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Školský rok 
2015/2016 
otvorili 
v Hornom 
Vadičove 
starosta obce 
Vladimír 
Káčerík a 
riaditeľ školy 
Mgr. Vladimír 
Kmec,  str.4.

„Pekne upravená 
žena je vizitkou 

muža, zvyšuje 
sa tým nielen jej 

sebavedomie, ale 
aj sebavedomie 

partnera,“ hovorí 
Zoja Erika Malíková 

zo salónu DREAM 
HAIRS v Kysuckom 

Novom Meste.,  str.6.

Novootvorená 
kancelária 
Wüstenrot 
poisťovňa 

v Kysuckom 
Novom Meste 

pracuje pod 
vedením manažéra 

Justína Hmiru, 
ktorý má v oblasti 

manažovania 
dlhoročné 

skúsenosti.,  str.11.

Avon 
manažérka 

Janka 
Ďuranová 

predstavuje 
nové 

kvalitné 
výrobky 

tejto značky 
– pre dámy, 

pánov aj 
deti.,  str.12.

Spolužiaci 
z Radole 
sa stretli 
po 40-ich 
rokoch.,  
str.13.

Na 
www.zurnaly.sk 

čítajte 
Kysucký 

Žurnál už 
25. októbra 

2015



Kontakt:
Peter Laš:  0944 277 541
Servis:  0911 553 662
Predajňa:  0911 668 538
e-mail: 
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

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

OBUV JANEL

Kysucké Nové Mesto, Ul. Belanského 193, 
otváracie hodiny: PO-PIA:  9.00 – 17.00 hod.; 

Tel.: 0907 414 066; e-mail: obuvjanel@gmail.com
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Stovky ľudí, ktorí rozmýšľajú a majú svoj názor na veci, sú 
zhrození hospodárením, aké v našej republike funguje. 
A samozrejme nie je to len trend u nás... Hovoríme o hospodárení 
novodobých politikov, poslancov, vlády. Je doslova ťažko pri 
srdci, keď počúvate – ako sa politici od roku 1990 správajú 
k štátnym peniazom, ktoré im dali do správy občania tým, že si 
ich zvolili do vrcholových a riadiacich funkcií štátu. Ak na jednej 
strane matka s nevládnym dieťaťom bojuje o pár desiatok eur 
mesačne, aby sa vôbec mohla o neho starať, lebo žije na hranici 
biedy, tak „hlaváči“, lebo inak sa im už ani nedá povedať, sa 
hádajú na televíznych obrazovkách a vyhadzujú si navzájom 
sumy, o ktoré pripravili štát neférovými tendrami a obchodnými 
súťažami. Ľudsky povedané, ušklbli zo spoločného – či už 
sami, alebo cez ďalšie „nasadené“ osoby a vykombinované 
vzťahy, falošné spoločnosti, alebo rodinných príslušníkov. To 
nie sú desiatky, ani stovky, to sú milióny eur, ktoré skončili 
v súkromných vreckách a politici o nich vedia, či už sú ľaví alebo 
praví, pretože v podstate už 25 rokov sa len s malými obmenami 
stále striedajú v poslaneckých laviciach tí istí  a tak prepojenia 
medzi sebou majú, spolu obedujú, športujú, chodia po žúroch, 
popíjajú na oslavách.... Niekedy mi to aj v tých besedách za 
okrúhlym stolom pripadá ako jedna fraška. Dohodnutá fraška. 
Klamstvá a faloš sú pracovnými nástrojmi našich politikov 
a poslancov čím ďalej tým viac. O to farizejskejšie je to vnímané 
u lavičiarov, lebo títo sa opierajú vo veľkej miere o sociálne 
zmýšľanie a cítenie našich najmä dôchodcov, ale aj vzdelanostne 
menej zdatných ľudí. Týmto „hodia“ sem tam odrobinky, aby oni 
v tichosti pozbierali obrovské sústa. Je len na škodu, že aj dobrú 
myšlienku vždy pokazia len po moci a peniazoch prahnúci ľudia, 
politici, ktorí na tento účel mnohokrát využívajú aj dobré meno, 
pozíciu vodcu strany a nalepia sa ako blchy na neho, a okolo 
neho – aby mohli cicať. Stovky nenažratých a neschopných 
straníkov, ktorí si potrebujú zamestnať rodiny, alebo ktorí sú 
napojení na štátny rozpočet ako podnikatelia a ďalší „vriťolezci“, 
svojím správaním a rozkrádaním poškodzujú meno strany, jej 
zakladateľov a častokrát ani vodca nemôže vedieť všetko, a tak v 
utajení podkopávajú nohy a postavenie nielen jemu samotnému, 
ale ničia všetko dobré a zmysluplné len z jediného dôvodu, aby 
sa sami napchali čo najviac a zbohatli čím skôr. Lebo, ktovie...? Čo 
bude zajtra?
Ak začne mať už strana takú kvantitatívnu silu – ako Smer 
dnes má, je len logické, že v nej prebieha aj veľké trenie, tlaky, 
vzájomné útoky – začína sa rozkladať disciplína.. Lebo disciplína, 
to nie je len rovnaké hlasovanie podľa prsta Laššákovej, ale 
disciplína je aj o slušnosti, zodpovednosti voči voličovi a najmä 
o zodpovednosti za svoje činy a prešľapy. Ale tiež o tom, že 
sociálny demokrat sa má chovať v zmysle vlastnej straníckej 
filozofie a nie vymetať nočné bary, preháňať sa v najdrahších 
značkách áut, dráždiť verejnosť drahými značkovými oblečeniami 
a doplnkami za šesťciferné sumy a žúrovať kedykoľvek doma 
alebo v ďalekom zahraničí. Naozaj smiešne vyznievajú slová 
o tom, že štát nemá peniaze, ale politici, platení z daní občanov, 
si stavajú lukratívne domy - /a nie jeden!!/ pričom ich ceny sa 
pohybujú v miliónoch slovenských korún. Kde na to zobrali? 
Všetci predsa nededili po strýčkoch z Ameriky... Ale veď, prečo by 
sa nedalo žiť ako monarcha, ak beriem 2 a viac nadštandardných 
platov – čo je čistá prax mnohých politikov a poslancov NR SR  na 
Slovensku. Majú dva, tri, či štyri žalúdky? V týchto mesiacoch 

