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6.
VOLEBNÝ ŠPECIÁL

Som človek, ktorý sa celý život riadi svojim úsudkom. Nemám rád intrigy a klamstvá. Odmietam, ak ma 

niekto do niečoho „tlačí“, čo ja nechcem alebo je to proti môjmu presvedčeniu. Ak však ide o dobrú vec, 

rád pomôžem, podporím, podám pomocnú ruku.  Bývam v Kysuckom Novom Meste, je preto 

úplne logické, že mám osobný záujem na tom, aby sa nám tu všetkým 

spoločne žilo a bývalo dobre.

 Moje Volebné Priority. Ako poslanec Žilinskej župy by som určite urobil všetko pre to, 

aby sa 1/ rozbehla výstavba zariadení pre seniorov v súčinnosti so samosprávnym krajom a 

obcami, pretože starých ľudí pribúda a túto oblasť treba urgentne riešiť už teraz, 2/ naplno 

podporím rekonštrukciu našich ciest, pretože ich stav je žalostný, až katastrofálny. Niet na čo 

čakať! Dobré cesty sú dôležitý aspekt života, veď ich všetci denno-denne potrebujeme 

a využívame, 3/ mojou osobnou prioritou je podpora športu a pritiahnuť k športovaniu čo 

najviac mládeže, čím ich chránime pred rôznymi kriminálnymi živlami a 

od závislostí. Rád podporím každý športový talent. Nechcem 

zaťažovať občanov ďalšími sľubmi, život sám vždy ukáže a vyplaví aktuálne 

priority, ktoré bude potrebné v našom regióne riešiť, aby život mohol 

fungovať, a ja ich podporím. To, čo slúži verejnosti, slúži aj mne a mojej 

rodine. Sme tu jeden pre druhého. Ďakujem, ak ma podporíte v župných 

voľbách za poslanca Žilinskej župy 9. novembra 2013. Kandidujem pod 

poradovým číslom 8.

Nezávislý kandidát na poslanca Žilinského samosprávneho kraja 
Štefan KUBA

8

„Ženou roka“ za región 
Dolné Kysuce sa stala 
Margita Šplháková, 
starostka Poviny, 
str. 13.

RENÁTA 
VAŠINOVÁ 
PREDSTAVujE 
SVOju 
fIRMu V 
KySuCKOM 
NOVOM 
MESTE, str. 10.

AKO SA OBLIECť 
NA SVADBu 
ALEBO PLES? 
PORADí SLÁVKA 
MEčÁROVÁ, 
str. 12.
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Aj vy môžete rozhodnút 9. novembra 2013´
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PRE NÁŠ 

KRAJ

Ing. Anna
Micianová

KANDIDÁT NA 
POSLANCA DO VÚC

ˇ
ˇ

Ing. Anna Mičianová
Pred troma rokmi ma občania obce Rudina 
zvolili za starostku obce. Môj profesionálny 
život bol vždy úzko spojený s poľnohospo-
dárstvom a s rozvojom vidieka. Začal sa prá-
cou na poľnohospodárskom družstve a  po-
stupne pokračoval prácou v štátnej službe 
na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, 
pracovisko Žilina. Ako starostka obce som 
vždy otvorená vypočuť si návrhy a požiadav-
ky občanov. Tento princíp by som chcela pre-
niesť aj do svojej práce ako poslankyňa VÚC. 
Starosta najlepšie pozná, čo trápi občanov 
a jeho hlavným záujmom je, aby sa obec roz-
víjala. Svojou prácou vo VÚC by som chcela 
byť nápomocná v práci starostom aj obča-
nom pri presadzovaní projektov na zachova-
nie kultúrnych tradícií, zlepšenie životného 
prostredia, zabezpečenie materiálno–tech-
nického vybavenia dobrovoľných hasičských 
zborov, projektov cezhraničnej spolupráce. 
Rozvoj obcí Žilin-
ského samospráv-
neho kraja prispeje 
k jeho celkovému 
rozvoju. «



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

Nečakaný škrt počas rodinného výletu. 
Škaredý pád z bicykla si ešte začiatkom mája 
odnieslo zlomené rebro.

Na svoju záľubu aj tak nezanevrel, do poriad-
ku sa dal rýchlo. Žilinský župan Juraj Blanár 
si zamiloval bicykel a cykloturistiku už pred 
rokmi. „Niekto možno pokrúti hlavou, no ja si 
viem práve na tom bicykli najlepšie oddých-
nuť. Pri šliapaní do pedálov objavujem našu 
krajinu vždy inak, je to vlastne vždy akoby 
prvý raz,“ hovorí Blanár o svojej vášni.

Boom v budovaní cyklochodníkov na Sloven-
sku rastie, realitou sú dnes tisícky kilometrov 
cyklotrás. Kým niekde hrdo vystavujú plány 
a projekty budúcich cyklociest, Žilinský kraj 
by pokojne už teraz mohli premenovať aj 
na Cyklistický raj. A to nielen preto, že tu má 
korene Peter Sagan. Fakty hovoria jasne, až 
štvrtina všetkých cyklochodníkov na Slo-
vensku je vybudovaná práve v tomto 
regióne! „U nás si milovníci cykloturistiky 
prídu naozaj na svoje, pre náročnej-
ších sú výzvou hory a kopce, niekoho 
zlákajú kultúrne pamiatky či tradič-
né podujatia v našich mestečkách 
a dedinách, na bicykli sa tu dostanete 
všade,“ predstavuje žilinský župan 
širokú ponuku možností na tunajších 
cyklotrasách s neuveriteľnou dĺžkou 
2 280 kilometrov! 
Blanár je sám vyznávačom aktívneho 
relaxu na dvoch kolesách, zúčastňuje sa 
dokonca aj pretekov. „Súľovský maratón 
má vždy vysokú športovú aj spolo-
čenskú úroveň, atmosféru „vážnych“ 
pretekov si tu na začiatku leta dokon-
ca užívame naplno aj my, rekreační 
cyklisti,“ smeje sa žilinský župan pri 
pomyslení na tradičný Bikemaratón 
Súľovské skaly. „Tieto trasy dokonale preve-
ria našu kondíciu aj vôľu, viem, o čom hovorím. 
Bicykle a záľuba v cyklistike nás spájajú, na trati 
i okolo nej sa všetci stretávame aj ako vyznávači 
rovnakých hodnôt,“ hovorí Blanár. Ešte viac 
„do tela“ si zvykne dať s kamarátmi v lete pri 
Žilinskom triatlone. „Robím však len štafetu, 
tak dobrý nie som,“ odpovedá s úsmevom 
na otázku, či je aj triatlonista a dodáva: „Triatlon 
je kráľovská disciplína o vytrvalosti, núti vás 
k posúvaniu vlastných fyzických hraníc. Mnohí 
z nás neprahnú po umiestnení v najlepšej trojke 
či desiatke, vždy nás skôr poteší to zlepšenie si 
osobného limitu. Bolesť prebolí, hrdosť ostáva, 
to je heslo triatlonistov, ktoré máme stále pred 
očami. Naša záľuba na dvoch kolesách pritom 
rozhodne nie je iba o drine, ja osobne napríklad 
pozitívne vnímam aj rastúci divácky záujem, 
ktorý stúpa z roka na rok.“ Sever Slovenska láka, 
tento rok sa oň zaujímajú viac ako kedy predtým 
aj turisti. Žilinský kraj je podľa ofi ciálnych údajov 
zo Štatistického úradu Slovenskej republiky naj-
vychytenejšou destináciou v oblasti cestovného 
ruchu. V tomto smere už dokonca predbehol aj 
Bratislavu. Juraj Blanár vidí za progresom v tejto 
oblasti hneď niekoľko príčin. „Medziročný nárast 
turistov o 17 percent je výsledkom dlhodobej 
koncepčnej práce v Žilinskom samosprávnom 
kraji. Cykloturistika len dopĺňa širokú škálu 
možností športového vyžitia. Do Žilinskej župy 
prúdia významné fi nančné prostriedky z viace-

rých zdrojov, snažíme sa v čo najväčšej možnej 
miere čerpať eurofondy. Neprezradím nič tajné, 
ak poviem, že naša ambícia smeruje k počtu 
milión turistov ročne,“ hovorí žilinský župan a so 

širokým úsmevom dopovie, že cyklistický raj 
chce postupne premeniť aj na raj turistický.     

Autor: VT | Foto: archív VT

Juraj Blanár: Náš kraj je cyklistický (k)raj

V Žilinskom kraji sa nachádza najväčší počet 
cykloturistických chodníkov spomedzi všet-
kých samosprávnych krajov v celkovej dĺžke 
až 2280 km. Je to až štvrtina z celkovej dĺžky 
registrovaných cyklistických a turistických trás 
na území Slovenska. Žilinská župa v rokoch 
2009-2011 zrealizovala so slovenskými turista-
mi a cykloturistami historicky najväčšiu obnovu 
turistického značenia v teréne vo všetkých 
regiónoch kraja.

