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20 rokov
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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

Chcete meniť okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
kvalita, rýchlosť vybavenia objednávky, Vaša spokojnosť!

Ako 
v Hornom Vadičove 

máj stavali..., str.11.

Peter Kačeriak z „Reštaurácie 
u svätého Jakuba“ v Kysuckom 
Novom Meste Vás pozýva ochutnať 
kvalitné jedlo a nezabudli ani 
na tých, ktorí sú hendikepovaní, 
reštaurácia má totiž aj bezbariérový 
prístup, str. 4.

„Našim klientom 
ponúkame elegantné 
priestory, profesionálnu 
obsluhu, zabezpečíme 
cattering aj mimo našej 
prevádzky – v prostredí 
Vašich domovov“, hovorí 
Ing. Renáta Michalková 
z reštaurácie Mýto 
v Kysuckom Novom 
Meste, str. 15.

„Mojim prvoradým 
poslaním je 
zabezpečiť pre 
našich občanov 
pokojné bývanie, 
bezpečnosť, 
príjemné 
prostredie, ako aj 
kultúrne vyžitie“, 
hovorí Miroslava 
Ondreášová, 
starostka z Dolného 
Vadičova, str. 13.

www.zurnaly.sk



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

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

MÄSO
ÚDENINY

Marcel Svrček
tel.: 041 421 46 67 
Komenského 1287
Kys. Nové Mesto

otváracie hodiny:
00ut.-št. 7 - 16 00 hod. 

00 piatok 7 - 1700 hod.
30 sobota 6 - 12 00 hod. 

• vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych druhov
• chutné mäsové výrobky – nárezy, salámy

klobásy, jaternice, paštéky...
• ponuka bezlepkových potravín

• pečené prasiatka na rodinné a firemné akcie 
podľa vašich objednávok
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NA CELÝCH 

24 
MESIACOV!

Ak už od nás máte Pevnú linku, zoberte si k nej aj Magio Internet s televíziou 
a spolu máte všetky tri služby v Chytrom balíku len za 20 € mesačne, a to počas 
celých 24 mesiacov. Je chytré mať všetko pokope.

CHYTRÝ BALÍK 
SA OPLATÍ!

Ponuka platí do 30. 6. 2014 pri uzavretí Zmluvy o balíku s 24-mesačnou viazanosťou v uvedenej kombinácii programov jedného účastníka a na jednej adrese umiestnenia. Uvedené ceny sú mesačné. 
Cena služby nezahŕňa aktiváciu a nájom Magio Boxu. Podrobné akciové podmienky sú uvedené v Akciovom cenníku pre poskytovanie služieb pevnej siete. Viac info na telekom.sk

Telekom Centrum Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 2 731
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Peter Kačeriak vyštudoval odbor 
„kuchár s maturitou“  a popri 
zamestnaní si dokončil certifikát 
na prácu čašníka.  Študoval v Žiline 
na Hlinách na Strednom odbornom 
učilišti  spoločenského stravovania. 

Po skončení školy vyskúšal 
pracovať v niekoľkých žilinských 
reštauráciách. V roku 2004 sa mu 
podarilo odísť pracovať do Grécka na 
Krétu , kde nazbieral mnoho nových 
a užitočných skúseností, ktoré vie 
využiť vo svojej každodennej práci 
ako šéf reštaurácie.  V roku 2007 
pracoval aj v Moteli Skalka a ako on 
hovorí: „Spoznal som super kolektív 
ľudí, s ktorými  bola práca skutočným 
koníčkom. Touto cestou by som sa im 
rád poďakoval za všetko pekné, čo 

sme spolu prežili...“.
o Ako ste sa dostali 
k možnosti prevádzkovať 
terajšiu „Reštauráciu u sv. 
Jakuba“ v KNM?
Hovorí Peter Kačeriak:
- V roku 2011 ma oslovil 
vtedajší pán farár Pavol Mazúch  
s ponukou otvorenia kaviarne, 
prípadne  reštaurácie. Bola 
to pre mňa veľká výzva. Ísť, či 
neísť do toho...? Nechal som si 
to prejsť hlavou. Som veriaci 
mladý človek, ktorému Boh ukázal, 
že náhody neexistujú, preto som 
sa chopil tejto šance a som rád, že 
som sa takto rozhodol. Reštaurácia 
dostala meno po patrónovi tejto 
farnosti, t.j. svätý Jakub.
o Aké možnosti reštaurácia 
poskytuje hosťom? Čo všetko 

viete zabezpečiť? Aké 
jedlá ponúkate? Sú aj 
pre diabetikov, resp. 
vegetariánov, alebo sú 
tieto v rámci ponuky?
- Reštaurácia je otvorená 
pre verejnosť od 4.apríla 
2011. Priestory sú 
doladené obrazmi  s 
náboženským motívom. 
Kapacita reštaurácie je 50 
miest. Ponúkame denné 
menu za 3,10€, z ktorého 
si môžete vybrať z dvoch 

polievok a piatich hlavných jedál. 
Je možnosť pripraviť v rámci menu 
aj bezlepkové jedlo, po dohovore s 
personálom. V ponuke máme aj mnoho 
iných jedál, len ich treba prísť vyskúšať. 
Organizujeme rodinné oslavy, firemné 
posedenia, birmovky, prvé sväté 
prímania, kary, promócie  s možnosťou 
využitia bohatej ponuky švédskych 
stolov. Akcie usporadúvame nielen v 
reštaurácii, ale po dohovore s vedúcou 

„Reštaurácia u svätého Jakuba“ v Kysuckom Novom Meste na Jesenského ulici 
ponúka kvalitné jedlo svojim zákazníkom a nezabudla ani na tých, ktorí sú 

hendikepovaní, má totiž aj bezbariérový prístup. 
Prídite si vychutnať dobré jedlo a príjemnú atmosféru všetci!



Máj, mesiac je lásky času, každý rok sa 
opakuje, 
ukazuje sveta krásu a deň zrodu znova tu je.
Prišiel v šate kytíc pestrých, sem-tam vráska, 
sivý vlas, 
to je žitia filmu prestrih, láska, tá je predsa 
v nás...

Posledný aprílový deň patrí stavaniu 
májov... Aj keď táto milá tradícia v očiach 
našej mládeže stále viac upadá, my sme 
si túto jarnú akciu  v našej dedine nene-

chali ujsť.
Za asistencie chlapov z dediny sme 
strom zrezali, ošúpali a pripravili 
na slávnostné postavenie. Korunu 
ihličnatého stromu sme ozdobili 
stuhami z krepového papiera.
Stavanie mája sme zahájili o 17:00 
hodine za sprievodu hudobnej sku-
piny „Sme Tu“ pod vedením pánov 
Jána Zajaca a  Jána Mieresa.

Následne skupinu „Sme Tu“ vy-
striedal Tibor Poštek z hudobnej 
skupiny Royal, ktorý vytváral skvelú 
atmosféru s harmonikou a spevom.
Tradíciu stavania mája si nenechali ujsť 
ani občania dediny, od detičiek až po 
mamičky, či babičky.
Výborná zábava spojená s hudbou a 
tancom trvala až do neskorých večer-

ných hodín.
Na záver 
sa chcem 
poďakovať 
všetkým dob-
rovoľníkom, 
ktorí nám 
pomohli pri 
stavaní mája.

pripravila: 
Lucia Alena 

Dudeková

centra voľného času sv. Jakuba, môžete 
využiť taktiež veľkú sálu. Počas osláv, 
posedení, sa môžu deti hrať v detskej 
herni, prípadne vonku na ihrisku.
o Čo ešte zaujímavé ponúkate ako 
služby vo Vašej reštaurácii?
Akceptujeme platbu všetkými 
stravnými lístkami, naša reštaurácia má 
bezbariérový prístup.
Sme reštauráciou pre širokú verejnosť, 
do ktorej sa môže prísť najesť každý 
človek, balíme jedlo so sebou, 
ponúkame Vám vždy čerstvé palacinky 
a na leto pripravujeme ponuku rôznych 
zmrzlinových pohárov. Tešíme sa naozaj 
na návštevu Vás všetkých! 
o A Vaše slová na záver: 
- Nielen z chleba žije človek, ale z 
každého slova, ktoré vychádza z Božích 
úst. (Mt 4,4) 
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Stavanie mája v Povine pod taktovkou Lucie Aleny Dudekovej

3,10 €

Otvorené: pondelok až štvrtok od 10:00h do 17:00h, piatok od 10:00h do 21:00h, 
sobota a nedeľa je určená len na vopred objednané akcie. Nájdete nás na 

Jesenského ulici 2928 v Kysuckom Novom Meste, 
tel: 0911 822 797; web: www.ujakubaknm.sk; email: restauracia@ujakubaknm.skpýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ; foto: Gabo Muška
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V minulom čísle Kysuckého Žurnálu sme pod titulom „Šéfovia SBD v Kysuckom Novom Meste by sa nemali 
cítiť urazení, ak ich členovia kritizujú, skôr by to mala byť výzva, ako veci pružnejšie a efektívnejšie 

riešiť“, zverejnili redakčný materiál, ktorý nadväzoval na článok o SBD zo septembra minulého roku, kde 
na otázky redakcie odpovedal jeden z členov SBD v Kysuckom Novom Meste, bývalý funkcionár SBD 
Ing. Balát. V súvislosti s mnohými ohlasmi a tipmi od čitateľov v KNM, občanov k tejto problematike, 

a v záujme informovanosti a objektivity, sme ich podnety zosumarizovali do šiestich otázok, ktoré sme 
zverejnili a prostredníctvom riadnej pošty doručili všetkým členom Zhromaždenia delegátov SBD v KNM, 

Predstavenstvu SBD KNM a aj vedeniu SBD KNM -  k vyjadreniu sa. Pre tých, ktorí si už nepamätajú, aké 
otázky sme smerovali do vedenia SBD v KNM, ich opätovne zverejňujeme.

