výpis z vlastníctva v obvode projektu 
pozemkových úprav, ktorý slúžil ako základ k samotnému 
rozdeleniu pozemkov. Návrh nového usporiadania 
pozemkov bol prerokovaný s vlastníkmi a každému doručený 
na pripomienkovanie. Po zapracovaní pripomienok sme 
rozdeľovací plán schválili a mohlo sa uskutočniť samotné 
vytýčenie nových pozemkov. Vytyčovali sa iba tie pozemky, 
ktoré budú užívané vlastníkmi. Po vytýčení a aktualizácii 
rozdeľovacieho plánu bolo možné tento schváliť. Projekt 
pozemkových úprav bol v januári 2012 ukončený a zapísaný 
do katastra nehnuteľností. 
To bol len v skratke popísaný postup pri pozemkových 
úpravách, ktoré trvali osem rokov a na konci ktorého je 
usporiadanie pozemkov. Pozemkové úpravy, ľudovo zvané 
komasácia, majú uľahčiť spravovanie pozemkov vlastníkmi, 
vnesú prehľad vo vlastníctve, sprístupnia pozemky 
a v neposlednom rade naštartujú trh s pôdou. Namiesto nič 
nehovoriacich podielov v rádovo desiatkách až stovkách 
parciel a podieloch siahajúcich do výmery v centimetroch, 
majú vlastníci pozemky vo výlučnom vlastníctve v celosti 
a môžu sa rozhodnúť, ako s pozemkami naložia.  Ďalší 
prínos, ktorý pozemkové úpravy v obci Snežnica priniesli, 
je vybudovanie prístupovej cesty v celkovej dĺžke cca 
1000 m, ktorá zvýšila hodnotu pozemkov a uľahčila 
užívanie vlastníkom nových pozemkov. Pozemkové 
úpravy bolo možné realizovať vďaka ľuďom, ktorí boli pre 
túto prácu nadšení, či už starosta obce, členovia komisie 
a v neposlednom rade vlastníci pozemkov, ktorí pochopili, že 
pozemkové úpravy uľahčia spravovanie pozemkov nielen im, 
ale aj ďalším generáciám po nich.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabo Muška

S Ing. Elemírom Šplhákom z Obvodného pozemkového 
úradu v Čadci hovoríme o aktuálnom stave pozemkových 

úprav (komasácia) v regióne Dolných Kysúc

NONSTOP
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V súčasnosti je na Slovensku 
registrovaných v DPO-SR 90 000 
členov, a to v 2400 Dobrovoľných 
hasičských zboroch, medzi ktoré patrí aj 
dobrovoľný hasičský zbor  Kysucké Nové 
Mesto (ďalej DHZ KNM). Tento má 128 
členov. Výbor DHZ KNM tvoria: Jaroslav 
Belko (predseda), Ing. Ferdinand 
Kubišta (tajomník), Miroslav Kuric 
(veliteľ) Ľudovít Hoch (preventivár), 
Štefan Belko (strojník), Ing. Pavol 
Durina (člen), Ján Korman (člen), Ondrej 
Becko (pokladník), Ladislav Kloták 
(člen), Emil Lulek (člen), Eduard Lisko 
(člen), Miroslav Adámek (člen), Milan 
Bojko (člen), Mária Macašková (člen), 
Božena Minariková (člen). Revízna 
komisia: Pavol Orieščik, Anton Širanec, 
Rudolf Čambor.
A ďalej hovoríme s veliteľom 
Miroslavom Kuricom (na snímke), trošku 
si aj zaspomíname.
- Dobrovoľné hasičstvo je od r. 1872, 
v Kysuckom Novom Meste  vzniklo v r. 
1878 (pozri brožúrku – História hasičstva). 
V tomto roku oslávime v Kysuckom Novom 
Meste 135. výročie založenia. V tejto 
organizácií som začínal ako člen v r. 1986. 
Po absolvovaní kurzu veliteľov v roku 1988 
v ústrednej škole PO Martin 
som začal vykonávať v roku 
1989 funkciu veliteľa DHZ KNM. 
Funkciu vykonávam dodnes, 
v hodnosti „starší inšpektor“, 
povýšený v r. 2011,
o Ako je vybavená stanica?
- V súčasnosti je DHZ KNM 
vybavená zastaranou hasičskou 
technikou, ktorú sa snažíme aj 
napriek jej vysokému veku za 
spolupráce a dotácie mesta KNM 
udržiavať v akcie schopnom 
stave. Vybavenie tejto stanice 
pozostáva: 
- funkčné vozidlo AKV – škoda 

706 
- AVIA 31 s príslušenstvom 
- PS 19, PS 15, PS 8 (PS – 

prenosná striekačka)
- Plávajúce čerpadlo, vydra.

o Aké výsledky činnosti 
vykazujú kysuckonovomestskí 
hasiči?
- Od samého začiatku činnosti 
sú dobrovoľní hasiči nápomocní 
občanom nášho mesta a širokého 
okolia pri živelných pohromách, 
povodniach a požiaroch. Okrem 
zásahovej činnosti sa dobrovoľní 
hasiči venujú aj rôznym aktivitám, 
medzi ktoré patria: vykonávanie 
preventívnych prehliadok 
v malých prevádzkach, 
obchodoch a rodinných domoch, 

pracujeme s mládežou, ktorá sa zúčastňuje 
na rôznych pohárových súťažiach v okrese 
a mimo okres, kde dosahujú dobré výsledky, 
taktiež máme spoluprácu s poľskými 
hasičmi z GOGO LÍNA.