KYSUCE 
Bystrická cyklomagistrála (22 km)

Kysucká cyklomagistrála – západná vetva 
(74,1 km)

HORNÉ POVAŽIE
Okolo Vodného diela Žilina - Hradná 

cesta krajom Žofi e Bosniakovej 
(20,7 km)
Súľovská cyklotrasa (17,3 km)

TURIEC
Turčianska cyklomagistrála 
(53,2 km)
Znievska cyklocesta (44,3 km)

LIPTOV
Ružomberok – Vlkolínec – Jazierce      

 (17,7 km)
Liptovská cyklomagistrála (70,1 km)

ORAVA
Oravská cyklomagistrála (121 km)
Vrchárska cyklomagistrála – severný úsek  
 (32 km)

TIPY NA NAJKRAJŠIE CYKLOTRASY 
V ŽILINSKOM KRAJI

Bystrickú magistrálu v kysuckej prírode testoval 

Juraj Blanár spolu s premiérom Robertom Ficom.
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Stanislav Kmec
kandidát na poslanca do VÚC
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„Srdcom Kysučan 
 vernosťou národniar“

Stanislav Kmec
kandidát na poslanca do ŽSK
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„Srdcom Kysučan 
 vernosťou národniar“

Krúžkujte č.Krúžkujte č.

Milé Slovenky, vážení Slováci, milí Kysučania!

Dovoľte mi predstaviť sa Vám. Volám sa Stanislav Kmec, mám 48 rokov, som 
ženatý, s manželkou Evkou máme dvoch dospelých synov a bývame v malebnej 
dedinke Snežnica. Pracujem ako manažér v súkromnej firme v Žiline už 17 rokov.

Vo verejnom živote som sa začal angažovať v roku 2010, kedy som kandidoval 
v obecných voľbách na funkciu starostu obce, kde som skončil na druhom mieste 
za súčasným starostom. Vo svojej obci som v obecnom zastupiteľstve poslancom 
za SNS od roku 2010. V predčasných parlamentných voľbách  2012 do NR SR 
som kandidoval na poslanca za SNS, kde som skončil zo 150-ich kandidátov na 
15-om mieste v rámci Žilinského kraja. Od augusta 2012 pôsobím ako predseda 
SNS za okres Kysucké Nové Mesto. S radosťou môžem skonštatovať, že od toho 
času sa SNS v našom okrese rozrástla o desiatky nových a staronových členov. 
Do týchto volieb idem kandidovať s čistým štítom a s istotou Vám môžem 
prehlásiť, že sa so mnou nespája žiadna finančná ani iná kauza z minulosti a 
môžem Vám sľúbiť, že tento čistý štít si udržím aj do budúcna!

Prípadný úspech v týchto voľbách by znamenal pre mňa veľký pocit zodpoved-
nosti voči Vám, ako voličom a za vašu priazeň by som sa chcel odvďačiť svedomitou 
prácou celé volebné obdobie a snahou presadiť a podporovať:

1. Transparentnosť vo všetkých verejných inštitúciách v našom okrese.

2. Podporou mládeže, ktorú vnímam, ako našu budúcnosť a vytvoriť im priaznivé
podmienky pre športové a kultúrne vyžitie.

3. Kvalitnou prípravou projektov zefektívniť čerpanie eurofondov a tým zvýšiť
zamestnanosť v našom okrese.

4. Skvalitniť infraštruktúru v obciach okresu.

5. Vybudovanie zariadení pre seniorov v našich obciach pre dôstojnú jeseň života
našich starších spoluobčanov.

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali mojej krátkej prezentácii a zároveň Vás 
srdečne pozývam k voľbám 9. novembra 2013, aby ste práve Vy rozhodli o budúc-
nosti verejného života v našom okrese.
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Dôverujte starým a skúseným,
no dajte šancu novým a perspektívnym!

Dôverujte starým a skúseným
no dajte šancu novým a perspektívnym!

1.septembra  2013 Základná umelecká škola v Kysuckom Lieskovci  
otvorila už šiesty rok svoje brány, aby privítala žiakov, ktorí sa roz-
hodli pokračovať, v štúdiu, alebo  sa len začínajú  vzdelávať a rozvíjať 
svoj  umelecký talent.   Aktivity, ktoré budú realizované počas ce-
lého školského roka 2013/2014 /koncerty, besiedky/, sa budú niesť 
v znamení 5. výročia založenia školy.  Ako 
prvou akciou v novom školskom roku bol 
interný koncert, ktorý pripravili pedagógo-
via hudobného odboru so svojimi žiakmi.  
O pekné prostredie a výzdobu sa postarali 
žiaci výtvarného odboru pod vedením svo-
jej učiteľky Mgr. Eleny Plzákovej. Koncert 
otvorila riaditeľka Mgr. jaroslava jelinko-
vá, ktorá sa prihovorila svojim kolegom , 
rodičom, žiakom a priateľom hudby.  Na 
koncerte vystúpili žiaci z triedy Mgr. Andreji 
Rajtekovej hrou na zobcovú flautu, z triedy  
učiteľky Viery Sládkovej –spev, z triedy uči-
teľky  Aleny Rančákovej – keyboard, z triedy 
Bc. Romana Capeka – hra na heligónke, z 
triedy učiteľa Petra Hrubého – keyboard, 
gitara a z triedy jarmily Ladovskej – klavír. 
Riaditeľka jelinková popriala pedagógom  a 
žiakom veľa zdravia a chuti do ďalšej práce 
v budúcich rokoch a taktiež popriala škole 
veľa šikovných a talentovaných žiakov.  
Kolektív pedagógov počas celého škol-
ského roka poriada množstvo koncertov, 

besiedok, vystúpení, tvorivých dielní  a iných podujatí, kde môžu 
žiaci uplatniť svoj talent a svoje  schopnosti. Žiaci svojimi úspechmi 
dokazujú škole, že snaha jej pedagógov niečo ich naučiť a rozvíjať 
talent, nie je  zbytočná. Veď ZuŠ-ka už má   prvých absolventov, 
ktorý študujú na školách umeleckého zamerania . V týchto dňoch 

sa už začali pomaličky prípravné práce na 
dokončenie triedy,  pre výtvarný odbor, ktorá 
bola postavená, ale nedokončená z finančných 
dôvodov.  Riaditeľka školy je veľmi rada, že je 
naďalej jedinou a zostane vždy prvou ZuŠ v 
okolí, kde sa začala vyučovať keltská harfa. Aj 
tento školský rok pribudli žiaci, ktorí prejavili 
záujem študovať tento neobvyklý nástroj pod 
vedením kvalifikovanej pedagogičky Mgr. 
Andreji Rajtekovej.  O všetkých akciách sa 
môže verejnosť dočítať na webe školy: www.
zuskysuckylieskovec.sk . Slávnostný článok o 
činnosti školy s fotografiami pri príležitosti päť-
ročného fungovania umeleckej školu v Kysuc-
kom Lieskovci priniesol aj Kysucký Žurnál, a to 
na väčšom mediálnom priestore ešte v letných 
mesiacoch, aby tak aj v celom regióne Dolných 
Kysúc pripomenul obyvateľom význam tejto 
umeleckej ustanovizne regiónu, jej vynikajúce 
výsledky, vplyv na verejnosť, ale najmä na vý-
chovu detí, ako aj na kvalitu výučby a zaujíma-
vé odbory ktoré verejnosti škola ponúka.

- redakcia –

Základná umelecká škola v Kysuckom Lieskovci 
otvorila svoje brány deťom už po šiesty rok
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V čase vysokej nezamestnanosti a stúpajúcej 
chudoby je vrcholom arogancie a sebeckosti 
poberanie viacerých príjmov zo štátnej kasy.