Otázky, ktoré verejnosť zaujímajú, sú nasledovné:
1. Akým systémom, spôsobom, sa vyberajú dodávatelia rôznych služieb a prác pre SBD v Kysuckom Novom Meste? Aj 
keď SBD nie je štátnou a verejnou inštitúciou, je to veľký kolos, zgrupuje pod správu  2015 bytov a „točia sa tu“ veľké financie. 
Práve preto je rozhodujúce efektívne nakladanie s peniazmi všetkých členov SBD. Ak sa vyberajú dodávatelia služieb a prác, 
mal by takýto výber byť čo najobjektívnejší a najefektívnejší, aj transparentný. Najobjektívnejšie je to práve vypísaním verejnej 
obchodnej súťaže. Robí takúto prax Predstavenstvo SBD alebo sú zákazky a objednávky zadávané firmám priamo, teda 
konkrétnemu subjektu bez výberového konania? Hovoríme teraz napríklad o výbere dodávateľa pri zatepľovaní činžiakov, pri 
údržbe výťahov, havarijnej službe, elektriky, o poistení budov v správe SBD, hovoríme o zabezpečovaní rôznych druhov opráv 
v činžiakoch - na rozvodoch, potrubiach. Viacerí občania totiž kriticky hovoria, že takéto služby a zákazky vykonávajú pre SBD 
v KNM stále tie isté, alebo rovnaké subjekty. Aká je pravda? Dnes je obrovská konkurencia firiem a doslova „boj o zákazníka“ 
SBD je lukratívny zákazník pre každú firmu a práve pre tento fakt by verejné súťaže v činnosti SBD nemali chýbať, aj keď im to 
zákon neprikazuje! V praxi sa totiž často na Slovensku stretávame s tým, že ak sa zákazky – objednávky na služby  zadávajú 
firmám priamo – bez súťaže, vytvára sa priestor na korupciu, a to aj v takých spoločnostiach, akými sú bytové družstvá, 
teda nielen v štátnej správe. Za „dobré obchody“ sa zvyknú dohodiť potom provízie tomu, kto dodávateľa vybral, a o tom 
nemusí ani Zhromaždenie delegátov SBD vedieť, nakoľko rokovanie s možnými dodávateľmi predrokuje väčšinou predseda 
Predstavenstva SBD. Samozrejme netvrdíme, že sa tak deje v KNM, ale faktom ostáva, že takéto praktiky sú na Slovensku nie 
cudzie vrcholovým šéfom rôznych inštitúcií! Ako teda funguje objednávanie prác pre SBD v Kysuckom Novom Meste?
2. Predaj bytu v Kysuckom Lieskovci o podlahovej ploche 72,68 m2 za cenu 10 000 €:, ak sa už SBD rozhodlo ho predať, 
prečo ho najprv neopravilo, nezrekonštruovalo, na čo stačil menší spotrebný úver (10 000-12000 Eur), čo si vybavuje pre 
potreby rekonštrukcie vlastného bytu aj bežný občan, takže pre SBD je takýto úver z pohľadu obratu financií, ktorými 
disponuje, zanedbateľný fakt, resp. rozhodne by takýmto kolosom, ako je SBD, malý spotrebný úver neotriasol, ale na druhej 
strane po rekonštrukcii spomínaného bytu sa tento mohol odpredať za troj až štvornásobne vyššiu cenu, teda nielenže by 
ostalo na vrátenie úveru, ale SBD by získalo do pokladne troj až štvornásobok sumy, ktorú získalo predajom zničeného bytu.  
Prečo šéfovia SBD nerozmýšľajú trochu viac ekonomickejšie, veď ide o zhodnocovanie majetku SBD a tým doplnenie financií 
do pokladne SBD?
3. Ako sa vedenie SBD stará o to, aby sa poplatky za výkon správy bytov pre členov SBD nezvyšovali? Má v zálohe 
aj nejaké nové možnosti získavania financií do pokladne? Lebo, ak celá správa SBD funguje len na princípe, že sa platí 
iba z poplatkov radových členov SBD a nie je pripravený žiadny progresívnejší model rozvoja SBD do budúcnosti, aby sa 
rozširovali zdroje príjmov do pokladnice SBD, je to žalostne málo. Jednou z fatálnych chýb pre SBD v Kysuckom Novom Meste 
bol odpredaj káblovej televízie, z ktorej plynuli pre SBD príjmy, k tejto problematike sa vrátime ešte neskôr – pozn. redakcie,  
ale občanov zaujíma, ako chce bytové družstvo nahradiť stratu príjmov z káblovej televízie v rozpočte? Bude to opäť riešiť 
zvyšovaním poplatkov za správu SBD pre jednotlivých členov SBD a ich rodiny? 
4. Neuvažuje SBD v Kysuckom Novom Meste o výstavbe napríklad nájomných bytov pre mladé rodiny? Zisťovalo 
vôbec takéto možnosti? Má pripravené aj nejaké podmienky pre takúto činnosť, napríklad pozemky? Pretože na Slovensku 
sa niektoré bytové družstvá pustili aj do takýchto investičných akcií a samotné SBD v KNM má v predmete činnosti družstva, 
podľa zápisu v Obchodnom registri aj vykonávanie bytových stavieb. Aké plány teda do budúcnosti na rozvoj a zhodnotenie 
majetku SBD má pripravené súčasné vedenie SBD v KNM? (Len pripomíname, že podľa našich zistení z piatich zapísaných 
činností v Obchodnom registri už SBD v KNM totiž dve vôbec nevykonáva: nestavia byty a odpredalo televízne a káblové 
rozvody, teda neprevádzkuje vlastnú televíziu.)
5. Otázka odmien: Ak má SBD v Kysuckom Novom Meste neustále problémy s financiami a neustále o tom hovorí, najmä 
ako o dlhoch z minulosti, ktoré zanechali predchodcovia, a teraz musí tieto dlhy splácať, potom od takéhoto stavu by sa 
malo odvíjať aj odmeňovanie kolektívu funkcionárov SBD a pracovníkov SBD. V súkromnej sfére to funguje tak, že ak firma 
neprodukuje zisky, tak bežné financie používa na zaplatenie bežných pohľadávok na správu, základné platy zamestnancov, 
teda na bežný chod organizácie, ale určite nerozdeľuje odmeny! Ako je možné potom, že odmeny za posledné roky pre 
Predstavenstvo SBD a ďalších funkcionárov vzrástli oproti roku 1998 - 10krát a viac? Ak SBD neprodukuje zisk,  z čoho sú tieto 
odmeny vyplácané a prečo sa každoročne zvyšujú? A prečo je nárast odmien pre volených funkcionárov SBD za posledné roky 
tak neporovnateľne vysoký oproti nárastu platov riadnych zamestnancov? 
6. Otázka k odborným spôsobilostiam: Súčasný pán predseda Predstavenstva s podpredsedom sú vo funkciách nepretržite 
od roku 2005. Ako sa im za toto dlhé obdobie podarilo koncepčne pracovať na ľudských zdrojoch, alebo na personálnej 
oblasti? Ak chce SBD zvyšovať kvalitu vykonávaných služieb, základným predpokladom je, aby malo odborne spôsobilých  
pracovníkov. Z toho teda vyplýva otázka, aké odborné spôsobilosti vlastnia v súčasnej dobe výkonní pracovníci SBD?
Otázok je samozrejme viac, avšak priestor v časopise je obmedzený, preto budeme pokračovať prípadne v ďalších 
číslach Kysuckého Žurnálu. 

Nasleduje odpoveď od vedenia SBD v Kysuckom Novom Meste, v pôvodnom znení. 
(Príloha odpovede je absolútne irrelevantná k obsahu redakčných otázok, preto sa ňou nezaoberáme.)
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Redakčný doslov k problematike SBD čítajte na nasledujúcich stranách 7-8.
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Sami sme boli prekvapení, že akú odpoveď sme do redakcie dostali 
– a neviem, či si vedenie SBD vôbec uvedomuje, že sa týmto dosť 
ne(odborne) prezentujú pred svojimi členmi SBD, ale aj občanmi 
mesta KNM, na ktorých sa permanentne odvolávajú, že majú pred 
nimi poškodené meno, ale vzapätí hneď na to tvrdia, že sa na SBD 
nevzťahuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám, a tak 
nemusia, resp. nebudú odpovedať. Toto rozhodnutie redakcia 
rešpektuje, na druhej strane, ak sa vedenie SBD domáha zverejniť 
odpoveď na vyslovené názory člena SBD a člena Predstavenstva 
SBD – a dostane objektívny priestor v podobe odpovedí na 6 otázok, 
tak neodpovedá. Už len z princípu zodpovednosti pred verejnosťou, 
keď zdôrazňujú, ako im bolo poškodené meno, rodina a známi, 
a ak je všetko v poriadku a transparentné, tak by sa vedenie SBD 
k tak dôležitým okruhom otázok – aké verejnosť zaujímali, malo 
vyjadriť! Predstavenstvo SBD na čele s predsedom Ing. Dušanom 
Knihom CSc., sa „oháňa“ navyše tým, že Kysucký Žurnál ohovára, 
šíri nepravdivé informácie, ktoré vážne poškodzujú jeho česť 
a česť ďalších členov SBD, ich rodiny... atď. My sa v redakcii preto 
pýtame: Ako a čím sme Vám – pán predseda Predstavenstva 
SBD v Kysuckom Novom Meste, poškodili česť a česť vedeniu 
SBD? A aké dezinformácie šírime? Nie sme si ničoho takého 
vedomí, akurát rešpektujeme názory občana a dali sme mu 
priestor na vyjadrenie. Každý opýtaný v našom časopise si za 
svoje odpovede zodpovedá. (Hovoríme o článku zo septembra 
2013-Kysucký Žurnál – pozn. redakcie). Aj keď ste zaslali k tomuto 
článku  vyjadrenie, resp. Vašu odpoveď, my sme ju nezverejnili, 
pretože:

1/ Vyjadrenie bolo plné osobných invektív, ktoré vo veľkej miere 
vôbec nesúviseli s prezentovanými názormi, ktoré Ing. Balát v 
rozhovore vyslovil, a teda ste sa nevyjadrovali k podstate jeho 
názorov a k podstate rozhovoru.
2/ Zosmiešňujúcim štýlom ste sa vyjadrovali o jeho práci, ale aj 
o práci advokáta, ktorý ho zastupuje, čo absolútne nerieši problém, 
ale uráža ďalších ľudí, ktorí priamo nesúvisia s opisovanou 
problematikou.
3/ Vo Vašej odpovedi ste vôbec nereagovali na dotknuté okruhy 
problémov, ktoré vypichol Ing. Balát, a síce - akým spôsobom 
vyberáte dodávateľov pre zabezpečenie služieb a chodu SBD 
v KNM, ani o nadpriemerne vysokých odmenách funkcionárov SBD 
za posledné roky, alebo o tom, ako – za čo a prečo, súčasní šéfovia 
odpredali káblovú televíziu...? 
4/ Vyjadrenie bolo doručené do redakcie „po termíne“.

Len podotýkam, z čiste profesionálneho pohľadu žurnalistu 
a človeka, ktorý už vyše tridsať rokov pôsobí v mediálnom prostredí, 
že v dnešnej dobe, keď sa o získanie licencií na trhu – na vysielania 
TV, ale aj rozhlasových staníc medzi záujemcami – veľmi bojuje, tak 
SBD v KNM sa zbaví činnosti, ktorá je komerčná a môže mu zarábať 
peniaze permanentne, dlhodobo, len to treba vedieť robiť a venovať 
sa profesionálnejšie a odbornejšie aj marketingu v činnosti SBD, 
a ak to nejde, treba sa poradiť s odborníkmi, ako veci modernizovať, 
zjednodušovať, urobiť efektívnejšími, ale nie sa ich hneď zbavovať! 
Aj iní členovia SBD tento predaj hodnotia ako zlý krok a výhodný 
pre toho, kto káblovú televíziu kúpil. Len dodávame, že z tejto kúpy 
neobviňujeme nového majiteľa, on dostal možnosť, resp. sa chopil 
príležitosti a získal ju. Rovnako by postupoval každý podnikateľ, 
keď by mohol získať zaujímavý obchod. Rovnako sa mnohí členovia 
SBD zamýšľajú nad tým,  prečo im nebolo detailne vysvetlené, 
prečo vlastne SBD odpredalo pomerne slušne rozbehnutú káblovú 
televíziu, ktorá fungovala už viac rokov a má svojich stálych 
odberateľov...! Ako redakcia, sme chceli zabezpečiť napriek vyššie 
uvedeným problémom objektívnosť informácií, aby sa mohlo 
vyjadriť vedenie SBD, a preto sme otázky a podnety od čitateľov 
sformulovali do nášho redakčného materiálu, v minulom čísle 
Kysuckého Žurnálu sme ho aj s otázkami zverejnili – a Vás vyzvali 
k odpovedi. To, že ste neodpovedali, je na škodu informovanosti 
pre verejnosť. Akurát v jedinej otázke sa redakcia pýta na výstavbu 