máme možnosť sledovať „zvýšené 
pracovné úsilie“ poslancov NR 
SR, ale aj vlády SR, keď vidíme 
akou rýchlosťou schvaľujú rôzne 
zákony, nariadenia, používajú 
skrátené legislatívne konania pri 
rôznych zákonoch, ktoré chcú – aby 
„nabehli“ do praxe čo najskôr. Ako 
vidíme, ide to a bez problémov, 
ak sa chce! Opozícia sa síce stavia 
na zadné a snaží sa blokovať, kritizovať, ale nedarí sa jej. A preto 
je viac než jasné, že keby vládna smerácka väčšina poslancov 
chcela, tak teraz naozaj bez problémom by schválila zákon 
o jednom plate, prípadne jednej štátnej verejnej funkcii, resp. 
jeden plat a ďalšie funkcie ohodnotené len symbolicky, resp. 
minimálnym platom. Je absolútnou aroganciou voči bežnému 
občanovi, keď sa politikovi šplhá mesačný príjem vďaka viacerým 
platom do výšky pol milióna slovenských korún – a chudák 
občan vidí na výplatnej páske minimálnu mzdu. Znova ma to 
núti opakovať už veľakrát vyslovené, že republiku nám tunelujú 
a vyžierajú najmä poslanci, poslanci a ich rodiny a kamaráti 
z vysokých finančných kruhov. Bežný človek – čo aj s vysokou 
školou, sa len môže prizerať, ako v praxi zákony neplatia pre 
každého, že niekto je viac „náš“ a iného treba „zadžubať“. 
Skutočne je momentálne na politickej scéne  jedinečný priestor 
a možnosť prijať zákon zákonov o jednom príjme pre 
funkcionárov. Ak by bola vôľa, keďže väčšina vládne a sami 
vidíme, že zákony, ktoré chcú schváliť,  sa odsúhlasujú ako na 
bežiacom páse bez odporu, tak by tento zákon určite schválený 
bol... Lenže – tu je lepšie mlčať..., a aj opozícia radšej čučí ako 
voš pod chrastou..., veď načo by do takéhoto niečoho rýpali, keď 
sami mnohí profitujú na viacerých funkciách alebo dohadzujú 
výhody blízkym... Naozaj je spravodlivosť  rovnaká pre každého? 
Alebo len pre niekoho a iný sa jej vysmieva do tváre? Hovorí 
sa, že tam na druhom svete príde k účtovaniu. Neviem, ako sa 
vy na to dívate, ale pre mňa je to malá útecha tu – za života. 
Keď vidím, ako sa beztrestne kradne na rôznych úrovniach, 
ako sa  zahmlieva pravda o štátnom „biznise“. Ako niektorí 
„vyvolení“ prichádzajú k veľkým peniazom zo štátnej pokladnice 
a tunelovanie štátneho majetku je veľmi sofistikovane zakryté 
napr. pod rôznymi projektami o dobročinnosti a pomoci ľuďom, 
častokrát chorým, hendikepovaným a bezvládnym. Tak čo, stihne 
vládna väčšina predsa len odsúhlasiť ešte pred voľbami  1 plat, 
jedna funkcia? Iste by týmto počinom získala aj tých, ktorých už 
možno stratila a nemusela by robiť ani predvolebné guláše. Toto 
by bola šupa aj do vlastných radov! Veľmi by sa tým odľahčila 
štátna pokladňa a stovky ľudí by našlo prácu a uplatnenie.  
Radikálne by sa tým však zrútila úroveň našich politikov 
a poslancov, primátorov, županov, a aj preto si myslím, a nie len 
ja, že takýto zákon, je len a len „scifi“ na Slovensku a súčasný stav 
vyhovuje ako ľavici tak aj pravici. Veď luxusný nadštandardný 
život, v ktorom chýbajú už len lety do vesmíru, niečo stojí, prečo 
sa toho zriekať? 