Snáď najviac diskutovanou sociálnou témou je v spoločnosti 
téma dôchodkov, sociálnej výpomoci, podpory 
v nezamestnanosti, atď... Nebudeme sa zamýšľať nad všetkými 
naraz, ale zoberieme si „na paškál“ dôchodky. Skutočne nám 
verejnosť zostarieva, rodí sa menej detí – a tak prirodzený 
nástup novej generácie za starou pokulháva, čo má logický 
dôsledok, že o 15-20 rokov bude naozaj problém – ako 
zabezpečiť jednotlivcovi dôchodok zo štátu, keď sa dostane 
do seniorského veku. Donekonečna dvíhať vekovú hranicu 
odchodu do dôchodku sa nedá, pretože na druhej strane 
zase mladá generácia, absolventi škôl, nemajú kam po škole 
nastúpiť, keďže miesta budú obsadené. Treba však povedať, že 
aj dnes dobre platené miesta, resp. menej fyzicky a psychicky 
vysiľujúce pozície v štátnej správe sú neustále obsadené aj 
po čerpaní dôchodku tými istými dôchodcami – a mladí ľudia 
sa nemajú kde zamestnať, a ak sa chcú uživiť, aj svoje rodiny, 
majú doslova enormne sťažený život, pretože musia za prácou 
dochádzať veľakrát do vzdialených miest, pritom vychovávať 
deti, splácať hypotéky a začínajúce zárobky sú slabé. Nemajú 
častokrát čas na výchovu detí, ani na stmeľovanie rodiny. 
čudujeme sa, že je toľko rozvodov? Kedy sa už konečne 
začne aj v praxi realizovať sľubovaná solidarita aj v oblasti 
zamestnanosti a odchodu do dôchodkov? Aj keď si vážim 
starobu a seniorov, netreba to za každú cenu s chápaním ich 
priorít preháňať na úkor mladých rodín a mladých odborníkov! 
Ak chce stará generácia požívať pozornosť a úctu od mladšej 
generácie, mala by sa ju snažiť lepšie pochopiť, ako aj to, že 
dnešná doba je ďaleko náročnejšia na nervovú sústavu ako 
kedysi a keď je čas, mali by starí mladým prepustiť svoje miesto 
– a nie sa zubami-nechtami držať pracovnej pozície a poberať 
dôchodok aj zárobok. je samozrejme iné, ak si dôchodca 
privyrába brigádami v súkromnom sektore, alebo si ho táto 
firma sama oslovuje, pretože jeho schopnosti sú výnimočné, 
ale iné je to na pracovných postoch v štátnej a verejnej správe. 
V čase vysokej nezamestnanosti je to vrcholne netolerantné 
a bezcitné voči tým, ktorí chcú pracovať, majú na to potrebné 
vzdelanie, ale nemôžu nastúpiť na miesto len preto, lebo tam 
doslova „klochní“ zachovalý penzista, ktorý je už v podstate 
zabezpečený, ale páči sa mu brať dva príjmy. Ak by bol 
dôchodca z dlhoročnej práce tak vyťažený a fyzicky aj psychicky 
narobený, určite by sa mu nechcelo už „nadsluhovať“. Môžeme 
to vidieť aj na pozíciách manuálne ťažko pracujúcich ľudí, 
ktorí sa doslova tešia na dôchodok. Úradník v štátnej správe 
sa s ich pracovnou výkonnosťou nedá porovnať / samozrejme 
česť výnimkám, lebo niektoré miesta v štátnej správe sú 
tiež „nebezpečné životu“ – napríklad úrady práce, Sociálna 
poisťovňa – pretože tu si mnohé pracovníčky naozaj zažijú aj 
krušné chvíle, kedy občan príde pourážať a niekedy aj fyzicky 
zaútočí /. Prvý krok k tomu, aby nastal prirodzený kolobeh 
uvoľňovania pracovných pozícií v štátnej správe odchodom 
dôchodcov z týchto pozícií, musí urobiť zákon – teda parlament 
a vláda, aby sa skutočne prijalo nariadenie, podľa ktorého by zo 
štátneho rozpočtu alebo z verejných financií mohol každý z nás 
poberať len jeden príjem! Bolo by to v čase zlej ekonomickej 
situácie férové aj voči tým, ktorí nemajú ani jeden plat, hoci 
minimálny, ale nemajú ani možnosť sa zamestnať, nie že 
v štátnej správe, ale vôbec! Takéto nariadenie by sa však dotklo 
aj mnohých našich volených funkcionárov, ktorí majú dva aj 
tri platy zo štátnych zdrojov. A niekedy ešte aj viac! Niet sa čo 

čudovať potom, že kým jeden nevie, 
čo robiť a vymýšľať od roztopaše, 
pretože má príjem ako lord, iný 
nemá ani na základnú hygienu! 
je to normálne? Prečo tak dlho 
a ťažko prijímajú takéto zásadné 
a prepotrebné rozhodnutie naši 
zákonodarci? A je jedno či ľaví, či 
praví!!! Boja sa, či vyžijú aj oni z jedného platu? Hoci vysoko 
nadštandardného? A tak je to aj s dôchodkami. Prečo sa 
upravujú celoplošne? Kedysi to bola percentuálna miera, 
teraz už len vypočítaná na smiešnych 4-5 eur ročne. Ale stále 
celoplošne! Nielenže je to trápne, ale najmä nespravodlivé!
Pretože tu by mala nastať zmena, a síce, že ten, kto má 
odpracované roky – by na to nárok mal. Ten, ktorý ma menej 
odpracovaných rokov, tak aj valorizácia bude menšia a ten, 
ktorý celý život nepracoval, len poberal rôzne podpory / čo 
je opäť len vyjedanie peňazí zo štátu a ich odčerpávanie na 
úkor tých, ktorí pracujú a vytvárajú zdroje do štátu, pritom 
nič nepýtajú/ , tak na takého by sa valorizácia absolútne 
nevzťahovala. Teda bol by stále na rovnakej úrovni. Veď kto to 
kedy videl, aby sa celoplošne zvyšovali dôchodky všetkým 
ľuďom, pracovitým i leňochom rovnako? Nie je vôbec 
spravodlivé ani to, ak niekto celý život dostáva zo štátu podporu 
a ešte aj dôchodok mu v starobe valorizujú „podľa kľúča pre 
všetkých“ a ten, ktorý nepýta od štátu nič, celý život len drhol, 
plnil si všetky povinnosti voči štátu, riadne sa staral o rodinu, 
má rovnako valorizovanú penziu ako lajdák.
Zamysleli sa nad takouto skutočnosťou naši poslanci? 
Sledujú vôbec reálny život okolo seba- alebo si odsúhlasujú 
zákony, ktoré viacmenej slúžia najmä im samotným a ich 
spriazneným skupinám a podporovateľom?
Štátnu pokladnicu by nemali vyjedať ani pracujúci „na čierno“ 
ani „chronickí“ poberatelia podpory – vraj invalidi, ale ani 
naši najvyšší štátni predstavitelia a verejní činitelia. Štátna 
pokladnica je preto štátna, lebo slúži štátu a všetkým občanom. 
A ak ju občan napĺňa, má sa mať lepšie aj na dôchodku a nie 
rovnako ako ten, ktorý „drichmal“ celý život pri radiátore.
Ozaj, je normálne že ten, kto nepracuje a častokrát ani 
nechce pracovať a poberá podporu, dostane ešte aj 
príspevok na bývanie? To čo už je za chorý zákon, doslova 
diskriminujúci pracujúcich občanov, ktorí takýto príspevok 
nedostanú, lebo nie sú na podpore?
je práca vôbec docenená? Alebo diskriminujeme ľudí za to, 
že pracujú? Štátna pokladnica nie je „dojná krava“, aby z nej 
aj naši „vyvolení“ na najvyšších štátnych postoch dojili dva až 
tri vysoko nadštandardné platy a práve vďaka tomuto faktu 
častokrát deklarovali svoju silu a moc nad inými. Ani toto nie 
je normálne. Mali by byť totiž pokorní a slušní za to, že takúto 
dôveru od verejnosti dostali. Oni totiž nie sú naši nadriadení, 
oni by mali slúžiť ľuďom. Realita je však častokrát iná. Moc 
a arogancia však vždy má aj svoj pád a ten je nepríjemný najmä 
pre toho, kto sa naučil žiť na abnormálne vysokej nohe, navyše 
za štátne peniaze a bez nejakej zvlášť špeciálnej námahy. Moc 
a arogancia sú zbrane, ktoré nakoniec zničia samotného aktéra. 
Ani ľudia nebudú vždy len mlčať a ustupovať. Aj pokora má 
totiž svoje hranice.