nájomných bytov v KNM, lebo je to všeobecný trend aj v iných 
SBD na Slovensku a verejnosť si vyslovene žiada tento typ bytov, 
nakoľko nie každý má peniaze na nákup bytu do vlastného. Vy vo 
vašom liste však uvádzate, citujem: „Podľa Vašich formulovaných 
otázok družstvo sa má prioritne venovať výstavbe nájomných 
bytov!“ – koniec citátu.  V redakcii sa pýtame: Kedy a v ktorých 
ďalších otázkach sme hovorili o priorite stavania nájomných 
bytov? Bola to len jedna otázka zo šiestich. Je to práve vedenie 
SBD, ktoré neustále otáča svoju reč len týmto smerom, možno 
aj preto, aby odreagovalo pozornosť členov SBD od podstaty 
problémov, ktoré sa v časopise načrtli a na ktoré nevedia 
odpovedať. Alebo, nie je to tak, že Vám leží v „žalúdku“ „prvý 
predseda“, keďže ho neustále skloňujete, zo závisti, že Vám sa 
nepodarilo postaviť ani jeden byt v KNM – a ešte aj ten majetok, 
ktorý sa za roky v SBD vytvoril, Vy rozpredávate pod cenu? 
(Opäť poukazujeme na odpredaj káblovej televízie, ale aj napr. 
byt v Kysuckom Lieskovci). A znovu sa v redakcii odvolávame na 
názory občanov a čitateľov, ktorí nám napísali, že ich nezaujíma, 
kto bude stavať nájomné byty, nech je to firma z Bratislavy, alebo 
z Česka, alebo samotné SBD, ide o princíp – že ľudia volajú po tomto 
type bytov a úplne ľudsky sa pýtali (najmä mladí ľudia)  - či s týmto 
trendom SBD v KNM neuvažuje? Čo je na tom škandálne, resp. aké 
nepravdivé informácie, ohováranie, resp. podsúvanie informácií šíri 
náš časopis? A ešte trefa do čierneho! Píšete, že, citujem z Vášho 
listu: „Družstvo sa má prioritne starať o výkon správy bytov 
a zabezpečovať starostlivosť o ich byty s cieľom predlžovať vek 
týchto bytových domov.“
Nemáte v tomto celkom pravdu, alebo  hovoríte len, čo Vám – ako 
šéfom vyhovuje. Vy sa máte v prvom rade starať o celý majetok SBD, 
ktorý Vám bol zverený do správy, máte ho zhodnocovať, rozvíjať, 
chrániť a nie predávať – ako nepotrebný, a ak už áno – tak určite 
nie pod cenu! S akými odborníkmi napríklad z oblasti káblového 
vysielania sa radil napríklad pán predseda Predstavenstva SBD 
Ing. Dušan Kniha, CSc., kým sa rozhodol s členmi predstavenstva 
posunúť členom Zhromaždenia delegátov SBD KNM návrh na 
odpredaj vlastnej káblovej televízie? A prečo oslovujeme práve 
Ing. Dušana Knihu, CSc.? Pretože je najvyšším šéfom vedenia 
SBD, a tak ako dirigent v orchestri, aj on riadi svoje osadenstvo 
a usmerňuje ho. S kým sa radil? Kedy? Na základe čoho napokon 
takúto zaujímavú časť majetku SBD KNM predalo? Vedenie SBD 
sa má starať o zhodnocovanie a zväčšovanie majetku bytového 
družstva, nie ho rozpredávať. Nemohla sa káblová televízia , ak ju 
už nevedeli zodpovední pracovníci riadiť a rozvíjať, dať napríklad 
do ekonomicky výhodnejšieho prenájmu záujemcovi, ktorý sa 
mohol vybrať z viacerých ponúk? Iste by to bolo transparentnejšie 
a férovejšie pre zúčastnených, ale aj pre samotné SBD v Kysuckom 
Novom Meste. Prečo predaj? Stále táto otázka rezonuje, pretože 
akýkoľvek predaj je vždy posledné riešenie...Keďže ide o lukratívny 
predaj, nedá sa neopýtať, čo z takéhoto predaja v konečnom efekte 
získalo SBD? Ako predaj pocítili samotní členovia SBD v KNM..., 
zlacnelo im napríklad bývanie, alebo nejaké iné služby? Chcela 
by som vidieť jedného člena SBD, zdravo zmýšľajúceho, ktorý sa 
zaujíma o hospodárenie SBD, a ktorý sa vie orientovať v ekonomike 
a marketingu, aby ho tieto otázky nezaujímali. A znovu zopakujeme, 
čo sme si prečítali vo Vašich stanovách, aké činnosti má Vaše SBD 
zapísané v obchodnom registri:
1/ Vykonávanie bytoch stavieb, 2/ Oprava, údržba 
a rekonštrukcia bytového fondu, 3/ Prenájom nehnuteľností 
vrátane bytového hospodárstva, 4/ Správa bytov vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb, 5/ Príjem a súčasný prenos 
úplných a nezmenených pôvodných programových služieb – 
retransmisia  (káblové vysielanie), 
Je ich celkom 5! Koľko z nich skutočne vykonáva SBD v KNM? 
A možno vedeniu už nie je blízka dynamickosť myslenia a efektívne 
napredovanie SBD, nakoľko aj vek pána predsedu Predstavenstva 
SBD sa blíži k 80-tke  – ale aj odborné znalosti riadiacich pracovníkov 

Vážený pán, Ing. Dušan Kniha, CSc., predseda Predstavenstva SBD 
v Kysuckom Novom Meste, KYSUCKÝ ŽURNÁL je seriózne printové 

médium, ktoré sa pýta, vysvetľuje, informuje... Nešíri dezinformácie, 
ani nikoho neškandalizuje. Nie je bulvárnym časopisom, a preto 

nie je odkázaný na škandalózne informovanie verejnosti.
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možno už dnes nestačia v súčasnom tvrdom konkurenčnom 
prostredí, chýba flexibilita, plán investičného a marketingového 
rozvoja SBD, atď... Okrem toho, SBD v KNM je navyše veľmi 
izolované, nie je vraj členom žiadneho profesného združenia, 
dokonca nie je ani v Slovenskom zväze bytových družstiev, kde 
sa dajú vymieňať skúsenosti, pracuje – akoby v „ilegalite“ od 
iných miest a regiónov Slovenska, čo je názor veľa členov SBD. No 
a úplne na záver len dodávame, že aj keď SBD nebude, resp. nechce 
informovať čitateľov prostredníctvom Kysuckého Žurnálu, a my 
ho nemáme právo nútiť, na druhej strane ani SBD nemôže oberať 
zasa nás na našich novinárskych právach – zaujímať sa o to, ako 
pracuje. Pretože aj od toho sú tu médiá, že upozorňujú, ak sa niečo 
netransparentné robí – kedy iní ľudia prichádzajú k újme. Záverom  
upozorňujeme vedenie SBD v KNM, aby náš časopis prestalo 
očierňovať zo šírenia dezinformácií, či škandálnych informácií 
o SBD. Nikdy sme si to ako redakcia, časopis, nedovolili a stále 
sa držíme len relevantných dôkazov, podkladov, uznesení, 
výpovedí občanov presne tak ako vo vzťahu k iným inštitúciám 
a spoločnostiam v meste a okrese, o ktorých píšeme. Rovnako 
však upozorňujeme, že keď bude treba, tak samozrejme, 
značku svojho časopisu vieme ochrániť pred ohováraním 
a znevažovaním. To, že zodpovední šéfovia SBD nevedia odpovedať 
na otázky, alebo nechcú, alebo je tam iný dôvod, je dosť čudné. 
Nech si spytujú svoje svedomie pred vlastnými členmi SBD, aj 
pred verejnosťou. Vyplakávanie, vyhrážanie sa, ješitnosť – nepatria 
do  riadenia vrcholových funkcií. Ale to sa už opakujeme. Čitatelia 
si sami urobia obraz o celkovej situácii a my zároveň ďakujeme 
všetkým, ktorí prišli s tipmi, či nápadmi, alebo otázkami. Vieme 
tak, že čítate náš časopis, že ho beriete za vierohodný a zaujímavý. 
A keď už nič iné, aspoň z celej situácie vyplynulo ponaučenie do 
budúcna, že treba zo strany radových členov SBD lepšie kontrolovať, 

aké uznesenia nimi volení funkcionári prijímajú, či naozaj sú ich 
rozhodnutia vždy také výhodné pre SBD, alebo len pre určité skupiny 
členov, a či niektorými už „prežitými“ názormi a postojmi, možno 
aj z pohodlnosti – nepúšťať sa do niečoho nového, ale radšej veci, 
majetok, povedzme odpredať, neprichádza takto SBD o hodnoty, 
ktoré členom SBD najmä v budúcnosti budú chýbať! A to už súčasní 
šéfovia SBD vo funkciách nebudú, ale nasledujúci budú mať čo robiť, 
aby dobré veci možno opätovne zaviedli do života. Je len na škodu, 
že niektorí vrcholoví šéfovia nenechajú preniknúť do riadiacich 
štruktúr mladšie ročníky, ktoré by možno predsa len pracovali 
energickejšie, efektívnejšie a rentabilnejšie. Starí ľudia môžu mladej 
generácii poradiť, majú skúsenosti, ale rozhodovanie by malo byť 
na odborníkoch v produktívnom veku, ktorí ovládajú svoje posty 
odborne, aj manažérsky.  So zmyslom pre rozvoj, resp. v zmysle trvalo 
udržateľného rozvoja. Žiť znamená niečo rozvíjať, niekde napredovať. 
Prežívať znamená okliešťovať, rušiť a dožívať. Je len na budúcnosti 
každého z nás a aj samotných spoločenstiev, ktorým smerom sa 
budú uberať. Problematiku okolo  SBD v Kysuckom Novom Meste 
týmto načas uzatvárame. Pokiaľ by sa udiali zmeny, nové situácie, 
ktoré si budú vyžadovať, aby verejnosť bola informovaná, tak 
samozrejme, o tom naša redakcia prinesie relevantné informácie. 
Naďalej však očakávame, že SBD v KNM predsa len nájde odvahu 
a odpovie na otázky, ktoré sme pre nich v časopise zverejnili na 
základe podnetov občanov, ako to je s nadštandardnými odmenami 
funkcionárov SBD, vedenia SBD, prečo a za akých podmienok SBD 
v KNM odpredalo káblovú televíziu, namiesto toho, aby ju ďalej 
rozvíjali a prostredníctvom nej pomerne slušne zarábali do kasy SBD, 
ale tak isto je neznáma odpoveď na otázku, ako chce ďalej fungovať, 
resp. napredovať SBD v Kysuckom Novom Meste, aký má program 
rozvoja, modernizácie, personálnu politiku atď... 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ – šéfredaktorka Kysucký Žurnál