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Ak vládne jednofarebná vláda, je cesta realizovania 
volebných sľubov najmenej komplikovaná. Bude vôľa 
prijať konečne zákon iba o jednom plate z verejných 

zdrojov pre našich funkcionárov?
Kde je vôľa, tam je cesta...
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Školský rok začal 
aj v Základnej 
škole v Hornom 
Vadičove, ktorej 
šéfuje Mgr. 
Vladimír Kmec. 
Takto na úvod 
predstavil svoje 
pracovisko:
-  Priemerný počet 
pedagogických 
zamestnancov 
vzhľadom na veľkosť 
a kapacitu školy 
je 14. Sú všetko 
kvalifikovaní, 
erudovaní, s 
trvale kvalitnými 
výsledkami v 
učebnom procese. 
Väčšina pedagógov 
sa zapája do rôznych 
vzdelávacích 

aktivít, kurzov, školení. Zúčastňujú sa na vzdelávaniach, 
pedagogických konferenciách, poradách, metodických 
stretnutiach a prezentáciách. Získané poznatky 
využívajú v práci školského knihovníka, výchovného 
poradcu, koordinátora prevencie sociálno-patologických 
javov, informatiky a zdravej školy. Škola má dvoch 
kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka pre primárne 
vzdelávanie. Vo vzťahu medzi učiteľom a žiakom sa 
snažíme o dôveru, komunikáciu a pochopenie. Preto 
škola kladie vysoké nároky na odbornú a etickú stránku 
každého učiteľa.
o Akí žiaci navštevujú Vašu školu?
- Školu navštevujú prevažne žiaci zo školského obvodu, 
do ktorého patria obce Horný Vadičov a Dolný Vadičov. 
Ojedinele sú aj žiaci z obce Lopušné 
Pažite, Radoľa  a Kysucké Nové Mesto. 
Žiaci sa zapájajú a dosahujú vynikajúce 
výsledky v mimoškolskej činnosti. 
Mnohí z nich našu školu reprezentujú 
nielen v okresných, ale i v krajských a 
celoslovenských kolách ako napríklad 
starší žiaci, ktorí školu reprezentovali 
v krajskom kole vo futbale a umiestnili sa 
na krásnom druhom mieste.
o Dnes sú školy zapojené do mnohých 
zaujímavých projektov, ako je to u Vás?
- Už v roku 2001 bola ZŠ Horný Vadičov 
zaradená do Národnej siete škôl 
podporujúcich zdravie a to nielen 
na základe vypracovaného projektu, 
ale hlavne vďaka kvalitným aktivitám 
zameraným na zdravý životný štýl 
medzi ktoré patrí Deň jablka, prvá 
pomoc s Červeným krížom, Mliečny 
týždeň, ukážky brušných tancov, juda..... Školský mliečny program 
je vládnym programom. Je určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo 
vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka a 
mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre 
žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a 
národných zdrojov. Z dôvodu skvalitňovania práce pedagóga 