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499; e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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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

Ľudovít Vavro, rodák z Rudiny, má 44 rokov, je profesionálnym 
pekárom špecialistom. Spolu s manželkou Monikou vlastnia od 
roku 2003 v Rudine „Pekáreň Monika“. Ich výrobky sú známe 
vyberanou kvalitou, o čom svedčí aj veľké množstvo spokojných 
odberateľov, občanov, ktorí si chlieb kupujú či už v Kysuckom 
Novom Meste vedľa polikliniky, alebo v Žiline na autobusovom 
nástupišti, či na bulvári. Prečo je ich chlieb taký vyhľadávaný?
Hovorí Ľudovít Vavro:
- Pečieme tradičnou kvasovou výrobou, ako tomu bolo pred vojnou 
- bez chemických konzervantov (E) a máme aj vlastnú studňu.
o Pán Vavro, aj s manželkou ste známi tým, že ste takí 
filantropovia, keďže svoje výrobky zvyknete ľudom aj 
podarovať...
Áno, je to pravda. Ak je viac upečeného chleba alebo pečiva, tak ho 
ľudom samozrejme rozdáme zadarmo, veď prečo by sa mal pokaziť, 
vyhodiť, ale na druhej strane, aj sponzorsky podporujeme s našimi 
výrobkami rôzne akcie, udalosti v našom regióne.  Ľudovít Vavro 
po skončení odbornej školy a vykonaní základnej vojenskej služby 
pôsobil pracovne od roku 1994 až do roku 2002 v Nemecku ako 
pekár a získal tu bohaté skúsenosti  vo svojej profesii, ale mohol 
aj porovnať život živnostníka v zahraničí a u nás. Keďže rodina ho 
potrebovala, vracia sa naspäť a zakladá si živnosť, podnikanie aj s 
manželkou vo svojej rodnej obci – v Rudine. Starší syn Lukáš ukončil 
cukrárske vzdelanie a na vyššej odbornej škole zbiera obchodné 
a podnikateľské znalosti. Mladší syn Tomáš navštevuje základnú 
školu.  
o Ste známy aj tým,  že sa zaujímate o situáciu a život v obci. 
Čo Vás naštartovalo k tomu, že ste sa rozhodol zabojovať 
o poslanecké kreslo v Žilinskej župe? Ste živnostníkom, keď 
by ste boli poslancom kraja, možno by ste mohli podporovať 
a uviesť do života aj niektoré zaujímavosti a pozitívne veci 
pre súkromný sektor, pretože ako podnikateľ viete, čo trápi 
živnostníkov a občanov, ktorí sa v podstate živia sami. Načrtnite 
aspoň v stručnosti Vaše volebné priority, ktoré by ste chceli ako 
župný poslanec presadzovať a podporovať.
- už viac rokov ma zaujíma to, ako sa riadi náš kraj. Akým spôsobom 
sa prideľujú peniaze pre jednotlivé okresy, mestá, či je tento systém 
spravodlivý, lebo mne sa zdá, že až tak nie, keďže niekde je toho 
vybudovaného viac, inde prakticky nič. určite je to aj o kontaktoch 
a známostiach, lebo tak to skrátka medzi ľuďmi funguje. Možno 
by bolo potreba za náš región – Dolné Kysuce, zabojovať viac, 
viac lobovať, byť viac naliehavý, neustupovať, nedať sa odradiť 

od silnejších a tvrdších 
kolegov. Dnes je to 
veľakrát práve o dravosti, 
ak chcete niečo pre svoj 
región vybaviť. určite tu 
zohráva veľa aj tolerancia 
a dohody s poslancami, 
lebo aj rozpočet je 
obmedzený. Ale o tom je 
práve život poslanca, že 

by mal uprednostňovať 
priority, a nielen skupinové 
záujmy. Tiež ma veľmi 
zaujíma sociálny program 
pre obyvateľstvo, 
sociálna pomoc, ale 
aj jej spravodlivejšie 
rozdeľovanie, najmä tým, 
ktorí nezneužívajú tento 
systém, riadne pracujú 
a starajú sa o svoje rodiny. 
V nemalej miere ma tiež 
zaujíma postavenie malých 
živnostníkov na Kysuciach, 
bolo by ich potrebné zo 
štátu viac podporovať, 
menej preháňať 
rôznymi nariadeniami 
a novelizáciami 
zákonov, často pre nich 
nevyhovujúcich, umožniť 
im  trošku viac slobody, čo 
sa týka daňovej politiky. 
je jasné, že v každom štáte 

sa musia platiť dane, ale ak niekto platí dane celý život poctivo 
a pravidelne – ako podnikateľ, možno by od štátu mohol mať aj 
určité ústupky, či už v znížení dane, alebo v odpustení určitej výšky 
odvodov, atď. Mal by byť skrátka viac motivovaný ako ten, kto sa 
správa nie ako slušný podnikateľ, ale ako podnikavec. A možno 
by bolo tiež dobré, aby začínajúcim mladým podnikateľom štát 
poskytol väčšiu podporu akú dáva doteraz, lebo tá, ktorá je 
aktuálna, je smiešne nízka, nehovoriac o tom , že kým ju vybavíte, aj 
stratíte chuť podnikať a niečo robiť. Ani sa nečudujem preto, že veľa 
ľudí radšej podniká tajne alebo odchádza pracovať do zahraničia. 
Mne to niekedy totiž u nás pripadá, že tí, ktorí sa najviac snažia 
a chcú fungovať v zmysle zákonov, sú akoby najviac prenasledovaní 
úradmi, platbami, povinnosťami a kontrolami. Nie je to smiešne? Ak 
by som bol zvolený za poslanca Žilinskej župy, rád a zodpovedne 
podporím každú dobrú a užitočnú myšlienku a zákon v oblastiach, 
o ktorých som hovoril, pretože by to určite  zlepšilo život občanov 
nášho regiónu.
 Touto cestou zároveň ďakujem všetkým tým občanom, ktorí 
ma v župných voľbách 9. novembra 2013 podporia.

otázky: redakcia regionálneho Žurnálu, foto: Gabriel Muška

Aj Ľudovít Vavro z Rudiny kandiduje za 
poslanca do Žilinskej župy /9. novembra 2013/

Ľudovít Vavro kandiduje 
pod poradovým číslom
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Pekáreň Monika s.r.o. 
Rudina 13
e-mail: 
pekarenmonika@azet.sk

tel:  0908283807
 0907476870



Templárske rozprávky z autorskej dielne Petra Kubicu (slovom) a 
Zuzany Kubicovej jesenskej (obrazom) sa prvý krát dostávajú na 
knižné pulty...
Kubicove Templárske rozprávky sú plné tajomna a sú napísané 
dramatickým spôsobom, ktorý stupňuje napätie a tým i záujem 
čitateľa či poslucháča. Autor vťahuje detského čitateľa do 
dobrodružného ale nebezpečného sveta na výpravy za lákavými 
pokladmi, či do tmy záhadných jaskýň.  Drží ho v napätí, čo 
naň číha za ďalším rohom, či na ďalšom riadku. Hoci pôsobenie 
templárskeho rádu na našom území nie je zakotvené v povedomí 
ľudí, je sympatické, že autor si zvolil pre svoje príbehy slovenské 
prostredie a fiktívny dej zasadzuje do konkrétnych exteriérov. 
Taktiež si akoby požičal postavy z iných rozprávok, ktoré sa 
deťom zdajú známe, či blízke, ako napr. zbojník Budzogáň, o to 
tajomnejšie sú záhadné 
postavy prichádzajúce 
zvonka, akoby z iného 
sveta . Títo templárski 
rytieri sú spravodliví a 
pomáhajú, ale súčasne 
sú prísni neposlušnosť 
tvrdo potrestajú. Tým 
nadobúdajú rozprávkové 
povesti poučný charakter, 
veď aj v živote máme radi, 
ak je dobro odmenené 
dobrom a neprávosť ak 
sa neopakuje. Kniha vyšla 
vo Vydavateľstve Spolku 
slovenských spisovateľov.
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Templári ožili 
v rozprávkach

Vážení  klienti, 
dovoľte aby sme 
Vám poďakovali  
za prejavenú  
dôveru , spolu-
prácu a zároveň  
informovali 
o rozšírení služieb 
pre Vás“

   - pomoc a asistenciu pri poistnej udalosti   
   - bezplatnú  kontrolu a revíziu  už uzatvorených 
zmlúv
Poistenie:
- Poistenie majetku pre občanov
- Poistenie motorových vozidiel
- Poistenie majetku podnikateľov
- Poistenie zodpovednosti
- Cestovné poistenie
- Hypotekárne úvery 
                  Poradenstvo a iné  finančné služby 
Naši partneri: 
Vážení klienti, teším sa na osobné stretnutia a ďalšiu spolu-
prácu s Vami.

Marčišova Viera
Nám. Slobody 104, Hotel Kriváň

024 O1 Kysucké Nové Mesto
tel/fax:  +421 907 800 730

e-mail: marcisova@universalsk.sk
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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

Sortiment produktov sme rozšírili o palivové drevo.
Informácie o ponúkanom sortimente a  aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.