Ako určite mnohí občania v Kysuckom Novom 
Meste zaregistrovali, začiatkom  roku 2014 
došlo k  výraznej zmene vlastníckych vzťahov 
v spoločnosti (bývalý Mestský bytový podnik 
– KYSUCA s.r.o., ktorá spravovala značný počet 
bytov v meste, a preto sa uvedená zmena týka 
možno aj vášho bytového domu. Možno to 
zatiaľ vlastníci (majitelia) bytov nepociťujú, ale 
zmeny skôr či neskôr pocítia. Nakoľko došlo 
k zmene vlastníckych vzťahov spomínanej 
spoločnosti, niektorí občania – majitelia, 
vlastníci bytov, sa na nás obracajú s otázkou, 
ako teraz bude fungovať ich byt, bytový dom 
a niektorí zvažujú založiť si SPOLOČeNSTVO 
VLASTNíKOV ByTOV. Keďže sme sa tejto 
téme v Kysuckom Žurnále asi pred pol 
rokom venovali, úplne prirodzene viacero 
občanov z Kysuckého Nového Mesta nám 
zatelefonovalo a otvorene sa nás pýtajú: Čo je 
to a ako funguje Spoločenstvo vlastníkov 

bytov? Práve z tohto dôvodu sa v dnešnom čísle venujeme opäť tejto 
problematike a pokúsime sa dať občanom a majiteľom bytov relevantné 
informácie. 
Spoločenstvo vlastníkov bytov je právnická osoba , ktorá spravuje 
spoločné časti bytového domu a  nebytové priestory, ktoré sú v 
spoluvlastníctve vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov. V prvom rade, resp. 
prvý krok je – že si vlastníci bytového domu 
podľa zákona musia založiť spoločenstvo 
vlastníkov bytov. (Od samotných vlastníkov 
bytov záleží, koľko členov bude mať 
spoločenstvo bytov, to znamená, koľko 
vlastníkov bytov sa rozhodne do nového 
spoločenstva vlastníkov bytov vstúpiť). 
Orgánmi spoločenstva sú predseda, rada, 
zhromaždenie a iný orgán, ak tak ustanoví 

zmluva o spoločenstve. Rada je dozorný orgán spoločenstva, ktorá 
má najmenej troch členov. Zhromaždenie, čo je dôležité,  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. Spoločenstvo si samo 
zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. 
Zhromaždenie volí a odvoláva predsedu a členov rady a robí ďalšie 
dôležité rozhodnutia. Samozrejme za predpokladu, že sa naozaj budete 
o svoj bytový dom zaujímať a zúčastňovať sa na domových schôdzach, 
na ktorých sa o týchto veciach rozhoduje.
Hospodárenie, ako aj účtovníctvo v spoločenstve vlastníkov bytov, je v 
každom smere a ohľade priehľadnejšie, transparentnejšie,  efektívnejšie 
a informácie, napr. o spotrebe energií alebo informácie o použití 
finančných prostriedkov z fondu prevádzky a údržby opráv bytového 
domu, sú každému vlastníkovi  bytu  oveľa dostupnejšie ako vo veľkom 
zoskupení bytov. Spoločenstvo si napr. samo riadi  svoje finančné 
prostriedky na bankovom účte. Prístup k nim má iba zvolená osoba 
vlastníkmi bytového dome. Týchto osôb môže byť zvolených aj viac. Z 
tohto je  určite  každému jasné, že  o všetkých dôležitých veciach naozaj 
rozhodujete Vy, ako konkrétni vlastníci bytov, ste k informáciám na 

dosah, hospodárenie a rozhodnutia viete 
lepšie skontrolovať, usledovať, vyberáte 
si služby, ktoré sú pre Vás efektívne a nie 
sú nanútené väčšinou povedzme z iných 
bytových domov. Všetky ďalšie informácie 
ohľadne spoločenstva vlastníkov bytov, ich 
fungovania, hospodárenia, sme Vám ochotní 
poskytnúť aj priamo v našej kancelárii. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!

spracovala: Renáta Vašinová
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Čo je to a ako funguje Spoločenstvo vlastníkov bytov?
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Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Vo štvrtok 24.04.2014 sa naši seniori od rána pripravovali na návštevu feniek  
Nami a Briti aj so svojím psovodom pánom Doškom. Seniori sa stretli po raňaj-
kách v jedálni zariadenia a tešili sa na ďalšiu canisterapiu, čiže terapiu psom. 
Terapia pomocou psov prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schop-
ností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, 
podporuje myslenie aj predstavivosť. U našich seniorov sa canisterapia využíva 
ako súčasť komplexnej terapie v geriatrii (demencia, Alzheimerova choroba, 
Parkinsonova choroba, depresie, strata dôvodu žiť). Všetci sa na stretnutie s 
pánom Doškom a psíkmi Nami a Britou veľmi tešia. Najskôr  sme sa so psíkmi 
pozdravili a každý si ich mohol pohladiť.  K úvodu terapie totiž patrí dotyk, 
pohladenie a česanie psíka. Najobľúbenejšia forma kontaktu so psíkmi u našich 
seniorov je polohovanie. Ide o metódu, kedy senior spolu so psíkom ležia na 
podložke a sú v priamom kontakte. Takto relaxujú 15 minút a popritom sa môžu psíka dotýkať, hladkať ho. Je zaujímavé sledo-
vať ako sa vedia v týchto minútach uvolniť a zrelaxovať. Záver canisterapie patril dvom klientom na izbách, kedy prišli Nami a 
Brita až za nimi a urobili im radosť.  Terapia so psíkom bola v našom zariadení už po tretí krát a všimli sme si, že sa stala veľmi 
obľúbenou. Naši seniori sa na dopoludnie so psíkmi veľmi tešia a zúčastňujú sa týchto stretnutí v hojnom počte a pravidelne.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamičkám a babičkám. V jedálni 
nášho zariadenia ich koncertom potešili súrodenci Júlia a Erik Mrmúsovci pod 
odborným vedením Mgr. Aleny Ďuriakovej. Pripravili si krátky program, kde nám 
na úvod dojímavo zaspievala pieseň o mame Mgr. Ďuriaková. Júlia Mrmúsová 
zaspievala a zahrala na husliach, brat Erik na akordeóne.  Záver koncertu patril 
pásmu ľudových piesní, kde si zaspievali aj naše mamičky. Súrodenci Mrmúsovci 
majú veľký talent. Navštevujú Základnú umeleckú školu v Kysuckom Novom 
Meste, kde ich hre na akordeón vyučuje p. František Martinec, na husle p. Adam 
Paskuda a k spevu a hre na klavíri Mgr. Alena Ďuriaková.  Koncert sa všetkým  
veľmi páčil. Na záver programu sme venovali každej mamičke kvietok a pochutili 

si na koláčikoch. Kvety pre naše mamičky  nám sponzorsky venovalo kvetinárstvo Dália, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Stavanie Májov ma dlhú históriu nielen na Slovensku. Najromantickejšie 
podujatie jari sa síce trochu zmenilo, ale je populárne aj dnes. Tradícia stavania 
Májov  sa dnes presunula skôr na námestia. Tam sa symbolický postaví Máj a 
nasleduje zábava spojená s hojným občerstvením. Podujatie pri príležitosti 
stavania Mája prebieha každý rok aj v našom zariadení. Stromček  a žrďku na 
stavanie mája  nám tak ako po iné roky sponzorský daroval Urbariát Kysucké 
Nové Mesto, za čo im patrí veľké ďakujem. 
Ženy z nášho zariadenia od rána zdobili stromček a záhradu nášho zariadenia. 
O desiatej hodine prišli do záhrady za zvuku harmoniky a spevu pán Ľubomír 
Ondrušek a poslanec VÚC Dušan Mičian.  Hrou na harmoniku a spevom nám 
spríjemnili prvomájové dopoludnie. Pán poslanec sprevádzal harmoniku hrou 
na ozembuch, čo sa naším seniorom veľmi páčilo. Všetci sme si zaspievali a ty 

odvážnejší aj zatancovali.  Postavenie mája sme odmenili potleskom a všetci sme si pochutili na ugrilovanej klobáse. Pozvanie 
na túto akciu prijal primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Ján Hartel.

Deň narcisov sa u nás už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je 
žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, 
aby  týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 
11.apríla 2014 sa do  verejnej finančnej zbierky Deň narcisov po tretí krát zapojilo 
aj naše zariadenie. Zamestnanci, klienti a ich rodina prispievali symbolickou 
sumou  na vrátnici nášho zariadenia. Účelom zbierky je získať finančné pros-
triedky na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny. 
Zbierku každoročne organizuje občianské združenie Liga proti rakovine, ktorej 
bola vyzbieraná suma 126,86 € odvozdaná. Úprimne ďakujeme Vám všetkým, 
ktorí si 11. apríla 2014 na vrátnici nášho zariadenia pripli narcis a vyjadrili tak 
spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. 

Dôchodcovia sa tešia na terapiu so psami

Deň matiek v ZpSaDSSKNM

Stavanie mája v ZpSaDSS

Deň, keď sú slová zbytočné 11. apríl – Deň narcisov

Informácie pripravila: Mgr. Katarína Krasňanová
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Máj, mesiac lásky, prebúdzajúca sa 
príroda, stromy pukajú, rozkvitajú prvé 
kvety. Toto všetko sa deje okolo nás. 
Sme plní elánu a nadšenia. Príroda sa 
prebudí po tuhej zime a tým sa prebudí 
i tradícia v našej obci – Stavanie májov. 
Táto tradícia sa v našej obci opakuje už 
niekoľko rokov. Keďže máj dievkam v 
našej obci sa nepostaví sám,  musíme 
sa zapojiť do práce všetci. Prvou úlohou 
je zabezpečiť, aby sa zo stromu stal 
máj, na ktorý je pyšná každá dievka. Za 
to môžeme poďakovať nášmu pánovi 
starostovi Vladimirovi Káčerikovi (na 
snímke uprostred), ktorý je naklonený 
k obnovovaniu tradícií v našej obci a 
snaží sa podporovať všetkých, ktorí 
majú o prebudenie týchto tradícií 
záujem. Jeho úlohou je zabezpečiť máje 
pre všetky dievky v našej obci a rozviesť 
ich do všetkých kútov našej malebnej 
obce – na Košariská, do Galierov, do 
prostredného Vadičova a do centra 
obce, kde sa tieto máje teraz hrdo 
týčia. Keďže pri stavaní májov je potrebné zakopať máj 
do zeme, zbehli sa mládenci z našej obce a máje začali 
stavať. Aby im bolo veselo a mohli si zaspievať pieseň 
,,Staviame my máje, čo nám dajú za ne“, hrala im Ľudová 
hudba Královec v zložení Martina Ďurču, Tomáša Sýkoru 

a Moniky Mintachovej.  Do kroku ich sprevádzala Vadi-
čovská folklórna skupina. Mládenci a dievčatá, oblečení 
v krojoch, veselo tancovali a spievali. Veru bolo veselo, 
keď sa pod májom ozývala nejedna ľudová pieseň, ktorá 
prechádzala celou dedinou.

Ako v Hornom Vadičove máj stavali...