o Akým systémom funguje spolupráca 
s ďalšími kolegami v rámci Kysúc a aká je 
spolupráca s občanmi?
- Spolupráca s kolegami DHZ z Kysúc je 
na dobrej úrovni. Navzájom si pomáhame 
v organizovaní rôznych spoločenských 
akcií a pri udalostiach – povodne, požiare 
a iné živelné pohromy, si samozrejme 
vypomáhame
o Vážia si vôbec občania Vašu prácu, 
alebo ju berú ako samozrejmosť?
- Niektorí občania si prácu dobrovoľných 
hasičov cenia a vážia, iní sa k tomu stavajú 
ináč a berú to ako samozrejmosť. Dnes už 
veľa ľudí zabudlo za pomoc poďakovať.
o Ktoré dôležité udalosti v štáte sú späté 
s Vašou prácou?
- V roku 2009 sa konali u nás Majstrovstvá 
SR v hasičskom športe mužov  a žien, 
tohto podujatia sa zúčastnil prezident 
SR Gašparovič a minister vnútra Kaliňák. 
Okrem iných činností sme organizátormi „ 
Putovného pohára primátora mesta KNM“ 
v hasičskom športe – tohto roku sa bude 
konať po 20-ty krát, v spolupráci s MKŠS 
organizujeme Majstrovstvá Slovenska 
v cestnom behu na 10km v uliciach nášho 
mesta, v období „Mikuláša“ naše historické 

vozidlo – Tatra, je v nápomoci 
pri tejto tradícii, toto vozidlo 
bolo zrenovované za pomoci 
našich členov, hlavne v zastúpení 
mesta KNM a členov, ktorí sa 
na tom podieľali. Za túto prácu 
sme boli ocenení primátorom 
mesta KNM Ing. Jánom Hartelom 
– za mimoriadne zásluhy pri 
renovácii historického, hasičského 
automobilu Tatra, pri tejto 
príležitosti bola aj vysvätená.
o Určite ste za Vašu skutočne 
ťažkú prácu získali aj ocenenia... 
- Som držiteľom: Vzorného 

požiarnika II. stupňa, medaily za 
príkladnú prácu a za zásluhy so 
stužkou, výkonnostnej triedy I. 
stupňa – požiarny šport a vedúci 
mládeže II. stupňa
o Ako Vy hodnotíte postavenie 
hasičov v spoločnosti, a ako 
vo Vašom dolnokysuckom 
regióne?
- Činnosť dobrovoľného hasiča je 
veľmi náročná, hlavne  pokiaľ ide 
o voľný čas každého jednotlivca. 
Chcem sa preto poďakovať, 
všetkým činným členom, ako i ich 
rodinám, ktorí nám pomáhajú 
našu náročnú prácu zvládnuť.

Otázky: Kysucký  Žurnál
Foto: archív hasičov KNM

Dobrovoľní hasiči v Kysuckom Novom Meste 
oslávia v tomto roku 135 rokov svojej existencie

zľava: Primátor mesta KNM - Ing. Ján Hartel, 
Veliteľ - Miroslav Kuric, Ján Korman, Ing. Pavel Ďurina, Štefan Belko

spolupráca s MsÚ Kysucké Nové Mesto, odovzdávanie ocenenia



Ľudovít Hoch sa narodil v 
Trenčianskej Turnej v roku 
1935. Vyučil sa za baníka, raziča 
chodieb v Karvinej. Po vyučení 
ešte 4 roky pracoval v bani ČS. 
armády. Potom nastúpil na 
základnú vojenskú službu do 
Vyškova na Morave, kde pôso-
bil ako riadič mechanik tanku T 
34. Po vojenčine sa oženil, začal 
pracovať v Závodoch presného 
strojárstva v Kysuckom Novom 
Meste, kde si urobil výučný 
list sústružníka. Kvôli stálemu 
maródovaniu na ekzém, ktorý 
dostal z chrómu a priznali mu 
aj chorobu z povolania, musel 

zmeniť zamestnanie. Preto popri zamestnaní vychodil Priemy-
selnú školu strojnícku a začal pracovať najprv v Náraďovni a 
potom na Zvláštnom oddelení ako technik Požiarnej ochrany, 
v podniku ZVL v Kysuckom Novom Meste. K tejto funkcii si 
doplnil vzdelanie vo Večernej škole v Poličke v Čechách, kde 
počas dvoch rokov absolvoval školu požiarnych technikov. 
Ďalej však nechajme hovoriť Ľudovíta Hocha samého: 
„V Čechách som prakticky začal robiť „hasičinu“. Členom dob-
rovoľnej požiarnej organiyácie (ďalej DPO) som od roku 1975. 
V ZVL v Kysuckom Novom Meste sme v roku 1980 opätovne 
založili Závodnú organizáciu DPO, v ktorej som pracoval ako 
hospodár, tréner, rozhodca. Veľké úspechy sme dosiahli v 
súťaži miest „O novomestskú prúdnicu“, kde súťažili mestá, 
ktoré majú vo svojom názve slovíčko nový: Nové Mesto nad 
Váhom, Nové Mesto pod Smrekom, Nové mesto na Morave, 
Nové Mesto nad Metují, Kysucké Nové Mesto. Hneď na prvej 
súťaži v Novom meste nad Váhom naše ženy súťaž vyhrali. 
Ďalšia veľká súťaž bola medzi ZVL – kami, koncernová súťaž, 
tu sa pravidelne v kategórii ženy, muži, vyhrávalo a postupo-
vali sme na Československú súťaž. I tu sme hrali prvé husle, 
hlavne v súťaži žien, nielen v družstvách, ale i v jednotlivcoch. 
Ako organizácia dobrovoľníkov hasičov sme vykonávali i 
brigádnickú činnosť pri zbere šrotu, kosení trávy a čistení 
celého podniku od porastov a rôzneho odpadu, kde sme si 
zarobili i nejakú korunku do pokladne, ktoré nám potom slú-
žili na zájazdy do Talianska k moru aj s rodinnými príslušníkmi 
(Rimini). V podniku som pracoval určitú dobu aj ako chatár 
na podnikovej chate Ostré, potom ako veliteľ závodnej stráže 
a nakoniec ako veliteľ Závodného požiarneho útvaru, odtiaľ 
som odchádzal na dôchodok“.
Ľudovít Hoch v hasičine neskôr pokračoval ako požiarny tech-
nik, kde pre podnikateľov, školy a obce vypracovával požiarnu 
dokumentáciu a vykonával odborné školenia. V dobrovoľ-
nej činnosti pracoval vo viacerých funkciách. Za vykonanú 
prácu obdržal čestné uznania a ďakovné listy od spoločen-
ských organizácií a orgánov ako MNV, OÚ, OV, ZPO. Obdržal 
vyznamenania – medaile: za príkladnú prácu, za zásluhy a za 
mimoriadne zásluhy, zaslúžilý člen DPO SR, medailu za výcvik 
J. Schmidta a Kríž sv. Floriána v roku 2012. Je pravidelným 
dopisovateľom do časopisu Požiarnik a do regionálnej tlače, 
zúčastňuje sa rôznych hasičských akcií, ako je stretnutie vete-
ránov v rámci Európy v Martine, Hasičskej nedele v Martine, 
Hasičskej púti v Rajeckej lesnej, stretnutie hasičov Slovenska 
vo Vychylovke, účasť na výročných oslavách DHZ, 90 rokov 
DHÚ Nesluša, 85 rokov DHZ Dolný Vadičov a pod. Hodnosť má 
vrchný inšpektor, má odznak odbornosti I. stupňa a odznak 
Preventivára obce. Dal vyhotoviť Personálnu známku „ 100 
rokov vyhorenia mesta“, 90 rokov ZHJ na Slovensku. Na návrh 
(OV DPO KNM) boli vydané dve poštové známky s hasičskou 
technikou. Spracoval s Albertom Piňom knihu História hasič-
stva okresu KNM, 120 rokov DHZ KNM, 130 rokov DHZ KNM.