Kysuckému Novému Mestu pribudne 
v novembri do jeho kultúrnych 
a historických análov (kultúrneho 
dedičstva) – nová kniha, ktorá je venovaná 
životu seniorov v tomto meste, konkrétne 
v Zariadení pre seniorov a v domove 
sociálnych služieb na Štúrovej ulici. Toto 
zariadenie oslavuje v budúcom roku 
30 rokov svojej existencie a to je doba, 
kedy sa už veľa zažilo, skúsilo, čo logicky 
vyvoláva pocit bilancovania práce, 
výsledok dobrých, ale aj negatívnych 
vecí. Kniha bude slávnostne „pokrstená“ 
koncom novembra 2013 v priestoroch 
Reštaurácie Mýto, ktorú v súčasnosti 
prevádzkuje podnikateľka Ing. Renáta 
Michalková. Spoločnosť bude uzavretá 
a len pre pozvaných a vybraných hostí, 
ktorí sa zúčastnili akýmkoľvek podielom 
na tom, aby kniha mohla uzrieť svetlo 
sveta. či už osobným tvorivým prístupom, 
materiálnou alebo finančnou podporou, 
konkrétnou prácou pri spracovaní obsahu 
až do finálneho štádia vzniku knihy. Práca 
to nebola jednoduchá a tím ľudí na vydaní 

publikácie pracoval vyše roka. Samotný 
nápad vydať slávnostnú publikáciu 
„napadol“ riaditeľku Zariadenia pre 
seniorov na Štúrovej ulici v Kysuckom 
Novom Meste, Ing. Miriam Bugrovú 
(na snímke) a dovtedy ma v dobrom 
„otravovala“, až sme sa „do toho“ dali. 
Dúfame, že finálny výsledok bude 
vyzerať dobre a splní účel, pre ktorý 
vznikal. Cieľom publikácie je seriózne 
si pripomenúť starobu ako reálny fakt 
a obdobie v živote človeka, ktorý má 

šťastie vtedy, ak je zdravý a životaschopný, 
ale ak zdravie chýba, je to aj obdobie 
bolestivé a vyžaduje si pomoc a pochopenie 
okolia. čo všetko staroba obnáša, čo 
znamená, ako ju prežívať tak, aby starkí 
nemali pocity, že sú zbytoční  a spoločnosť 
čaká len na ich smrť, o tomto všetkom sa 
dočítate v publikácii. Nájdete tu v podstate 
návod na to, ako spríjemniť starým ľudom 
život, ako im ukázať, že Vám na nich záleží. 
Ale nájdete tu aj 
príklad ľudí, ktorí nie 
sú láskaví a dobrí ani 
v starobe, ale takí 
neboli ani v mladom 
veku. A potom im to 
život vracia naspäť 
tak, ako sa oni sami 
k iným chovali. 
Publikácia „Žijeme tu 
v pokoji a necítime 
sa osamelo“ 
vyjde  pod záštitou 
župana Žilinského 
samosprávneho 

kraja Ing. Juraja Blanára, ktorý má tiež 
k starobe úctu, a ktorý by mal byť aj 
krstným otcom publikácie. Nájdete tu 
rozhovory s odborníkmi na tému staroby 
a chorôb, ale aj návody ako starobu 
zmysluplne žiť a nielen s bolesťami 
prežívať a „čakať na smrť.“ Riaditeľka 
Zariadenia pre seniorov na Štúrovej 
ulici v Kysuckom Novom Meste v jednej 
z kapitol ďakuje všetkým, ktorí zariadeniu 
bezprostredne, ale aj sprostredkovane 
pravidelne pomáhajú. „Sú to ľudia, ktorí 
vždy pomôžu, keď ich oslovíme. Nie je 
im jedno, v akých podmienkach tu starkí 
a chorí žijú. A prispievajú nám nielen 
na rôzne rekonštrukčné práce, ale aj na 
kultúrne a spoločenské akcie a často aj 
medzi našich klientov prichádzajú. Lebo 
starkých poteší aj prítomnosť ľudí, ktorí sa 
ich opýtajú na ich zdravie, ktorí s nimi vypijú 
kávičku, alebo im donesú tabličku čokolády. 
Alebo si s nimi zašpásujú, či zatancujú, 

Vďaka kreatívnym ľuďom a štedrým sponzorom 
vznikla v Kysuckom Novom Meste kniha pre seniorov:

 „Žijeme tu v pokoji a necítime sa osamelo“
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Každý NOVÝ ZÁKAZNÍK

má prvý vstup aj s ukážkou tréningu

ZADARMO!

zjedia gulášik, zaspievajú si,..“ – hovorí Ing. Miriam Bugrová. V tejto 
súvislosti ďakuje najmä primátorovi Kysuckého Nového Mesta 
Ing. Jánovi Hartelovi a viceprimátorke Ing. Janke Svrčkovej, 
ktorí zariadenie nikdy neobídu (na snímke). Ak len troška môžu, 
snažia sa pomôcť. Nie ako funkcionári, ale v prvom rade – ako 
ĽuDIA. Na kultúrne akcie prídu prakticky vždy a venujú sa starkým 
v rozhovoroch, v spomienkach. Svojim prístupom dávajú jasne 
najavo – že všetci raz budeme (ak sa dožijeme) starí a že treba so 
starým človekom zaobchádzať s úctou. Oceniť jeho vytrvalú prácu 
pre spoločnosť, mesto, región, ktorú, keď boli pri sile, vykonávali. 
Dopriať mu zároveň – aspoň trochu znesiteľnú starobu, pretože to 
je obdobie zložité a náročné na zvládanie, ako po stránke fyzickej, 
ale aj psychickej. „Veľakrát som bola svedkom, keď vďační starkí 
v tomto zariadení hladkali ruku pani Ing. jane Svrčkovej alebo sa im 
zaleskla v očiach slza, keď im niekto povedal niečo pekné a láskavé. 
Mnohí totiž v živote dávali a rozdávali, pomáhali a teraz na starobu 
– mnohým zostal len domov dôchodcov. Lebo o nich nemá záujem 
vlastná rodina,  napriek maximálnej láske a starostlivosti, ktorú 
svojim deťom dávali,“ – hovorí Miriam Bugrová. Treba zdôrazniť 
aj ďalší aspekt, že publikácia o kysuckých senioroch by nevznikla, 
keby sa nenašli sponzori a tvorcovia obsahu, ktorí dali dielo dokopy. 
Akákoľvek myšlienka môže vzniknúť v konkrétny jav, dielo, ak 
sú financie, rozum, zosúladené názory, dobrá organizácia práce 
a jasný cieľ, zmysel. Potom vznikne aj konkrétny výsledok.  Vedenie 
Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb na Štúrovej 
ulici v Kysuckom Novom Meste v zastúpení Ing. Miriam Bugrovej 
riaditeľky ďakuje aj všetkým, ktorí prispeli prácou, finančne, 
či inou pomocou – teda svojim podielom na vydaní knižnej 
publikácie. Aj vďaka nim totiž publikácia po názvom: „Žijeme tu 
v pokoji a necítime sa osamelo“ vyšla! Po peňaženke sa „pľaskli“ 
a kysuckých seniorov a knihu finančne podporili:
Žilinský samosprávny kraj, Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo 
reg. časopisov „Helena“, KySUCKý ŽURNál, Štefan Kuba, 
poslanec Kysuckého Nového Mesta a podnikateľ z regiónu 
Dolných Kysúc, Ing. Alojz Balát, kysucký podnikateľ, projektový 
manažér, staviteľ MUDr. Jozef Borák, kysucký podnikateľ 
z oblasti zdravotníckej starostlivosti v regióne Dolných Kysúc. 
Títo boli hlavnými sponzormi knihy!
Ďalej vydanie publikácie podporili Slávka Mečárová, majiteľka 
svadobného salónu VENČEK v Kysuckom Novom Meste, mladý 
podnikateľ, športovec a majster Slovenska v kulturistike Jožko 
Riecky, majiteľ fitnescentra v Kysuckom Novom Meste, Ing. 
Renáta Michalková, prevádzkovateľka Reštaurácie Hotela 
Mýto, Gabriel Muška fotomajster a dlhoročný spolupracovník 
redakcie Vydavateľstva „Helena“, ktoré vydáva regionálne 
časopisy na Kysuciach a v okresoch južného Slovenska. 
Ďalej firma PIERON uhoľné sklady Kysucké Nové Mesto, Mgr. 

