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Za starostov v obciach na Kysuciach 
kandidujú aj títo kandidáti

Vladimír Káčerík,
Horný Vadičov /str.6.

Ján Cesnek,
Snežnica /str.20.

Bc. Alena Dudeková,
Povina /str.13.

Ing. Anna Grigová,
Rudinka /str.4.

Mgr. Milada Chlastáková,
Dunajov /str.18.

Miroslava Ondreášová,
Dolný Vadičov /str.3.

Anton Mrmus,
Lopušné Pažite /str.16.

Ivan Poláček – 
kandidát 
na funkciu 
primátora 
Kysuckého 
Nového Mesta 
pre volebné 
obdobie  
2014-2018, 
kandiduje pod 
poradovým 
číslom 5.  
Kandiduje aj na 
funkciu  
poslanca  
v Kysuckom Novom Meste, pod 
poradovým číslom 11.  /str.14. 

Na funkciu 
poslanca 
mestského 
zastupiteľstva 
v Kysuckom 
Novom Meste 
počas na-
sledujúceho 
volebného 
obdobia 
2014-2018 
kandiduje aj 
Štefan Kuba. 
Kandiduje ako 
nezávislý kandidát za volebný obvod 
č.3, pod poradovým číslom 6. /str.3.

Ján Pokrivka 
vo funkcii 

starostu 
v Snežnici 

končí  /str.20.



S našim individuálnym 
prístupom to dokážete aj vy!

„Keď som prišla do � tness centra Riecky na Kýčerke prvýkrát, bola 
som veľmi milo prekvapená. Príjemné prostredie, moderné a kvalitné 
stroje, ochotný a hlavne odborne vyškolený personál. Od vtedy tam 
chodievam pravidelne, cvičím pod dohľadom trénera. Na každej ho-
dine mám nové cviky, a preto cvičenie nie je jednotvárne, ale zábav-
né, energické a veľmi motivujúce. Keď vidím, čo som tu dosiahla za tri 
týždne, zdá sa mi to neuveriteľné. Fitness centrum Riecky odporúčam 
úplne každému.“

„Fitko je úžasné! Konečne mám pocit, že cvičím správne a aj efektívne 
vďaka trénerom, ktorí vždy ochotne poradia a pomôžu. Baby, netreba 
sa báť, v tomto � tku sú ženy vítané.“

cvičte dvaja s trénerom

1. vstup tréner za polovicu

Ema

Peťa

Čadca  /  Tel.: 0917 728 780
sídlisko Kýčerka, budova KRAFE

Kysucké Nové Mesto  /  Tel.: 0911 854 908
TEMPO Supermarket (2. poschodie) 

riecky@riecky.eu  /  www.riecky.eu 

len u nás ZDARMA!
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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
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Mojim prvoradým poslaním je zabezpečiť všestranný 
rozvoj obce pre spokojnosť všetkých obyvateľov. Uro-
biť všetko pre to, aby sme v našej obci žili spokojne a 

bezpečne, aby mladí zostávali a starší videli obec rásť a 
prosperovať. Mojim úsilím je naďalej pokračovať na za-
počatej ceste obnovy a rozvoja našej obce. Zachovávať 
a rozvíjať ľudové i kultúrne tradície, zvyky dedinského 
charakteru a obyčaje našich predkov. Pre dosiahnutie 
uvedených cieľov je veľmi dôležité vzájomne si pomá-
hať, hľadať to, čo nás spája a byť k sebe tolerantnejší. 

Skúsenosti získané v doterajšom živote budem vo funk-
cii starostky obce uplatňovať pre rozvoj našej obce tak, 

aby sa zvýšila kvalita života a spokojnosť všetkých obča-
nov. Pri dôležitých rozhodnutiach budem komunikovať 

s občanmi a zohľadňovať ich názory a pripomienky. 
Kandidujem  za SMER – SD.

Ďakujem za Vašu dôveru, veľmi si to vážim!

Miroslava Ondreášová, starostka obce Dolný Vadičov 
a kandidátka na túto funkciu aj 

pre nové volebné obdobie 2014-2018

Miroslava Ondreášová kandiduje na funkciu starostky obce Dolný Vadičov

Na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Kysuckom 
Novom Meste počas nasledujúceho volebného obdobia 2014-
2018 kandiduje aj Štefan Kuba. Kandiduje ako nezávislý kandidát 
za volebný obvod č.3, pod poradovým číslom 6.

o Keby ste sa mali predstaviť možno tým, ktorí Vás ešte nepoznajú, aké 
by boli Vaše vety?
- Žijem a pracujem v Kysuckom Novom Meste. Som človek, ktorý už niečo 
prežil, aj má za sebou nejaké tie výsledky svojej práce a preto viem, že 
nemôžem iné hovoriť a iné konať. Vždy si stojím za svojim slovom a nerád 
sa vyhováram, že to nejde, alebo sa to nedá. Mojou  snahou je nájsť 
možnosti ako vzniknuté problémy riešiť v prospech každého občana. Plne si 
uvedomujem, že práca poslanca je zodpovedná a náročná. Rád pomôžem, 
podporím, prihovorím sa a podám pomocnú ruku. Ako poslanec chcem 
presadzovať záujmy vás, občanov, a to tak vo veciach celomestských, ale 
i vo veciach  konkrétnej ulice, či domu. Jednoducho budem pracovať pre Vás. 

o Čo ponúkate občanom Kysuckého Nového mesta a čo by ste chceli presadzovať ako poslanec 
v Kysuckom Novom Meste? 
- Za dôležité pre svoj volebný obvod a naše mesto považujem najmä:
•	neodkladne riešiť dopravnú situáciu v našom meste 
•	vyriešiť parkovanie a dopravný kolaps v areáli polikliniky /výjazd/
•	pokračovať v opravách chodníkov a ciest
•	podporovať myšlienku rekonštrukcie plavárne 
•	zväčšenie počtu parkovacích miest
•	dobudovanie športovísk 
•	podporovať programy pre zlepšenie života zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným spoluobčanom

Za najdôležitejšie však považujem všetky rozumné a užitočné návrhy vás, občanov, ktoré budem 
následne prezentovať a riešiť v mestskom zastupiteľstve v Kysuckom Novom Meste. 
Ďakujem za Vašu dôveru v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.

„Občan bol, je a vždy bude pre mňa veľmi dôležitý. Chcem 
podporovať všetky rozumné návrhy od Vás, vážení občania“, 

hovorí Štefan Kuba.
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Milí spoluobčania,
v prvom rade vám chcem poďakovať za 
dôveru, ktorú ste mi dali vo volebnom 
období 2010 –2014 a verím, že som ju 
nesklamala. 
Dovoľte, aby som Vám predložila 
hodnotenie práce obecnej samosprávy 
v Rudinke za volebné obdobie 2010-2014, 
kedy samospráva pracovala pod mojim 
vedením ako starostky obce.
Rok 2011
V spolupráci s Vami - občanmi obce sme 
v marci 2011 vyrúbali staré 70 ročné 
čerešne pri ihrisku, vyrúbali sme kroviny 
okolo brehu Kysuce,  zlikvidovali čiernu 
skládku odpadov a nánosy drevín po 
jarnom topení snehu, vyčistili priestranstvo 
okolo obecného úradu. Po výrube starých 
stromov sme okolo ihriska  nasadili nové 
čerešne. Touto cestou ďakujem poslancovi 
Viliamovi Liškovi, Martinovi Liškovi, Jožkovi 
Absolonovi, Julovi Absolonovi, Ferkovi 
Kubovi, Jankovi Smolárovi, Jožkovi Varošovi, 
Jožkovi Škulavíkovi, Petrovi Mahanskému, 
Aničke Mrenkovej, Emilovi Šmehylovi, 
Milošovi Kyselicovi, K. Burgerovi. J. Mrenkovi 
a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto brigády. 
Zároveň ďakujem Vierke Barčíkovej za 
zorganizovanie finančnej zbierky na nákup 
sadeníc čerešní, za čistenie verejného 
priestranstva a špárovanie potoka. Na jeseň 
sme začali s výrubom krovín na 40 rokov 
neupravovanej ceste Hájiky.  
V priebehu roka sme robili rekonštrukciu 
miestnej komunikácie v časti Tŕnie (pred p. 
Papánom, Birošíkom a Burgerom), kde sa 
vyjazdené koľaje vyrezali a  zaasfaltovali. 
Keďže obec bola zadlžená, v rozpočte 
obce neboli peniaze, pri prácach pomáhali 
zdarma Jožko Absolon, Miloš Švaňa, Ján 
Griga, Miro Smolár a J. Hrdináková, za čo 
im touto cestou ďakujem. Vybudovali sme 
betónové chodníky okolo ihriska smerom 
k vlakovému nástupišťu a parkovisko oproti 
obecnému úradu s presunom unimo buniek. 
V jeseni tohto roku sme sa pustili do čistenia 
miestneho potoka Rochovica, zbavili sme ho 
od nánosov, vyčistili sme pomedzi kamene 
regulácie korene tráv a špárovali sme 
cementovou maltou. Touto cestou ďakujem 
za pomoc na prácach v potoku Rochovica 
Jožkovi Absolonovi, Mirovi Smolárovi, 
Andree Čučovej, Jankovi Čučovi, Alenke 
Belákovej, Márii Vavrovej, Petrovi Johánkovi, 
Andree Adamíkovej, Márii Bačovej, Mirovi 
Smolárovi a Jankovi Ďurcovi.
Rok 2012
Pod záštitou starostky obce sa zorganizovala 
v apríli akcia na dobudovanie nového 
panelového chodníka v časti za železnicou. 
Zároveň sa vybudoval nový betónový 
chodník pre peších na nadjazd. V júni 2012 
po požiari miestneho pohostinstva sme 
urobili jeho rekonštrukciu a 25. októbra 
bolo slávnostne otvorené pohostinstvo pre 
nefajčiarov s názvom „JAJA bar“. Novým 
nájomcom sa stala podnikateľka Janka 
Orvanová. Touto cestou by som rada 
poďakovala naším občanom, a to Jožkovi 

Absolonovi, Jožkovi Škulavikoví, Petrovi 
Mahanskému a samotnej p. Orvanovej, 
ktorí odviedli na rekonštrukcii pohostinstva 
kus práce. V júli bola vymaľovaná kuchyňa 
MŠ a kancelária riaditeľky MŠ, ktorej strop 
bol zatečený vodou. Z hľadiska zvýšenia 
separácie odpadov boli do obce pridané 
ďalšie 3 kontajnery na sklo, ktoré boli 
umiestnené k autobusovým zastávkam 
v centre a pod Majerom a jeden k Domu 
smútku 
Rok 2013
Vo februári a marci zamestnanci obce 
Miroslav Smolár a Jaroslav Hutyra vyrúbali 
cca 100 ks krovín okolo železnice na 
pozemku ŽSR od autobusovej zastávky 
smerom do Rudiny, čím sa priestor okolo 
cesty rozsvetlil a Rudinka nabrala väčší 
rozmer. Na jar sme sa pustili do skrášľovania 
so svojou rodinou pred Domom nádeje. 
Na zhnitom pni sme založili skalky, nasadili 
dreviny a upravili okolie. V apríli sme opäť 
v obci zaasfaltovali výtlky a opravila sa 
miestna komunikácia pred Domom smútku.  
V mesiacoch jún a júl sa pokračovalo 
v čistení, špárovaní a skrášľovaní brehu 
potoka Rochovica. V materskej škole v 
športovom areáli sa počas prázdnin urobili 
nátery hojdačiek a preliezok. Uskutočnila sa 
oprava autobusovej zastávky na nadjazde, 
na bočných stenách sa rozbitý lexan 
nahradil plechmi. Od hasičskej zbrojnice 
sme smerom k cintorínu urobili vstupný 
betónový chodník. Zakúpili sme kontajnery 
na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré sme 
umiestnili pri Obecnom úrade a na cintoríne. 
Na zber drobného kovu sme zabezpečili dva 
kontajnery.  
Rok 2014
V máji a júni z iniciatívy obecného úradu 
prebehla rekonštrukcia nízkonapäťovej 
elektrickej siete smerom od obecného úradu 
okolo kaplnky po Roľnícke družstvo Rudina, 

„Všetci ste pre mňa dôležití, vážení občania,“ 
hovorí Ing. Anna Grigová, starostka obce Rudinka.

brigáda na  čistení potoka Rochovica

nový chodník k nástupišťu

výmena asfaltu pred p.Papanom

asfaltovanie pred Domom smútku

rekonštrukcia oplotenia na cintoríne

práce na výmene elektr.stlpov pri rekonštrukcii elektriky v obci
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od autobusovej zastávky v centre obce po 
kaplnku a pod Majerom pri Smolárovcoch 
ďalej výmena plynových kotlov v materskej 
škole a obecnom úrade, cez prázdniny 
prebehla rekonštrukcia elektroinštalácie 
v Materskej škole s rekonštrukciou 
umyvárky, WC , vymenila sa nová sanita, 
vymaľovali priestory, vymenili sme strechu 
na domčeku pre deti na ihrisku MŠ. Orezali 
sme chránené stromy - lipy na starom 
cintoríne, zrealizovali sme výrub starých 
250 ročných líp na miestnom cintoríne 
a okolo cintorína vymenili staré oplotenie za 
nové. Z iniciatívy p. Margity Uríčkovej a za 
finančnej výpomoci občanov Rudinky sa 
uskutočnila rekonštrukcia kaplnky sv. Jána 
Krstiteľa v centre obce. Poslanci OZ schválili 
financie na položenie nového asfaltového 
koberca od kaplnky k autobusovej zastávke 
a na predĺženie verejného osvetlenia o dve 
lampy okolo cintorína.
**************
Obec žije aj kultúrnym, spoločenským 
a športovým životom, akcie sa viac menej 
pravidelne každoročne opakujú, sú akousi 
tradíciou obce a občania sa na ne veľmi 
tešia, napríklad: Februárový karneval 
pre deti, v máji každý rok organizujeme 
„Odomykanie kysuckej brány“, kedy sa 
otvorí turistická sezóna a v novembri zasa 

„Zamykanie kysuckej brány“, kedy sa 
turistická sezóna ukončí. Každý rok obec 
oslavuje Deň matiek, Deň detí a Jánske 
hody, nezabúdame ani na Mesiac úcty 
k starším – október, nasleduje Mikuláš 
ktorý rozdáva darčeky a záver roka patrí 
Štefánskej zábave. Obec nezabúda ani 
na hasičov, každoročne sa uskutočňuje 
hasičská súťaž „O pohár obce Rudinka“ 
a Severoslovenská hasičská liga. V roku 
2014 si Rudinka pripomenula 70. výročie 
DHZ Rudinka. V septembri sme si zahrali 
v obci futbalový turnaj „O putovný pohár 
obce“. Deti z materskej školy boli v lete 
v ZOO Bojnice. V Rudinke sa súťažilo aj vo 
varení bryndzových halušiek a súťažila aj 
samotná starostka.
V máji 2011 po prvýkrát v krásnom prostredí 
pod Rochovicou obec Rudinka v spolupráci 
so Slovenskou cyklotriálovou úniou (ďalej 
SCÚ) zorganizovala mládežnícku súťaž 
Slovenského pohára v cyklotriale mládeže 
do 15 rokov v kategórii registrovaných 
športovcov i amatérov, ktoré zahájil 
prezident SCÚ Štefan Pčola. Do súťaže sa 
zapojili aj deti z našej MŠ a ZŠ. Zúčastnili sa 
športovci zo Slovenska aj z Českej republiky. 
Pri zorganizovaní tejto akcie pomohol 
organizačný tím Radoslava Hlavatého, hasiči 
z Rudinky pod vedením Antona Kubu, veľmi 
pomohla aj Janka Hrdináková , za čo im 
všetkým vrele ďakujem.
**************
Na záver príhovoru k Vám vážení občania, 
mi dovoľte poďakovať sa Svojmu zástupcovi 
p. Jozefovi Absolonovi za ochotu vždy 
pomôcť, za všetky práce pri rekonštrukciách 
a maľovaní materskej školy a byť k dispozícii 
aj v mimoriadnych situáciách ako pri 
povodniach, pri požiaroch a pod., za prácu 
v stavebnej a športovo-kultúrnej komisii.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí 
nám pomohli v ťažkej finančnej situácii 
zabezpečovať chod obce. Lesom Slovenskej 
republiky za posypový materiál a cement, 
Stredoslovenskému vodohospodárskemu 
podniku za zmesový cementový materiál 
na špárovanie, Doprastavu za poskytnutie 
mechanizmov, podnikateľom Petrovi 
Galvánkovi, Viliamovi Liškovi, Jankovi 
Smolárovi, ženám zo ZO  Únie žien 
Slovenska, pani Balvínovej za vedenie 
drotárskeho krúžku, Alenke Belákove, Lenke 
Kyselicovej, Darinke Šmehylovej, Hanke 
Ševčíkovej a všetkým, ktorí sa zapájali do 
kultúrno-športovej činnosti, stavebnej a 
sociálnej činnosti obce. V neposlednom rade 
ďakujem aj riaditeľke Materskej školy p. 
Šormanovej a učiteľke Danke Chmelářovej 
za výchovu našich najmenších, Marienke 
Dišekovej za pomoc na porekonštrukčných 
prácach počas letných prázdnin i počas 
víkendov, tak isto našej pani kuchárke 
p. Maroňovej i Ing. Šofránkovej. Ďakujem 
aj Tonkovi Kubovi za údržbu verejného 
osvetlenia a tímové vedenie hasičov. Milošovi 
Švaňovi za odhŕňanie snehu a pomoc pri 
zabezpečovacích prácach pri povodniach 
a iných mimoriadnych situáciách. Ďakujem 
hasičom za reprezentáciu obce a za ich 
dobré umiestňovanie na súťažiach, za 
vykonávanie preventívnych prehliadok 
pred vznikom požiarov. Ďakujem Helenke 
Masarikovej,  Terke Kubovej, Gitke 
Uríčkovej, Vierke Kravecovej a ostatným 