Tábory s Centrom voľného času Horný Vadičov.
Denný letný tábor

Počas letných prázdnin organizuje Centrum voľného času Horný Vadičov v 
termíne od 21.júla do 25. júla 2014 denný letný tábor. Tábor sa uskutoční v 
prírodnom prostredí v Hornom Vadičove, v areáli Horského hotela Hájnice 

od 9. 00 hod. do 18. 00 hod. 
Stravovanie: chutná strava v Horskom hoteli Hájnice, pitný režim zabezpe-

čený.
Táborové aktivity: šport, turistika, spoznávanie prírodných krás Vadičovskej 
doliny, jazda na koni, plávanie v bazéne a rôzne záujmové činnosti, na ktoré 

sa deti môžu tešiť. 
Cena: 50€

Letný tábor s ubytovaním
Letný tábor s ubytovaním sa uskutoční  od 21.júla do 26 júla 2014. Tábor sa 

uskutoční v prírodnom prostredí v Hornom Vadičove, taktiež v areáli Horské-
ho hotela Hájnice.  Stravovanie: chutná strava 5 x denne v Horskom hoteli 

Hájnice, pitný režim zabezpečený.
Ubytovanie: deti budú ubytované v drevených bungalovoch, ktoré dotvá-

rajú krásnu horskú atmosféru. Každý bungalov má samostatné sociálne 
zariadenie. Táborové aktivity: šport, turistika, spoznávanie prírodných krás 

Vadičovskej doliny, jazda na koni, plávanie v bazéne a rôzne záujmové 
činnosti, na ktoré sa deti môžu tešiť.                                                                                        

Cena: 120€

Bližšie informácie o táboroch Vám poskytneme na:
Tel: 0911 882 401

Mail: cvc@hornyvadicov.sk
Web: www.cvcvadicov.sk

VADIČOVSKÉ FOLKÓRNE SLÁVNOSTI
19. júla 2014 sa uskutoční ďalší ročník VADIČOVSKÝCH 

FOLKÓRNYCH SLÁVNOSTÍ. Túto prestížnu kultúrno-
-spoločenskú akciu organizuje a zastrešuje obec Horný 
Vadičov a jej starosta Vladimír Kačerík, je na ňu právom 

pyšný.  Ako nás informovala hlavná organizátorka 
podujatia Janka Pavlusíková, počas tohto kultúrneho 

sviatku by mali vystúpiť:
Folklórny súbor Rovňan, Ľudová hudba Sokolie, Ľudová 
hudba Vajčovská muzika, Ľudová hudba Spod Ľadon-
hory, dievčenská spevácka skupina Vajčovky, Folklórny 

súbor Vajčovci, Folklórny súbor Štefánikovci. 
ĽH Guroľsko muzyka  Zbuje, Detská folklórna skupina 

Venček, Heligonkárka Vlasta Mudríková.
Hosťami VFS budú: Hudobno zábavno ľudová sku-
pina ŠČAMBA;  Víťaz Československo má talent 2012 
Jozef Pavlusík; do bieleho rána sa o zábavu postará 

DJ Korrado.
Obec Horný Vadičov týmto pozýva všetkých záujemcov 

na hodnotný umelecký zážitok. Ďalšie podrobnejšie 
informácie  ohľadne podujatia môžete získať aj na tele-

fónnom čísle 041/4229221.

stranu pripravila: Mária Káčeríková
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Slávka Mečárová sa podnikaniu venuje 
od roku 1995, kedy začínala otvorením 
svadobného salónu v Krásne nad Kysucou, 
v Dome služieb, no nakoľko pochádza 
z Kysuckého Nového Mesta, v roku 2002 
presunula svoju firmu do tohto mesta, do 
centra. Neskôr svoju činnosť rozšírila aj o 
predajňu textílií a Salónu krásy Nika. Salón 
krásy s odstupom času predala. Uvedomila 
si totiž ,že na „viacerých stoličkách sa sedieť 
nedá“. Rozhodnutie neoľutovala, ako sa 
vyjadrila, je veľmi vyčerpávajúce, ak sa chcete 
niečomu venovať do hĺbky, preto si treba určiť 
priority, do čoho investujete svoju energiu.  
Hovorí Slávka Mečárová:
- V súčasnosti sa venujem predaju a požičiavaniu 
odevov. V našej firme ponúkame na predaj: 
dámsku konfekciu od veľkosti 36 do 56, 
pánsku konfekciu od vel.42 do 56, dámsku 
a pánsku obuv, predaj bielizne a bižutérie, 
predaj zlatých obrúčok, predaj svadobných 
pohárov, predaj detských a pánskych oblekov. 
Požičiavame: svadobné šaty, spoločenské šaty, 
detské a pánske obleky, výzdobu na svadobné 
autá, sprostredkujeme svadobnú hudbu, 
kameramanov a fotografov, tiež zabezpečíme 
vizáž nevesty. 
o Aké uprednostňujete značky tovarov, aká je 
garancia kvality?
- Keď som začínala ,vždy som uprednostňovala 
slovenskú výrobu ,či už šiat, topánok, textílií,  
bielizne, atď... Dodnes mám veľmi dobrú 
spoluprácu so  slovenskými dodávateľmi, napr. 
svadobné obrúčky nám výlučne vyrábajú naši 
výrobcovia , ktorí  sú na trhu už dosť dlho, 
zákazníci sú spokojní a pochvaľujú si doživotnú 
záruku na svoje šperky. Tú Vám v dnešnej dobe 
poskytne už málokto. Pánske košele nám dodáva 
výlučne slovenská firma. Bielizeň a určité textílie 
máme tiež zo Slovenska, ale musím konštatovať, 
že čím viac som na trhu ,tým viac slovenských 
firiem zaniklo a náš domáci podnikateľ je nútený 
dovážať veľké množstvo tovaru z krajín EÚ, čo je 
veľmi zarážajúce, keďže slovenskí ľudia nemajú 
robotu a my všetko dovážame ... Pritom  na 
Slovensku máme veľa šikovných a zručných ľudí.
o Sídlite už viac rokov v budove COOP 

Jednoty s.d. 
v Kysuckom 
Novom Meste 
na Námestí 
Slobody, na 
poschodí – a 
v súčasnosti 
ste urobili vo 
svojom salóne 
aktuálne 
priestorové 
zmeny... Čoho 
sa týkali?
-  Áno, v marci 
2014 prebehli 
menšie úpravy 
priestorov 
svadobného 
salónu  Túto 
zmenu si všimlo 
už mnoho 
zákazníkov, 
zväčšili sme 
predajnú plochu , prestavali sa skúšobné kabínky 
aby sa zákazníčky u nás cítili čo najpohodlnejšie, 
zrekonštruovali a zmodernizovali sme pracovnú 
časť, kde  robíme našim zákazníkom úpravy na u 
nás zakúpenom tovare.
Pracovná doba ostala nezmenená, pracujeme 
pondelok až piatok od 8,30h do 17,00h, v sobotu  
od 8,00h  do 12,00h. Ak zákazníkom nevyhovuje 
pracovný čas je možné  prispôsobiť sa  jeho 
požiadavkám, a to po telefonickom dohovore na 
tel. číslach 0907/613939 a  041/4216417. Email   
slavkamecarova@centrum.sk,  www.svadobka.eu
o Keď sa ohliadnete „dozadu“ – ako sama 
hodnotíte svoje roky podnikania? Išla by ste 
znovu do toho, keby si bola mladá, alebo....? 
Čo ti tento druh obživy dal? Stotožňujete sa 
s názorom, že podnikanie je životný štýl a 
ak doňho naskočíte, tak v podstate ťažko sa 
z neho odchádza, zvlášť, ak prináša okrem 
starostí samozrejme aj úspechy...?
- Myslím si ,že som mala veľké šťastie ,pretože 
moja práca je pre mňa v prvom rade mojou 
veľkou záľubou a koníčkom. Nie každý ráno 
vstane a teší sa z maličkostí ,ktoré prináša život 
a práca .Na svojej ceste som spoznala veľmi veľa 
dobrých a inteligentných ľudí ,každý jeden človek 
je niečím výnimočný ,nie je to len o tom, aké veci 
si oblečieš, je to aj o určitých životných príbehoch 
,ktoré si človek počas svojho pôsobenia vypočuje 
a je to o tom ,že ste ich súčasťou. Vážim si 
svojich zákazníkov   som rada ,že stáli pri mne 
aj v ťažkých časoch ,niektorí z nich sú dokonca 
dodnes  moji veľmi dobrí priatelia .Som vďačná za 
to, že ich mám...
Či by som dokázala skončiť ? Momentálne 
neviem ,ale myslím si, že nikdy nehovor nikdy 
...Vždy treba zvážiť okolnosti, životné priority, 
podmienky podnikania ,zdravotný stav a potom, 
ja tomu hovorím, že si musím „upratať v hlave“ a 
potom sa rozhodnúť...
o Veľa cestuješ aj do zahraničia, môžeš 
povedať, ako Ty vnímaš podnikanie na 
Slovensku..., Je to ťažšie ako „na západe“? 
Lebo veľa ľudí hovorí, že podnikať na 
Slovensku je „o dušu“, a že sa majú dobre 
hlavne tí, ktorí sa vedia „namotať“ na 
známosti tam „hore“ – na našich politikov, 
poslancov, a tak získajú zákazky zo štátu 

„Je mi nesmierne ľúto, keď vidím, že bežný Slovák akoby strácal hodnotu 
vo vlastnej krajine“, hovorí Slávka Mečárová, podnikateľka z Kysuckého Nového Mesta.



Predovšetkým mojim prvoradým 
poslaním je zabezpečiť pre našich 
občanov pokojné bývanie, bezpečnosť, 
príjemné prostredie, ako aj kultúrne 
vyžitie. Aj napriek tomu, že patríme medzi 
najmenšie obce na Kysuciach, naša obec 
neustále žije aktívnym životom. Kultúrne 
podujatia a aktivity prispôsobujeme tak, 
aby sme vyhoveli všetkým občanom, od 
najmenších až po najstaršiu generáciu. 
Podujatia a aktivity, ktoré v obci 
pripravujeme, majú rôzny charakter, 
kultúrno-zábavný, spoločenský, náučný, 
ale aj pracovný. Pre mňa a pre obec je 
veľmi dôležitý každý občan a taktiež aj 

ich spolupráca, a tu musím spomenúť, že najlepšia spolupráca 
pri organizovaní rôznych  kultúrnych akcií ,je spolupráca s členmi 
Dobrovoľného hasičského zboru Dolný Vadičov, no samozrejme, 
musím oceniť  pomoc a ochotu aj iných občanov. V poslednom, 
teda v marcovom  vydaní časopisu Kysucký Žurnál,  
som spomínala Fašiangy a všetky kultúrne akcie, 
ktoré sa v tom období konali v našej obci. V marci 
sme v našej obci zorganizovali brigádu: „Spoločné 
jarné upratovanie“. Spolu s dobrovoľnými občanmi 
a deťmi sme zbierali odpadky popri potoku a 
čistili verejné priestranstvá.  Takéto spoločné jarné 
upratovanie organizujeme pravidelne každý rok 
spolu s dobrovoľnými občanmi a deťmi,  vždy po 
zimnom období, keď sa príroda začína prebúdzať 
a vidieť v nej rôzne nečistoty. Akcia bola zameraná 
na čistenie prírody a zber odpadu. Jej cieľom bolo 
taktiež podporiť  v obyvateľoch rôznej vekovej 

kategórie cit k ochrane prírody, vzbudiť záujem o životné prostredie 
a svojim zodpovedným prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. 
Brigády sa tento rok zúčastnilo skutočne veľa detí a aj dospelých, za 
čo im patrí aj veľké poďakovanie. No a tentokrát nechýbal vynikajúci 
guláš - prvý jarný, ktorý pripravili sami naši občania. V apríli sme 
pre deti MŠ pripravili akciu: Bezpečnosť detí na cestách. Táto 
akcia bola zameraná na bezpečnosť a správanie sa detí na cestách, 
pričom deti MŠ dostali aj reflexné vesty, ktorá ich zviditeľňuje a 
zvyšuje ich bezpečnosť. Zábavnú akciu pre deti nám pripravili aj 
cirkusanti, keď zavítali do našej obce,  no poviem Vám pravdu, že 
aj ja som sa smiechu nezdržala... Apríl sme ukončili „Stretnutím sa 
dôchodcov na obecnom úrade“, vynikajúca účasť naznačila, že aj 
občania tejto vekovej kategórie majú veľmi veľa pozitívnej enrgie a 
najmä chuť stretávať sa častejšie a organizovať rôzne aktivity. Teraz 
je mesiac  máj, jeden z najkrajším mesiacov v roku, a k tomuto 
mesiacu sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií.  Pred 
obecným úradom za pomoci členov DHZ sme postavili máj, ktorý 
je pre nás symbolom lásky, zdravia , sily a prebúdzajúcej sa prírody. 
Počas stavania mája nám veselo hrala Ľudová hudba.   Všetci veľmi 

dobre vieme, že najznámejší 
sviatok v máji je Deň matiek. 
Tento sviatok nám každoročne 
pripomína jeden z najkrajších 
darov, ktoré tu na zemi človek 
má: dar strarostlivej a milujúcej 
matky.  My sme si spoločne 
tento sviatok pripomenuli 
18. mája v kultúrnom dome v 
Dolnom Vadičove. 