Radoslav Ježo z Jazykovej školy linqua v Kysuckom Novom 
Meste, manželia Erika a laco Červeníkovci z Nábytku NIKA 
v Kysuckom Novom Meste, Údržba mesta Kysucké Nové Mesto 
– Mgr. Dáša Jakubcová, spoločnosť ReVas – Renáta Vašinová – 
ekonomické účtovníctvo v Kysuckom Novom Meste, Relaxačno-
masážny salón „VIllA“, majiteľov Viktora a Aleny lukáčových, 
Dušan Mičian, poslanec Žilinskej župy a Kysuckého Nového 
Mesta, MUDr. Andrea Vanková – psychiatrička. 
V mene riaditeľstva Zariadenia pre seniorov na Štúrovej ulici 
chceme poďakovať aj starostom obci dolnokysuckého regiónu, 
do ktorého pôsobnosti vlastne zariadenie patrí, a ktorí prispeli 
nielen na vydanie knižnej publikácie, ale sa aj pravidelne zaujímajú 
o to, čo starí a chorí ľudia v tomto zariadení v Kysuckom Novom 
Meste potrebujú. Srdečná vďaka patrí najmä Vladovi Káčeríkovi, 
starostovi z Horného Vadičova, ktorý skutočne veľa pomohol 
tomuto domovu dôchodcov. Pán starosta ďakujeme! Starosta zo 
Snežnice – Janko Pokrivka, sa tiež nedal zahanbiť. Pomohol vždy, 
keď ho riaditeľka Bugrová oslovila. Ďalšie ďakujem patrí obciam 
a ich starostkám: Margite Šplhákovej z Poviny, ale aj Ing. Anne 
Mičianovej z Rudiny. A ešte jedno ďakujem patrí aj nesmierne 
vzácnemu človeku, obetavej žene s nadčasovým myslením 
a najmä so srdečným a praktickým postojom k životu nášmu 
každodennému, Mgr. Milade Chlastákovej, starostke Dunajova, 
ktorá ani nepatrí ako obec do regiónu Dolných Kysúc, ale Zariadeniu 
pre seniorov v Kysuckom Novom Meste neustále pomáha 
a podporila aj vydanie publikácie pre nich. Pani Miladka, moc si to 
vážime – a ďakujeme Vám! Aj Vašej obci – a Vašim občanom! Veľkú 
pomoc pri tvorbe textov z histórie zariadenia preukázala PhDr. 
Dušana Šinalová, vedúca knižnice v Kysuckom Novom Meste, ktorá 
odviedla skutočne profesionálnu prácu, rovnako tiež Mgr. Radoslav 
Ježo pri preklade úvodného textu do nemeckého jazyku. 

- redakcia -

Hlavní sponzori knihy:
Štefan Kuba, Ing. Alojz Balát, MUDr. Jozef Borák a ich spoločnosti
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Renáta Vašinová je 
konateľkou spoločnosti 
ReVas s.r.o. / Kancelária 
pre vedenie účtovníctva 
a poradenstvo na 
Belanského 193 v 
Kysuckom Novom 
Meste. Aby sme sa 
trošku viac dozvedeli 
o tom, čo je náplňou 
práce tejto spoločnosti, 
nechajme hovoriť 
samotnú konateľku. 
Hovorí Renáta Vašinová:
„Spoločnosť ReVas s.r.o. 
je síce  mladá firma, 
ale ja, ako  konateľ 
spoločnosti, mám za 
sebou veľa skúseností. S 
prácou účtovníčky som 

sa po prvý krát stretla  hneď po skončení gymnázia v roku 
1994, keď som nastúpila v žilinskej TELEVíZII SEVER .Tu som 
získala prvé praktické skúsenosti. Potom nastala menšia 
pauza počas materskej dovolenky. Popravde, nie úplne, lebo 
aj počas tohto obdobia som pomáhala svojim priateľom 
a známym s účtovníctvom. A pokiaľ chcete pracovať 
v takejto oblasti, tak stále musíte byť  „v obraze“ čo znamená: 

nepretržite študovať a sledovať platnú legislatívu. 
Po materskej dovolenke som nastúpila do  talianskej 
spoločnosti AQuACHEMIA s.r.o., ktorá sídlila v bývalých 
Považských chemických závodoch v Žiline. Mojim posledným 
zamestnaním bola firma KySuCA s.r.o. v Kysuckom Novom 
Meste, kde som získala najviac pracovných skúseností. Práve 
tu som sa oboznámila aj  so správou bytov a nebytových 
priestorov. Ak chce človek robiť kvalitné účtovníctvo, musí 
sa neustále venovať odbornej literatúre z tejto oblasti, ale 
aj konzultovať záležitosti s daňovým poradcom. Hlavnou 
činnosťou firmy ReVas s.r.o. je spracovanie účtovníctva 
pre fyzické osoby a  právnické osoby alebo  spoločenstvá 
vlastníkov bytov. To znamená: spracovanie jednoduchého 
aj podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky (fyzické 
a právnické osoby), ktoré podnikajú, alebo vykonávajú 
samostatnú zárobkovú činnosť alebo pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, ako 
napr. spoločenstvá vlastníkov bytov. Poskytujem účtovné 
poradenstvo pre svojich klientov, ale v nemalej miere aj 
pre iné fyzické a právnické osoby. V tomto roku som začala  
so školením podvojného a jednoduchého účtovníctva, 
zamerané so spracovaním účtovnej agendy, teda účtovných 
dokladov v ekonomických programoch.
o Ktoré najčastejšie chyby robia samotní podnikatelia, 
živnostníci, keď si sami robia účtovníctvo, daňové 
priznania?
- Táto práca, ako som už spomínala, si vyžaduje neustále 

„Naša spoločnosť spracúva účtovníctvo a poskytuje 
účtovné poradenstvo aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov“, 

hovorí Renáta Vašinová, konateľka spoločnosti ReVas v Kysuckom Novom Meste.

Prepojenie Kysuckej cyklomagistrály na 
Vážsku cyklomagistrálu 

(Stará Bystrica - KNM - Žilina)

MOJE PRIORITY

11
Dušan MičianDušan Mičian

Nezávislý kandidát na poslanca
Žilinského samosprávneho kraja

Podpora pri čerpaní dotácií podľa VZN ŽSK
pre občianske združenia a obce

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy
v našich obciach (čerpanie eurofondov)

Modernizácia školských zariadení 

Obnova kultúrnych pamiatok 
v našom regióne

(kaštieľov, galérií...)
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vzdelávanie sa V našom štáte je to tak, že zákon, ktorý sa 
schváli, neostane dlho v nezmenenej podobe, z čoho pre 
nás vyplýva neustále sledovanie legislatívnych zmien. 
A práve tieto neustále legislatívne zmeny nie sú osoby, alebo 
podnikatelia, ktorí sa rozhodli, že si sami spracujú účtovné 
doklady a vypracujú daňové priznanie, schopné usledovať 
tak ako firmy, ktoré sa účtovníctvom profesne zaoberajú. 
Práve tu najčastejšie dochádza k ich pochybeniu. Áno, sme 
ľudia a nie stroje. Ľudia sa mýlili aj sa mýliť budú. ja svojim 
klientom po podpísaní zmluvy za vedenie účtovníctva 
zároveň zaručujem zodpovednosť za svoju prácu, za 
účtovníctvo, ktoré som im spracovala, a pre tento dôvod 
mám ako firma s poisťovňou  uzavreté poistenie Profesijnej 
zodpovednosti za škodu. fyzické alebo právnické osoby 
(ďalej len účtovné jednotky) si často myslia, že tým, že 
si účtovníctvo dajú  spracovať niekomu inému, strácajú 
svoju vlastnú zodpovednosť. Ale to nie je celkom pravda. 
Zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov § 5 nám povoľuje, že účtovná jednotka môže 
poveriť vedením svojho účtovníctva inú právnickú alebo 
fyzickú osobu, ale týmto poverením sa účtovná jednotka 
nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie 
a predloženie účtovnej závierky a za preukázateľnosť 
účtovníctva v rozsahu podľa tohto zákona. Preto je dobre, 
aby podnikateľské subjekty , ktoré dávajú spracovať svoje 
účtovníctvo niekomu inému, si toto riadne ošetrili zmluvou 
o zodpovednosti za správnosť účtovného spracovania. 
Pretože inak sa vystavujú, že ak im nájde daňový úrad 
napríklad v daňovom priznaní chyby, finančným trestom, 
ktoré budú musieť uhradiť z vlastného vrecka. Pokiaľ 
účtovník garantuje svoju prácu a má uzavreté aj poistenie 
o profesijnej zodpovednosti za škodu, na vyplatenie takejto 
pokuty slúži práve poistka a fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá si objednala služby takto poistenej účtovníckej firmy sa 
nemá čoho báť, pretože následky, teda pokutu za nesprávne 
spracovanie účtovníctva, znáša účtovnícka firma. V nemalej 
miere by si mali účtovné jednotky uvedomiť, že to, čo je 
daňovým výdavkom alebo nákladom u jedného, nemusí byť 
daňovým výdavkom alebo nákladom u druhého.
o Zaujímavou oblasťou Vašej spoločnosti je, že 
vykonávate, resp. spravujete účtovníctvo a ekonomickú 
agendu aj pre spoločenstvá bytov. Ozrejmime verejnosti 
najprv vo všeobecnosti, čo to je vlastne spoločenstvo 
bytov?
Ak sa vlastníci bytov rozhodnú, že sa o svoj dom budú 