- Žurnál, Hoch -

Galéria občanov dolnokysuckého regiónu, 
ktorí mu robia dobré meno: 

Ľudovít Hoch

Medzinárodný deň žien 
v Kysuckom Novom Meste 
sa niesol v znamení kvetov

Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 
Kysucké Nové Mesto
Ľ. Štúra 1210/61, KNM

Už tradične sa spája ôsmy marec s Medzinárodným dňom žien. 
Aj klientkám v našom zariadení sme pripravili malú oslavu a spo-
ločne sme si tento sviatok pripomenuli. V jedálni nášho zariade-
nia sa zišlo asi 40 žien. Program k ich sviatku si pripravili detičky 
z materskej školy. Vystúpenie sa skladalo z pásma pesničiek a 
tancov. Na záver deti odmenili naše ženy vlastnoručne vyrobe-
ným darčekom, a to papierovým srdiečkom. Aj naše zariadenie 
si uctilo ženy darovanou kytičkou kvetov, ktorá má aj dnes svoj 
symbolický význam. Kvety na túto príležitosť pre všetky naše 
klientky sponzorsky venovalo kvetinárstvo Dália v Kysuckom 
Novom Meste. Kvetmi bolo obdarovaných všetkých 77 žien v 
zariadení. 

Tie ženy, ktorým zdravotný stav nedovolil opustiť svoje lôžko,  
boli obdarované kvetmi na izbe.      

Mgr. Katarína Krasňanová

NONSTOP

11„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Milá čitateľka,
ďakujem Vám 
za zaujímavú 

a aktuálnu otázku. V minulých mesiacoch nás počasie potrápilo, 
ale hlavne potrápilo a preverilo našu imunitu. Tí, ktorí sa o svoj 
organizmus starajú, chránia si zdravie, toto obdobie určite prežili 
bez následkov. Avšak tí, ktorí si na seba nedávali pozor, mohli ľahko 
skončiť s nepríjemnou nádchou, alebo ešte horšie, s chrípkou.
V poslednej dobe ľudia podceňujú počasie a často vyrazia z domu 
bez čiapky, šálu, rukavíc, bohužiaľ aj s holými krížami, pretože 
móda je dnes neúprosná a každá mladá žena chce ísť s dobou, 
a tak si rady kupujú krátke bundy, ktoré však neochránia citlivé 
partie nášho tela, a to krížovú časť. A aké sú následky tohto ich 
počínania? Pokiaľ v zime, či v prechodnom období nenosíte 
čiapku, alebo inú pokrývku hlavy, ohrozujete tak svoje dutiny, 
vystavujete ich teplotným zmenám, ktoré môžu spôsobiť zníženie 
imunity, a potom už len stačí stretnúť „správne vírusy“, či baktérie, 
a hneď je na svete populárna nádcha. Ide o infekčné ochorenie 
horných dýchacích ciest, veľmi nepríjemné sú sprievodné javy ako 
kongescencia nosnej dutiny („upchatie nosa“), výtok z nosa, bolesť 
hlavy. Tomu všetkému by sa dalo vyhnúť aj „ obyčajným nosením 
čiapky“ a chránením si odhalených častí tela. Je moderná doba, tak 
každý rád pri tomto probléme siaha po voľnopredajných liekoch 
ako je Coldrex, Nasivin atď. Chcel by som ale upozorniť, že ani tieto 
zaužívané lieky nie sú bez nežiadúcich účinkov (napr. závislosť na 
nosných kvapkách a s tým spojené následky ako je poškodenie 
sliznice nosa). Samozrejme, ak už nastane takáto situácia, je dobre 
poznať aj iné možnosti liečiť sa, ako syntetickými prípravkami 
(koloidné striebro, éterické oleje...). Ani obyčajná nádcha však nie 
je bez komplikácií. Neliečená môže prejsť do zápalu priedušnice, či 
priedušiek ako výsledok sekundárnej bakteriálnej infekcie, ktorá sa 
pomocou stekajúcich hlienov dostáva do dolných dýchacích ciest.
Nepríjemnejší, závažnejší priebeh ochorenia, má chrípka. Ide o ví-
rusovú infekciu spôsobenú vírusom chrípky (orthomyxovirus) (teda 
nie o bakteriálne ochorenie, avšak často sa následne pridružujú 
sekundárne bakteriálne infekcie ako komplikácia chrípky). Je to 
vysoko nákazlivé ochorenie s náhlym nástupom a príznakmi ako – 