za starostlivosť o Dom smútku a kaplnku. 
Ďakujem Janke Orvanovej z JAJA baru 
za pomoc pri organizovaní rôznych súťaží. 
Ďakujem firme JAŠŠO za promtné riešenie 
výmeny plynových kotlov pre MŠ a pomoc pri 
rekonštrukcii kúpelne, zamestnancom ŽSR za 
pomoc pri kosení trávy okolo železnice, Slavovi 
Ďurcovi za klampiarske práce, Vladovi Svrčkovi 
za murárske práce, za všetku nezištnú pomoc 
môjmu synovi Palkovi,  Dankovi a Dávidovi 
Svitkovi, pracovníkom obce a všetkým tým, 
ktorých som nespomenula a našej obci 
pomáhali.
**************
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby 
som Vám predložila môj volebný program 
v novom volebnom období 2014 – 2018, 
nakoľko som sa rozhodla aj ďalej 
kandidovať na funkciu starostky našej 
obce: 
Keďže obec sa už zbavila dlhov, môžeme 
pokračovať v rozvoji obce:
- Podávame projekt „Revitalizácia 

poškodenej krajiny a protipovodňové 
opatrenia v obci Rudinka“ , ktorý sa 
bude dotýkať obnovy poškodenej 
krajiny v  priestoroch zosuvného 
svahu v lokalite Tŕnie a prevencie pred 
povodňami mimo vodných tokov,

- Vybudovať chodník pre peších 
a cyklistov okolo cesty III. triedy 
pod Rochovicou ako pokračovanie 
náučného chodníka z Vrania

- k bytovej výstavbe pod Majerom začať 
s výstavbou novej cesty, 

- znížiť tok potoka Rudinka pri miestnom 
ihrisku a vybudovať reguláciu pri M. 
Beňadikovi,

- vybudovať parkovisko pri predajni 
potravín p. Mahanského,

- zväčšiť prietokovú rúru a zvýšenie 
vozovky pod Majerom pri 
Birošíkovcoch

- predĺžiť verejné osvetlenie z Rudinky 
do obce Rudina (pod Majerom) tak, aby 
boli svetelne obe obce spojené,

- vybudovať chodníky na miestnom 
cintoríne, 

- neustále opravovať miestnu 
komunikáciu vrátane k Roľníckemu 
družstvu Rudinka,

- pokračovať v čistení potoka Rochovica 
a Rudinka,

- robiť všetko to, čo príde a čo bude pre 
našu obec prospešné, skrášľovať obec 
a k tomu využívať aj eurofondy.

Ďakujem za Vašu dôveru, a ak 
ma podporíte, teším sa na ďalšiu 

spoluprácu s Vami! 

Ing. Anna Grigová, 
starostka obce Rudinka 

a kandidátka na funkciu 
starostky obce Rudinka 

v novom volebnom období 2014-2018. 

futbalový turnaj slobodní vs. ženatí

detský karneval

október - Mesiac úcty k starším

Deň matiek-program detí z MŠ
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býva dobrým zvykom, ale aj morálnou 
povinnosťou, aby som na konci svojho funkčného 
obdobia zhodnotil činnosť. Názory na toto obdobie 
budú určite rôznorodé, pretože nie všetkým sa 
splnili ich predstavy a želania. Taktiež na rôzne 
veci, ktoré sa riešili, prípadne sa podarilo ich 
aj zrealizovať, majú iný názor. Viem, že niektorí 
občania budú nespokojní, činnosť budú hodnotiť 
záporne, ale verím, že mnohí budú uplynulé štyri 
roky hodnotiť kladne. Vo voľbách v roku 2010 
som Vašu dôveru  získal po druhýkrát. Je to prejav, 
keď mnohí z občanov sa stotožnili s aktivitami 
samosprávy v predchádzajúcom volebnom 
období. Počas tohoto volebného obdobia som 
sa snažil predovšetkým aj s Vašou pomocou a 
podporou rozvíjať našu obec a tak prispievať k 
lepšiemu životu občanov v obci. Pretože každý 
deň prinášal nové a mnohé problémy, i ja môžem 
dnes skonštatovať, že obstáť vo funkcii starostu 
a naplniť svoj volebný program, je veľmi ťažké a 
zložité. Starosta musí niekedy povedať aj „nie“, 
„nedá sa“, „nemôžem“. A práve vtedy občania 
nebývajú vždy objektívni. Snažil som sa pokračovať v realizovaní 
aktivít, ktoré boli začaté v minulom volebnom období. Za prvoradé 
som považoval ukončiť rozpracované projekty a snažil som sa získať 
podporu zastupiteľstva pri vyprofilovaní nových úloh, ich plnení a 
hľadaní nových možností. I napriek tomu, že mnohé z predsavzatí 
sa nám podarilo zrealizovať, ani toto volebné obdobie nebolo 
jednoduché.  Pre samosprávu bolo obdobím výziev ako zabezpečiť 
vo veľmi ťažkých ekonomických podmienkach všetky služby a 
úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona. Ale i napriek všetkému môžem 
ale skonštatovať, že vďaka zodpovednému  prístupu poslancov 
OZ a členov komisií pri OZ pri riešení problémov sa nám  podarilo 
zvládnuť náročné úlohy. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia:
Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na 
prevádzku verejného osvetlenia v obci Horný Vadičov a zároveň 
zlepšenie kvality života obyvateľov. V obci bolo vymenených 79 
existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na 
osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá 
s nulovými svetelnými emisiami. Zároveň bola svetelná sústava 
doplnená o 99 nových svietidiel, ktoré zabezpečili splnenie 
noriem STN. Celkové náklady projektu boli vo výške 265 514,30 €. 
Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia bol podporený v rámci 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond 
regionálneho rozvoja vo výške 245 257,89 €. Riadiacim orgánom pre 
OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským 
orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Pridaná 
hodnota intervencie Spoločenstva je zdôraznená vyhlásením:
„Investícia do Vašej budúcnosti“
2 x 10 bytové jednotky – Nájomné bytové domy:
V roku 2011 sme odovzdali do užívania nájomné bytové domy 2 
x 10 bytové jednotky. Pretože sa do obce prisťahovali i občania z 
iných obcí a miest, podarilo sa nám zvýšiť i počet obyvateľov v obci. 
Odovzdaním bytov sme skultúrnili časť pri vstupe do obce. Javí sa 
nám to tak, ako by sme i touto aktivitou vdýchli našej obci dušu. 
Komplexná regenerácia  centrálnej zóny:
V jeseni v roku 2010 sa začalo so stavebnými prácami. V auguste 
2011 sa rekonštrukcia dokončila. Samozrejme, nie všetci sú 
stotožnení s finálnou verziou, ale teší nás, že námestie, ktoré nesie 
názov „Rínok sv. Mikuláša“ bude slúžiť aj ďalším generáciám. Sú 
na ňom oddychové zóny pre občanov, športové časť pre deti a 
najmenších. Pre úspešnú realizáciu projektu bolo potrebné, aby 
obec zabezpečila a dofinancovala v zmysle projektu neoprávnené 
výdavky a ďalšie vynútené práce.  Ide predovšetkým o: vybudovanie 
oplotenia pri kostole z dôvodu zabratia pozemku, na ktorom 
sú vybudované parkovacie plochy a chodník, o vybudovanie 
oporného múru pri obchodnej jednotke Potraviny, WIFI FREE zóna 
a pod....  Realizačná cena projektu po úpravách je 453 766,98 EUR. 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške  85 % z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtu Obce Horný Vadičov vo 
výške 5 %. Pridaná hodnota intervencie Spoločenstva je zdôraznená 
vyhlásením:
“Investícia do vašej budúcnosti”
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:
Na základe vzniknutej situácie Obec Horný Vadičov ako 
zriaďovateľ ZŠ  v marci 2011 na základe schválenej dotácie 

z  Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu 
Regionálneho  Operačného programu začal a 
s jej rekonštrukciou a modernizáciou. V rámci 
poskytnutého  nenávratného finančného 
príspevku sa nám podarilo po asanácii súčasnej 
strechy objekt nadstaviť o jedno podlažie a 
zastrešiť novou strechou.  V nových priestoroch 
tretieho nadzemného podlažia bola zriadená 
multimediálna učebňa; chemicko – fyzikálne  
laboratórium; 1 pohybové štúdio; 1 trieda 
regionálnej výchovy a 3 klasické triedy. Na druhom  
nadzemnom podlaží v priestoroch kabinetov, 
ktoré sú situované nad priestormi toaliet žiakov  v 
prízemí, boli vytvorené nové toalety pre žiakov aj 
pre učiteľov. V rámci projektu bolo zabezpečené 
aj vybavenie učební informačnou komunikačnou 
technológiou a vnútorné vybavenie tried novým 
školským nábytkom. Realizáciou projektu sa 
dosiahne zateplenie obvodového plášťa budovy. 
Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie školského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Horný Vadičov. Špecifickými cieľmi projektu je 
zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho 
procesu a súčasne vedie k napĺňaniu cieľov opatrenia 1.1 ROP
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, Európskym 
fondom regionálneho rozvoja a pridaná hodnota intervencie 
Spoločenstva je zdôraznená vyhlásením:
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a 
integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011: Revitalizácia 
krajiny v katastri Obce Horný Vadičov
Projekt bol realizovaný  za pomoci finančnej podpory Úradu 
vlády Slovenskej  republiky s názvom „Prvý realizačný projekt 
Programu revitalizácie krajiny a  integrovaného manažmentu 
povodí SR pre rok 2011“.
Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných prvkov v Obci 
Horný Vadičov k. ú. Horný Vadičov a k. ú. Prostredný Vadičov o 
celkovom objeme 30 955 m3zádržného odtoku prívalových vôd.
Bezpečný život - zavedenie kamerového systému v Obci Horný 
Vadičov: 
Obec Horný Vadičov získala dotáciu od Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v rámci Programu prevencie kriminality 
na monitorovací a záznamový kamerový systém s projektom 
„Kamerový monitorovací systém v Obci Horný Vadičov „. Od 
septembra 2013 je v prevádzke nový bezpečnostný prvok v našej 
obci - kamerový systém. Množstvo krádeží a priestupkov, ktoré sa 
v Obci Horný Vadičov vyskytujú častejšie, potvrdili opodstatnenosť 
zriadenia tohto preventívneho bezpečnostného opatrenia. 
Vybudovaniu systému predchádzalo podanie žiadosti o dotáciu, 
ktorá nám bola schválená vo výške 3 000, 0 €. Obec sa zaviazala k 
spolufinancovaniu projektu vo výške minimálne 20 % z celkovej 
výšky preinvestovaných prostriedkov. Celková výška nákladov 
dosiahla 3 750,0 €, spolufinancovanie obce z toho predstavuje 20 %, 
teda 750,0  €. Projekt sme zrealizovali vďaka dotácii z prostriedkov 
Ministerstva vnútra SR v rámci programov Rady vlády SR pre 
prevenciu kriminality prostredníctvom poskytovateľa dotácie - 
Obvodného úradu Žilina. Kamerový systém tvorí sústava dvoch 
digitálnych stacionárnych kamier. 
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality.“
Rekonštrukcia obecného rozhlasu + vysielacie pracovisko:
Bezdrôtový obecný rozhlas  nie je len modernou alternatívou voči 
existujúcim drôtovým obecným rozhlasom, ale aj ponúka ďalšie 
možnosti, ktoré nie je možné drôtovým rozhlasom zabezpečiť. 
Drôtový obecný rozhlas býva často z rôznych príčin (rozľahlosť obce, 
častá poruchovosť, finančné nároky na jeho ďalšie udržiavanie) v 
niektorých častiach obce nevhodným riešením a preto sa Obec 
rozhodla situáciu riešiť bezdrôtovým obecným rozhlasom s vlastnou 
ústredňou. Počas volebného obdobia sa zabezpečoval jeho 
priebežný servis a na základe požiadaviek občanov bol obecný 
rozhlas postupne zavádzaný a dopĺňaný i do týchto lokalít.
Centrum voľného času:
Z dôvodu rozšírenia priestorov v budove ZŠ obec využila 
novovzniknuté  učebne i na presťahovanie Centra voľného času 
a zriadila elokované pracovisko. Realizáciou tohto zámeru chce obec 
využiť voľné priestory a tak ušetriť i náklady na energie súvisiace 
s činnosťou CVČ v pôvodných priestoroch.
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Prístavba školskej jedálne:
Objekt súčasnej školskej stravovne bol od základnej školy vzdialený 
cca 500 metrov. To znamená, že žiaci sa po skončení vyučovania 
musia presunúť do jedálne po hlavnej ceste. Pretože základnú školu 
navštevujú i deti z blízkeho okolia a samotná obec je rozľahlá, musia 
žiaci využívať i autobusové spoje. A práve vzdialenosť a časové 
obmedzenie z dôvodu prípojov nedovoľujú deťom stravovať sa 
a tak ich naučiť zdravým návykom a zdravému životnému štýlu. 
Prístavbou jedálne sa tento vyriešil. V mesiaci auguste sme ukončili 
práce na prístavbe školskej jedálne. 
Cesta k poznaniu:
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi poskytovateľom: Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej  republiky v zastúpení: Agentúra 
MŠVV a Š pre štrukturálne fondy EÚ a prijímateľom: Základná škola 
Horný Vadičov 277  
1. júna 2012 sa začal realizovať projekt:
„ CESTA K POZNANIU“
a to poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 
z prostriedkov pre: Operačný program: Vzdelávanie, 
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 1. 
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1. 
Premena tradičnej školy na modernú.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu 
predstavujú sumu: 201 657,15 €
Poskytovateľ poskytol prijímateľovi nenávratný finančný príspevok 
z ESF: 171 408,58 € a zo štátneho rozpočtu: 20 165,71 €.
Vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 5% 
poskytol zriaďovateľ- Obec Horný Vadičov a ZŠ Horný Vadičov vo 
výške: 10 082,86 €. Dopytovo orientovaný projekt bol ukončený dňa 
30.06.2014.
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/011065 Radoľa – Horný 
Vadičov:
I napriek finančným problémom, prioritou obce bola úprava 
najviac poškodenej  komunikáciách v km 8,994 – 11,360 k. ú. Horný 
Vadičov v úseku Káčerík - Kubaščíkovce, ktoré strpčovali život 
mnohým z nás. V priebehu mesiaca septembra a októbra sme po 
opakovaných žiadostiach dosiahli jej opravu. 
Medzi kultúrne a športové akcie, ktoré sú už akousi obecnou 
tradíciou, patria: 
Pochovávanie basy, Po Turvoňoch, Deň matiek, Stavanie a váľanie 
májov, Október - Mesiac úcty k starším, Mikuláš ide dedinou, 
Vadičovský pľacový turnaj o pohár starostu obce, Žiacky futbalový 
turnaj, Vadičovské folklórne slávnosti a Hodová nedeľa, Hasičská 
súťaž o pohár starostu obce, Uvítanie novorodencov. 
Kultúrny, spoločenský a športový život, investičná výstavba 
a každodenný život bol v tomto volebnom období výrazne 
podporovaný, či už išlo o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, 
podporu hasičských súťaží, či výcviku hasičov, obdobne i  
futbalistov. V oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti obec 
veľmi úzko spolupracuje so zariadeniami pre seniorov a s rodinami, 
ktoré potrebujú pomoc pri vybavovaní záležitostí ..... Obec taktiež 
zabezpečuje stravovanie dôchodcov a záujemcov o stravovanie 
v jedálni ZŠ a MŠ. V rámci svojich možností rieši i donášku obedov 
pre občanov odkázaných na túto službu.
Obecná knižnica Horný Vadičov:
Noc s Andersenom:
Obecná knižnica vspolupráci s CVČ Horný  Vadičov a Základnou  
školou zorganizovala v dňoch 04.04.2014 – 05.04.2014. Je to 
medzinárodné podujatie, do ktorého sme sa prvýkrát zapojili. 
Pretože zorganizovaná akcia mala medzi detskými čitateľmi, 
ale aj ich rodičmi veľmi pozitívny ohlas a priniesla deťom silný 
zážitok s knihou a v knižnici, s jej organizovaním uvažujeme i v 

nasledujúcich rokoch. Finančne celú akciu podporil starosta obce.
V mesiaci apríli 2014 poskytovateľ Ministerstvo kultúry SR poskytol 
dotáciu Obci Horný Vadičov zo štátneho rozpočtu SR na obnovu a 
rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 339 eur na podporu realizácie 
projektu s názvom: Obnova  a modernizácia technického 
vybavenia knižnice – zakúpenie výpočtovej techniky.
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Ministerstva kultúry SR sme obdržali dotáciu 
vo výške 600,00 eur na podporu realizácie projektu: Čítanie je 
osvojovanie si sveta. Dotácia bola účelovo určená na nákup 
knižničného fondu v počte 76 knižničných exemplárov.
Obec Horný Vadičov sa podieľala na financovaní uvedených 
projektov vo výške 5 % z celkového rozpočtu podporeného 
projektu.
Dobrovoľný hasičský zbor:
V júli 2014 sa pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Obci Horný 
Vadičov konala slávnosť. Oslava sa začala pochodom do kostola sv. 