starať sami, musia podľa zákona 
založiť Spoločenstvo vlastníkov 
bytov. Spoločenstvo vlastníkov 
bytov je právnická osoba , ktorá 
spravuje spoločné časti bytového 
domu a  nebytové priestory, 
ktoré sú v spoluvlastníctve 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov. Spoločenstvo si samo  
zabezpečuje plnenia spojené s 
užívaním bytov a nebytových 
priestorov.
Orgánmi spoločenstva sú 
predseda, rada, zhromaždenie 
a iný orgán, ak tak ustanoví 
zmluva o spoločenstve .Rada 
je dozorný orgán spoločenstva, ktorá ma najmenej troch 
členov. členom  rady môže byť iba vlastník bytu, alebo 
nebytového priestoru obytného domu. 
Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov  a tí sa podieľajú 
na dôležitých rozhodovaniach svojimi hlasmi. V zákone sa 
píše, že zhromaždenie, teda vlastníci bytov, okrem iného 
schvaľujú zmeny zmluvy o spoločenstve, rozpočet, ročnú 
závierku a vyúčtovanie úhrad, výšku mesačných platieb 
za správu a výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby 
a opráv a tiež rozhodujú o použití peňazí v tomto fonde. 
Volia a odvolávajú predsedu a členov rady a robia ďalšie 
dôležité rozhodnutia. Keď  sa na to pozrieme, všetky dôležité 
rozhodnutia robia vlastníci bytov a nebytových priestorov. 
Podľa môjho názoru spoločenstvo vlastníkov bytov je 
v každom smere priehľadnejšie, ekonomickejšie  a informácie 
napr. o spotrebe energií alebo informácie o použití 
finančných prostriedkov z fondu prevádzky a údržby opráv  
bytového domu,  sú každému vlastníkovi  dostupnejšie. 
Spoločenstvo si napr. samo riadi  svoje finančné prostriedky 
na bankovom účte. Prístup k ním má iba zvolená osoba 
vlastníkmi bytového domu. Cena za vedenie  účtovníctva 
pre právnické osoby ako spoločenstvá vlastníkov bytov sa 
pohybuje od 3,- do 5,- € jedného  bytu za mesiac. Cena sa 
vždy odvíja od spôsobu vedenia účtovníctva, t.j. jednoduché 
alebo podvojné účtovníctvo alebo aj od spracovania ročného 
vyúčtovania, spojeného s užívaním bytov a nebytových 
priestorov.  

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška
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 Hovorí majiteľka – Slávka Mečárová:
- Aktuálny trend sa už viac rokov nejako špeciálne nemení. 
Žena musí vždy skôr zvážiť, čo si môže dovoliť a čo nie. či už 
k svojmu veku, postave alebo udalosti. Rozhodne netreba 
podceňovať však kvalitu materiálu, napríklad šifon, krajka, 
organza, tyl. Moderné sú ako úzke, tak aj široké línie sukni-
čiek. Ako som už spomínala, pri voľbe šiat, či už spoločen-
ských alebo svadobných, treba prihliadať aj na výšku a tvar 
postavy, ale nepodceňujte ani typ pleti. Každá žena je pekná 
svojim spôsobom a šaty by mali ešte viac umocniť, zvýrazniť 
jej krásu. V súčasnosti je vo veľkej obľube naďalej antický 
štýl šiat z jemných materiálov a rôznych farieb, vzorované 
alebo jednofarebné. Živôtiky bývajú dozdobené 3D krajkou, 
swarovským kryštálom alebo jemne vyšívané a pokiaľ ide 
o dĺžku šiat, je to individuálne, tiež treba prihliadnuť na typ 

postavy, nohy, boky. Nie každá žena si môže dovoliť krátke 
šaty! Osobne krátke šaty doporučujem na menšie rodinné 
oslavy, menšie spoločenské udalosti alebo firemné recepcie. 
Stužková je vstupom do dospelosti. je to vážny a slávnostný 
okamih života mladých 
ľudí aj ich rodičov a tu 
jednoznačne doporu-
čujem dlhé šaty. Ale tiež 
to neprehnať, čo sa týka 
štýlu, či vzhľadu šiat, aby 
maturantka nevyzerala 
staršie, resp. ako dáma  v 
rokoch.

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

Kysucké Nové Mesto

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

tel. 041/4216417, 0907/613939

Prichádza sezóna stužkových a zimných zábav, radovánok a plesov. 
Ako je na túto skutočnosť pripravený Salón a požičovňa 

svadobných a slávnostných šiat „Venček“ v Kysuckom Novom Meste?
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Vo štvrtok 10. októbra zasadlo za stôl v Dome kultúry KNM 
päť vzácnych žien. Išlo o dámy nominované do ankety Žena 
roka 2012. Ich prácu, zodpovednosť a sociálne cítenie si vši-
mli ich priatelia a známi a zaslali anketový lístok do tejto sú-
ťaže s uvedením dôvodov, prečo práve tieto ženy si zaslúžia 
ocenenie.
Viera Masaryková je dôchodkyňa, ktorá sa aktívne zapája 
do činnosti v obci Kysucký Lieskovec, v ktorej žije. je dlho-
ročnou členkou Únie žien Slovenska, predsedníčkou občian-
skeho združenia Lieskovec a ujala sa aj vedenia folklórnej 
skupiny. Oživila tradície, nacvičili nové choreografie a súbor 
tak získal uznanie doma i v zahraničí. Pričinila sa o výstavbu 
krížovej cesty, pomáhala pri organizovaní prác, získala finanč-
né prostriedky apod. 
Vieru Masarykovú predstavil ako prvú 
nominovanú ženu moderátor poduja-
tia PaedDr. Pavol Zátek. Po nej nasle-
dovali ďalšie:
Jolanka Králiková vyštudovala zdra-
votnú školu v Ružomberku, do nášho 
mesta ju zaviala práca ambulantnej 
sestry. Neskôr robila aj sestričku 
v materskej škole. jej túžba mať veľa 
detí nebola naplnená a jej syn bol 
dosť chorľavý, tak ostala s ním doma. 
Ostatné ženy k nej, ako k starostlivej 
sestričke, začali vodiť svoje deti. Stara-
la sa o ne s láskou a trpezlivosťou, hoci 
niektoré boli aj postihnuté. Náhrad-
nou mamou sa stala počas 30 rokov 
pre stovku detí. Naše mesto zviditeľ-
nila v zahraničí aj vďaka ručným prá-
cam a netradičnému koníčku výrobe 
ozdôb z rybacích kostí. Pracovala 
v červenom kríži Slovenska a Únii žien 
Slovenska.
Ing. Mária Doová, útla žena, je mami-
nou 7 detí. je mimoriadne starostlivá, 
obetavá a akčná. Svoje deti podporuje 
vo vzdelávaní aj mimoškolských ak-
tivitách. jej deti aktívne korčuľovali, 
tancovali a navštevovali ZuŠ. Sú to nadané a talentované deti 
najme vďaka neuveriteľnej energii vlastnej mamy, ktorá ka-
riéru v práci obetovala svojej rodine a predovšetkým deťom.
Margita Šplháková žije v Povine a aktívne sa zapája do ve-
rejného života už niekoľko desaťročí. už ako 21-ročná sa stala 
poslankyňou vtedajšieho Miestneho národného výboru, ne-
skôr aj poslankyňou Krajského národného výboru v Banskej 
Bystrici a členkou krajskej dopravnej komisie, a tak sa priči-
nila o opravu a vybudovanie miestnych komunikácií. Ako 
tajomníčka MNV sa zaslúžila o rozvoj kultúry a rekonštrukciu 
kultúrneho strediska v obci. Drží rekord najdlhšie pôsobia-
cej starostky v Žilinskom kraji, už od roku 1988 (vtedy ako 
predsedníčka MNV). V jej prípade nejde však len o funkcie 
a budovanie obce, je to aj veľmi ľudská žena. už ako mladá sa 
starala o opustenú pani so sklerózou multiplex, neskôr o dô-
chodkyňu po mozgovej príhode, postihnutého opusteného 
muža a pod. Vďaka svojmu kuchárskemu umeniu napiekla 
koláče na množstvo svadieb v dedine.
Ing. Jana Svrčková žije v Budatínskej Lehote. Po absolvova-
ní Gymnázia v KNM nastúpila na VŠE v Bratislave. Štúdium 
ukončila úspešne aj napriek tomu, že sa už starala o malú 
dcérku. Neskôr nastúpila na štúdium vedeckej ašpirantúry v 
SAV. Po revolúcii okúsila chlieb podnikateľskej práce a riadila 
65 zamestnancov obľúbeného Hotela Kysuca a Motorestu 
Skalka. Neskôr sa stala prednostkou Okresného úradu v KNM, 
zo štátnej správy odišla do samosprávy, kde pôsobí dodnes: 

najskôr ako prednostka MsÚ a od roku 2007 ako zástupkyňa 
primátora mesta. Od roku 2001 je okrem poslankyne MsZ aj 
poslankyňou ŽSK. Vďaka tejto práci sa vždy snažila podať po-
mocnú ruka každému, kto to potreboval a starala sa o zlep-
šenie životných podmienok občanov v Budatínskej Lehote aj 
KNM, často na úkor času, ktorý mohla stráviť s dcérami.
Posledná z nominovaných nebola zo zdravotných dôvo-
dov prítomná. Mgr. Ľudmila Fábiková pracovala od roku 
1973 v Únii žien Slovenska (predtým Slovenský zväz žien), 
ktorej bola predsedníčkou. Zapájala sa do verejného ži-
vota, bola členkou výboru jednota a poslankyňou MsZ. 
Ako pedagogička sa venovala deťom aj mimo vyučovania. 
V tomto roku oslávila životné jubileum 80 rokov.