a zavádzania nových foriem práce sme sa zapojili do projektu 
Digipédia. Ďalší projekt je zvyšovanie kvality vzdelávania 
na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania. Od daného projektu očakávame: moderný spôsob 
testovania a odborné vyškolenie personálu školy, podporu 
autoevalvácie školy, zvýšenie prestíže školy, bezplatný prístup k 
rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh. 
o Čo to bude znamenať pre pedagóga? 
- Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov 
a úloh, bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov 
a úloh, moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia 
žiakov, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu.
o A čo pre žiaka? 
- Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí, 
atraktívnejšia forma hodnotenia.
o Ako je Vaša škola vybavená po technickej a materiálnej 
stránke?
- Škola disponuje odbornými učebňami: počítačovou učebňou, 
multimediálnou učebňou, fyzikálno–chemickým laboratóriom 
– so špeciálnymi stolmi s prívodom vody pre jednotlivé lavice, 
novými laboratórnymi pomôckami a laboratórnym sklom, školskou 
knižnicou s knižným fondom pre zamestnancov a žiakov školy. 
Okrem toho kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie 

školy a jej okolia, na budovanie priateľskej atmosféry medzi 
žiakmi navzájom a medzi žiakmi a zamestnancami. Je to veľmi 
dôležitý faktor ľudskosti v našej každodennej práci a rozhodne ho 
nepodceňujeme. Práve naopak. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„V škole kladieme dôraz na budovanie priateľskej atmosféry 
medzi žiakmi a učiteľmi a ďalšími zamestnancami navzájom“, 
hovorí Mgr. Vladimír Kmec, riaditeľ ZŠ v Hornom Vadičove.

Školský rok otvorili starosta obce Horný Vadičov 
Vladimír Káčerík a riaditeľ školy Mgr. Vladimír Kmec

Na otvorení školského roku boli aj rodičia
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V Povine už niekoľko rokov môžu bývať 
obyvatelia aj v bytových domoch, ktoré boli 

postavené v réžii Ing. Alojza Baláta, známeho 
kysuckého staviteľa. Domy sú umiestnené 
v skutočne prekrásnom prostredí kysuckej 

prírody.  Ste  tak blízko, že sa môžete 
doslova fyzicky dotknúť stromov, lúky, 

listov na strome, kríčkov, posedieť si v tráve. 
Okrem romantiky však ľudia žijú aj bežným 
občianskym životom, kedy potrebujú riešiť 
úplne praktické problémy. Pri odovzdávaní 

bytov do užívania pred pár rokmi bola vďačná 
aj samotná starostka obce, 

pani Margita Šplháková, 
veď jej pribudli tak do obce 

noví obyvatelia, mladé 
rodiny, deti.... čo znamená 
aj ďalšie „podielové dane“, 

ktoré obec dostane 
od štátu podľa počtu 

obyvateľov. Bol tam tiež 
prísľub – ako od obce, tak 
aj od zhotoviteľa bytov, že 

sa vyriešia aj parkovacie 
miesta pre obyvateľov 

činžiakov – tak, aby 
na jeden byt pripadlo 

jedno parkovacie miesto, 
pretože tu sú obmedzené 

možnosti vzhľadom 
k ploche.... Pozitívne sa 
k požiadavkám stavajú aj 
poslanci obecného zastupiteľstva v Povine. 
Podľa posledného rozhovoru so starostkou 
(október 2015) mi bolo prisľúbené, že na jar 
2016 by sa na základe žiadosti obyvateľov 
bytového domu č. 401 mohla začať riešiť 

situácia s parkovacími miestami už konkrétne.  
Medzitým však už viac rokov trápi obyvateľov 

tohto obytného domu v Povine ešte jeden 
problém, a síce nekoordinované parkovanie 
niektorých športuchtivých občanov, ktorí si 
zmluvne prenajímajú telocvičňu v Povine 

na niekoľko hodín v týždni, kedy si chcú ako 
partia zahrať športové skupinové hry. Vtedy 
prídu viacerí na svojich autách a namiesto 

toho, aby si odparkovali pri škole z jej dolnej 
časti (pri hlavnej ceste...), tak sa vyvezú 

na už aj tak rozlohou malé parkovisko pri 
obytnom dome č.401 a autá odparkujú tu, 

krížom krážom...., doslova hlava-nehlava....a 
odchádzajú do telocvične. Je im úplne jedno, 