Mikuláša a svätou omšou, ktorú celebroval farár Mgr. Pavol Mitaš. 
Svoje založenie už odteraz im bude pripomínať vysvätená historická 
zástava a spoločné fotografie s pánom farárom a hosťami pri 
kaplnke Panny Márie.
Veľmi dobre sa darilo našim mladým hasičom, ktorí našu obec 
úspešne reprezentujú na súťažiach organizovaných v okrese 
i v rámci kraja. Za všetky tieto aktivity treba  hasičom s úctou 
poďakovať. V súlade so zákonom došlo ku kategorizácii DHZ a naši 
hasiči sa zaradili do kategórie C. Pridelením číselného identifikátora 
sa stali organizačnou zložkou celoslovenskej DPO SR. Pridelením 
dotácie sme pre členov zabezpečili ochranný pracovnú odev a tiež 
materiálno-technické vybavenie. 
V mesiaci januári Obec Horný Vadičov  uzatvorila Zmluvu 
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR vo výške 700,00 eur na zabezpečenie materiálno – 
technického vybavenia DHZ, na nákup ochranných pracovných 
prostriedkov členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR.
V mesiaci júni Obec Horný Vadičov  uzatvorila Zmluvu o poskytnutí 
dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 
2000,00 eur na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia 
DHZ, na nákup ochranných pracovných prostriedkov členov DHZ 
a odbornú prípravu členov DPO SR.
Z rozpočtu Obce Horný Vadičov boli zakúpené uniformy v počte 
8 ks pre mužov a ženy. Chcem podotknúť, že i vďaka vytváraniu 
vhodných podmienok pre našich mladých hasičov, opakovane 
dosahujú chlapci a dievčatá, muži a ženy, výborné výsledky 
v hasičských súťažiach.

TJ Slovan Ľadonhora 
Vadičov:
Nedá mi nespomenúť 
zápal funkcionárov pri 
zveľaďovaní šatní TJ 
Slovan Ľadonhora Vadičov. 
S podporou sponzora a Obce 
Horný Vadičov zabezpečili 
celkové obnovenie 
priestorov a vybavenie 
novým nábytkom. Veríme, 
že vďaka všetkým tým, 
ktorí sa sponzorsky 
a dobrovoľne podieľajú na 
vytváraní  podmienok pre 
rozvoj  športu v obci, naši 
futbalisti nás v nastávajúcej 
sezóne nesklamú a svojimi 
výsledkami potešia všetkých, 
ktorí tomuto druhu športu 
fandia. Po ukončení 

90. výročie DHZ Horný Vadičov

pokračovanie na str.8
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jesenného kola ročníka 2014/2015 VII. ligy Oblastného futbalového 
zväzu Kysúc sa umiestnili naši futbalisti na prvom mieste v tabuľke. 
Do ďalšej súťaže im prajeme veľa športového šťastia.
Folklórny súbor Vajčovci:
O tom, že obyvatelia Horného Vadičova pokračujú v tradíciách, 
svedčí vzťah k folklóru. V marci 2014 sa naši folkloristi zúčastnili 
súťaže, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj v spolupráci 
s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pod názvom tvorivé 
choreografie folklórnych kolektívov. V regionálnej postupovej 
prehliadke sa umiestnili na peknom 1. mieste.
Pretože odovzdávanie skúseností z jednej generácie na druhú 
je veľmi dôležité, je potrebné, aby sme mali cit pre kultúru, 
udržiavali povedomie národa. Keďže tieto tradície treba zachovávať 
aj prostredníctvom kníh, Obec  Horný Vadičov sa podieľa na 
spracovaní monografie o Obci Horný Vadičov s názvom: „Horný 
Vadičov v minulosti a dnes“.
Jednota dôchodcov Slovenska:
V mesiaci októbri sme úspešne založili Jednotu dôchodcov 
Slovenska v Obci Horný Vadičov, obec vyčlenila na možnosť 
stretávania a realizovania aktivít uvoľnené priestory v budove 
bývalej školskej jedálne. 
Október – mesiac úcty k starším:
Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Je 
to mesiac, keď sa mnohí zamyslíme a ticho si povieme, aká 
krásna je jeseň. Podobne ako je to s ročným obdobím je to aj s 
ľudským životom. Práve spomienky sú pestré ako listy v prírode. V 
spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné 
obdobia... ale život ide ďalej. 
Každý z nás je svojim spôsobom pútnikom na ceste životom. 
A práve pri tejto príležitosti Obec Horný Vadičov zorganizovala 
púť do Šaštína, aby sa všetci zúčastnení utiekali k Sedembolestnej 
Matke Božej so svojimi trápenia a ťažkosťami a vyjadrili svoju úctu 
a dôveru k nej práve v Roku Sedembolestnej Panny Márie.
Slávnostná akadémia ZŠ Horný Vadičov:
Obec Horný Vadičov v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ Horný Vadičov 
v októbri 2014 usporiadala slávnostnú akadémiu pri príležitosti 
ukončenia rekonštrukčných prác a dostavby objektu jedálne, na 
ktorej budú ocenení všetci pedagógovia a zamestnanci, ktorí 
prispeli k všestrannému rozvoju mladých ľudí v Obci Horný Vadičov.
Samospráva obce nemalú pozornosť venovala i vytváraniu 
podmienok pre rozvoj podnikania v obci.
O tom, že naša obec sa rozvíja, signalizuje aj skutočnosť, že 
množstvo záujemcov navštevuje obec za účelom kúpy rodinného 
domu, pozemku pre ďalšiu výstavbu a tým prejavujú záujem žiť 
v našej obci.
Taktiež ako naši predkovia stavali kríže a Božie muky od nepamäti 
na významných miestach, pri významných udalostiach, alebo 
ako ochranu pred nečistými silami na križovatkách ciest, a pod. 
i my sa snažíme už časom znehodnotené a poškodené kríže 
obnoviť, príp. i postaviť. V tomto období sme postavili kríž na 
Košariskách, vymenili sme kríž na cintoríne v Prostrednom Vadičove 
a u Káčeríkov. 
Tiež sme obnovili kaplnku so zvonicou na Košariskách a v blízkej 
dobe budeme pokračovať v obnove kaplnky sv. Jána Nepomuckého 
v Prostrednom Vadičove. 
V mesiaci septembri 2014 sme vymaľovali priestory Domu nádeje.
Ku kultúre cestovania sme prispeli výstavbou dvoch autobusových 
zastávok SAD  - zastávka v Galierovciach – Papradí a zastávka 
U Káčeríka.
Nedá mi nevyzdvihnúť a oceniť prispôsobivosť občanov k novému 
postoju myslenia, čoho dôkazom je aj nová situácia, ktorá nastala pri 
separácii jednotlivých zložiek tuhého komunálneho odpadu. 
Za posledné roky plánované a dokončené stavby a prestavby i 
rodinných domov signalizujú návrat mladých ľudí do obce, nakoľko 
sa tu zvýšila kvalita života a dostupnosť služieb občanom. 
Hodnota majetku obce sa tiež niekoľkonásobne zvýšila.
Každé dielo, akcia, či projekt mali a majú svoj príbeh. Od nápadu, 
cez diskusie s obecnou radou, poslancami, priateľmi, spoluobčanmi 
a určite aj odborníkmi v konkrétnej oblasti, či to bude prínosom pre 
obyvateľov Horného Vadičova, aký to bude mať vplyv...,  pokračuje 
to štúdiami a projektovými dokumentáciami, územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie, súhlasy štátnych a iných dotknutých orgánov, 
prípravou kvalitnej žiadosti o financovanie, podanie a následné 
sledovanie projektu pri posudzovaní. 
Som presvedčený, že Obec Horný Vadičov dosiahla dobré výsledky. 
Takéto výsledky sa dajú dosiahnúť len v dobrom kolektíve 
poslancov, keď je človek zapálený pre svoju prácu a dokáže pre 
spoločný cieľ nadchnúť aj väčšinu svojich spolupracovníkov. 
Nie z pozície sily, nadradenosťou, hrubosťou, aby sa ho báli, aby 
o ňom hovorili, že je silný, ale prirodzenou autoritou, priateľstvom, 
osobným príkladom. 
Pár riadkov na zamyslenie ...
Na rozvoj obce a moju prácu počas môjho pôsobenia sú rôzne 
názory. Samozrejme môžeme nájsť veľa vecí, ktoré mohli byť 

inak, ktoré sa nespravili, ktoré i našej obci  chýbajú. Poväčšine 
pri rozhovore s občanmi obce, a tiež i návštevníkmi našej obce, 
sa stretávam s názorom,  že za posledné roky sa obec  výrazne 
posunula dopredu. Je ešte mnoho vecí, ktoré tu mohli byť a nie 
sú. Keďže však viem, aký je rozpočet obce, môžem jednoznačne 
povedať, že ak by sa spravili veci, ktoré v obci chýbajú, tak obec by 
nemala to, čo máme teraz a čo už všetci považujú za samozrejmosť. 
Tak, ako v rodine potrebujeme toho mnoho, ale vždy si musíme 
vybrať, na čo konkrétne rozpočet minieme a na ostatné už neostane 
a to samozrejme bude chýbať, tak je to aj s obecným rozpočtom. 
Takéto rozhodovanie je ťažké v rodine, ešte ťažšie je na úrovni obce. 
Preto veľmi pozitívne hodnotím, že napriek ťažkej dobe, v ktorej 
žijeme, je v obci vidieť, že sa rozvíja. Zaiste každý jeden z nás si 
povie, keby som ja sám bol na mieste starostu, tak to budem robiť 
inak. Je to prirodzené, ale každý jeden by si mal uvedomiť, že nikdy 
by sme nemali povedať, že lepšie... 
Blíži sa záver volebného obdobia a s ním aj čas hodnotenia. Som 
nesmierne rád, že aj v tomto volebnom  období sa podarilo Obci 
Horný Vadičov urobiť výrazný krok vpred. Úspešne zvládnutých diel 
je viac a vidíme ich všetci.
ČO V OBCI PRIPRAVUJEME DO ĎALŠIEHO OBDOBIA?
Naštartovali sme viacero dôležitých projektov, ktorých výsledky sa 
prejavia až v nasledujúcom volebnom období. Verím, že výsledný 
efekt bude pozitívny. Z pripravovaných projektov spomeniem aspoň 
niektoré:
Zateplenie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice v Obci Horný 
Vadičov:
V júli 2014 zaslala obec na Enviromentálny fond Bratislava žiadosť 
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v oblasti 
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania“. V súčasnosti je žiadosť v štádiu posudzovania.
Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný 
Vadičov:
Na základe výzvy v r. 2013 v rámci Regionálneho operačného 
programu, opatrenie 4.1.a-2013/01 – samostatne dopytovo 
orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obec zaslala 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Na základe predloženej 
žiadosti obec v apríli 2014 obdržala Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 467 484,55 
eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 
realizáciu aktivít. T. č. je aktivita v štádiu verejného obstarávania.
Nadstavba obecného úradu a výstavba nájomných bytov: 
Obec sa v nastávajúcom období zamerá aj na nadstavbu obecného 
úradu a výstavbu nájomných bytov a ďalších pripravených 
rozvojových plánov. 
Výstavba telocvične prostredníctvom cezhraničnej spolupráce:
V súčasnosti je spracovaná dokumentácia stavby so stavebným 
povolením.
Iniciovanie vzniku partnerskej cezhraničnej spolupráce s občanmi 
z Česka a Poľska:
Partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje zmysluplnú 
činnosť, ktorá okrem toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo 
a spoluprácu, zvyšuje povedomie medzi ľuďmi v Európe aj vo svete. 
Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a 
porozumenie odlišným názorom v oblastiach spoločného záujmu 
partnerských obcí. A práve takýmto spôsobom chceme prispieť 
i k aktívnemu zapojeniu občanov do partnerskej spolupráce, 
pretože dobre sa vyvíjajúca spolupráca môže so sebou priniesť veľa 
výhod nielen pre obec samotnú, ale aj pre miestne spoločenstvo. 
Vo februári 2014 zaslala obec prostredníctvom Okresného 
úradu odbor školstva v Žiline žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 29/2013 na riešenie havarijného stavu – 
Oprava kanalizácie v objekte Základnej školy Horný Vadičov č. 
277 a tiež žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle 
Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 
29/2013 na riešenie havarijného stavu – Oprava vstupnej haly 
v objekte Základnej školy Horný Vadičov č. 277. Obidve žiadosti sú 
v štádiu hodnotenia. 
Verím, že aj ďalšie obdobie bude obdobím úspešným a prinesie 
veľa dobrého pre našu obec a jej obyvateľov. Ďakujem Vám, vážení 
občania, za spoluprácu a podporu ktorými všetci spoločne pozitívne 
rozvíjame našu obec a zveľaďujeme v nej život a prostredie pre 
nás, ale aj pre budúce naše generácie. Som presvedčený, že naša 
obec bude neustále napredovať a že na jej čele budú stáť rozumní 
a schopní ľudia. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, ktorým nie je 
osud našej obce ľahostajný!

S úctou
Vladimír Káčerík, starosta obce Horný Vadičov 

a kandidát na starostu obce Horný Vadičov 
v komunálnych voľbách vo volebnom období 2014-2018. 
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Už sme si zvykli, že s blížiacim sa koncom roka, 
naša vláda  schvaľuje nové opatrenia k platným 
zákonom. Väčšinou však tieto zmeny nie sú moc  
pozitívne pre podnikateľské prostredie. Ale my sa 
dnes na to pozrieme  z pohľadu zamestnancov. 
A tí budú možno aspoň trošku spokojní. 
Pre študentov, pracujúcich „Na dohodu 
o  brigádnickej práci študentov“, sa zjednotí 
hranica príjmu na sume 200 eur.
V súčasnosti platí, že  študenti do 18 rokov 
z  príjmu  do výšky 68,- € mesačne  a  študenti 
od 18 do 26 rokov z  príjmu do výšky 159,- € 
mesačne   sú oslobodení od platenia odvodov. 
Toto oslobodenie platí vždy len na jednu 
z  dohody o  brigádnickej práci študentov.  
Ak študenti pracujúci  na jednu dohodu o 
brigádnickej práci zarobia v tomto roku do 159,- 
€ alebo 68,- € mesačne, platí za nich  odvody len 

zamestnávateľ, a to vo výške 1,05 % zo zarobenej sumy (úrazové a garančné 
poistenie). Výška odvodov ostáva nezmenená aj pre rok 2015, avšak hranica 
zárobku pri dohodách o brigádnickej práci študentov ,do ktorej študenti  
stredných a vysokých škôl neplatia odvody sa od budúceho  roka zvýši na 
jednotnú sumu 200,- €.
Naďalej však  musia byť splnené podmienky na podpísanie Dohody o 
brigádnickej práci študentov podľa § 227 a § 228 Zákona č. 311/2001 Z. z.( 
Zákonník práce ), ako napr. 

- dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť 
s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút 
študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného 
predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

- na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať 
prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne 
v priemere

- Dohodu o brigádnickej práci študentov 
je zamestnávateľ povinný uzatvoriť 
písomne, inak je neplatná. 

-  Dohoda o brigádnickej práci študentov 
sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 
mesiacov.