horúčka, bolesti svalov , kĺbov , hlavy a neskoršími príznaky infekcie 
dýchacieho systému. Ak vás už postihne chrípka, je dobré ju vyle-
žať a nie prechodiť aj vďaka mnohým prípravkom , ktoré sú známe 
z televízie. Tieto prípravky sú na jednej strane veľmi užitočné, ale 
aj veľmi zradné. Je potrebné si uvedomiť, že okrem paracetamolu, 
teda látky, ktorá pôsobí pri chrípke práve na horúčku, či bolesť 
hlavy, svalov, obsahujú COLDREX nápoj, THERAFLU, PARALEN 
GRIP nápoj ešte ďalšiu látku fenylefrín. Ide o simpatomimetikum, 
ktorého úloha je okrem dekongescencie nosa (t.j. zníženie opuchu 
nosa), že pomáha sa ľuďom cítiť lepšie, vitálnejšie a tak pôsobiť, 
akoby vlastne ani nemali žiadnu chrípku. Čiže, vďaka týmto prepa-
rátom sa budete cítiť lepšie, čo je na jednej strane veľmi dobré, aj 
terapeuticky významné, na druhej strane to dáva pacientom pocit, 
že sú už v poriadku a tak bez váhania sa vrátia späť do práce. Takto 
„ľahko“ sa dá potom chrípka prechodiť. Je to veľmi nebezpečné, a 
ľudia si následky často neuvedomujú. Je dôležité venovať dostatok 
času na „vyležanie chrípky“, pretože skutočne, pokiaľ sa chrípka 
podcení, môže sa neskôr prejaviť vo forme sekundárnej infekcie, 
ktorá sa môže prejaviť ako zápal pľúc, zápal svalov, dokonca môže 
dôjsť k zápalu a poškodeniu srdca a nervového systému. Takže 
moje odporúčanie znie, pokiaľ dostanete chrípku, jednoznačne 
je dôležité ostať doma minimálne tie 3-4 dni, poriadne ju vyležať, 
znižovať teplotu a napomáhať 
si aj ďalšími prípravkami, ako 
napr. homeopatikami, na 
odstránenie nepríjemných 
príznakov chrípky.
Dúfam, že som dostatočne 
odpovedal na Vaše otázky, 
samozrejme, nie je možné 
napísať všetko, čo by sa sem 
ešte hodilo, preto pokiaľ 
máte ďalšie otázky, na ktoré 
by ste rada vedela odpoveď, 
navštívte našu lekáreň, radi 
Vám odpovieme.

Je obdobie nádchy a horúčok, naša mládež nedá na reči rodičov ani starších, aby sa 
obliekali primerane teplotám vonku, ale aj, aby nebehali s „holou“ hlavou po vonku, 
a niektorí tesne po vykúpaní sa v horúcej vode – idú do mínusovej teploty. Keď ich 
potom prepadne malátnosť, kašeľ, ale aj teplota, siahajú nie po „overených“ recep-
toch svojich matiek, ale skôr im vyhovuje agresívna a násilná ponuková reklama 
farmaceutických produktov. Napríklad TERAFLU.... Nadarmo vysvetľujem dcére, že 
chorobu nevylieči, len akoby potlačí. Pán lekárnik, prosím vysvetlite, prečo nie je 
dobré užívať tieto „lieky“  -  a čo Vy ako odborník doporučujete pri liečení nádchy, 
spojenej s miernou horúčkou a pri chrípke...?
A ešte ma zaujíma – čo môže spôsobiť človeku, keď neustále chorobu len „potláča“ a 
nelieči sa ..., veď to nemôže ísť bez následkov donekonečna...

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
02401 

Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041/421 45 98
Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok 
od 7.30h do 16.30h

„Prechodené“ nádchy a chrípky môžu vážne poškodiť srdce 
a nervový systém. Nepodceňujte “vyležanie“ choroby!

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 

Opýtam sa na tak trochu špecifický problém, ktorý sa ani tak netýka gynekologických problémov, 
ako skôr možností vzniku budúcich problémov! Často sa s dcérou hádame o používaní hygienických 
menštruačných tampónov počas „našich dní“. Ja, 40-tnička, stále tvrdím a som o tom presvedčená, že 
pre zdravie je vhodnejšie používať vložky, pretože vytekajúca krv odchádza z tela, avšak pri tampóne, 
keďže tento je v podstate stále vo vnútri, a teda menštruačná krv tiež. Rešpektujem samozrejme ak ide 
o šport, alebo nejakú akciu, kde vás vložka doslova otravuje, beriem to ako riešenie danej situácie, ale 
nie som za, ak by to bolo bežné pravidlo. Dcéra naopak, z vložiek sa doslova vysmieva a tvrdí, že som 
staromódna... Aký je Váš názor na tento problém, a čo Vy – ako odborník doporučujete?

Dilema: vložky, či tampóny?

V prípade používania menštruačných tampónov, alebo menštruačných 
vložiek treba hľadať “zdravý stred”. Je mnoho správ o rôznych 
doporučeniach v používaní tampónov a vložiek počas menštruačného 
krvácania , pri jeho končení alebo začínania.
Ich používanie má rôzne doporučovania v  jednotlivých “zvláštnych 
situáciách” aktivít u ženy /športovanie, plávanie, spoločenské akcie a 
oblečenie - spodné prádlo atď../.
V každom individuálnom prípade ich použitie a používanie by malo 
predchádzať serióznu konzultáciu ženy – gynekologickej klientky so 
svojím gynekológom. Následnou dostatočnou informovanosťou by 
sa žena mohla vyvarovať a vyhnúť následným – možným  ťažkostiam 
pri používaní tampónov/ preferenčne z ohrozenia svojho zdravia zo 
závažnej komplikácie z toxického šoku-toxemie –až ohrozenie života, 
pri  možnom podcenení výtokov pošvy – zápalového charakteru a 
používanie tampónov?/, ako aj alergických prejavov z používania 
nedocenených kvalít menštruačných vložiek. Presné poučenie a 
upovedomenie žien o hygienických možnostiach počas menštruačného 