že matky, vracajúce sa s deťmi a nákupmi 
do svojich bytov, nemajú kde zaparkovať 

a najmä v jesenných a zimných mesiacoch, je 
to fakt že priam drzosť.  Troška empatického 

zmýšľania by „športovcom“  určite nezaškodilo. 
A ak sa už bavíme o športovaní, tak naozaj 

nepochopím, že sa niekto potrebuje doviezť 
až ku dverám telocvične, a že mu robí problém 

prejsť o pár metrov viac 
z iného parkovacieho miesta, 

kde by nikomu nezavadzal 
– ani nezatarasoval cestu. 
Sama som bola svedkom 
takto odparkovaných áut 

na spomínanom parkovisku 
a rozmýšľala som, ako by sa 
tu dostala sanitka, ak by to 
bolo potrebné... Lebo by 

nemala ako sa tu predrať 
cez autá. Rovnako tiež 

však aj zaparkované autá 
obyvateľov bytov mali veľký 
problém vyjsť z parkoviska... 
Nuž, tolerancia a intolerancia 
naša povestná slovenská, či 
si len zjavná... Obyvatelia sa 
sťažovali obecnému úradu 

a protestovali aj riaditeľovi 
školy v Povine, aby v danej veci zakročil, 

pretože on uzatvára zmluvy so skupinami 
občanov, ktorí chcú telocvičňu využívať, 

a tak je jeho povinnosťou – upozorniť na to 
zmluvných partnerov, ako a kde parkovať, až 
nedochádza ku zbytočným konfliktom. Škola 
má zriaďovateľa obec, takže je to za jedno – či 

netolerantných parkujúcich upozorní škola 
– alebo obec. Žiaľ, aj napriek upozorneniam 

sa tak deje stále...., i keď predsa len 
v obmedzenejšom množstve. Myslím si však, 
že aj tu je cesta dohody – ak tých, ktorí chcú 
využívať telocvičňu, škola zmluvne zaviaže, 

že budú pripomienky obyvateľov domu 
č. 401 rešpektovať, čo sa týka parkovania, 

inak im nebude možné  telocvičňu požičať. 

Písaná dohoda má predsa len iný rešpekt ako 
hovorené slovo. Starostka obce je aj za takéto 

riešenie, sama bola niekoľkokrát prizvaná 
vo večerných hodinách obyvateľmi domu, 
aby sa na vlastné oči presvedčila, že naozaj 

je parkovanie športuchtivých občanov  – 
neúnosné a neférové voči majiteľom bytov.  
Ozaj, či by sa im samotným to páčilo, keby 
sa im niekto takto správal pred ich domom 
a napr. ich manželka s tehotným bruchom 

by musela parkovať stovky metrov od domu 
a terigať sa cez klzké zimné chodníčky aj 
s nákupom a s malým dieťaťom. Asi by 

nebola nadšená....Naozaj tej empatie keby 
bolo viac v ľuďoch, obdobné konflikty by 
sa nestávali.... V rozhovore so starostkou 

Margitou Šplhákovou sme sa rozprávali aj 
o nápade obyvateľov domu, že by si dali osadiť 

tabuľu so zákazom vjazdu pre nebývajúcich 
(čo musí odsúhlasiť Polícia...) . alebo je ešte 
jedna možnosť – urobiť na začiatku vjazdu 
k bytom rampu, ktorá by mohla problém 
vyriešiť. Starostka v tom nevidí problém, 
ak sa obyvatelia bytov dohodnú a napíšu 