- neoddeliteľnou súčasťou dohody je  
potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1

Pre pracujúcich dôchodcov nastanú zmeny  

vo zvyšovaní dôchodkov
Každý rok  k 1. januáru sa automaticky budú zvyšovať starobné dôchodky 
pracujúcim penzistom. Dôchodok sa im zvýši vtedy, ak  počas poberania 
dôchodku pracovali a boli z toho dôvodu dôchodkovo poistení. Sociálna 
poisťovňa tak každý rok najneskôr do 31. marca bez žiadosti penzistu 
zvýši sumu starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Okrem toho sa suma starobného 
dôchodku na žiadosť pracujúceho penzistu zvýši aj pri zániku dôchodkového 
poistenia, a to maximálne raz ročne. 
 Od januára 2015 bude výška minimálne mzdy 380,- €  Minimálna mzda 
sa od januára 2015  zvýši zo súčasných 352,- € na 380,- €. Čo znamená, že  
najnižší  hrubý hodinový zárobok bude  2,184 €,  kým v súčasnosti je to suma  
2,023 €. Prepočtom ide o nárast  o 7,95 %. So zvýšením minimálnej mzdy 
moc nesúhlasia zamestnávatelia, lebo zvýšenie minimálnej mzdy ovplyvní 
aj zamestnancov s  vyšším príjmom. Na Slovensku máme šesť stupňov 
minimálnej mzdy podľa miery náročnosti práce, a preto sa najnižšie zárobky 
zvýšia vo všetkých stupňoch minimálnej mzdy. Pre zamestnávateľov to  
znamená  zvýšenie mzdových nákladov. Na druhej strane vláda zavedie 
niečo ako odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné odvody  pre  
zamestnancov s  nízkym príjmom vo výške 380,- €  Táto suma sa bude 
vzťahovať len na  zamestnancov v pracovnom pomere. Vymeriavací 
základ zamestnanca na zdravotné poistenie sa zníži o sumu odvodovej 
odpočítateľnej položky. Pri vymeriavacom základe do 380,- € sa  tak  
odpočíta suma 380,- €  s výsledný vymeriavací základ bude  0. Zamestnanec 
ani zamestnávateľ nebudú  platiť poistné na zdravotné poistenie.  
Ak  vymeriavací základe bude nad 380,- € mesačne ,odvodová odpočítateľná 
položka bude postupne klesať (pri každom jednom eure   príjmu nad 380,- 
€  sa odpočítateľná položka zníži o 3,33 €)
A  na záver ešte jedna dobra spáva. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny podalo návrh nového opatrenia o sumách stravného. 
V prípade schválenia opatrenia sa sumy stravného pre pracovné cesty zvýšia 

nasledovne :
- pre časové pásmo 5  až 12 hodín trvania 
pracovnej cesty zo 4,00 € na 4,20 €
- pre časové pásmo nad 12  až 18 hodín 
trvania pracovnej cesty zo 6,00 € na 6,30 €
- pre časové pásmo nad 18 hodín  trvania 
pracovnej cesty z 9,00 € na 9,80 €
Pre zamestnancov to znamená, že minimálna 
hodnota stravného lístka sa zvýši na 3,15 €.
Zmena by mala byť pravdepodobne platná od 
1.11.2014.

EKONOMIKA - ÚČTOVNÍCTVO - PORADENSTVO

Čo pre firmy a zamestnancov pripravilo aktuálne 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR?

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), palivové drevo

Informácie o ponúkanom sortimente a  aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.

My sme pripravení!
Zima  na  Kysuciach je tuhá...

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



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

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

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

Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 

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

Dychová hudba KYSUČANKA je zložená prevažne z členov staršej generá-
cie. Už dlhé roky sprevádzajú svojou hudbou aj naše mesto. V nedeľu, 12. 
októbra 2014, zavítali aj k nám do Zariadenia pre seniorov a domova so-
ciálnych služieb, v rámci „mesiaca úcty k starším“.  Rôznymi piesňami sprí-
jemnili našim obyvateľom krásne, slnečné odpoludnie. Mnohí si tlieskali 
a spievali do rytmu, pretože piesne poznali a ako sa aj niektorí vyjadrili 
„zaspomínali na svoju mladosť a na dni, keď sa takto stretávali a zabávali“. 
Akcie sa zúčastnilo 45 obyvateľov, mnohí pozerali z okien svojich izieb a 
pristavovali sa aj okoloidúci ľudia, ktorí tiež s úsmevom na tvári počúvali. 
Dychovke ďakujeme a už teraz sa všetci tešíme na opätovné stretnutie.

2. október je deň zasvätený Anjelom strážcom. Je to sviatok troch anjelských 
kniežat Michala, Gabriela a Rafaela, o ktorých hovorí Sväté písmo a Cirkev 
im venuje osobitnú liturgickú úctu. My sme v tento deň pre našich klientov 
v spolupráci s farským úradom pripravili svätú spoveď a svätú omšu. 
Svätá omša sa konala v našej novej spoločenskej miestnosti a zúčastnilo sa 
jej 45 klientov a asi 15 zamestnancov. Omša v našom zariadení mala veľký 
úspech a veľkú radosť z nej mali hlavne klienti, ktorí sú imobilní.
Pre veľký úspech a kladné ohlasy sa budú sväté omše v našom zariadení  
konať pravidelne a to  v prvý štvrtok v danom mesiaci.

KYSUČANKA medzi seniormi

Svätá omša sa bude v zariadení konať pravidelne
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Po Ing. Alojzovi Balátovi, bývalom riaditeľovi SBD v Kysuckom Novom 

Meste, ktorý kriticky poukázal na metódy, spôsob riadenia a výsledky práce 
Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste a jeho šéfa, aj súčasný riaditeľ 

Ing. Jozef Riečičiar kritizuje spôsob práce šéfa Predstavenstva SBD 
v Kysuckom Novom Meste - Ing. Dušana Knihu, CSc.. 

Členovia Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom 
Meste na čele s predsedom Ing. Dušanom Knihom, 
CSc., si odsúhlasili odmeny, aj keď prácu neurobili. 
Na tento kritický stav poukázal listom Ing. Jozef 
Riečičiar, výkonný riaditeľ SBD v Kysuckom 
Novom Meste. List adresoval samotnému predsedovi 
Predstavenstva SBD – Ing. Dušanovi Knihovi, CSc. - 
22.septembra 2014. Ing. Jozef Riečičiar zároveň podal 
oficiálne písomnú sťažnosť v tejto veci aj kontrolnej 
komisii SBD v Kysuckom Novom Meste – Ing. Anne 
Brodňanovej - 1. októbra 2014, kde upozorňuje, 
citujeme: „na dlhodobé a permanentné porušovanie 
Stanov SBD v platnom znení a organizačných 
noriem družstva zo strany predstavenstva SBD 
a jeho predsedu Ing. Dušana Knihu, CSc.,“ - koniec 
citátu. Sťažnosť obsahuje dve husto popísané 
strany, z ktorých sa ďalej dozvedáme, citujeme: 
„Predstavenstvo na svojej schôdzi, konanej dňa 
08.07.2014, schválilo vyplatenie odmien pre 
legislatívnu komisiu uznesením č. 168/10/2014, 
citujem: „PD v súlade s ods. 4.6.1 písm. c) smernice 
č. SM 3 Poskytovanie odmien schvaľuje vyplatenie 
odmien za prvý polrok 2014 jednotlivým členom 
legislatívnej komisie. Podklady na vyplatenie 
odmien predloží predseda komisie.“, koniec citátu. 
Legislatívna komisia (ďalej len „LK“) za celý prvý 
polrok z „Plánu práce legislatívnej komisie na prvý 
polrok 2014“ nesplnila ani jednu úlohu, okrem 
novelizácie „Mzdového poriadku, ktorú som ja 
zabezpečil. Podľa plánu práce každý člen komisie 
bol zodpovedný za vypracovanie minimálne jednej 
legislatívnej úlohy. Vzhľadom na moju neprítomnosť 
v práci v prvom polroku 2014, ostatní členovia LK 
za celý prvý polrok 2014 nenapísali ani jedno slovo 
z legislatívy, avšak vyplatenie odmeny si za to 
schválili i napriek tomu, že nič nespravili. Dovolím 
si poznamenať, že členmi legislatívnej komisie 
sú všetci členovia predstavenstva. Vážená pani 
predsedkyňa žiadam Vás, aby ste v rozsahu Vašich 
kompetencií vymedzené zákonom č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
Stanovami a smernicou č. SM 9 Kontrolná činnosť, 
zjednali nápravu v konaní predstavenstva a jeho 
predsedu, aby nedochádzalo k permanentnému 
porušovaniu Zákonníka práce, Stanov a 
Organizačných noriem družstva. Ja absolútne 
nespochybňujem právo predstavenstva a jeho 
predsedu rozhodovať o všetkých pracovnoprávnych 
otázkach všetkých zamestnancov družstva. 
Rozhodnutia musia byť však v súlade 
s ustanoveniami ZP, Stanovami a Organizačnými 
normami družstva. Tieto rozhodnutia však 
musia vykonávať len tie osoby, ktoré sú na to 
oprávnené tak, aby právne akty boli vykonávané 
v súlade s právnymi normami a neboli neskôr 

spochybniteľné. Ja som v krátkej minulosti listami 
(20.08.2014 a 22.09.2014, ich kópie Vám som poslal 
na vedomie) poukázal na konanie predstavenstva 
pri prijímaní uznesení, ktoré sú v rozpore so ZP a že 
samotné konanie predstavenstva a jeho predsedu sú 
v rozpore so Stanovami. Ja sa Vám nesťažujem na to, 
že predstavenstvo zamietlo môj návrh na ukončenie 
pracovného pomeru. Sťažujem sa však na prijatie 
ďalších uznesení predstavenstva, spojených s mojou 
žiadosťou, ktoré sú v rozpore so ZP. Sťažujem sa 
na to, že pán predseda s podpredsedom sfalšovali 
uznesenie predstavenstva č. 170/11/2014, ktoré 
mi bolo písomne doručené. Sťažujem sa no to, že 
pán predseda koná v rozpore so ZP, Stanovami 
a organizačnými normami družstva. Sťažujem sa na 
to, že predstavenstvo si schvaľuje vyplatenie odmien 
za to, že z legislatívnych úloh nič nevypracovali. Na 
moje upozornenie, že prijaté uznesenia sú v rozpore 
so ZP a Stanovami, predstavenstvo nereagovalo 
a tvári sa v duchu, že: všetko je v najlepšom 
poriadku, predstavenstvo môže prijímať uznesenia 
podľa ľubovôle, nič sa protizákonného neudialo 
a nás sťažnosti pána riaditeľa nezaujímajú.“ – koniec 
citátu.
 A zaujal nás tiež záver listu pre predsedníčku 
kontrolnej komisie, citujeme: 
„V prípade, že sa hore uvedené protiprávne konania 
predstavenstva a pána predsedu nezosúladia so 
ZP, Stanovami a Organizačnými normami družstva 
a predstavenstvo naďalej nebude reflektovať 
na upozornenia o protiprávnom konaní, budem 
nútený sa obrátiť na štátny orgán, ktorý má 
v kompetencii právo kontrolovať zamestnávateľa, 
či zamestnávateľ dodržuje ustanovenia ZP 
a neporušuje práva zamestnancov, či nekoná 
protiprávne a nevystavuje zamestnancov právnej 
neistote. Ďalej budem nútený informovať členov 
Zhromaždenia delegátov o porušovaní ZP, Stanov 
a organizačných noriem družstva zo strany 
predstavenstva a o protiprávnom konaní pána 
predsedu,“ - koniec citátu. Ako sa k veci postaví šéfka 
kontroly na SBD v Kysuckom Novom Meste? Dúfajme, 
že tak, ako jej to vyplýva z funkcie kontroly. A ako 
takýto stav vo vnútri SBD hodnotí Zhromaždenie 
delegátov? Vedia vôbec o takomto prejave 
„mocenského chovania“ predsedu Predstavenstva 
SBD – Ing. Dušana Knihu, CSc.,? Ako nadriadený orgán 
– by mali rozhodne zaujať konkrétne stanovisko a ak 
jedná Ing. Dušan Kniha, CSc., v rozpore so Stanovami 
SBD a ďalšími platnými normami bytového družstva, 
mali by z toho vyvodiť patričné závery a riešenie. 
Opakujeme, že predseda Predstavenstva SBD nie 
je majiteľ súkromnej firmy, ani súkromná osoba! 
Dostal dôveru spravovať majetok iných ľudí (SBD) 
a zodpovedá za svoju prácu delegátom Zhromaždenia 

pokračovanie na str. 12
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SBD, aj čo sa týka personálnych otázok na SBD 
a dodržiavania zákonnosti s personalistikou spojenou! 
Preto je viac než dôležité, aby sa správal v súlade so 
zákonnými normami, čo je nie iba samozrejmosť, ale 
jeho elementárna povinnosť. Je viac než vážne, že 
na porušovanie stanov a noriem zo strany predsedu 
Predstavenstva SBD upozorňuje samotný výkonný 
riaditeľ SBD – Ing. Jozef Riečičiar. To už nie je žiadny 
radový pešiak, ani mimovládny pozorovateľ, ale 
odborník – ekonóm, ktorý spracúva, zaznamenáva 
a vedie ekonomickú agendu SBD a pripravuje 
hodnotiace správy pre orgány SBD, aj pre samotné 
rokovanie Zhromaždenia delegátov SBD. Preto by bolo 
treba jeho výhrady a sťažnosti brať nanajvýš vážne 
a zaoberať sa nimi na zodpovedných orgánoch. 
***********
Podľa posledných informácii reakciou na sťažnosť 
riaditeľa bolo zo strany predstavenstva SBD, 
vedeného Ing. Dušanom Knihom, CSc., predsedom, 
prijaté unesenie, že „riaditeľ hrubo porušil pracovnú 
disciplínu“ a bol vymenený zámok vo vstupných 
dverách administratívnej budovy družstva, ale Ing. 
Jozef Riečičiar kľúč nedostal, hoci je stále riaditeľom 
SBD, aj keď momentálne na PN. 
Opätovne sa teda otvorilo okno do problémov SBD 
v Kysuckom Novom Meste, tento krát však priamo 
z ústredia a zrejme by bolo načase, aby sa začal 
vrcholový orgán SBD – Zhromaždenie delegátov, 

zaoberať tým, ako vlastne pracuje Predstavenstvo SBD 
na čele s Ing. Dušanom Knihom, CSc., či naozaj je jeho 
činnosť v súlade s tým, čo sa napíše do zápisníc, a či 
pán predseda Predstavenstva SBD – Ing. Dušan Kniha, 
CSc., náhodou nezneužíva túto funkciu a postavenie 
pre zvyšovanie vlastnej dôležitosti a osobnej 
prestíže – a tiež pre určité záujmové skupiny. Jeden 
z konkrétnych príkladov je aj pripravovaná „žúrka“ 
SBD, ktorou ho nadriadený orgán, t.j. Zhromaždenie 
delegátov oficiálne nepoverilo, ani vopred oficiálne 
takáto aktivita nebola v Zhromaždení delegátov 
odsúhlasená, ani peniaze na ňu. Podľa našich 
informácií, táto „žúrka“ by mala byť platená zo 
sponzorských peňazí, nie z kasy SBD. Preto bude 
veľmi zaujímavá otázka vyúčtovania sponzorských 
peňazí na celú akciu. Ako budú zaúčtované a ako 
budú použité? V takejto organizácii totiž neexistuje, 
že sponzor dá peniaze do ruky a nechce byť 
menovaný, tu musí každý cent byť čitateľný, starostlivo 
zaevidovaný, rovnako tiež použitie sponzoringu. Aby 
nehrozilo podozrenie z úplatkárstva, (korupcie), resp. 
zneužívania finančných prostriedkov konkrétnou 
osobou, resp. osobami, pretože financie, ktoré sú 
určené organizácii, v tomto prípade bytovému 
družstvu v Kysuckom Novom Meste-, podliehajú 
presným účtovným pravidlám a evidencii. 