krvácania je tým najdôležitejším 
v rozhodnutí sa - či vložky? alebo 
tampóny?, a v ktorých situáciách  
snáď preferovať to alebo ono, 
alebo pri akých nežiadúcich 
príznakoch svojho zdravotného 
stavu /pred menštruáciou zlé-
nepriaznivé výtoky, všeobecná 
citlivosť alergických prejavov na 
koži, slizniciach../ sa vystríhať 
používania tampónov, alebo 
vložiek.
Rozhodujúcim nie je len otázka 
“modernosti a módnosti žien” vo výbere udržiavania si “ hygienickej 
čistoty “ pri menštruačnom krvácaní, ale predovšetkým udržanie 
a udržiavanie si dobrého zdravotného stavu a vlastného dobrého 
“ženského komfortu” pri menštruačnom krvácaní.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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o S jedným z majiteľov 
STK-čky  v Kysuckom 
Novom meste – Igorom 
Korčekom (na snímke), 
hovoríme o nových 
skutočnostiach pre 
motoristickú verejnosť. 
Takže, čo nového u Vás?
Hovorí Igor Korček:
„Chcel by som upozorniť 
motoristickú verejnosť, že 

od tohtoročného júna bude naša stanica technickej kontroly pod 
kamerovým systémom a každé vozidlo tak zaznamenáme v našom 
informačnom systéme aj vizuálnym spôsobom. Pre zákazníkov to 
technicky nespôsobí žiadne problémy. O niečo sa (pár centov) však 
zvýši cena za služby, pretože STK-čke vznikli náklady, keď sa daný 
systém uvádzal do praxi. Chcel by som preto zároveň požiadať 
verejnosť o pochopenie tejto skutočnosti a jej akceptovanie. 
Zároveň upozorňujem verejnosť a motoristov, že od marca tohto 
roku priamo v areáli našej STK-čky privátna firma PEGAS vykonáva 
školenia vodičov pre vysokozdvižné vozíky, ale tiež školenia vodičov 
na autobusy a ťažké nákladné vozidlá. Táto služba je v Kysuckom 
Novom Meste nová a verím, že ju záujemcovia o absolvovanie 
spomínaných  školení ocenia.“

o Pán Korček, v minulom roku začal platiť zákon č. 
519/2011 Z.z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z.z 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách. O čo ide? 
Zákon č. 519/2011 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2012 
mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravil 
aj výšku pokút za správne delikty súvisiace s neabsolvovaním 
povinnej technickej kontroly vozidla (§ 107 zákona). Neprišlo k 
výraznejším zmenám, jednotlivé sumy boli len zaokrúhlené na 
celé eurá. Aktuálny sadzobník pokút za správne delikty súvisiace 
s neabsolvovaním povinnej technickej kontroly vozidla platný od 
1.2.2012:
Správny delikt - Pokuta
•	 Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole 

administratívnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne)1) - 66 
eur

•	 Nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole 
pravidelnej (za každé nepodrobené vozidlo osobitne)2) - 166 eur

•	 Nepodrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo 
ustanovených lehôt, ak o povinnosti podrobiť vozidlo kontrole 

rozhodol príslušný obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie 166 eur
1) Prípady, v ktorých je technická kontrola 
administratívna povinná, sú určené v § 21 
ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov takto:
a) ak táto povinnosť bola uložená obvodným 
úradom pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v konaní o jednotlivo 
dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich 
dní od prihlásenia vozidla do evidencie 
vozidiel,
b) ak táto povinnosť bola uložená obvodným 
úradom pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v konaní o opätovnom schválení 
vozidla, ktoré bolo odcudzené a znovu 
nájdené, a to v lehote do siedmich dní od 
prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

POZOR, aj keď na svojom vozidle nejazdíte a máte ho 
„odstavené“ v garáži, či v pivnici, neznamená to, že nepodlieha 

zákonným kontrolám. Ak sa chcete vyhnúť mastnej pokute, 
treba vozidlo dočasne oficiálne odhlásiť z evidencie!

pokračovanie na str. 14.
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c) ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v konaní o výmene technického 
osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, a to v lehote do 
siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,

d) ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej došlo k 
poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo 
kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla vozidla, na ktorom 
bola kontrolná nálepka nalepená.

2) Lehoty sú ustanovené v § 47 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Aktuálny prehľad lehôt, ktoré boli oproti 
pôvodnému zneniu vyhlášky viackrát zmenené, možno nájsť v 
osobitnom informačnom dokumente na internetovej stránke www.
testek.sk.

Pokutu ukladá obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby 
alebo sídla právnickej osoby. Pracovníci úradov majú prístup do 
automatizovaného informačného systému technických kontrol 
vozidiel, do ktorého STK priebežne v reálnom čase zaznamenávajú 
výsledok každej technickej kontroly kdekoľvek na Slovensku. Vedia 
teda zistiť, či má vozidlo platnú technickú kontrolu.
Obdobné výšky pokút, ako sú uvedené v tabuľke, platia i za 
nepodrobenie vozidla emisnej kontrole. Ak vozidlo podlieha 
súčasne technickej aj emisnej kontrole, a nebola vykonaná žiadna z 
nich, potom je pokuta uložená za každý správny delikt osobitne. 

o Skúsme zjednodušiť celý výklad vyššie uvedeného: znamená 
to v praxi, že každé auto musí mať aktuálne platnú technickú 
kontrolu a emisné kontroly a to aj vtedy, ak na aute nejazdí 
a má ho napríklad odstavené v garáži! Je to tak? 
- Áno, a na to treba dať pozor. Ak sa chcete vyhnúť pokute, 
treba vozidlo dočasne riadne a oficiálne odhlásiť na príslušnom 
dopravnom inšpektoráte.
o Záverečná otázka sa týka praktickej oblasti. Ak sa chcem 
objednať vo vašej STK-čke - na nejaký konkrétny termín, je to 
možné?
- Áno, samozrejme, ale systém objednávania je výlučne cez internet. 
Na našej webovej stránke nájdete podrobnosti:  
www.stkkysuckenovemesto.sk . Inak služby poskytujeme riadne  
podľa pracovných dní a priebežne tak, ako zákazníci prichádzajú. 
Nie je s tým žiadny problém. Zákazník, kým čaká, môže si pozrieť 
televíziu v čakárni, prečítať časopis, alebo navštíviť bufet v areáli 
STK-čky, aby si „krátil“ čas . Zároveň by som chcel poďakovať 
všetkým doterajším klientom za to, že vyhľadávajú naše služby 
a zároveň pozvať nových zákazníkov, aby prišli naše služby vyskúšať. 
Snažíme sa presvedčiť každého zákazníka kvalitou, presnosťou 
vykonávaných služieb a dochvíľnosťou.