žiadosť. „Mohlo by sa aj toto urobiť na jar, lebo 
v zime je to predsa len problematickejšie...,“ 

povedala Margita Šplháková. Naozaj som 
veľmi rada, že vedenie obce je takto ústretové 

a aj samotní poslanci chápu daný problém 
a pomáhajú ho riešiť. Najmä poslankyňu 

Luciu Dudekovú si obyvatelia bytov chvália, 
že vždy je nápomocná, ak sa na ňu obrátia 

o radu, pomoc. Ale aj starostka obce Margita 
Šplháková je ženou činov, tak ju aj ja osobne 

poznám už viac rokov a môžem povedať 
otvorene, že ak mi niečo sľúbila, aj slovo 

dodržala, takže nevidím spomenuté problémy 
ako neriešiteľné. Práve naopak, myslím si, 
že aj silou jej osobnosti a spoločenského 

postavenia, ktoré ako starostka už má viac 
ako dve desaťročia, sa problémy vyriešia 

k spokojnosti obyvateľov domu č. 401 
v Povine, ale ublížené nebude ani tým, ktorí 

chcú v telocvični v Povine športovať. Len 
si  zaparkujú inde v blízkosti školy tak, aby 

neobmedzovali tých, ktorí v bytoch bývajú.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Obyvateľov bytového domu č. 401 v Povine trápia niektoré problémy, 
ale starostka obce Margita Šplháková prisľúbila ich vyriešenie. 
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Margita Šplháková, starostka Poviny
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Zoja Erika Malíková, sympatické mladučké 
žieňa, v podstate ešte dievča. Ale nesmierne 
životaschopné, cieľavedomé a zhovorčivé. Veľmi 
otvorene mi porozprávala o svojom živote, čo už 
prežila, kde bola, čo videla, ako by ďalej chcela 
žiť, atď... Musím povedať, že energia, ktorá 
sálala z tejto babenky, ma normálne opantala 
a cítila som sa v jej spoločnosti veľmi príjemne, 
uvoľnene a v tomto prostredí a o atmosfére 
vznikol aj nasledujúci rozhovor. Zoja je 
Kysučanka a po základnej škole vedela, že chce 
byť kaderníčka, veľmi sa jej táto profesia páčila.
 „Ale v škole sme mali nepríjemnú majsterku, ktorá 
namiesto toho, aby nás oboznamovala so zákutiami 
tejto peknej práce, viac pozornosti venovala tomu,, 
aby sme umývali dlážky.... Aj preto som sa veľa vecí  
naučila sama a zručnosť som si trénovala na členoch 
rodiny“,  smeje sa Zoja. 
Keď skončila odbornú školu v roku 2008 a zistila, 
koľko zarobí, tak si povedala, že nemá význam 
zostávať na Slovensku a že si pôjde zarobiť do 
zahraničia. „Priznám sa, že som si chcela splniť 
svoje osobné sny, a to by sa z almužny, ktorú by som zarobila na 
Slovensku, nedalo“, hovorí všetečná a zhovorčivá Zoja.
o A môžem vedieť, aké to boli sny?
- Jasné, poviem otvorene, chcela som sa vylepšiť. Veľmi som túžila 
po pekných zuboch, väčších prsiach, nádherných vlasoch,“ otvorene 
a priamo odpovedala.

Zoja následne po škole do zahraničia skutočne vycestovala, 
pracovala sezónne, brigádnicky, niekedy iba za stravu, inokedy 
za bývanie, postupne si našla stabilné zamestnanie,  zarobila si 
peniaze. Čo najviac oceňovala, že mohla cestovať, plniť si svoje 
sny a naučila sa aj jazyky. 
o Ale čo vzťah ku kaderníctvu a vlasom? Sprevádzal Ťa aj 
v zahraničí? 
- Áno, to musím povedať. Sledovala som módne trendy na 
Západe, nové metódy úpravy účesov, predlžovanie, zahusťovanie 
vlasov, atď... Chcela som si založiť svoj vlastný salón s takouto 
ponukou služieb. Medzitým som si aj našla svoju lásku, je to 
chlapec z východného Slovenska, ktorý tiež pracoval v zahraničí. 
Máme sa radi, plánujeme aj spoločný život. No a „pracovala“ som 
aj na mojom tele – aby som si vylepšila trochu figúru – cvičením 
a správnym stravovaním, a tomu sa stále venujem pravidelne. Je 
to taký môj životný štýl, – hovorí Zoja a neustále sa usmieva, jej 
dobrá nálada je nákazlivá, skutočne sa veľmi dobre cítim v jej 
spoločnosti.
o Keď by si porovnala životný štýl na západe a u nás.... je 
rozdiel?
- Jasné, u nás žijú ľudia akoby pod neustálym stresom, boja sa aj 
vyjadriť  niečo nahlas, začnú sa obzerať okolo seba, ako by ich niekto 
počúval a potom im to spočítal, uvoľnenosť mi chýba aj pri bežnom 
súkromnom stretnutí, zabudli sa mnohí smiať. A keď, tak sú to také 
vynútené úsmevy, naprogramované. A závidia si ľudia veľmi. Možno 
je to tým, že si z malých platov skoro nič nemôžu dovoliť, skrátka, 
sú takí viac utrápení oproti ľuďom „zvonku“, ako som to videla 
v Nemecku alebo v Belgicku.
o K čomu Ťa život v cudzine naučil?
- Všetko si viac vážim a naozaj si rozmyslím aj dvakrát, za čo vyhodím 
peniaze. Nie preto, že by som šetrila, alebo ich nemala, ale nechcem 
vyhadzovať peniaze na blbosti. Musia mať zmysel a hodnotu.
o Aj Tvoja sestra sa tiež venuje skrášľovaniu,  ponúka 
kadernícke služby  Kysuckom Novom Meste. Ty, keď si sa 
vrátila z cudziny, tak si sa rozhodla, že pôjdete spoločne do 
podnikania....
- Áno, môj priateľ mi finančne pomohol a založili sme si salón, kde 
pracujeme aj so sestrou  Ja sa tu venujem – predlžovaniu vlasov 
modernými metódami.
No a my sa samozrejme o tejto novej službe podrobnejšie 
porozprávame, aby aj ďalšie zákazníčky, záujemkyne 
o predlžovanie vlasov, vedeli – do čoho idú, za čo, a aký to má 