Mgr. Alena Jaššová

Ženou roka 2013 sa stala Mgr. Anna Panušková z Poviny
Štvrtkové poobedie 16. októbra v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste patrilo vyhodnoteniu ankety Žena roka 2013. Túto anketu 
niekoľko rokov vyhlasuje Únia žien Slovenska a MKŠS v Kysuckom Novom Meste so základnými organizáciami z Kysuckého Lieskovca, 
Poviny, Budatínskej Lehoty, Kysuckého Nového Mesta a Rudinky. Do 15. septembra mohli občania nominovať ženy z mesta a okolia. Tento 
rok prišlo 7 nominácií, a tak ÚŽS v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom pripravilo pre ženy malú oslavu ich životných 
úspechov či už v práci alebo rodine.  Na toto podujatie sa prišli pozrieť priatelia a príbuzní nominovaných žien, ale aj široká verejnosť. Medzi 
vzácnych hostí patril primátor mesta Ing. Ján Hartel, predsedníčka ÚŽS Irena Belohorská, predsedníčka krajskej organizácie Alena Kunia-
ková, poslanec ŽSK Ing. Vladimír Macášek, prednosta Okresného úradu v KNM Ing. Ľubomír Gólis a iní. Na úvod zaznela poézia v podaní 
Mgr. Dany Sobolovej. V porote zasadli predseda JUDr. Ľubomír Ježo a členkami boli Zdenka Stuchlíková, predsedníčka OO ÚŽS KNM, Anna 
Kečková, predsedníčka ZO ÚŽS Kysucký Lieskovec, Emília Svrčková, členka výboru ZO ÚŽS Budatínska Lehota a minuloročná víťazka Margita 
Šplháková, starostka obce Povina. Sedem nominovaných žien sa postupne predstavilo: Mgr. Anna Panušková z Poviny, Helena Ponechalová, 
Ľudmila Capková, Mária Valíková, Štefánia Buková a Jolanka Králiková z KNM a Ľudmila Heltová z Kysuckého 
Lieskovca. V dvoch vstupoch počas predstavovania nominovaných žien vystúpil tanečný pár Petra Valí-
ková a Jakub Buček. Ich tanečné čísla mali vysokú úroveň a zožali veľký potlesk a obdiv. Počas doby, kedy 
sa porota radila, si prítomní mohli pozrieť vystúpenie dievčat z tanečnej skupiny Niagara tínedžer, aj ich 
neminul srdečný potlesk za výkon. Všetci netrpezlivo čakali ako porota rozhodne, lebo mala neľahkú úlohu. 
A keď  vstúpil na pódium a vzal si do rúk mikrofón predseda poroty JUDr. Ľubomír Ježo, všetci boli zvedaví 
na výsledok. Ženou roka 2013 sa stala Mgr. Anna Panušková. Za svoje ocenenie získala niekoľko kytíc kvetov 
a gratulácií od prítomných a členov poroty. Naprázdno neobišli ani ostatné nominované, aj ich potešila 
kytička kvetov a pekné ceny, na ktoré finančne prispelo Mesto KNM. Pani Anna sa všetkým poďakovala 
za priazeň. Po nej sa prítomným prihovorila MUDr. Irena Belohorská, predsedníčka ÚŽS a Ing. Ján Hartel, 
primátor mesta. Na záver vystúpili ešte dievčatá z tanečnej skupiny Niagara tínedžer a záverečnou bodkou 
programu bolo vystúpenie folklórnej skupiny Jedľovina. Programom sprevádzali členovia divadelného 
súboru Babylon František Tulec a Jakub Kubala.

pre Kysucký Žurnál spracovala: Dr. Dušana Šinalová
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Cieľom môjho volebného programu je 
oboznámiť Vás, Povinčanov, že v našej dedine 
môžeme žiť všetci lepšie. Pri zostavovaní 
volebného programu som vychádzala z Vašich 
názorov získaných osobnými rozhovormi 
či vyplnenými anketovými otázkami. 
Dialógom a slušnosťou, ale aj rozhodnosťou 
a angažovanosťou, môžeme spoločne ozdraviť našu 
obec. 

Ako starostka chcem prispieť k tomu, aby :
• nezatvorili základnú školu

( vytvorím širšie portfólium aktivít, na základe ktorých sa 
rodičia rozhodnú dať svoje dieťa práve do našej školy)

• sme aj v dobe krízy mohli prosperovať
( získam externé finančné zdroje z fondov Európskej únie, 
grantových programov VÚC Žilina i ministerstiev SR – 
multifunkčné ihrisko, oddychový park)

• sme sa  k sebe navzájom správali slušne 
a s úctou

( zvýšim komunikáciu obecného úradu s obyvateľmi obce, posilním účasť obyvateľov na 
rozhodovaní)

• sme mali dostatok finančných prostriedkov na ďalší rozvoj obce
( s obecnými financiami a majetkom budem nakladať efektívne a transparentne)

• som i našim starším občanom zabezpečila dôstojný život
( spoločné stretnutia, starostlivosť o seniorov, poskytnutie obedov s donáškou domov, zľava na 
daniach a odpadoch)

• sa zvýšil kultúrny život v obci i pre mládež
( bezplatné bezdrôtové pripojenie na internet v obci, obnovenie hasičského zboru, súťaže vo 
varení guláša o varešku starostky, obnovenie ľudových tradícií, kultúrnych podujatí, obecných 
zábav)

• bola zabezpečená podpora detí, rodičov i všetkých ľudí, ktorí prídu s dobrým 
nápadom pre zlepšenie a spestrenie života v našej obci

Zároveň Vás všetkých pozývam na stretnutie a diskusiu, ktorá sa bude konať 
8.11.2014 o 17:00 hod. v urbárskom dome v Povine. 
Po uvítaní bude pre Vás pripravené občerstvenie, posedenie nám spríjemní živá 
kapela Galaxy.             

NEKANDIDUJEM PRE FUNKCIU, 
KANDIDUJEM PRE POVINU A POVINČANOV.

„Spoločne ozdravíme Povinu“, hovorí Bc. Alena Dudeková, 
rod. Poplanúchová, ktorá kandiduje na funkciu starostky 

v Povine – pod poradovým číslom 1.



Ivan Poláček má 59 rokov, je 
ženatý, má 3 deti,  pracuje 
v súkromnom sektore ako 
živnostník. V komunálnej politike 
pôsobí ako poslanec nášho 
Kysuckého Nového Mesta už 
dvanásť rokov. Už pred rokom 
mu občania Kysuckého Nového 
mesta a regiónu Dolných Kysúc 
dali dôveru a zvolili ho do VÚC 
Žilina, kde pôsobí ako poslanec. 
Ako poslanec MsZ aj VÚC sa snaží 
presadzovať  záujmy všetkých 
občanov Kysuckého Nového 
Mesta a priľahlých obcí patriacich 
do daného regiónu.  
o Ako všeobecne hodnotíte svoje 
mesto? 
- Najskôr by som povedal „A“ – treba 
poďakovať za prácu predošlým 
primátorom aj poslancom. Môžem 
zhodnotiť, že mesto za posledných 
12 rokov opeknelo, o čo som sa 
snažil aj ja ako poslanec.  Vybudovali 
sa parkovacie plochy, chodníky, 
regeneračná centrálna zóna a iné. 
Pozitívne hodnotím zadĺženosť nášho mesta, ktorá patrí 
k jednej z najnižších na Slovensku. Avšak toto sa zároveň 
negatívne odráža napríklad na vybavenosti, ktorá podľa 
mňa nie je na popredných miestach na Slovensku, (skôr je 
na opačnom konci rebríčka).  Súčasťou môjho terajšieho 
zamestnania – podnikania, je návšteva mnohých miest na 
Slovensku, ale aj v Českej republike. Sledujem a vidím také 
mestá, ktoré majú rovnaký počet obyvateľov ako naše, 
avšak sú vybudované podstatne lepšie.  Ale musím povedať 
aj „B“ – možno sa  súčasnému primátorovi celkom ľahko 
budovali horeuvedené veci, nakoľko od jeho nástupu do 
funkcie mu ostalo dostatok finančných prostriedkov po 
predchádzajúcom primátorovi,  (cca 19 mil Sk). Taktiež predaj 
hotela „B“ sa zrealizoval za 28 mil. Sk, predaj pekárne za 4 mil. 
Sk.  Ďalšie peniaze pribudli aj za odpredaj pozemkov pod 
diaľnice a železnicu. K tomu treba pripočítať ešte dotácie 
z EÚ na rekonštrukciu škôl a vybudovanie regeneračnej 
centrálnej zóny mesta, ktoré využíva každé mesto. Týmto sa 
nechcem nikoho dotknúť a samozrejme ani nikoho uraziť, len 
konštatujem, že mesto malo dostatok vlastných financií na 
realizovanie rôznych investičných akcií.  
o Čo Vás naštartovalo k tomu, že kandidujete na funkciu 
primátora Kysuckého Nového Mesta?
- Kandidovať za poslanca aj primátora som sa rozhodol na 
základe oslovenia občanov nášho mesta. Kandidujem ako 
nezávislý, čo by som rád zdôraznil. Oslovili ma aj niektoré 
politické strany, čo som odmietol z dôvodu, aby som 
v prípade zvolenia nemusel nikomu splácať dlhy a záväzky. 
Dôrazne odmietam tvrdenia, že za mnou stoja bohaté 
skupiny ľudí a že tí ma budú riadiť. Celú kampaň si budem 
hradiť z vlastných finančných zdrojov. 

o Ako chcete garantovať 
zodpovednosť a kvalitu svojej 
práce -  ako primátor?
- Funkciu primátora alebo 
poslanca chcem  vykonávať 
čestne a zodpovedne. Na 
vedúcich miestach budú 
fundovaní odborníci zo 
svojho odboru. Rodinkárstvo 
a kamarátstvo nebudem 
podporovať. Týmto ale nechcem 
povedať, že by som vymenil celý 
úrad, zdôrazňujem, týkalo by sa 
to len odborníkov na vedúcich 
pozíciách. Mojou prioritou je 
poriadok a bezpečnosť v meste, 
ale tiež zlepšiť názor – mienku, 
občanov na mestskú políciu. 
Nehodnotiť výkon policajtov 
za vybraný počet pokút za 
parkovanie.
o Aký je Váš volebný program?
•	 Nedokončenú budovu 
pri gymnáziu na Kamencoch 
dostavať a zriadiť tam veľkú MŠ 
s detskými jasľami, 

•	zrekonštruovať mestský park, aby sa stal ozajstným 
vstupom do mesta, ktorý zaujme návštevníkov mesta, 

•	chcem podporiť šport, ktorý spadá pod MŠK a rád by som 
vrátil kysuckému futbalu bývalú úroveň, 

•	chcem byť nápomocný firmám, ktoré sú v našom 
meste,  vychádzať im v ústrety pri ich ďalšom rozvoji a 
podporovať našu vzájomnú spoluprácu, 

•	vybudovať hokejbalové ihrisko, ktoré by cez zimu slúžilo 
ako verejné klzisko pre všetkých občanov, dobudovanie 
parkovacích miest pred novo vybudovanými bytovkami, 

•	chcel by som vyriešiť cestu na Hurbanovej ulici, 
•	nezvyšovať poplatky za komunálny odpad a daň 

z nehnuteľností,
•	vybudovať  denný stacionár v budove na Štúrovej ulici, na 

voľných plochách vybudovať vonkajšie posilňovacie stroje 
- fitparky (oplotiť ich), ktoré by slúžili mladým, dospelým  
aj seniorom na udržiavanie kondície,  

•	ponechať avšak zmeniť typ retardérov v našom meste, 
zakomponovať návrhy od poslancov zo všetkých obvodov.

Celý môj volebný program sa môže realizovať len s podporou 
poslancov mestského zastupiteľstva, aj od nich bude záležať, 
ako ho budem môcť splniť v prípade, že by som vyhral voľby 
na post primátora. Zámerov mám oveľa viac, ale sľubovať je 
to najmenej a najľahšie. Držím sa hesla: „Nesľubuj to, čo splniť 
nemôžeš“. 
Ešte by som chcel, vážení občania, povedať Vám pár 
slov...
- Chcem ostať taký, aký som, ako ma ľudia poznajú za 
12-ročné poslanecké obdobie. Chcem slúžiť všetkým 
občanom – mladým aj starším. Všetkým tým, ktorí majú 
naše mesto radi a chcú sa aktívne spolupodieľať na tom, aby 

„Nesľubujem, čo nedokážem splniť, chcem byť primátorom pre všetkých 
občanov Kysuckého Nového Mesta, mať na každého rovnaký meter. Rodinkárstvo 

a kamarátstvo nebudem podporovať“, hovorí Ivan Poláček, kandidát na funkciu 
primátora Kysuckého Nového Mesta v komunálnych voľbách 15. novembra 2014.
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Žeby postkomunistický prejav šéfa, 
ktorý nevedno čo chce demonštrovať, či 
oslavovať...? Už chýbajú len oslavy práce 
s alegorickým vozom a lampiónový sprievod 
v predvečer VOSR, ako kedysi. Len pre 
informáciu čitateľov uvádzame, SBD nie je 
súkromnou firmou, ani štátnou inštitúciou, 
a nemá vo svojej pracovnej náplni oslavy 
podobného typu! Zvlášť, ak SBD v Kysuckom 
Novom Meste na čele s Ing. Dušanom 
Knihom CSc., šéfom Predstavenstva SBD – 
už vyše osem rokov nepreferuje progresívny 
vývoj v činnostiach tohto bytového 
družstva, a navyše predáva majetok SBD, 
ktorý tu nahromadili v jeho prvých rokoch, 
resp. v prvom desaťročí trvania SBD (1994-
2004) zakladatelia a predchodcovia SBD. 
Ide napríklad o predaj dôležitého majetku 
– káblovej televízie, o čom sme písali 
a  ktorej predaj ostáva stále veľmi nejasný, 
a aj samotní členovia SBD v podstate ani 
nevedia – za akú cenu sa tento vysoko 
zárobkový prostriedok pre toho, kto s ním 
vie pracovať, sa vlastne predal?!! A bolo 
nutné a potrebné ho vôbec predávať? 
Predstavenstvo SBD tvrdí, že áno, kvôli 
tomu, že nemalo financie na modernizáciu 
káblového systému, - (čo je smiešna 
výhovorka z pohľadu odborníkov, ktorí sa 
uvedenej problematike celé roky venujú, 
ale aj čo sa týka sumy, na modernizáciu 
pozn. red.). Ale, na druhej strane, ak je to 
pravda a peniaze v SBD chýbajú, potom  
prečo Predstavenstvo SBD chystá oslavy 
k výročiu SBD v Kysuckom Novom Meste? 
Kto sa chce prezentovať? Pre koho oslavy 
vedenie SBD robí? A z akých peňazí? 
Nadriadeným orgánom Predstavenstva 
SBD je Zhromaždenie delegátov. Podľa 
našich informácií aj od samotných 
delegátov, na zasadnutí ZD v roku 2014 
sa k tejto problematike delegáti oficiálne 
nevyjadrovali a ani nič neschvaľovali. Kto 
dal teda právo predsedovi Predstavenstva 
SBD  Ing. Dušanovi Knihovi, CSc. 

organizovať takúto „žúrku“? Alebo už pán 
predseda nepotrebuje v takejto vážnej 
veci komunikovať so všetkými delegátmi 
Zhromaždenia a koná na „vlastnú päsť“ tak, 
že komunikuje len s niektorými delegátmi 
Zhromaždenia, ktorí sú na jeho vlnovej 
dĺžke a majú bližší - osobnejší vzťah? Potom 
to však nie je v súlade so Stanovami činnosti 
SBD, lebo Zhromaždenie delegátov je 
celostný orgán, ktorého členovia rozhodujú 
spoločne, nie skupinovo, ani jednotlivo. 
Prečo šéf Predstavenstva Ing. Dušan Kniha, 
CSc., obchádza schôdzu Zhromaždenia 
delegátov a rokuje len s niektorými 
delegátmi? To čo sú za poriadky? Ako 
sa potom takéto  jednania a rokovania 
zaznamenávajú v oficiálnych zápisniciach, 
keďže Zhromaždenie delegátov ako 
celok o tom nemá informáciu, ani nič 
neschvaľovalo? To už nechávame na úvahu 
samotným delegátom Zhromaždenia.  
Túto oslavu budú vraj platiť sponzori. Je to 
pre bytové družstvo nutné a zmysluplné, 
aby oslavy bytového družstva financovali 
cudzí sponzori? Neotvára sa tým 
cesta pre zvýhodňovanie určitých 
firiem a spoločností ako dodávateľov 
služieb pre SBD pred inými, čo zaváňa 
korupciou?! Ako bude sponzoring  
vedenie SBD evidovať? Cez faktúry na 
účet SBD, alebo priamo „z ruky do ruky“ 
pánovi predsedovi Predstavenstva SBD 
Ing. Dušanovi Knihovi, CSc.? Slúži takáto 
oslava v dnešnej dobe na bytovom družstve 
radovým členom SBD? Alebo je to iba 
osobná iniciatíva šéfa Predstavenstva SBD 
– Ing. Dušana Knihu, CSc., ktorý si týmto 
chce dokazovať možno svoje mocenské 
postavenie na bytovom družstve? Len akosi 
zabudol, že SBD nie je jeho súkromná 
podnikateľská aktivita, ale súkromná 
obchodná spoločnosť družstevného 
typu, ktorej vlastníkmi sú členovia 
družstva, a že podlieha kontrole členov 
SBD a jeho prácu – náplň a činnosť 

schvaľuje Zhromaždenie delegátov, 
ako  nadriadený orgán! A v čase, keď 
sa zvyšujú ľuďom, členom SBD, v bytoch 
poplatky za užívanie bytu – je priam 
aroganciou robiť „žúrky“ takéhoto typu,  
aj keď za peniaze sponzorov, pre určitý 
okruh ľudí. A vôbec, takéto oslavy už 
v súčasnosti nie sú v kurze, o to viac, 
ak ide o bytové družstvo. Členov SBD 
stále zaujíma otázka, ako je možné, že 
pri predaji takéhoto majetku – ako je 
káblová televízia, radoví členovia SBD 
vôbec tento predaj nepocítili? Uvedieme 
krátky príklad – ak doma niečo predáme, 
tak potešíme darčekom z takto získaného 
predaja jej členov. Jeden si kúpi kabát, iný 
topánky, ďalší povedzme športovú výstroj, 
atď... Členovia SBD nielenže nepocítili 
ani trošku predaj takéhoto strategického 
majetku – napr. vo finančnej injekcii – ale 
ešte sa im zvyšujú poplatky za bývanie! 
Smiešne, či trápne? Kam sa vlastne podeli 
peniaze za predaj káblovej televízie? 
Do čoho sa investovali? Alebo sa len 
minuli na prevádzkových nákladoch 
a na odmenách – tzv. sa prejedli? 
Právom sa preto pýtajú obyvatelia bytov, 
radoví členovia SBD, kam sa vlastne ich 
SBD v Kysuckom Novom Meste uberá? Je 
to vôbec organizácia vlastníkov bytov? 
Nezaspalo súčasné vedenie SBD na čele 
s Ing. Dušanom Knihom CSc. dobu? Oslavy 
prislúchajú tým, ktorí dosahujú úspechy 
a zisky. Nie, ak beží odbrzdený kolos z kopca 
ako SBD v Kysuckom Novom Meste, do 
ničoho zvlášť neinvestuje, ale zbavuje sa 
nadčasového majetku – ako je napríklad 
káblová televízia, ktorá mohla na SBD 
vytvárať hodnoty a zvyšovať príjmy, 
samozrejme za predpokladu, že tejto práci 
vedenie SBD rozumie a neustále ju rozvíja, 
marketingovo zdokonaľuje a nieže sa jej 
zbaví ako prebytočného majetku. Bude 
niekto potrestaný za takýto „prešľap“? 