pýtala: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR 
v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 

Informácie na príjme STK

Slovnaft  Radoľa
Otvorené: denne 5:00h – 23:00h

Ponúkame kvalitné motorové palivá:
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS Diesel

automobilové oleje a mazivá
MADIT a MOL Dynamic / aj v 10 l balení/

Ďalej ponúkame široký sortiment autokozmetiky.
Staňte sa členom Klubu BONUS : www.bonusklub.sk
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Chov oviec a kôz sa u drobnochovateľov stáva čoraz obľúbenejším. 
Je to preto, že ovce tak ako kozy, sú veľmi nenáročné a odolné zvie-
ratá. Aj keď k svojmu životu nepotrebujú veľa, určite by chovatelia 
nemali podceňovať ustajnenie a kŕmenie.
Ovce a kozy majú podobné požiadavky na ustajnenie. V zime, ak je 
to priestorovo možné, ovce by mali byť ustajnené samostatne od 
kôz. Pre oba druhy platí, že sa chovajú na hlbokej podstielke. Pod-
stielka by mala byť suchá, takže pristieľanie slamou je podľa potreby. 
Dôležité je aj vetranie bez prievanu. Hromadenie škodlivých plynov 
môže spôsobiť zdravotné problémy. Ovce a kozy dobre znášajú aj 
nižšie teploty, len nesmie na nich snežiť a pršať. Takým podmienkam 
vyhovujú drevené alebo murované maštale. Pri starších murovaných 
maštaliach, pri zlej izolácii sa môžu nadbytočné pary kondenzovať a 
tak sa zvyšuje riziko chorobnosti. 
V lete  tomto období sa zvieratá pasú, preto stačí zabezpečiť prístre-
šok, kde by sa mohli zvieratá úkryt pred nadmerným teplom alebo 
dažďom. Pri väčších stádach je vhodné košarovanie, kde sa zároveň 
pasienok rovnomerne hnojí. U drobnochovateľov prevláda noco-
vanie oviec v letných maštaliach, čo sú ľahké drevené konštrukcie, 
ktoré chránia zvieratá pred dažďom a lesnou zverou.
Ovce a kozy sú nenáročné na kŕmenie, aj keď strava sa mení podľa 
ročného obdobia. V letnom období sa odporúča pastva a k tomu 
vždy prídavok sena alebo slamy. Keďže zvieratá sú prežúvavce, na 
dobré trávenie je potrebná vláknina. Tento problém je najväčší v 
jarnom období, kde pastva obsahuje minimum vlákniny. U drobno-
chovateľov sa osvedčilo podávanie tzv. sečky, tj. nasekaná slama a k 
tomu nasekané okopaniny. K tomu to sa môžu pridávať hlavne pre 
ovce a kozy ktoré doja, aj obilniny (vhodný je jačmeň, nevhodná je 
pšenica) .V zimnom období sa zvieratám podáva seno a dopĺňa sa 
energia napr. vo forme už spomínanej sečky, Vhodné je v zimnom 
období podávať aj okopaniny, ako sú zemiaky alebo kŕmna repa. Po 
celý rok by mali mať zvieratá prístup k pitnej vode, dôležitá je sta-
rostlivosť o napájačky príp. napájacie nádoby. Ďalšou nevyhnutnou 
súčasťou kŕmenia je soľ, používa sa buď lizy alebo kamenná soľ.
Pri dobrej starostlivosti je chorobnosť zvierat veľmi nízka. Najčastej-
šie sa vyskytujú chyby pri kŕmení. Pri nedostatku vlákniny dochádza 
k acidóze, čo je okyslenie celého organizmu, prejavuje sa nechuťou 
k jedlu, slabosťou, prípadne hnačkou, u dojných zvierat dôjde k 
poklesu dojivosti a nižšej výťažnosti mlieka tj. z rovnakého množ-

stva mlieka sa získa 
menej syra. Ďalším 
problémom môže 
byť zdutie (tympa-
nia), ktoré môže byť 
spôsobené nespráv-
nym kŕmením. Okrem 
chýb pri kŕmení sú 
najčastejšie problémy 
v reprodukcii. Celo-
ročným problémom 
môže byť krívanie 
(hniloby paznechtov). 
Najčastejšie vyvo-
lávajúca príčina je 
narušenie paznechtu, či už nevhodnou alebo mokrou podstielkou, 
nevhodným pasienkom, kde dochádza k poraneniam a následná 
bakteriálna infekcia. 
Ako začať s chovom: ovce a kozy sú zvieratá povinne evidované v 
centrálnom registri zvierat. Preto budúci chovateľ by sa mal zaregis-
trovať na príslušnej RVPS (regionálnej veterinárnej a potravinárskej 
správe). Preventívne by sa mali zvieratá odčervovať 2 krát ročne, 
príp. ošetrovať proti ektoparazitom.
Ak chovateľ chce produkovať mlieko a syry len pre vlastnú potre-
bu, môže. Zložitejšie je to s produkciou na ďalší predaj (predaj z 
dvora). Farmár musí byť zaregistrovaný na RVPS a spĺňať nimi dané 
podmienky.

Ja sa opýtam troška z inej sféry na zvieratá. Chcel by som sa pustiť do chovu kôz a oviec. 
Nemám s tým veľa skúseností a tiež nie je veľa farmárov, ktorí sa tomu venujú. Potre-
bujem rady od odborníka, aby mi povedal, čo všetko treba z mojej strany zabezpečiť, 
aby mali tieto zvieratá vhodné podmienky na život, aby boli riadne nažraté, opatrené, 
akým ošetreniam zo strany zverolekára podliehajú, na čo nesmiem zabúdať. Chcem ich 
chovať predovšetkým na mlieko a syr. Ďakujem za rady.