- R -

Ako vo Vašej obci vyzerali mesiace marec, apríl, máj 2014?
Telefonuje: Miroslava Ondreášová, starostka z Dolného Vadičova
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– potom sú hrdinovia.... Ale bežný podnikateľ sa má čo 
obracať, aby prežil a uživil rodinu a vyplatil zamestnancov 
– Tvoj názor?
- Áno ,určite je na tom kus pravdy, veď sa stačí pozrieť vôkol 
seba , koľko ľudí odovzdalo živnosť, koľko ľudí  je dnes bez 
práce a sú to skutočne šikovní  a vysoko vzdelaní ľudia, ktorí 
majú určité skúsenosti vo svojom odbore  ,sú to ženy aj 
muži, ktorí prišli o prácu aj kvôli  ,,vysokému odvodovému 
zaťaženiu“. Práca sa získava čoraz ťažšie ,je tu veľká byrokracia 
s vybavovaním ,“na všetko musíte mať povolenie“ .Skutočnosť 
je taká ,že je to z roka na rok ťažšie a ťažšie ,nikto Vám nedá 
záruku ,že ráno vstanete a máte prácu .Potom sa čudujeme, 
že ľudia čoraz častejšie trpia vážnymi chorobami a nezvládajú 
život. Nemusíme ísť ani do sveta ,stačí  sa u nás pozrieť, koľko 
veľkých firiem, najmä cudzích firiem, má daňové prázdniny, 
koľko skutočne bohatých firiem neplatí odvody  za svojich 
zamestnancov a stále unikajú trestom... , a častokrát majú ešte 
aj podporu štátu... Bežný Slovák akoby strácal hodnotu na 
Slovensku a to je veľmi úbohé...
o Máte pred sebou ešte ďalšie plány , čo sa týka rozvoja 
podnikania?
- Uvidím ,čo prinesie čas.  V dnešnej dobe je ťažké plánovať ,keď nikto si nie je ničím istý ... Dúfam, že sa 
situácia na Slovensku aspoň o niečo zlepší ,aby ľudia boli spokojnejší sami so sebou a aby každý našiel 
zmysel svojho života a prácu, ktorá ho baví a napĺňa spokojnosťou a šťastím..

(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

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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o Po prvom dieťati mi úplne zmizli prsia. 
Rozmýšľam nad ich zväčšením, ale zaují-
malo by ma, či prsia resp. bradavky, ostanú 
rovnako citlivé. Tiež by som sa chcela spýtať, 
či v prípade, že by som sa po niekoľkých 
rokoch rozhodla pre druhé dieťa, by bolo 
nutné implantáty vybrať.
 - Na našej klinike takmer 100% prsníkových 
implantátov vkladám pod  sval. Jemným prí-
stupom ku tkanivám a nervom je zabezpečené, 
že nedôjde k  necitlivosti bradaviek. Tým, že je 
implantát oddelený od mliečnej žľazy  svalom 
je zabezpečené, že žena môže bez problémov 
kojiť a aj pri zmene  tvaru a veľkosti prsníka 
po kojení nie je potrebné implantáty meniť.  
Súčasné implantáty sú na celý život a preto 
treba vyhľadať odborníka,  ktorý ich vloží raz  
a dôkladne, a klientka má potom pokoj celý 
život.
o Na tvári mám jazvu po odstránení 
znamienka, ktorá bola šitá pred dvoma 
mesiacmi. Teraz sa rozťahuje a vystupuje 
na povrch. Používam elastické náplaste, ale 
efekt nie je lepší. Je niečo, čo môžem pod-
niknúť sama, aby sa jazva prestala rozťaho-
vať? Prípadne dá sa jazva neskôr korigovať? 

- Je veľmi 
zvláštne to, čo 
popisujete. Pri 
dodržaní ope-
račných zásad 
sa znamienka 
na tvári hoja 
veľmi dobre. Z 
Vášho popisu 
nemožno zistiť 
kde sa stala 
chyba. Najlep-
šie je vyhľadať 
vášho opera-
téra, ktorý má 
byť vzdelaný 
aj v riešení pooperačných komplikácií a Váš 
problém seriózny lekár vyrieši bezplatne. Ak 
nemá Vašu dôveru, rád sa na to pozriem. Je 
niekoľko možností korekcie vyzrievania jazvy. 
V najhoršom prípade je možné jazvu korigo-
vať operačne ale to až minimálne po roku od 
predchádzajúceho zákroku.
o Zasekávajú sa mi prsty na ruke pri ohý-
baní. Na jednej palec na druhej štvrtý prst. 
Navrhovali mi pichnutie injekcie, ale že to 

nie vždy pomôže. Chcem sa  opýtať, ako 
sa to dá liečiť? Počula som, že to robia 

plastickí chirurgovia.
- Áno, toto ochorenie spadá pod plastickú 
chirurgiu. Jediná efektívna liečba je chirurgic-
ká. Z asi centimetrového operačného prístupu 
sa urobí drobný zákrok na šľachovom pútku a 
uvoľní sa šľacha. Už na druhý deň po operácii 
pacientka nemá problém s  pohyblivosťou 
prstov. Pichanie injekcií do ruky všeobecne 
nedoporučujem. Môže narobiť viac  škody ako 
úžitku.

Tri otázky pre plastického chirurga
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

Dlho som nevedel, o čom budem písať, 
i keď tém je naozaj dosť, ale takou 
rýchlosťou sa závislosť ľudí na syntetických 
liekoch zvýšila, že mi nedá sa nad tým 
nezamyslieť. Nepoznám človeka, ktorý 
by si nedal aspoň jeden ibalgin, či 
panadol, alebo inú “zázračnú pilulku“, 
ktorá „pomôže“.... A pomôže naozaj? 
Aspoň na chvíľku si každý z nás povie, že 
tlak na ľudí je taký veľký, že sa nemajú 
čas zamyslieť nad tým, či život žijú, alebo 
prežívajú v nekonečnom kolotoči života. 
Veď, kto má čas riešiť „malé“ zdravotné 
problémy, keď treba zaplatiť účty, úvery 
a dlhy rôzneho druhu? Potraviny sú tak 
nehorázne drahé, že radšej to ani ja 

neprepočítavam,  lebo sa vám hlava zatočí, koľko dáte za chleba 
či maslo skoro každý deň, lebo jesť treba. Potravinársky priemysel 
Vám v reklamách tvrdí, že to a tamto je zdravé, ale ľudia by sa 
museli najprv naučiť čítať etikety na výrobkoch a na to nie je čas, 
veď peňazí je málo, tak stačí nám kúpiť to, čo je lacné. Musíme si 
však uvedomiť, že vitalita človeka je daná od určitých faktorov, 
to je vzduch, ktorý vdychujeme z ovzdušia, strava, ktorú jeme a  
výborné metabolické procesy v tele. Často sa stáva, že všetko je 
dôležitejšie, len naše zdravie je na poslednom mieste. Až keď 
ho stratíme, je zrazu na prvom mieste a vtedy by sme zaň dali 
všetko možné, hoci aj predali chalupu, v ktorej žijeme, len aby 
sme vyzdraveli. Lenže choroba nie je ako opica, ktorá na Vás 
skočí zo stromu, keď idete okolo, ale je to dlhodobo neriešený 
energetický nepomer v tele. Najhoršie na tom je, že syntetické 
lieky nám často ešte energetickú disharmóniu v tele prehĺbia, 
ale farmaceutický priemysel, ktorý je závislý od chorých, len 
veselo na chorobe zarába, veď čím viac je chorých ľudí, tým sa 
lepšie zarobí... Obráťme však trošku list: záleží len od nás, akým 
smerom sa vydáme... Každý človek je jedinečná  bytosť v danom 

časopriestore a môže si určiť smer, ktorý chce v živote zdieľať. 
Samotná fyzickosť tela často nestačí, treba si urobiť prievan v hlave 
a konečne začať žiť ten „svoj život“ a nie život tých druhých. Lebo, ak 
my budeme mať v sebe iskru, dáme ju aj druhým. Začať pozitívne 
myslieť, živiť v sebe len cnosti a priať druhým len úspech, začať 
sa lepšie stravovať a nekupovať len to lacné, veď najväčší zabijaci 
sú soli, cukry, tuky, veľa nasýtených mastných kyselín. Do svojho 
„jedálneho lístka“ treba zaradiť psychický relax, oddych, ale nie na 
gauči, ale zašportovať si, aby sa krvný obeh v tele začal hýbať. A to 
nemusí byť len v telocvični, stačí prejsť sa s rodinou alebo s ľuďmi, 
ktorých máte radi, zájsť si na masáže rôzneho druhu, lymfodrenáže, 
skrátka začať žiť tak, aby každý deň za to stál. Byť v danom 
časopriestore v daný okamih a nie napr. raňajkovať a pritom byť 
myšlienkami v robote, nejesť „zázračné“ lieky ako lentilky, ale radšej 
začať deň nejakým kvalitným prírodným doplnkom. Viem, že sa 
to ľahko píše, ale každý musíme začať od seba a keď vydržíme, po 
čase zistíme, že sme zmenili nielen svoj život, ale aj iní ľudia sa  v 
našej prítomnosti cítia skvele. Život bez lásky a bez Boha je životom 
strateným, aj to si treba uvedomiť a precítiť. Svojou úvahou Vám 
ponúkam alternatívu na zmenu životného štýlu a verím, že každý 
nájde v sebe silu  skúsiť niečo zmeniť na sebe, ale aj vo svojom 
živote a v uliciach uvidím len šťastných a veselých ľudí, ktorí majú 
v oku a v srdci  tú správnu iskru. 

S úctou,  Viki Lukáč a kolektív.

Štúdio krásy „VILLIA“ s.r.o.
ulica 1. mája 1051 

Kysucké Nové Mesto
telefón: 041/4212287, 0907 844 317

Byť závislý na syntetických liekoch, alebo hľadať alternatívu?



o Prichádza leto, obdobie väčšieho pohybu 
obyvateľstva, človek sa viac premiestňuje, je častejšie 

vonku, menej doma. S tým sú spojené aj návštevy, 
či posedenia v reštauráciách – pri dobrom drinku, 

chutnom ľahšom jedle, atď... Ako sa na toto obdobie 
pripravuje Reštaurácia Mýto a jej šéfka Ing. Renáta 

Michalková? 
- V závislosti od dlhodobej predpovede bude postavená 

letná terasa s kútikom pre najmenších, kde všetkých srdečne 
pozývame....sa môžu občerstviť pri prechádzke mestom.... 
bohatá ponuka nealkoholických a alkoholických nápojov 

/čapovaný Radler, Krušovice 12, čapovaná Vinea/, pre 
maškrtné jazýčky zmrzlinové poháre a dezerty. 

Denne ponúkame zákazníkom výber zo 7 druhov menu, 
kde si určite každý nájde niečo pre seba......veľmi obľúbené 

pečené bravčové rebrá, alebo kolená s pochutinami /
ceny od 3,20€; 3,40€; 4,00 v závislosti od druhu mäsa ...a 

samozrejme bohatý výber jedál z jedálneho lístka ala 
carte.../

o  Aké možnosti a služby Vaša reštaurácia vo 
všeobecností hosťom ponúka? Viete vyhovieť 

skromnejším aj náročnejším hosťom? Akú máte 
kapacitu, cenové relácie? 