Mgr. Alena Jaššová – Kysucký  Žurnál 

Predseda Predstavenstva SBD v  Kysuckom Novom Meste Ing. Dušan Kniha, CSc. 
organizuje „žúrku“, ale radoví členovia si na nej nepomlsajú...

sa problémy riešili. Na každého chcem mať rovnaký meter. 
Chcem slúžiť ako primátor aj občanom mestských častí 
Oškerda, Budatínska Lehota, Dubie, Podstránie – Suľkov.  
A ešte odkaz pre všetkých občanov mesta: Ak ma chcete 
voliť len pre svoje osobné výhody, tak ma radšej nevoľte!  
o Čo sa  v Kysuckom Novom Meste podarilo urobiť aj 
vďaka Vášmu poslaneckému pričineniu? 
- Nechcem sa moc chváliť, ale myslím si, že svoj volebný 
program  poslanca sa mi podarilo vcelku splniť, ba až 
prekročiť. Z mojich zámerov sa mi podarilo vyasfaltovanie 
parkovacích miest a ciest, opraviť mnohé chodníky, (nielen 
vo svojom obvode). Podporoval som všetky dobré návrhy 
aj od ostatných poslancov z iných obvodov. Snažil som sa 
počúvať názory, nápady, ale aj sťažnosti ľudí, ktoré som vždy 
promptne riešil. Asi  to poviem  dosť vulgárne, možno som 
tak trochu „iniciatívny blbec“,  lebo mnohí zamestnanci úradu 
ma tam niekedy už aj neradi videli, toľko som otravoval, kým 
sa s vecou nepohlo a nezačala sa riešiť.  Avšak takéto reči sú 

pre mňa skôr výzvou a ešte viac ma dokážu naštartovať k 
aktivite. 
 Záverom mi dovoľte, vážení občania, poďakovať sa 
všetkým, ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ani to, 
kto sa na primátorský stolec v našom meste dostane. Ak 
ma podporíte v komunálnych voľbách 15. novembra 2014, 
budem sa snažiť urobiť pre Vás a pre Kysucké Nové Mesto 
čo bude v mojich silách a možnostiach. Samozrejme, za 
aktívnej pomoci poslancov, aj vás – občanov. Ďakujem za 
Vašu dôveru!

otázky: redakcia

Ivan Poláček – kandidát na funkciu primátora Kysuckého 
Nového Mesta pre volebné obdobie 2014-2018, 

kandiduje pod poradovým číslom 5.
Kandiduje aj na funkciu poslanca 

v Kysuckom Novom Meste, pod poradovým číslom 11.
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Anton Mrmus je starostom obce Lopušné 
Pažite už druhé volebné obdobie. Keď začal po 
voľbách v decembri roku 2006 úradovať, mal 
veru nezávideniahodnú úlohu. Obec bola v tej 
dobe v katastrofálnom finančnom stave a bola 
na ňu vyhlásená tzv. nútená správa. Novozvolený 
starosta Anton Mrmus však vyzval poslancov, aby 
neriešili stále minulosť, krivdy, ale navrhol urobiť 
hrubú čiaru a začať riešiť aktuálne problémy obce. 
A poslanci tieto slová podporili. Obec totiž mala 
takmer dvojmiliónový dlh (v korunách) – a keď to 
porovnáme s rozpočtom obce, ktorý vtedy bol 2 
milióny 60 tisíc korún – tak viete, o čom hovoríme! 
Starosta Mrmus sa však nezľakol a rozhodol sa 
konať. Spolu s poslancami vybavil v Dexia banke 
úver v plnej výške dlhu so splatnosťou na 15 
rokov, pretože nebolo inej cesty. V súčasnosti sa 
úver spláca, dlh sa tým každoročne zmierňuje 
a samotní občania to nejako zvlášť nepociťujú. 
A mnohí možno ani nevedia, akými peripetiami 
musel starosta na začiatku svojej funkčnej dráhy 
prejsť. „Ešte máme splatiť menšiu polovicu úveru“, 
- hovorí Anton Mrmus. Treba však tiež doplniť, 
že vďaka malému obecnému rozpočtu  a kvôli 
splácaniu úveru sú ďalšie aktivity v podstate vo väčšom meradle 
zablokované. „Spomínam si na slová núteného správcu Ing. Tvaružka, 
keď som začal v roku 2007 úradovať a chceli sme niečo začať 
budovať: Čo chcete zveľaďovať, veď obec je v stave, že príde aj 
o obecný úrad . A to už naozaj nebola ľahká situácia“, spomína si 
Anton Mrmus. 
o Takže rok 2007 bol naozaj pre Lopušné Pažitie kritický. 
Našťastie ste to vyriešili. Poďme sledovať, ako sa uberali ďalšie 
roky. 
-Rok 2008 – tu sa nám podarila rekonštrukcia  kancelárií obecného 
úradu a  zasadačka, lebo tieto bolo naozaj už veľmi zastaralé. Začali 
sme aj s rekonštrukciami sociálnych zariadení a tieto práce sme 
ukončili v roku 2009. V roku 2009 sme začali s rekonštrukciou sály 
kultúrneho domu. Toto trvalo 13 mesiacov. Vymenili sme okná, 
obklady, nové elektrické rozvody, vybrúsili sme parkety, maľovky 
zvnútra, urobila sa celková vnútorná rekonštrukcia, tzv. vnútorný 
prevrat“, - smeje sa starosta, ale žiari zároveň spokojnosťou, lebo toto 
bolo trochu jeho srdcovkou. „V roku 2010 sme slávnostne otvorili 
zrekonštruovanú sálu a bolo to na Deň matiek“, hovorí Anton Mrmus.  
V tomto roku končilo prvé volebné obdobie jeho funkcie a osud mu 
„prihral“ do cesty ďalší nápor na nervy – POVODNE! Tieto boli v obci 
rozsiahle a treba povedať, že nie každý starosta sa vedel s touto 
situáciou tak vysporiadať – ako práve Lopušné Pažite. „Vtedy sme si 
veľmi pomáhali navzájom, starosta z Horného Vadičova, Dolného 
Vadičova, starostka z Poviny, celkovo sme si ako starostovia v rámci 

dolných Kysúc pomáhali. Povodne nás trápili 
v júni, aj v auguste 2010“,  hovorí Anton Mrmus.
o Čo všetko bolo zatopené?
- Bývalá základná škola, časť Pažite, neplechu 
robili horské potoky, došlo aj k zatopeniu 
domácností, garáží a pivníc. Vtedy našich občanov 
odškodnila aj vláda SR, približne 20 domácností, 
ktoré požiadali  - boli odškodnené. Samozrejme, 
že to nebolo také jednoduché, byrokracia aj 
tu robila svoje a zorganizovanie a vybavenie 
odškodnenia opäť ležalo na pleciach starostu 
obce. Mnohí občania už aj zabudli, ale vybaviť 
takéto veci vyžaduje energiu a čas.
Perlička starostu Mrmusa:
„Svoju 50-tku som oslavoval v koryte našej 
rieky pri práci a odstraňovaní škôd, čo 
povodeň napáchala“.
Obec po povodniach v spolupráci s Povodím 
Váhu prebágrovala celé koryto rieky, upravili 
sa brehy. „Mrzí ma, že počas druhej povodne 
nám spadol jeden most a žiaľ, dodnes nie je 
opravený. Ale štát nám v tomto nepomohol . 
Vyhovoril sa na to, že nie je až tak potrebný, 
keďže nebol prístupom k ľudským príbytkom. 

V tomto roku sa v obci konečne dlhých rokoch vymenili hlavné vráta 
na zbrojnici. A ešte sme stihli aj vyrezať choré stromy na cintoríne 
v časti Lopušná“, hovorí starosta Mrmus, ktorý ešte zdôraznil  že na 
cintoríne pomáhali aj občania, vymenili sa rýne, rozvody s vyústením 
do potoka. Od roku 2010 je v obci tiež WIFI systém a internet, 
na ktorý je napojených okolo 40% domácností. Kvôli dopravnej 
bezpečnosti boli v obci osadené na cestách štyri zrkadlá a uvažuje sa 
aj s kamerovým systémom. 
Nové volebné obdobie 2010-2014:
Rok 2011
Obec tento rok začala výmenou verejného osvetlenia, a to 
z vlastných prostriedkov, čo je naozaj chvályhodné a treba zdôrazniť, 
že sa to udialo aj vďaka efektívnemu a dobrému hospodáreniu obce.  
Na takú malú obec – pri splácaní úveru – je to skvelá investícia, 
pretože sa sieť verejného osvetlenia predĺžila do časti Pažite a na 
nižný koniec Lopušná, čím sa stalo to, že na niektorých miestach sa 
tak rozsvietilo po dvadsiatich rokoch!
Údržba komunikácií sa realizuje v obci pod vedením starostu 
s aktívnymi občanmi a v spolupráci starostov Vadičovskej doliny. 
„Čo sa dá, si robíme sami a ja tiež nemám problém manuálne robiť“, 
hovorí Mrmus. Inak starostu Mrmusa vždy nájdem – keď idem 
ako redaktorka na rozhovor – v montérkach a stále niečo robí, 
dokončuje, kľúč v ruke, štetec, krompáč. Ale určite to nie je hanba. 
Práve naopak.
Rok 2012
V tomto roku dostala obec dotáciu od SR na dve nové autobusové 
zastávky a jedna sa urobila z vlastného rozpočtu. Vymieňali sa aj 
okná na budove obecného úradu. To bola veľká finančná položka! 
Ďalej sa rekonštruovalo schodište v budove úradu a vymenili sa 
vchodové dvere do budovy úradu.
Rok 2013
V Dome smútku sa vymenila krytina na streche a dvere. Osvetlil 
sa cintorín v časti Lopušná – za pomoci občanov Milana Harceka 
st., Jána Martinčeka ml., Milana Škorváneka a finančne túto akciu 
podporil tiež Urbariát Lopušná a Spoločenstvo súkromných 
vlastníkov lesov a pasienkov Pažite. Ďakujeme!
V tomto roku Anton Mrmus kandidoval na funkciu poslanca 
Žilinskej župy. Napriek tomu, že nezískal potrebný počet hlasov, je 
s výsledkom spokojný, pretože to bolo na prvý pokus a dostal sa 
v poradí do prvej polovice úspešnosti kandidátov. Aj za túto dôveru 
občanom z regiónu Dolných Kysúc cestou Kysuckého Žurnálu 
ďakuje. 
Rok 2014
V tomto roku ešte obec rozšírila vysielanie (sieť) obecného rozhlasu 

„Snažil som sa, aj sa budem snažiť urobiť pre obec zmysluplné 
a užitočné veci“, hovorí Anton Mrmus, starosta obce Lopušné Pažite.

úspešné družstvo dievčat DHZ Lopušné Pažite

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 16



do dvoch častí obce, urobila sa 
rekonštrukcia vnútorných priestorov 
Domu smútku (ozvučenie a osvetlenie) 
a maľba. Kompletne by v Dome smútku 
mohlo byť všetko hotové do konca 
roka 2014. „Snahu máme opraviť aj 
zámkovú dlažbu pred Domom smútku“, 
hovorí Anton Mrmus. Obec chcela 
v tomto volebnom období vybudovať 
aj kuchyňu pri sále kultúrneho domu, 
ale nepodarilo sa. V ďalšom období by 
to však chcel starosta zrealizovať. „Tiež 
je potreba riešiť v obci nehnuteľnosti, 
ktorí nám chátrajú, napr. Základná škola 
Pažite, bývalá prevádzka na Pažitiach. 
A tiež je nutné začať meniť myslenie 
niektorých našich  ľudí – podľa ktorých 
starosta musí – ale občan len môže. 
Ak chceme niečo dobré v obci urobiť, 
musí sa k tomu aktívne postaviť nielen 
starosta a poslanec, ale aj občan“, 
hovorí Anton Mrmus. 
Obec podporuje kultúrne 
a spoločenské akcie, futsalový klub 
FCLP 2011 pod vedením Juraja 
Virdzeka, dobrovoľným hasičom 
zakúpila obec 4ks uniforiem a finančne 
podporila Družstvo dievčat (hasičiek) 
pod vedením Jaroslava Žabku. Starosta 
touto cestou ďakuje za spoluprácu 
a dobré pracovné vzťahy poslancom 
obce. Pri rôznych akciách obce do 
veľkej miery pomáhajú aj sponzori, aj 
tým patrí úprimné poďakovanie! 
*******************
Na záver volebného obdobia 2010-
2014 mi dovoľte, vážení občania, 
poďakovať sa Vám – za Vašu 
doterajšiu dôveru a spoluprácu. 
Som rád, že máme veľa užitočných 
investičných akcií hotových 
a slúžia nám všetkým. Splácame 
úver, zmenšujeme dlh obce, 

ale aj budujeme a nezabúdame ani na 
spoločenský život. Želám všetkým pevné 
zdravie a spoločne našej obci želám ďalšie 
napredovanie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu 
s Vami a ak ma opätovne podporíte – naozaj 
úprimná vďaka za každý Váš hlas. Vážim si 
to a budem sa snažiť urobiť pre obec ďalšie 
zmysluplné a potrebné veci. Starostovanie 
v malej obci je naozaj ťažká a vyčerpávajúca 
práca, je to služba pre občana naozaj 
na 24 hodín denne. Oproti mestám sú 
malé dedinky v obrovskej nevýhode, čo 
sa týka personálneho, ale aj finančného 
zabezpečenia. Aj toto sú všetko starosti, 
ktoré musí starosta riešiť. Dúfam, že sa mi 
ich podarilo riešiť počas môjho pôsobenia 
tak, aby boli občania v našej obci spokojní. 
Ďakujem aj občanom, ktorí sa aktívne 
zúčastňovali pri obecných akciách a pomáhali 
našu obec zveľaďovať. 
S úctou 

Anton Mrmus, starosta obce 
Lopušné Pažite a zároveň 

kandidát na starostu obce pre 
volebné obdobie 2014-2018.

účastníci 1. ročníka stretnutia harmonikárov a heligonkárov

4. ročník Ples rodín 2014
na fotke je poslankyňa OZ Lopušné Pažite 
Alena Berešíková, ktorá moderovala ples

mužstvo futsalu FC LP 2011 
pod vedením Juraja Virdzeka (poslanec OZ LP)

Chcete si pochutiť? VYSKÚŠAJTE NÁS!

Teší sa na Vás Peter Kačeriak so svojim kolektívom!