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113;  Kysucké Nové Mesto

Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Chcem chovať kozy a ovce...
...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Dňa 11.02.2013 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konal štvrtý ročník 
Fašiangovej zábavy. Pozvanie na túto akciu prijali DSS a ZpS Horelica Čadca, ZpS 
a DSS M. R . Štefánika  Čadca, ZpS a DSS PARK Čadca a CSS Fantázia Kysucké Nové 
Mesto. Úvod fašiangovej zábavy sme začali najznámejšou piesňou Fašiangy, Turíce, 
pri ktorej nás sprevádzal hrou na akordeón Zdenko Játi. Našich hostí  privítala  ria-
diteľka ZpS a DSS       Ing. Miriam Bugrová  a popriala príjemnú zábavu. Na Sloven-
sku k fašiangom odjakživa patrili zabíjačky. Naši klienti zo zariadenia pre seniorov 
si pripravili scénku s názvom Zabíjačka na gazdovskom dvore. Svoju divadelnú 
úlohu zahrali veľmi presvedčivo a každý z nás  sa aspoň na chvíľu ocitol na pravej 

dedinskej zabíjačke. Od obecenstva zožali naši herci veľký aplaus a svoje 
predstavenie ukončili piesňou Sedemdesiat sukien mala. Na Kysuciach 
boli pre fašiangy typické obchôdzky v maskách, ktoré nám predviedli 
naši klienti z domova sociálnych služieb. Za svoje pásmo plné piesní a 
tanca  dostali výslužku v podobe slaniny, klobás, jaterníc a dukátov. Po 
programe začala promenáda masiek, kde sa nám predviedli aj hostia z 
iných zariadení. Keďže masky boli všetky veľmi pekné, odmenené boli 
všetky zariadenia ako celok. Po malom občerstvení naša pani riaditeľka 
odmenila každé zariadenie diplomom, darčekovým balíčkom a darčeko-
vými predmetmi. Až potom nastala pravá zábava a klienti v maskách sa 
medzi sebou navzájom zoznamovali, tancovali a spievali. Do tanca im po 
celý čas hral na akordeón Zdenko Játi a Dj Peter Sobol. Už teraz sa všetci  
tešíme na ďalší ročník Fašiangovej zábavy a rozmýšľame akú masku si 
oblečieme.

Mgr. Katarína Krasňanová

Fašiangová zábava 
seniorom
urobila dobrú náladu

NONSTOP
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Neustále sa vracajú problémy, keď 
chcem od poisťovne, aby mi prepla-
tila poškodené okná. Už druhýkrát 
som prišiel ráno k autu a mal som 
naprasknuté predné sklo. Poisťov-
ňa sa z toho „vyzúva“, že to nie je 
škodová udalosť, tisíce argumentov 
jej vyhovujúcim... Čo mám robiť? 
Nevyplýva odškodnenie z 
uzavretej poistky? Mám 
síce staré auto, ale riadne 
pojazdné!
Z otázky nie je jednoznačne 
jasné, aký druh poistenia 
klient má. Ak budem 
predpokladať, že klient 
má uzatvorené havarijné 
poistenie  minimálne 
na:  poškodenie alebo 
zničenie motorového 
vozidla (ďalej MV) alebo 
jeho obvyklej výbavy 
náhodnou poistnou 
udalosťou, s výnimkou 
krádeže alebo lúpeže 
MV a výluk vyslovene 

uvedených v príslušných VPP alebo v 
Zmluvných dojednaniach, tak určite 

nárok na odškodnenie má – ide o 
tzv. vandalizmus. Takto sa správa 
havarijné poistenie uzatvorené v 
Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna 
Insurance Group. Takáto odpoveď 

však nemusí byť správna pre 
klienta, ktorý ma uzatvorené 

havarijné poistenie v 
inej poisťovni. Záleží 
to od toho, čo si klient 
pri podpise zmluvy 
dojednal. Ak však  
klient má uzatvorené 
len Povinné zmluvné 

poistenie (PZP), tak 
nárok na poistné 

plnenie nevzniká, 
ak takáto poistná 
udalosť bola 
spôsobená 
vandalizmom. 

Ak by však klient 
mal uzatvorené  

poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla (PZP) v 
našej poisťovni a ku škode dôjde v dôsledku 
živelnej udalosti , tak poistné plnenie mu 
nebude zamietnuté na základe  VEREJNÉHO 
PRÍSĽUBU, ktorý je dostupný  na všetkých 
organizačných zložkách Komunálnej 
poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group.

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Zmena otváracích hodín!! 
Otváracie hodiny: PO-PIA:  

8,00 -12,00h,  12,30-16,00h
                              

Daniela Pinčiarová
mobil: 0905 345 800

pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk

martincekova@kpas.sk

www.kpas.sk

Čo s naprasknutým predným sklom na aute?

Odpoveď: 
S vlastníctvom sú spoje-
né nielen oprávnenia, ale 
i povinnosti. Vlastník je 
oprávnený svoju vec držať, 
užívať, požívať jej plody a 
úžitky a nakladať s ňou a to v 
medziach zákona. Na druhej 
strane každému vlastníkovi 
zákon ukladá všeobecnú po-

vinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú po-
merom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon 
jeho práv. Takže, ak sa niekto správa bezohľadne a primeranú 
mieru prekročí, poskytuje zákon i prostriedky ochrany proti 
zásahom do vlastníckeho práva.
Suseda môžete žalovať za porušenie susedských práv nad-
merným hlukom, šikanovaním, vyhrážkami a pod. a to žalo-
bou proti zásahom do vlastníckeho práva, v ktorej sa presne 
opíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiadate 
ochranu a navrhnete, aby súd uložil vlastníkovi veci povin-
nosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov. V prípade, že 
existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený 
tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať 
vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. 
Ak bola spôsobená škoda, môžete ako poškodený žiadať, aby 
súd škodu zaviazal nahradiť spôsobenú škodu.  
Každé súdne konanie pre úspešného navrhovateľa predpo-
kladá unesenie tzv. dôkazného bremena, čo zjednodušene 
znamená povinnosť predkladať dôkazy. Bude preto na Vás, v 
prípade že sa obrátite na súd predložiť, súdu dôkazy preu-
kazujúce Vaše tvrdenia, pretože i napr. poškodený zámok 