Po predstavení všetkých žien sa odišla porota radiť do zákuli-
sia. Predsedníčkou bola Ing. Anna Grigová zo ZO ÚŽS Rudina, 
členkou boli Zdenka Stuchlíková z OO ÚŽS a Bc. Katarína 
Adámková zo ZO ÚŽS Povina. Mužov zastupovali Bc. juraj 
čierňava, riaditeľ MKŠS KNM a Dušan Mičian, poslanec MsZ 
KNM a ŽSK.
čas rozhodovania poroty a celé podujatie svojimi vystúpe-
niami spestrili učiteľský spevácky zbor ZuŠ KNM, folklórny 
súbor Nábrežníček a jedľovina, dievčatá z tanečného oddielu 
ZuŠ KNM, talent novej Európy Denis Dubjel a spevácky súbor 
seniorov Kysuckí junáci.
Úloha prezradiť meno víťazky pripadla predsedníčke poroty. 
Tá skonštatovala, že to bola veľmi ťažká úloha a členovia 
poroty sa dlho nevedeli zhodnúť práve preto, že mali pocit, 
že ocenenie by si zaslúžila každá z nominovaných. Ale 
nakoniec sa diváci dozvedeli meno víťazky druhého ročníka 
ankety Žena roka. Stala sa ňou Margita Šplháková z Poviny. 
Cenu jej odovzdali Ing. ján Hartel, primátor mesta, Bc. juraj 
čierňava, riaditeľ MKŠS KNM, Anna Kečková, Žena roka 2011, 
Ing. Anna Grigová, predsedníčka poroty a Zdenka Stuchlíko-
vá, predsedníčka OO ÚŽS KNM. Srdečne jej poblahoželali aj 
ostatné dámy a najbližší. Slávnostné vyhodnotenie ankety 
tak bolo na konci, všetci si pochvaľovali myšlienku podujatia, 
ktoré organizuje Okresná organizácia ÚŽS v spolupráci so 
základnými organizáciami ÚŽS okresu KNM a Mestským kul-
túrno-športovým strediskom KNM.

„Ženou roka“ za región Dolné Kysuce sa 
stala Margita Šplháková, starostka Poviny
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Pán doktor, chcela by som sa opýtať, aký je najvýhodnejší vek, resp. najzodpovednejší – už kritický vek pre 
ženu, keď sa rozhodne mať dieťa? Moja dcéra toto rozhodnutie stále odkladá, vraj má čas, ale už to zachádza až 
do krajností, pretože aj zať sa nevie s týmto sústavným odkladom zmieriť a dochádza ku vážnym manželským 
kolíziám. Kvôli tomu, že on si chce založiť rodinu, ale dcéra ešte nie. Chce cestovať, žúrovať, ako ona hovorí – na 
starosti má ešte dosť času. Obaja sú pritom zdraví, zamestnaní. Zať má 35 rokov, dcéra 34. Možno na Vaše rady 
dcéra dá, a zvlášť, keď jej vysvetlíte riziká neskorého tehotenstva. Samu ma veľmi hnevá, že je takáto ľaho-
stajná, že žije iba pre súčasnosť a ľúto mi je aj zaťa, ktorý je veľmi citlivý a slušný človek a chlap na správnom 
mieste. Práve takíto ľudia by mali privádzať na svet deti, pretože sú zodpovední. Snáď Vaše rady dcére pomôžu.

V poradni u gynekológa:   Kedy priviesť na svet dieťa?

Odpoveď na otázku našej čitateľky - má potrebu vytvorenia niekoľkých 
„pododpovedí“.
Otázka, ak by mala spĺňať celú informáciu k širokej populácii, je nielen 
zodpovedanie medicínskeho stavu kritiky ku veku a tehotnosti.
 Štatistické čísla žien, ktoré prvýkrát privádzajú svoje dieťa na svet, sú odlišné 
v krajinách s rôznou ekonomickou stabilitou, na čo vplýva kvalita sociálneho 
programu a  kvalitné a dostupné medicínske zabezpečovania pred , počas a 
po pôrode. Paradoxne ekonomicky silnejšie krajiny s dobrými programami 
majú vekové hranice  žien s prvou tehotnosťou  vyššie ako ekonomicky 
menej stabilné krajiny. Samozrejme, nemalú úlohu v rozhodovaní sa pre 
plánovanie tehotnosti vyplýva aj z historicko-spoločenského povedomia a 
kultúrneho povedomia národa.
Hovorí sa, že:
”Biologické hodiny tikajú a svojím odbíjaním upozorňujú ženu na 
prebúdzanie do materinského pudu”.
 V minulosti táto - často pretraktovaná veta o biologických hodinách 
budúcich matiek, je odtláčaná racionálnym /rozumovým../ pohľadom na 
starostlivosť o dieťa, deti a ich popôrodné zabezpečenia a zabezpečovania vo 
výžive, vzdelaní a v príprave do života.
Životné náklady spojené so starostlivosťou o dieťa, rodinu, ich zabezpečenie 
posúvajú prvé myšlienky žien na prvú tehotnosť už aj u nás /nielen v 
ekonomických vyspelejších krajinách../ do vyššieho veku, t.j. nad 30-ty 
rok života ženy a posúvajú plánovanie počtu detí do nižších čísel, dva, 
maximálne tri.
Značné a nezanedbateľné kritérium v rozhodovaní sa samotnej ženy v pláne 
na tehotnosť  je aj  práca, kariéra, ekonomická sebestačnosť a schopnosť  
postarať  sa o rodinu sama, a tým naplnenie tejto skutočnosti hraničí s vyšším 
vekom ženy aj okolo 35-eho roku života.
Tento filozoficko-ekonomický aspekt skutočnosti vzťahu veku ženy ku plánu 
prvej tehotnosti na jednej strane, má aj hodnotenia medicínsko-zdravotnícke 
na druhej strane. Všeobecne sa píše, že “vrcholom ťaženia funkcie vaječníka u 
ženy v tvorbe vajíčok ku splodeniu potomka, je vek 30 rokov, potom rezervná 
kapacita tejto skutočnosti klesá.”
To je určite dôležité, to – čo urobí tehotnosť. 

Ďalším uhlom medicínskeho 
pohľadu sú schopnosti 
organizmu reagovať na 
vyvíjajúcu sa tehotnosť, 
tehotenské zmeny, ktoré 
individuálne organizmus 
ženy znáša ako fyzicky tak  aj 
psychicky. To znamená, že 
častejšie sú popisované stavy, 
ochorenia, ktoré tehotnosť 
vo vyššom veku ženy, napr. 
po 35-om roku zhoršuje. 
Kvalita medicínskeho stavu, 
monitorovania tehotnosti a tehotných dokáže zabezpečovať dostatočnú 
opateru o tehotné vo vyššom veku života, predvídať nepriazne a ohrozenia - 
ako tehotných žien,  tak aj  ešte nenarodených detičiek. 
Nezanedbateľný je vyšší výskyt dedičných ochorení detí / Downova 
choroba... atď / ženám vo vyššom veku /po 35-tom roku života, kde sú 
vyčíslené štatistické nepriazne týchto chorôb.
Samozrejme, treba myslieť aj na to, že v súčasnosti existuje - vzájomné 
priaznivé  prelínanie sa - “štatisticky 
horšieho veku ku plánu prvej 
tehotnosti u žien  a  podstatne 
lepšiemu medicínskemu poznaniu 
tehotnosti, jej monitorovaniu, ako aj 
vo vzťahu ku pôrodu a komplikáciám 
pôrodu”. 
Najdôležitejším v živote každej ženy 
je jej individuálny prístup – pre 
plánovanie rodiny – ale pupočnou 
šnúrou zároveň v spojení s kvalitou 
partnerského vzťahu, vzájomnej 
podpory, chápania a pocitu istoty.

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... 

Z dôvodu zverejnenia volebnej inzercie v tomto čísle redakcia nezverejňuje 
obľúbené poradenské rubriky. Týmto sa zároveň čitateľom ospravedlňujeme. 

-šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu-

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Daniela Pinčiarová
mobil: 0905 345 800

pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk

martincekova@kpas.sk
www.kpas.sk

PharmDr. Štefan Grešák
lekáreň Sv. lukáša

Belanského 297
Kysucké Nové Mesto

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

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

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ústav lekárskej kozmetiky

Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk

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

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  
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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

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
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Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk

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.

Obedové menu každý deň, vrátane víkendov 3,20- €
Objednajte si u nás rodinné, spoločenské, firemné akcie.

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900