Vám ponúka samé dobroty, napríklad:
•	Bravčová	panenka	na	poľovnícky	spôsob	/brusnice,	divina,	korenie,	šampiňóny,	červené	víno,	smotana/
•	Bravčová	panenka	pre	labužníkov	slivky,	lekvár,	šampiňóny,	badián,	smotana,	rozmarín/	
ale aj niečo pre maškrtníkov, napríklad:
•	Palacinky	s	tvarohom	a	horúcimi	jahodami
•	Palacinky	s	tvarohom	a	horúcimi	višňami
•	 Slivkovo-orechová	palacinka	s	karamelovým	prelivom	a	šľahačkou

tel:	0911	822	797;	web:	www.ujakubaknm.sk
email:	restauracia@ujakubaknm.sk

Denné menu
za 3,20 €

Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2928, 

Oslavujete promócie, rodinné oslavy, máte kar, birmovku?
Zabezpečíme vám pohostenie na vynikajúcej úrovni!
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Dovoľte, aby som Vám predložila časť volebného programu, 
v ktorom sú už rozpracované projekty, ktoré sa nedokončili 
v súčasnosti, a ak ma zvolíte opäť za starostku, vynasnažím 
sa ich úspešne ukončiť:

- oprava miestnych komunikácií do Škora, Potoka II,  na 
Briežok, Vojtkov, do Kopáska , Radovka

- vybudovanie chodníka od železničného nadchodu ku 
kostolu

- rekonštrukcia materskej školy
- získanie finančných prostriedkov z EÚ na opravu budovy KD 

/ podaná žiadosť /
-  dobudovanie šatní na futbalovom ihrisku
- podanie opätovnej žiadosti na realizáciu odkanalizovania 

obce Dunajov
- úprava verejných priestranstiev 
- bezplatný verejne prístupný internet v budove OcÚ
- vybudovanie chodníka na cintoríne
- realizovať tradičné kultúrne  podujatia v obci a podporovať 

činnosť DHZ, MKS, TJ 
- zefektívniť separovaný zber 
- vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ /podaná žiadosť/
- podanie projektu na  Envirofond –  získanie traktora 

s príslušenstvom 
- rekonštrukcia lyžiarskeho vleku a chaty
- preradenie miestnej komunikácie  Dunajov – Ochodnica do ciest III. triedy v správe VÚC
- vybudovanie kolumbária na miestnom cintoríne
- podávanie projektov cestou ÚPSVaR na znižovanie miery nezamestnanosti
- poskytovanie pomoci občanom sociálne a zdravotne odkázaným

Za posledné volebné obdobie 2010-2014 sme v obci Dunajov pre občanov 
zrealizovali tieto užitočné projekty:

- vybudovanie kamerového systému pre bezpečnosť obyvateľov obce
- rekonštrukcia budovy obecného úradu
- vybudovanie autobusovej zástavky
- sprevádzkovanie prízemia budovy šatní pri futbalovom ihrisku
- vybudovanie verejného osvetlenia okolo rieky Kysuca
- rekonštrukcia verejného osvetlenia za úsporné svietidlá
- rekonštrukcia  miestnej komunikácie do osady Rieka, Potok, Palúchov, Červených
- náter strechy na budove Domu smútku , oprava a náter oplotenia, vybudovanie priestranstva pred domom smútku 
- vybudovanie cestného spojenia Dunajov – Ochodnica 
- vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou pri Pizzerií 
- zavedenie separovaného zberu odpadu a zakúpenie kontajnerov na separovaný zber
- opakované podávanie projektov na pomoc sociálne odkázaným občanom cez ÚPSVaR
- rozvíjanie spolupráce s českou obcou Košariská
- vybudovanie oplotenia, chodníka, parkoviska pri ZŠ s MŠ 
- zakúpenie zamietacieho vozidla z Environmentálneho fondu
- vybudovanie centrálnej zóny obce Dunajov 

Ďakujem Vám touto cestou za dôveru, ktorú mi počas uplynulých rokov vo voľbách neustále preukazujete. Ak 
mi opätovne dáte dôveru do ďalšieho volebného obdobia, urobím všetko pre to, aby sa zmysluplné projekty pre 
našu obec zrealizovali a tým sa stal život a prostredie obce pre nás všetkých krajším a útulnejším.  Ďakujem za 
každý Váš úprimný hlas!

S úctou, 
Mgr. Milada Chlastákova, starostka obce Dunajov 

a kandidátka na túto funkciu pre ďalšie volebné obdobie 2014-2018

Vážení spoluobčania, 
uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru ako nezávislá kandidátka 

na starostku obce Dunajov v komunálnych voľbách, ktoré sa budú 
konať 15.novembra 2014 – pre nové volebné obdobie 2014-2018.



Koncom minulého školského roka sa Súkromná základná 
umelecká škola Maše Haľamovej z Martina rozhodla rozšíriť 
svoju pôsobnosť aj do Kysuckého Nového Mesta. Chcela 
vyučovať tanečný štýl, ktorý sa na Kysuciach neučí. Dobrý 
úmysel vyplniť prázdne miesto a ponúknuť deťom niečo nové 
bez akýchkoľvek poplatkov sa však nestretol s pozitívnou 
odozvou. Príčinu skúsime nájsť spolu s Miroslavom Frolom – 
zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy Maše 
Haľamovej v Martine.
Niektorí o vás v Kysuckom Novom Meste už počuli, niektorí 
možno nie. Skúste sa čitateľom predstaviť.
–Som zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy Maše 
Haľamovej, ktorá funguje od roku 2005. V rámci tanečného odboru 
pôsobí aj Tanečný klub Deep. Ten funguje skoro 25 rokov a patrí 
medzi najúspešnejšie tanečné kluby na Slovensku. Sme viacnásobný 
majster Slovenska, šesťnásobný majster Európy a dvojnásobný 
majster sveta. Úspešní sme boli aj tento rok. Získali sme titul 
majstra a vicemajstra v hip hope, ďalej sme získali titul majstra 
a dvojnásobného vicemajstra Slovenska v tanečnom štýle disco. 
V Litve sme sa stali majstrom a vicemajstrom Európy v tanečnom 
štýle street dance show. Na tohtoročnom svetovom pohári v hip 
hope sme zvíťazili až v ôsmich kategóriách. Sezónu sme zakončili 
ziskom dvojnásobného vicemajstra sveta v tanečnom štýle disco. 
Okrem tanečného odboru funguje plnohodnotne aj výtvarný, 
hudobný a literárno-dramatický odbor.
Rozhodli ste sa rozšíriť svoju pôsobnosť aj na Kysuce. 
Vaša ambícia vyučovať komerčný tanečný štýl sa nestretla 
s pozitívnym ohlasom aj medzi poslancami mestského 
zastupiteľstva.
–Presne tak. Mali sme záujem vytvoriť elokované pracovisko našej 
školy. Táto myšlienka vzišla zo veľkého záujmu detí naučiť sa 
tancovať moderné tanečné štýly, a to bez akýchkoľvek poplatkov. 
Mesto by to nestálo nič. Niektoré deti dokonca chodia tancovať do 
žilinského klubu. Kvalitami a úspechmi  vlastne reprezentujú nie 
ich rodné, ale úplne iné mesto. Poslanci našu iniciatívu s dobrým 
úmyslom direktívne zamietli. Traja poslanci súhlasili, ale devätnásti 
boli proti. Dodnes sme sa nedozvedeli pádny dôvod, prečo niekto 
nechce, aby sme začali pôsobiť v Kysuckom Novom Meste. 
Nemyslíte si, že sa niektorí ľudia zľakli prívlastku „súkromná 
umelecká škola“?
–Nevylučujem túto možnosť. Sme síce súkromný subjekt, ale 
sme však orientovaní sociálnym smerom.  Dokazuje to fakt, že 
pomáhame deťom zo sociálne znevýhodnených rodín. Nerobím 
zo seba samaritána. Som názoru, že ak má dieťa talent, mal by sa 
rozvíjať. A to bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie rodiny. 
Také deti po predložení potvrdenia 
o hmotnej núdzi dieťa u nás neplatia 
školné. Samozrejme, podmienkou je 
dodržiavanie disciplíny a dochádzky. 
Preto sa stále pýtam, prečo nám 
elokované pracovisko nechcú na 
Kysuciach povoliť. Aký dôvod majú 

niektorí ľudia zakázať deťom venovať sa tancu, dokonca ak je to 
bezplatne?! Prečo chce mesto cielene brániť kvalitnej výučbe, 
o ktorú majú veľký záujem samotné deti?!
Do úvahy prichádza možno aj strach z nového, alebo strach z 
konkurencie...
–Na túto otázku odpoviem nepriamo. V Martine funguje popri 
štátnej umeleckej škole aj päť ďalších umeleckých škôl. O záujem 
detí bojujeme zvyšovaním kvality služieb, zvyšovaním úrovne 
vyučovania alebo kvalitnými pedagógmi. V Martine je veľmi silné 
konkurenčné prostredie, ktoré núti zriaďovateľov posúvať latku stále 
vyššie. Na túto situáciu podľa všetkého nie sú na Kysuciach zvyknutí, 
pretože doteraz tu pôsobila len jedna umelecká škola. Dostala sa do 
novej situácie a možno sa aj zbytočne zľakla. Zastávam názor, že ak 
je tomu tak, nemajú dôvod na obavy. Jediným poškodeným budú 
len a len talentované deti. Treba si uvedomiť, nežijeme v bývalom 
režime. Konkurencia je dnes absolútne prirodzenou záležitosťou. 
S tým sa niektorí ľudia budú musieť zmieriť. Ak otvorenie nášho 
elokovaného pracoviska zamietnu, kompetentní by mali svoje 
rozhodnutie aj odôvodniť pádnymi argumentmi.  Takýmto 
nezmyselným sabotovaním uškodia najviac rozvoju talentu detí. 
Paradoxne, veď práve ten je našim spoločným cieľom! Alebo sa 
mýlim? Každopádne, pôsobiť na Kysuciach budeme aj napriek 

nepriazni poslancov  a neopodstatneným 
útokom voči nám. Fungovať budeme 
pod hlavičkou elokovaného pracoviska 
v Povine a v Kysuckom Novom Meste ako 
súkromný tanečný klub. Na Kysuciach je 
veľa talentov. Tešíme sa, ako ich budeme 
ďalej rozvíjať. 

Kto sa bojí v Kysuckom Novom Meste 
súkromnej umeleckej školy?

KONTAKT:
FB: SHINE Kids
e-mail: baranovag04@gmail.com
mobil: 0948 433 444

Súkromná základná umelecká škola M. Haľamovej a Tanečný klub Deep
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„Starostom obce Snežnica 
som sa stal 1. júla 1990. 
Nebolo to ľahké rozhodnutie, 
lebo ja som pracoval ako 
autoelektrikár v PS 25 rokov. 
K papierovaniu som mal 
určitý odpor, ktorý ma drží 
dodnes. Najviac frflem na 
množiacu sa administratívnu 
byrokraciu. Kedysi bol u nás 
jeden účtovník, aj ten bol 
koktavý, stíhal však všetko. 
Odvtedy máme zamestnané 
3 pracovníčky a tie hromžia, 
že je stále viac a viac 
papierovania. Pri mojom 
nástupe som sa zameral na 

to, aby obec mala vodu.  Celoobecný vodovod bol vybudovaný 
v roku 1965 a potrubie bolo deravé ako sito. Bolo nutné urobiť 
rekonštrukciu a posilniť vodný zdroj. To sa nám podarilo po 
napojení na skupinový vodovod Nová Bystrica. Keď sme robili 
výkop pre nové potrubie, napadlo ma, že by bolo dobré pripraviť 
odrazu stavebné podmienky pre plynovodné potrubie. Od slov 
sme prešli k činu a v roku 1993, 12. októbra, sme už v obci kúrili 
plynom! Boli sme jedna z prvých obcí na Kysuciach, ktorá mala 
zavedený plyn. V roku 1994 sme začali budovať ČOV a kanalizáciu, 
ktorú sme dokončili v roku 1999. Všetky sprevádzané akcie sme si 
robili  sami bez dodávateľa. V roku 1994 sme začali stavať kostol 
a do roka bol aj vysvätený. Bola to nádhera! Skoro každý občan 
v obci sa zapojil do výstavby, či už ako brigádnik alebo prispel 
finančne. Treba poďakovať Pánu Bohu, že sa nám to tak rýchlo 
podarilo vybudovať. V máji 1996 sme začali budovať Dom smútku 
a 15.septembra 1996 sme ho vysvätili. K tomuto všetkému treba 

prirátať i dvoje obrovské povodne, ktoré napáchali veľké škody 
v našej obci. Bolo to v roku 1997 a 2010. To boli také moje základné 
a veľmi dôležité stavby počas môjho účinkovania vo funkcii starostu. 
Samozrejme bolo toho viac, niektoré spomeniem iba letmo. V roku 
1993 sme vybudovali budovu na ihrisku, bytovku, prestavba MŠ, 
ZŠ, urobila sa kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácii, 
výstavba multifunkčného ihriska len z vlastných zdrojov. Je toho 
veľa, no všetko je zaznamenané v novej knihe o našej obci, ktorá 
vyjde na sv. Mikuláša. Teraz dokončujeme výstavbu fary, ale tá 
nám troška pokrivkáva. Dúfam, že na budúci rok dáme faru do 
užívania. Náš pán farár Janko si to zaslúži. Ja som mal svoju 
prácu ako starosta veľmi rád, doslova ma napĺňala. Mal som a mám 
okolo seba dobrých a obetavých pracovníkov obce, poslancov 
OZ, ako i občanov. Nestalo sa mi za 25 rokov, aby som mal nejaký 
veľký konflikt. Musím spomenúť aj „pekné vyznamenanie“, ktoré 
sa mi dostalo od súčasnej vlády SR. V roku 2013 mala výjazd na 
Kysuciach a predstavte si, viaceré obce v okrese KNM a CA dostali 
finančný príspevok od 3 do 70 tisíc Eur, iba naša obec nedostala nič. 
No povedzte, nebolo to vyznamenanie za moju prácu v obci? Na 
záver chcem poďakovať všetkým, ktorí mi počas starostovania boli 
nápomocní, či už pracovníci ministerstiev: MF, MVaRR, MV, MŠ, MP, 
MŽP a pracovníci okresných a krajských úradov, poslancom našej 
obce i všetkým občanom našej obce. Ak som niekomu ukrivdil, 
nech mi odpustí, pretože som nikdy úmyselne nikomu neublížil. 
Držal som sa hesla:“ AK CHCEŠ, DOKÁŽEŠ VEĽA, ALE MUSÍŠ CHCIEŤ!“ 
Najväčšiu radosť mám, keď večer sedím na dvore a počujem hlas 
našich zvonov. A nakoniec citát z Dávidovho žalmu: „Pán je môj 
pastier, nič mi nechýba!“ Ďakujem a prajem novému starostovi 
a vedeniu obce, aby sa im darilo aspoň tak ako mne, ak nie ešte 
lepšie. “Roboty je stále dosť.“ 

Ján Pokrivka, starosta obce 
Snežnica (už na funkciu nekandiduje)

Ján Cesnek je Snežničan, má 34 rokov a pracuje 
ako konateľ firmy, ktorá sa zaoberá kúrenárskymi 
a inštalatérskymi prácami.
Ďalej hovorí Ján Cesnek:
- Štyri roky som pracoval ako poslanec 
v obecnom zastupiteľstve v Snežnici a vo veľkej 
miere som sa angažoval v stavebnej komisii. 
Politicky sa hlásim k Slovenskej národnej strane, 
som jej členom. V tohtoročných komunálnych 
voľbách kandidujem na post starostu obce 
Snežnica. 
o Ako by ste zhodnotili stav Vašej obce 
v súčasnosti, povedzme aj v porovnaní 
s inými obcami? Čo by ste hodnotili kriticky, 
čo naopak pozitívne?
- Stav našej obce je z môjho pohľadu dobrý. 
Za pozitívne stavby našej obce hodnotím 
jednoznačne spustenie čističky odpadových 
vôd, plynofikáciu obce a zveľaďovanie 
a skrášľovanie obce. Negatívne by som hodnotil 
problém s vodovodnými prípojkami, ktoré sú 
už veľmi opotrebované a preto je potrebná 
rekonštrukcia vodovodných potrubí. Ďalej treba čo najskôr riešiť 
otázku parkovania vozidiel na verejnej komunikácii.
o Rozhodli ste sa kandidovať v tohtoročných voľbách na post 
starostu Vašej obce. Na základe akého poznania ste dospeli 
k tomuto rozhodnutiu? 
- Dosť často chodievam po rodinných domoch, pomáham a pracujem 
pre občanov Snežnice, počúvam ich názory a občania žiadajú zmenu. 
Tak to chcem skúsiť a tým vytvoriť iný pohľad na starostu a obecné 
zastupiteľstvo.
o Čo si od tejto funkcie a od riadenia obce sľubujete? 
- Od tejto funkcie a riadenia obce si sľubujem spájať občanov 
a viesť ich ku spolupráci, pretože v súčasnosti máme veľmi veľa 
rozhnevaných občanov, žijúcich v neustálom strese. 
o Aké predsavzatia, plány máte, ak by ste sa stali starostom, ktoré 
záležitosti by ste riešili prioritne, čo je taká Vaša srdcovka? 
- Ak by som sa stal starostom obce, plány do budúcna a vízie sú 
(viaceré). Prioritne by som riešil reguláciu potoka, ďalej chcem 

podporovať kultúru a šport, ale aj záchranné zložky. 
Bolo by dobré vybudovať detský areál (pieskovisko, 
hojdačky). Ak sa všetko podarí, mojou odmenou 
bude aj spokojnosť občanov Snežnici. 
o Ako by ste sa prihovorili k občanom a ako 
garantujete, že budete vedieť volebné sľuby 
naplniť, čo všetko pre to urobíte, podniknete, 
zorganizujete?
- Vážení občania Snežnice, naša dedina sa dostala do 
veľmi zlého stavu, čo sa týka ľudskosti a priateľstva 
medzi ľuďmi. Pokúsim sa to napraviť, ale najskôr musí 
samotný občan chcieť. Ponúkam Vám pomocnú ruku 
a priateľstvo. Chcem pomáhať občanom v každej 
situácii. Našu obec chcem zveľaďovať pomocou 
eurofondov, s pomocou VÚC, ale aj kontaktovať 
funkcionárov v politických sférach  /SNS/, ktorí by 
mohli tiež vo veciach samosprávy pomôcť. 
o Ak ste niečo do dnešného dňa pre obec urobili 
pozitívne, pochváľte sa...
- Myslím si , že pre obec robím dosť, napr. zapájam 
sa do aktivít záchranného hasičského zboru, 
pomáham futbalistom, taktiež som pomáhal pri 

výstavbe kostola a  pri výmene kotla, pri výstavbe domu smútku 
a taktiež pri výstavbe fary. Pomohol som, keď sa robilo kúrenie 
v telocvični a v základnej škole v našej obci. Ak mi dáte dôveru, vážení 
spoluobčania, budem sa snažiť pomáhať Vám a spolupracovať s Vami 
a spoločne našu obec ďalej rozvíjať a modernizovať.