Ponúkame denné menu, vrátane víkendového menu, 
organizujeme rodinné oslavy, firemné posedenia, smútočné 

posedenia – kary, v našich priestoroch vieme zabezpečiť solídne 
posedenia pred svadbou, ale aj veselé popravky, príprava 

studených mís a chlebíčkov je samozrejmosťou a stále u nás 
„držíme“ tradíciu predaja varených kysnutých knedlí „cez ulicu“. 
Čo sa týka kapacity: reštaurácia 50 osôb, Kaviareň Pohoda 50, 

samostatný salónik od 30 -50 osôb, v závislosti na akú akciu, aký 
priestor zákazník potrebuje. Mali sme už aj kar so 110 osobami! 

Ďalej máme ešte k dispozícii samostatný salónik pre 12 osôb.   
Cenové relácie nie sú pevne dané, vždy je zohľadnená 

požiadavka klienta, takže nebudem o cenách hovoriť konkrétne, 
aby to nebolo zavádzajúce. 

o Ponúkate catering aj mimo Vašej reštaurácie, rozvoz jedál 
na akcie v rámci mesta, ale aj do okolitých obcí...môžeš 

o tomto bližšie viac povedať? Zabezpečíte aj profesionálnu 
obsluhu, ak o to klient požiada, v jeho súkromných 

priestoroch? Aké sú technické a finančné podmienky...? Je 
o takéto služby záujem u Kysučanov?

- Ponúkame cattering mimo našich priestorov  i s profesionálnou 
obsluhou , všetko podľa požiadaviek zákazníka, vieme 

celú akciu „ušiť na mieru“ a od toho záleží i konečná suma, 
pretože  predstavy a finančné limity zákazníkov sú skutočne 

rozdielne. 
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

foto: Gabriel Muška

„Našim klientom vieme vyhovieť do najmenších detailov, ponúkame 
elegantné priestory, profesionálnu obsluhu, zabezpečíme cattering 

aj mimo našej prevádzky – v prostredí Vašich domovov“, 
hovorí Ing. Renáta Michalková z reštaurácie Mýto v Kysuckom Novom Meste.

- rodinné a firemné 
oslavy

- prezentačné akcie
- školenia, kary
- catering (rozvoz je-

dál aj na akcie mimo 
našej prevádzky)

- denné menu je 
zverejňované na 
reštaurácie sme.sk  
na Facebooku – Reštaurácia Mýto a Kaviareň Pohoda

- špecialita šéfkuchára: pečené kolienko 

Reštaurácia Mýto, Námestie Slovody 184, 
024 01  Kysucké Nové Mesto

telefón: 0905 466 900, 
email: mytoapohoda@gmail.com
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Predávaná 
vec musí 
mať 
požadovanú, 
prípadne 
právnymi 
predpismi 

ustanovenú akosť a musí byť bez vád. 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má 
predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako i za 
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v 
záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína 
plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 
Nároky kupujúceho sa pri zodpovednosti za 
vady predanej veci rôznia podľa toho, či ide o 
vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú. Pri 
odstrániteľnej vade má kupujúci právo na 
včasnú a riadnu opravu a to bez zbytočného 
odkladu. Kupujúci však môže namiesto 
opravy požadovať i výmenu veci. Ak tým 
predávajúcemu nevzniknú neprimerané 
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo 
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy 
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú 
vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí 
závažné ťažkosti. 
Pri neodstrániteľnej vade brániacej tomu, 
aby bola vec riadne užívaná ako vec bez 

vady, má kupujúci právo na výmenu veci 
alebo odstúpiť od zmluvy. To platí i pri 
odstrániteľných vadách, ktoré sa opätovne 
vyskytnú po oprave alebo pri ich väčšom 
počte, ktorý znemožňuje vec riadne užívať.
V prípade neodstrániteľných vád, ktoré 
nebránia užívaniu veci, má kupujúci právo na 
primeranú zľavu z ceny veci. 
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú 
u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. 
V praxi sa stáva, že v záručnom liste je uvedený 
iný podnikateľ určený na opravu, vtedy sa 
právo na opravu uplatní u tohto podnikateľa 
určeného na vykonanie záručnej opravy. 
Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci 
alebo ním poverený zamestnanec, alebo 
určená osoba, je povinný poučiť spotrebiteľa 
o jeho právach a je povinný určiť spôsob 
vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých 
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité 
technické zhodnotenie stavu výrobku 
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie. 
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa 
reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených 
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj 
neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie 
trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie 
reklamácie má kupujúci právo od zmluvy 
odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku 
za nový výrobok.
Predávajúci je povinný pri uplatnení 
reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. 
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom 
prostriedkov diaľkovej komunikácie, 
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení 
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. 
Predávajúci je povinný o vybavení 
reklamácie vydať písomný doklad o 

vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie. Povinnosti 
predávajúceho po uplatnení reklamácie sú 
závislé i na tom, v akej dobe po prevzatí veci 
kupujúcim sa reklamácia uplatňuje.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil 
počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže 
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím 
len na základe odborného posúdenia; bez 
ohľadu na výsledok odborného posúdenia 
nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu 
nákladov na odborné posúdenie ani iné 
náklady súvisiace s odborným posúdením. 
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil 
po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju 
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, 
je povinná v doklade o vybavení reklamácie 
uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok 
na odborné posúdenie. Ak je výrobok 
zaslaný na odborné posúdenie určenej 
osobe, náklady odborného posúdenia, ako 
aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne 
vynaložené náklady znáša predávajúci bez 
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. 
Ak kupujúci odborným posúdením preukáže 
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže 
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania 
odborného posúdenia záručná doba neplynie. 
Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 
14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace 
účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú 
reklamáciu nemožno zamietnuť.
V prípade neplnenia uvedených povinností 
predávajúcim, kupujúci sa môže so svojim 
podnetom na vykonanie kontroly obrátiť na 
inšpektorát SOI podľa sídla predávajúceho. K 
podaniu sa prikladajú kópie dokladov (doklad 
o zaplatení, potvrdenie o uplatnení reklamácie 
a pod.)
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Spotrebitelia sa môžu so svojimi podnetmi, ak sú 
nespokojní so službami obchodníkov, obrátiť  na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

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  

Kúpil som sedačku, asi po 14 dňoch alebo po 21 dňoch (?) už neviem presne – som zistil, že  nie je v poriadku, 
neustále sa pevná plocha oddeľuje od vyťahovacej, keď ju roztiahnem. Oznámil som to majiteľovi predajne, ale 
ten tvrdí, že je to v poriadku. Predviedol mi aj ďalšie podobné sedačky, ale ony sa tak nerozchádzali, ako moja. 
Predajca sa pokúsil o žart, že  možno sme so ženou „ťažšej“ váhy a preto sa to rozchádza, ale bolo to akurát 
úbohé z jeho strany. Nechce nám tovar vymeniť. Máme vôbec na to právo? A ak nie, čo môžeme robiť, aby sme 
sa dočkali nápravy, výmeny tovaru, aký je postup? Veď máme nejaké záručné doby tovaru? Predajca aj na naše 
opakované sťažnosti reaguje tak, že všetko je v poriadku a uvedený stav sme si spôsobili sami.

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

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

Otvorené: 
pondelok - piatok 7:45h - 16:00h
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Chcel by som sa opýtať, či je možné 
poistiť syna na úraz pri športe..., 
pretože cvičí tekamondo, karate, 
ale aj thajský box – a všetko sú 
to tzv. silové športy, údery, 
kopance, pády, môže dôjsť k 
poškodeniu končatín, chrbtice, 
aj ku trvalým následkom. 
Myslí na takéto situácie 
Vaša poisťovňa, resp. čo mi 
doporučujete?
Z otázky neviem posúdiť, či 
sú tieto športy vykonávané 
aktívne, rekreačne alebo 
profesionálne. Ak by vyššie 
spomínané športy boli 
vykonávané profesionálne, tak 
tieto riziká sa  v Komunálnej 
poisťovni, a.s. Vienna Insurance 
Group  nedajú poistiť. 
Predpokladám, že syn nášho čitateľa 
tieto športy vykonáva aktívne alebo rekreačne. 
V takomto prípade je už možností viac. Záleží 
na klientovi, ktorý variant mu viac vyhovuje. 

Ja osobne najradšej  odporučím klientom 
rizikovo kapitálové, resp. investičné životné 
poistenie s úrazovým pripoistením. V 

takýchto druhoch poistenia si klienti 
časť finančných prostriedkov šetria 
a druhou časťou sa im kryje riziko. 
Ak je to klient, ktorého finančné 
prostriedky sú obmedzené, tak 
odporučím len čisté úrazové 
poistenie bez kapitálovej zložky, 
kde  navrhnem
poistiť Trvalé následky úrazu s 

progresívnym plnením do 350%, 
Čas nevyhnutného liečenia úrazu 

a hospitalizáciu následkom úrazu. 
Minimálne tieto poistenia dokážu 
stabilizovať finančnú situáciu v prípade 
úrazu. Ak je to klient, ktorý je ochotný 

investovať do svoje istoty a zdravia viac, 
pridávam Denné odškodné v prípade 
práce neschopnosti z úrazu, invaliditu 

z úrazu, odškodné za chirurgický zákrok, 
prípadne ešte smrť následkom úrazu. Možností 
je naozaj veľmi veľa a záleží len na nás ako 

sa proti nebezpečenstvám ochránime. Veď 
dlhá práceneschopnosť, v horších prípadoch 
aj invalidita, nám okrem zdravotnej ujmy 
môže spôsobiť aj nezanedbateľné finančné 
problémy. No a ja si myslím, že každému z nás 
je určite vhodné takéto zabezpečenie mať.

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

Daniela Pinčiarová 
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

                              
mobil: 0905 345 800

pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk
kolenova@kpas.sk

www.kpas.sk

Ak športujete, určite sa nezabudnite poistiť proti úrazom.