nemusí znamenať, že to urobil práve Váš sused. 
Ďalšia možnosť je obrátiť sa na obec. Tá poskytuje ochranu 
pred zrejmým zásahom do pokojného stavu. Môže pred-
bežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený 
predošlý stav. 
Do úvahy tiež prichádza aj možnosť, že sa sused dopustí 
priestupku a jeho následné oznámenie orgánu Policajného 
zboru,  ale ukladanie pokút by sa asi minulo s účinkom, i keď 
by rozhodnutia o spáchaní priestupku na druhej strane mohli 
poslúžiť ako dôkazový materiál pre prípadné súdne konanie.   
A napokon trestný zákon pozná i trestný čin poškodzovania 
cudzej veci, ktorý predpokladá zničenie, poškodenie cudzej 
veci a spôsobenie na cudzom majetku malú škodu, čo je 
suma prevyšujúca 266 Eur. Podľa trestného práva, zákon ne-
kladie také nároky na unesenie dôkazného bremena ako je to 
v občiansko-súdnom procese, keďže za riadne zistenie skut-
kového stavu  sú zodpovedné policajné orgány, ktoré dôkazy 
obstarávajú z úradnej povinnosti. Skutkový stav veci musí byť 
však zistený tak, aby o ňom neboli dôvodné pochybnosti. To 
však neznamená, že by ste dôkazy nemohli predkladať i Vy. 

§ § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §

Sused ma terorizuje (psychicky, ale aj chovaním...)

JUDr. Veronika NOZAR JAKUBÍKOVÁ
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil:   0908 929 559, 0907 252 238

e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com  

Vedľa mňa býva sused, ktorý je absolútny egoista, nielenže je nesmierne hlučný, ale je aj 
vulgárny a keď ho upozorňujeme – „schytáme“ to aj my. Dostal síce pokutu za rušenie kľudu, 
ale potom sa nám mstil a poškodzuje náš plot z jeho strany, alebo nám podmáča pozemok 
jeho vodou (on má peňazí dosť, hovorí sa o ňom že má styky s mafiánmi, a preto sa ničoho 
nebojí...). Minule nám niečo napchal do zámku na bráne a nevedeli sme ju otvoriť, musel prísť 
až zámočník. Jeho drzé chlapča potklo nášho syna a ten si narazil líce až do krvi. Všetko to 
robí tak, aby nemal svedkov a tak je to vždy tvrdenie proti tvrdeniu. Sme zúfalí, nevieme ako 
sa brániť, on sa vyhráža aj fyzickým ublížením. Sme jednoduchá rodina a nemáme peniaze na 
právnika – a on s týmto všetkým ráta. Najradšej by nás vyhnal, lebo má záujem o náš rozsiahly 
pozemok. Preto aj tieto tlaky na nás. Viete nám pani advokátka poradiť – čo robiť?

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Najvýhodnejšia inzercia vo Vašom 
regióne je v Kysuckom Žurnále! 

Tel.: 0903 516 499 
email: kysuckyzurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

UŽ 7 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

kontaktujte nás...
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POTREBUJETE ODBORNÚ 
POMOC A STAROSTLIVOSť?

0902 169 321
sme tu pre Vás...

DOMÁCA OŠETROVACIA SLUŽBA
Radoľa, Vadičovská cesta 377, 

e-mail: jankajanickova@gmail.com

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ

Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Účtovné a daňové poradenstvo

Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!

Akciové ceny!

Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!

Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.

U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!

Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané 
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013

Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Účtovné a daňové poradenstvo

Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!

Akciové ceny!

Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!

Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.

U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!

Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané 
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013

Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

Ak kupujete mäso, tak zaručenú kvalitu nájdete u Marcela Svrčka!

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900

Obedové menu každý deň, vrátane víkendov 3,20- €,
na Deň matiek majú všetky matky 10%-nú zľavu!

Objednajte si u nás rodinné, spoločenské, firemné akcie.



19„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Kde? Kysucké N. Mesto (centrum)
SM Jednota (2. posch.), 0915 913 744

OTVORENÉ

www.riecky.eu tvorba web stránok:

Zamestnanci INA KNM majú zľavu 15% na: vstupy, permanentky, trénerské služby

Jozef Riecky otvoril v Kysuckom Novom Meste 
nové fitnesscentrum, prídite ho vyskúšať!

AKTÍVNI SENIORI
Darujte nám 2% z dane... 

  
 
 

  
      Vaše 2% pomôžu občianskemu združeniu Radosť žiť, o. z.  robiť 

malé veci veľkým srdcom 
    ( tlačivá k darovaniu 2% Vašich daní nájdete na vrátnici 

a sociálnom úseku ZpSaDSS, Ľ. Štúra 1210, KNM) 
 
   STARNUTIE NIE JE PREKÁŽKOU.... 

                                                                  Ďakujeme            



NONSTOP
1. mája 1286
Kysucké Nové Mesto 
tel.:  00421 948 367 900

VÝHERNÉ-HRACIE  AUTOMATY  s  garanciou 
VYPLATENIA  VÝHIER  v  akejkoľvek  výške   IHNEĎ !!!!!!!

Pozývame  Vás  do  novootvorených  klimatizovaných  priestorov  plných  zábavy  a  vzrušenia, 
vždy  s  príjemnou  obsluhou  a  atmosférou.  Na  dobrú náladu ponúkame  kvalitný  alkohol  a  nealko  nápoje.

Kysucké Nové Mesto
Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)

po – pia: 8:00 – 17:00 hod.
so: 8:00 – 12:00 hod.

tel./fax: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

Dolný Kubín
Matuškova 1 (bývalý dom nábytku)

po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12.00 hod.
tel.: 043/ 582 3770, 
fax: 043/ 582 3771

nika.nabytok@centrum.sk

Tvrdošín
Vojtaššákova 496 (za COOP Jednota)

po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12:00 hod.
tel.: 043/ 532 4060, 
fax: 043/ 532 4061

nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

ZĽAVY
do 50%

Nové
kuchynské štúdio

v Kysuckom Novom Meste