 Ďakujem za Váš hlas! 
o Volebný program Jána Cesneka, kandidáta na starostu obce 
Snežnica v tohtoročných komunálnych voľbách 15. novembra 
2014, ktorý kandiduje pod poradovým číslom ......
- Podporovanie športu a kultúry, 
- Regulácia potoka z nižného na vyšný koniec
- Rekonštrukcia kultúrneho domu  
- Vyriešiť otázku parkovania vozidiel na verejnej komunikácii 
- Lepšiu informovanosť medzi obcou a občanom 
- Vylepšenie rozhlasu po obci 
- Urobiť novú reformu obce 

otázky: Kysucký Žurnál

„S pomocou poslancov a občanov chcem našu obec ďalej rozvíjať a modernizovať“, 
hovorí Ján CESNEK, kandidát na funkciu starostu obce Snežnica. 

Ak chceš, dokážeš veľa, ale musíš chcieť – to je heslo života Jána Pokrivku, 
starostu obce Snežnica, ktorý vo funkcii v tomto roku končí.
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Chcela by som sa viac dozvedieť o preventívnom očkovaní dievčat proti rakovine krčka maternice. Prečo je to odporúčané, 
kedy sa to uskutočňuje, či to môžu absolvovať všetky dievčatá, ktoré o to svojho gynekológa požiadajú – a aká je garancia, že v 
dospelosti žena po takomto očkovaní neochorie na spomínané ochorenie?

V poradni u gynekológa:   Preventívne očkovanie proti rakovine krčka maternice

Rakovina krčka maternice u žien býva v celosvetovom meradle 
druhým najčastejším zhubným nádorom žien mladších ako 
45rokov.Každoročne vzniká vo svete takmer 500 000 nových 
prípadov tohto zhubného ochorenia. Najdôležitejším faktorom, 
vedúcim ku vzniku tohto ochorenia, je pretrvávajúca vírusová 
infekcia na krčku maternice u ženy vysoko rizikovými typmi 
kmeňov ľudských papilomavírusov /HR HPV/. Prítomnosť 
tohto vírusu vo vzniku tohto ochorenia je etiologicky jasná ,ale 
vírus sám o sebe nemusí vytvoriť rakovinu krčka maternice. K 
tomu aby onemocnenie vzniklo pomáhajú ďalšie “nápomocné 
faktory”:
-zahájenie sexuálneho života pred 16.rokom života
-väčší počet sexuálnych faktorov
-fajčenie
-HIV pozitivita, imunodeficiencia
-hormonálna antikoncepcia
-ďalšie prítomné pohlavné prenosné ochorenia – chlamýdie, 
infekcie herpes vírus
-diéty s nedostatkom folátov, betakaroténu a vitamín C
-rodinná zaťaž matky
-absencia cytolgického skríningu 
Existuje viac ako 100 typov ľudských papilomavírov HPV, 
z nich asi 40 sa šíri pohlavnou cestou a len 15 z nich patria 
medzi onko vírusy. Niektoré sú vysokorizikové. Najčastejšou 
príčinou celosvetového výskytu rakoviny krčka maternice 
sú vysokorizikové typy 16 /53-70%/ a 18 /13-26%/, ostatné 
nízkorizikové typy sa podieľajú na vzniku bradavíc. Vzhľadom 
k tomu, že je známy faktor zapríčiňujúci rakovinu krčka 
maternice – HPV vírus, je možné infekcii zabrániť očkovaním. V 
súčasnosti sú dostupné 2 vakcíny: Cervarix a Silgard. Cervarix 
chráni pred infekciou HPV 16 a 18. Očkovanie pozostáva 
z 3 injekcií pre dievčatá vo veku 15 rokov a 2 injekcii pre 
dievčatá  vo veku 13-14 rokov. Očkovacie latky sa podávajú do 
svalu ramena ruky v predpísaných intervaloch. Ak sa očkuje 
vakcínou Silgard, ktorý chráni pred HPV 16 a 18 a zároveň aj 
proti 6 a 11-ktoré spôsobujú asi 90%genitálných bradavíc-

kondylomov. Cieľom očkovania 
je  zabrániť HPV infekcii, ktorá 
môže byť príčinou rakoviny 
krčka maternice a aj vzniku 
genitálnych bradavíc. Tento typ 
vakcín /profylaktické/ nedokáže 
zabrániť rozvoju ochorenia u 
osôb už infikovaných,  preto sa 
očkovanie odporúča vo veku, 
kedy sa aktívny sexuálny život 
nepredpokladá, takže infikovanie 
HPV vírusom nie je možné. 
Zároveň imunitný systém v 
tomto veku vyprodukuje po 
aplikácii vakcín najvyššie hladiny 
protilátok proti HPV, ktoré budú 
pretrvávať. Očkovanie hore uvedenými vakcínami sa môže 
uskutočniť cestou detského lekára, všeobecného lekára a 
gynekológa, urológa. Doba ochrany po očkovaní sa stanovuje 
na  strednú dobu 5-6 rokov od podania poslednej dávky 
vakcíny. Najdlhšia sledovaná štúdia použitia vakcíny  posúva 
dobu existencie protilátok na 10-15 rokov. Kontraindikáciami 
podania vakcíny sú osoby v horúčke /možnosť až po doznení 
horúčky aspoň 2t/osoby so 
známymi ťažkými alergickými 
reakciami  aspoň na jednu zo 
zložiek vakcíny. Pri rozhodnutí 
sa používa vakcína proti HPV, 
v prevencii rakoviny krčka 
maternice sa vyžaduje dôsledná 
konzultácia s detským lekárom, 
ak sa jedná o mladé dievčatá 
od 12. roku života, prípadne 
žien vo vyššom veku, so svojím 
gynekológom.

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... 

Nie je nič útulnejšie než 
posedenie pred ohňom 

v chladný deň. Krby na drevo 
majú krásu a šarm, ktorý 

určite osloví každého... 

Vasil Cetera
Mob: 0915 707352

bratislava@stavbykrbov.sk

Mario Cetera
Mob: 0907 873533

zilina@stavbykrbov.sk

web: www.krbycetera.sk
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Už od vysokej školy si túžim zaobstarať malé prasiatko. Na 
internete som našla, že existujú aj šľachtené tzv. „teacup“ 
prasiatka, ktoré sú ozaj veľké ako šálka od čaju a nerastú 
vôbec alebo len minimálne. Rovnako som však počula 
informáciu, že nie sú zohnateľné na európskom trhu, preto 
sa Vás chcem opýtať, či nemáte bližšie informácie o tom, či sa 
dá tento utešený tvorček zohnať aj v našich končinách, akú si 
vyžaduje starostlivosť ohľadom kŕmenia, venčenia ,celkovej 
pozornosti a do akej miery  vie v prípade potreby poskytnúť 
„teacup“ prasiatku starostlivosť veterinár? Smrdí toto 
zvieratko, ako sa mu treba venovať? Ďakujem za odpoveď.
Mini, toy, mikro, zakrslé prasiatko, všetko sú to chovateľské 
varianty prasiatok a výsledky kríženia chovateľov v snahe 
získať čo najmenších jedincov. Chov a starostlivosť o cup 
prasiatko je podobná ako sme už spomínali v nedávnom čísle 
časopisu, o starostlivosti o mini prasiatka. Ide teda o jedinca, 
ktorý je chovom a geneticky predisponované na zanechanie si 
,,zakrslého,, vzhľadu. Cup prasiatko by malo v dospelosti vážiť 
cca 3-7 kg. Samozrejme nie je problém prerastenia až na 10 
kg. Cup variantu prasiatka na Slovensku je problém zohnať, v 
zahraničí to je jednoduchšie. Samozrejme, keďže by išlo o jedinca 
dovezeného zo zahraničia, potencionálny chovateľ musí rátať 
s rizikami transportu zvieratka, keďže prasiatka sú veľmi citlivé 
na stres. Samozrejme nesmiem zabudnúť na zákonom ošetrený 
presun zvierat na Slovensko s možnosťou predaja. Myslím, že 
chov takéhoto zvieratka je často len otázkou imidžu, majiteľ na 
začiatku netuší, čo chov takéhoto prasiatka vyžaduje a nemá 
žiadne skúsenosti. Cup prasiatko sa všeobecne dožíva len 5-7 
rokov. Čo sa týka starostlivosti o cup prasiatko, vhodný je dom 
zo záhradou alebo výbehom s trávnatým povrchom. Veľmi 
vhodné je možnosť zdravotne nezávadnej pastvy. Keďže prasiatko 
je veľmi čistotné, nutné je pravidelné ,,venčenie,, prípadne 
naučiť ho používať mačaciu toaletu. Samozrejmosťou je 100 
percentná hygiena.  Cup prasiatko nie je pre zaneprázdneného 
človeka dobrá voľba. Prasiatka všeobecne sú všežravce, čiže 
krmivo je tvorené prevažne ovocím, zeleninou, senom, pastvou, 
prípadne dopĺňaním tvarohom, suchým chlebom, rôznymi 

zrninami. Vyrovnanejšiu kŕmnu 
dávku dosiahneme skrmovaním 
kompletnej kŕmnej zmesi určenej pre 
zakrslé jedince. Ako každý domáci 
miláčik, aj cup prasiatko je pažravé. Zo 
zdravotného hľadiska prasiatka môžu 
trpieť rovnakými ochoreniami ako 
veľké ošípané. Musím však spomenúť 
riziko vyššieho výskytu genetických 
ochorení a vrodených vád súvisiacich 
so šľachtením čo najmenších CUP. 
Infekčné a invázne ochorenia sú 
možno menej časté kvôli izolácii 
od zdrojov nákaz, teda od jedincov 
rovnakého druhu, keďže väčšinou sa chovajú len jeden - dva 
jedince spolu. Možné sú ďalej metabolické ochorenia z nevhodnej 
stravy, infekčné ochorenia 
dýchacieho systému, 
hnačky, infekcie, pliesne, 
prípadne parazity na koži. 
Každý potencionálny 
majiteľ si musí dobre 
zvážiť hlavne časovú a 
prípadnú aj finančnú 
náročnosť, ktorú chov 
tohto miláčika prináša.

Cup variant prasiatka vyžaduje časovú a 
finančnú náročnosť a 100% hygienu

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

Keď som natankovala, išla som na čerpaciu stanicu zaplatiť. 
Keď som sa vrátila do auta, našla som otvorené zadné 
dvere a zo sedadla mi zmizol služobný notebook. Vozidlo 
mám riadne poistené aj  batožinu. Keď som nahlásila 
krádež polícii, upozornili ma, že to nemá význam 
riešiť, lebo som si nezamkla a teda som vlastne 
zlodejovi umožnila kradnúť. Okrem toho, auto bolo 
mimo   bezpečnostných kamier,  takže ako sa hovorí, 
absolútne neriešiteľná situácia... Keď však mám 
auto poistené (havarijne) a aj batožinu, mám 
nárok na preplatenie notebooku? Bol veľmi drahý 
a navyše boli v ňom dôležité dáta 
a informácie...
Poistenie batožiny
1. Ak je v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie batožiny sa vzťahuje na 
veci osobnej potreby a spotreby 
počas ich prepravy poisteným 
motorovým vozidlom pre poistné 
riziká zhodné s poistnými rizikami 
platnými pre základné poistenie podľa 
zvoleného typu poistenia .
Za veci osobnej potreby a spotreby 
sa považujú ošatenie, hygienické 
potreby, atď., ktoré sú v osobnom 
vlastníctve osôb prepravovaných 

poisteným motorovým vozidlom.
2. Z poistenia sú ďalej vylúčené: peniaze, šeky, vkladné knižky, 

ceniny, klenoty, cestovné doklady a preukazy, cestovné 
lístky, letenky, predmety umeleckej hodnoty, historickej 
alebo zberateľskej hodnoty, iné motorové vozidlá 
alebo ich časti, plavidlá a lietadlá všetkých druhov, 
fotoaparáty, filmovacie prístroje, videokamery, mobilné 
telefóny, elektronické zariadenia ktoré nie sú pevne 
zabudované v motorovom vozidlom, elektronické 
hry, zbrane, kožuchy, bicykle, lyže, snowboardy, 

okuliare, kontaktné šošovky, prístroje audiovizuálnej 
techniky, elektronické prístroje a ich 
príslušenstvo.
3. Poistenie sa vzťahuje iba na veci riadne 
uložené a uzamknuté v motorovým 
vozidlom, a to len v priestore určenom na 
uloženie batožiny alebo v uzamykateľných 
nosičoch pevne upevnených na motorovým 
vozidlom . Poistením nie je krytá batožina 
ponechaná vo vozidle na viditeľnom 
mieste. 

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

Nenechávajte drahé veci v  aute na viditeľnom mieste

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: 041/421 39 96
pinciarova@kpas.sk
kolenova@kpas.sk

www.kpas.sk
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WC misy bez splachovacieho kruhu spájajú vysoko hygie-
nické riešenie splachovania a ľahkú údržbu. Predstavujú 
tak revolučnú technológiu budúcnosti. Vďaka tomu ne-

majú miesto pre baktérie ani iné usadeniny. Vychádzame 
tak v ústrety rastúcemu záujmu o tieto výrobky. Riešenie 
Rimfree  je vhodné napríklad do nemocníc, alebo iných 

zdravotníckych zariadení. To isté riešenie je vhodné aj do 
privátnych kúpeľní, je určené pre všetkých, ktorí dbajú na 
čistotu a hygienu. V kombinácií  s inštalačnými modulmi 

Technik GT so systémom Smart Fresh možno docieliť 
nekompromisnú hygienu a sviežosť zároveň.

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

Predstavujeme ďalšiu novinku značiek  KOLO a KERAMAG

WC misy – RIMFREE

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Na vysokej úrovni 
zabezpečujeme 
pohostenie pre 

uzavreté skupiny 
ľudí, svadby, kary, 

hostinykar svadba
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Navštívte Požičovňu 
svadobných a 

spoločenských šiat 
„Venček“, 

Potrebujete elegantné, či moderné štýlové oblečenie na významné 
spoločenské udalosti vo Vašom živote? Salón spoločenských šiat 
Slávky Mečárovej v Kysuckom Novom Meste (v budove COOP 
Jednoty – Námestie Slobody na poschodí) má všetko, čo potrebujete. 
V salóne Vám odborne poradia pri výbere oblečenia na rôzne 
príležitosti. V ponuke sú elegantné šaty, obleky, kostýmy pre dámy, 
pánov, tínedžerov aj deti.  Vieme zabezpečiť šaty a oblečenie 
aj na Vaše smútočné udalosti, pohreby, poslednú 
rozlúčku s Vašim blízkym človekom...

(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

„ ...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

V Kysuckom Novom Meste 
začala služby poskytovať 

nová 
 

Pracuje na vysokej úrovni, 
rešpektuje rôznorodé požiadavky 

zákazníkov.

POHREBNÁ SLUŽBA ARCHA.

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 
Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338,
web:  www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk ,
Facebook: Archa pohrebná služba 