- stavebná činnosť
- upratovacie služby

- ubytovanie

0908 911 197

V posledných rokoch sa vo veľkej miere „rozbehol“ veľmi zvláštny biznis 
v našich ambulanciách obvodných, ale aj odborných lekárov, ktorí ak 
vypíšu recept na lieky, posielajú s ním pacienta za presne určeným 
farmaceutikom, resp. do konkrétnej lekárne. Nielen, že to pacientovi 
poradia, ale niektorí lekári to doslova prikážu „natvrdo“. Nielen podľa 
môjho názoru je toto istým spôsobom nekalá forma biznisu, keď sa 
„prepierajú“ peniaze poistencov, občanov, cez „spriatelené“ ordinácie 
lekárov a lekárne a zarába sa tak na províziách, ale je to aj forma 
násilného vnucovania niečoho, s čím by pacient rozhodne nemal 
súhlasiť, ak je to proti jeho presvedčeniu! Sú ľudia, ktorí sa takýmto 
praktikám vzoprú, ale väčšina, najmä menej vzdelaných ľudí a starých 
ľudí, poslušne urobí, čo im doslova prikáže „jeho“ doktor.
Aj Vám sa posťažovalo viacero občanov, vaši susedia, vaši známi, že ich 
všeobecní lekári ale aj odborní, im „doporučujú“ lekárne, kde si majú vyberať 
svoje lieky? A hoci oni sú naučení chodiť inde do lekárne, keďže chcú mať  
kľud, tak to lekárom niektorí naoko prisľúbia, avšak – čuduj sa svete..., ako 
nám prezradil jeden pacient, vraj – keď prišiel k lekárovi po mesiaci na 
kontrolu, on mu povedal, že ho vraj oklamal, lebo si nebol lieky vybrať v jeho 
„doporučovanej“ lekárni, ale v druhej – konkurenčnej. 
„Šokovalo“ ma, kde to vlastne žijem, ak som až do takejto miery 
sledovaný ešte aj u lekára, lebo toto je naozaj na zváženie, či ide 
o drzosť, alebo už nenažratosť lekára a lekárnika – len aby neutrpeli 

ich vzájomné provízie a výhody? Tak som sa rozčúlil, že som následne 
zmenil svojho všeobecného lekára“, povedal nám  pacient.  Pochopiteľne, 
že meno neuvádzame na jeho želanie, v tejto chvíli ani nie je podstatné. 
Podstatné sú spomínané praktiky lekárov a lekární, ak sa naozaj takto dejú, a 
ktoré by rozhodne nemali byť.  Istá ambulancia všeobecného lekára dospela 
dokonca až tak ďaleko, že sestrička v ordinácii  vyzbiera od pacientov všetky 
recepty, následne ich zanesie do lekárne, s ktorou „spolupracujú“, vyzdvihne 
tam lieky a donesie ich naspäť pacientom. Oni si ich tam potom môžu 
vyzdvihnúť. Ono to možno na pohľad vyzerá zaujímavo, že Vám vlastne lekár 
robí službu, ale princíp spočíva v inom. Ide o normálne tvrdý biznis lekára 
(ordinácie) a lekárne, v konečnom dôsledku na tom profitujú práve tieto dve 
strany a pacient je len pozorovateľ a v podstate ticho súhlasí, aby si náhodou 
nerozhneval toho „svojho“ lekára.  Bolo by načase si na takéto praktiky 
posvietiť zo strany kontrolných orgánov  a inšpektorov, ale aj občania, ktorí 
sa cítia takýmto chovaním od lekárov dotknutí, by mali prestať hrať „pštrosiu 
politiku“, prestať sa konečne báť a začať sa zodpovedne stavať k celej veci 
a samozrejme, sťažovať sa na kompetentných miestach! Veď je to nielen naše 
občianske právo, ale aj morálna a ľudská povinnosť, ak cítime niekde krivdu, 
alebo zásah do našej osobnostnej slobody, slobody výberu lekára, či inej 
zdravotníckej inštitúcie, aj lekáreň z toho nevylučujúc. Prečo sú Slováci zo 
všetkého takí stále ustráchaní, bojazliví a zakomplexovaní?

 - z podnetov čitateľov spracovala redakcia Kysucký Žurnál -

Niektorí naši lekári si rozbehli s „kamarátmi lekárnikmi“ očividne dobre 
fungujúci biznis, keď pacientom prikazujú, v ktorej lekárni si majú vybrať liek!



MUDr. Jana Tunegová ordinuje vo veterinárnej ambulancii 
v Kysuckom Novom Meste už  vyše 5 rokov. Za toto obdobie si 
získala slušné postavenie medzi svojimi klientami, uznávajú 
jej prácu, odborné rady a klientelu si neustále rozširuje. Sme 
radi, že aj v našom časopise vedie rubriku, poradenstvo – pre 
majiteľov zvieratiek, ktorá sa teší obľube čitateľov. Poďme 
sa preto trošku viac porozprávať o záležitostiach, súvisiacich 
so životom a starostlivosťou o domácich maznáčikov, resp. 
zvieratká vo všeobecnosti..
o Pani doktorka, čo všetko by si mal uvedomiť každý majiteľ 
zvieratka, ktoré chce chovať, povedzme v činžiaku..., pretože 
zviera nie je hračka na pár hodín, či dní....?
- Na začiatok samozrejme budúci majiteľ akéhokoľvek zvieraťa 
musí zvážiť svoje možnosti (priestor, kde má zvieratko žiť – byt, 
dom), voľný čas, požiadavky, aké kladie na zviera, zdravotné riziká. 
Najčastejšie sa majitelia rozhodujú zaobstarať si menšieho psíka do 
bytu  najmä kvôli deťom. Často to však končí tak, že takmer všetky 
starosti a povinnosti ohľadne zvieraťa končia na rodičovi. A od 
charakteru zvieratka to môže byť na dosť dlhý čas. Menší psík, alebo 
drobné spoločenské zviera, nemusí byť v byte s deťmi problémom. 
Samozrejme je vyhradenie priestoru pre dané zviera, zvýšenie 
hygieny, prípadne rozdelenie si povinností viacerým členom 
domácnosti. Hľadanie a zhŕňanie informácii o chove ešte pred 
kúpou je v mnohých prípadoch nutnosť.
o Dnes veľa chovateľov zvieratiek podceňuje fakt, resp. chce 
na tom ušetriť, alebo tvrdí, že to nie je potrebné – pravidelná 
návšteva zverolekára, veterinára. Určite takéto chovanie 
nie je správne, prečo by sa odborná starostlivosť u zvieraťa 
nemala zanedbávať, čo si treba predstaviť pod štandardnou 
starostlivosťou veterinára o zviera?
- Majitelia by si mali uvedomiť, že pravidelnou návštevou veterinára 
nielen zodpovedne pristupujú k zvieraťu, ale chránia najmä seba 
a svoje okolie pred možnými rizikami, ktoré sú spojené s chovom 
( zranenia, infekcie, zákony, spoločné priestory...) Pravidelná 
veterinárna prehliadka dokáže odhaliť mnohé príznaky ochorení, 
ktoré si majiteľ bežne nevšíma, tak riskuje zhoršenie stavu 
a šírenie ochorenia do okolia. Prvú veterinárnu prehliadku by mal 
absolvovať majiteľ hneď po kúpe zvieraťa, prípadne sa informovať 
ešte predtým. Prehliadka zahŕňa klinické vyšetrenie, ošetrenie 
proti všetkým parazitom, prip.vakcináciu. Vhodné je, keď je majiteľ 
zvieraťa všímavý a dokáže poskytnúť mnoho cenných informácii 
o stave zvieraťa. Preto je dobré, ak prehliadku so psom absolvuje 
človek, ktorý s ním trávi najviac času.
o Za roky svojej praxe ste sa určite stretli s tým, že majitelia 
zvierat robia veľa chýb pri starostlivosti o svojich miláčikov. 
Mohli by ste nám o tom trochu 
bližšie porozprávať, upozorniť, 
čoho by sa mali chovatelia, 
majitelia, vystríhať? 
- Prvou chybou v mnohých 
prípadoch býva vôbec voľba 
vhodného zvieraťa ( väčší pes, 
mačka, veľký počet zvierat pre 
začiatočníka, náročnejší exotický 
druh, ktorému majiteľ nie je 
schopný poskytnúť primerané 
prostredie, výrazný temperament 

psa) a nemožnosť majiteľa 
zabezpečiť dostatok 
kvalitného krmiva, 
vhodný pohyb, prípadne 
výcvik. S tým súvisí rozvoj 
zdravotných problémov, 
následné komplikované 
riešenie ochorenia 
zhoršené starostlivosťou 
a zoohygienou. 
o V čom je tajomstvo toho, 
že kým psík je u nejakého 
majiteľa agresívny, ten istý 
druh je u iného majiteľa 
maximálne kľudný ? Závisí 
to od výchovy, prístupu 
a láskavosti človeka 
k zvieraťu? Logika hovorí, 
že by to tak malo byť. Inak, 
hovorí sa tiež, že zviera je 
odrazom „svojho pána“ – 
majiteľa, či....?
- Mnohokrát sa stáva, že 
,,áno,, psík sa podobá na 
svojho pána  J...
Povaha a temperament psa pramení z jeho predkov, na akú činnosť 
bolo dané plemeno vyšľachtené, či na prácu, stráženie, poľovníctvo 
alebo ako spoločník človeka. Čiže prvotné povahové znaky sú 
charakteristické pre dané plemeno. Človek ich potom následne 
môže využiť a formovať vo svoj prospech. Zvyšok teda závisí na 
výcviku, prístupu  a výchovy psa. Samozrejme aj u psov sa vyskytujú 
povahové odlišnosti, prípadne zlozvyky ( súvisiace napr. s vekom 
alebo pohlavím), ktoré sa už tak ľahko nedajú zvládnuť.
o Vaša ambulancia sa pomerne dobre etablovala v Kysuckom 
Novom Meste. Môžete povedať, na ktoré druhy zvierat sa 
špecializujete, alebo je to inak?
- Najčastejší pacienti sú psy, mačky, menej králiky, drobné 
spoločenské zvieratá, v menšom množstve takisto hydina, ovce, 
kozy, ošípané. ..
o Čo je podľa Vás – pre zvieratká vo všeobecnosti najväčším 
nepriateľom, zlom, kedy najviac trpia, čoho sa najviac boja?
- Odpoveď na túto otázku je komplikovaná. V prvom rade je 
utrpením pre akékoľvek zviera život v nevyhovujúcich podmienkach 
( nevhodné krmivo, zlá zoohygiena, ochorenie), ľahostajnosť 
majiteľa, neschopnosť urobiť nápravu. Denne môžeme vidieť 

v televízii prípady utýraných zvierat, 
nechcených šteniat, nezmyselne 
utratených a túlavých psov. 
Nanešťastie všetko má na svedomí 
človek a dnešná ,,materialistická 
doba,,. Každý chce čistokrvné 
zviera a pritom útulky sú plné 
psíkov, ktoré plnohodnotne dokážu 
splniť požiadavky stráženia alebo 
spoločníka, aj keď nie sú čistokrvné.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Majiteľ zvieraťa by mal vedieť, že pravidelná 
návšteva u veterinára je dnes samozrejmosťou. 

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

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

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... 
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Opustil nás navždy...

„Mal nás všetkých 
rád a chcel ešte 
veľmi žiť, ale prišla 
tá chvíľa, keď nás 
navždy opustil.“

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že nás  
28. 4. 2014 vo veku 
57 rokov opustil náš  
milovaný manžel, ocko, zať, švagor a brat  
JÁN PINČIAR.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,  
kolegom a známym za prejavy sústrasti  
a kvetinové dary.

Manželka, deti 
a celá smútiaca rodina

Najvýhodnejšia inzercia vo Vašom 
regióne je v Kysuckom Žurnále! 

Tel.: 0903 516 499 
email: kysuckyzurnal@gmail.com
www.zurnaly.sk

UŽ 8 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

kontaktujte nás...

Pekáreň Monika s.r.o.
Ľudovít Vavro, 023 31 Rudina 13

ponúka až 40 druhov rôznych pekárenských výrobkov, pripravovaných 
na báze prírodného kvasu – bez konzervačných prísad a farbív.

 

Chcete si pochutiť na kvalitnom chlebíku?

„...dobrá cena, vysoká kvalita, ešte lepšia chuť...“
 Pekáreň Monika Vás určite nesklame.

e-mail: pekarenmonika@azet.sk
tel:  0908283807,  0907476870

„ ...tešíme sa na každého nového zákazníka, na stálych zákazníkov o to viac...“

Radoslav Dudek 

PneuRado s.r.o.
Hviezdoslavova 491 (pri autobusovom nástupišti)

Kysucké Nové Mesto
email: pneurado@gmail.com
kontakt: 0905 506 428
web: pneurado.mns.sk

predaj pneumatík, prezutie a uskladnenie 
pneumatík, lepenie defektov, vyvažovanie kolies, 
renovácia diskov, kompletné služby pneuservisu

Otváracia doba:
Pondelok - piatok: 8:00h – 17:00h
Sobota: 8:00h – 12:00h



Bea:  váha -10 kg

www.riecky.eu grafický dizajn:

pás -17 cm  /  boky -18 cm  /  nohy -10 cm

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.