„Pekne upravená žena je vizitkou muža, zvyšuje sa tým nielen jej 
sebavedomie, ale aj sebavedomie partnera,“ hovorí Zoja Erika Malíková 

zo salónu DREAM HAIRS v Kysuckom Novom Meste.
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efekt. Ale predsa ešte niečo o Zojke Erike Malíkovej. Viete, čo ju 
rozčúli? 
- Rozčúli ma neporiadok, chaos... Ja si napríklad všetko plánujem, 
zapisujem, práce, stretnutia...., aby som nikde nemeškala a všetko 
stíhala. Neznášam, ak niekto na dohodnutý čas mešká a ešte je 
drzý a ani sa neospravedlní.  Aj o tomto je podnikanie. O disciplíne, 
dochvíľnosti, či presnosti. Ak chcem niečo dosiahnuť, musím byť 
prísna sama na seba, nielen na iných. Bez systému, plánovania 
a dodržiavania termínov je každá činnosť skôr či neskôr odkázaná na 
zánik a týmto sa ja riadim - dokončuje Zoja. 
o Takže začala si s podnikaním, venuješ sa tomu, čo Ťa baví, 
kaderníckym službám, konkrétne predlžovaniu vlasov – 
a v Tvojom salóne v Kysuckom Novom Meste na ulici 1. mája 276 
pod názvom „DREAM HAIRS“ – ide o exkluzívne predlžovanie 
vlasov. Prečo exkluzívne? 
- Lebo aj je. Už je koniec dobe keratínu, ktorý ničil vlasy. Inak, ja 
som aj tento systém vyskúšala, ako  aj ďalšie metódy predlžovania, 
lepenia, atď... Aktuálne funguje tzv. „eurolocky“ – to je metóda 
predlžovania vlasov za studena, ktorá je ďaleko šetrnejšia na vlasy 
ako metódy za tepla. Eurolocky tak nezaťažujú vlas. A zároveň 
predstavujem záujemkyniam novinku „nanoring“, opäť metóda 
predlžovania vlasov za studena, po odpojení vlasy nepoškodzuje. 
Tu sa nič nekeratizuje a pri prepájaní sa vlasy neskracujú, nemusia 
sa nanovo zalievať. Je to menej viditeľné. Túto novinku momentálne 
robí len veľmi málo salónov na Slovensku, a tak som veľmi pyšná, že 
môj salón je medzi tými, ktoré už nanoring robia! – teší sa Zoja.  
Ona vlastne už ani inou metódou nerobí. Chce byť vždy o krok 
vpredu, ak niečo zákazníčkam ponúkne. Lákajú ju nové a nové 
veci a keďže móda a metódy vo vlasovom priemysle neustále 
napredujú, Zoja nechce rozhodne zaostávať.
o A čo ak má niekto vlasy napájané keratínom, ale chcel by 
vyskúšať tieto nové metódy?
- Nie je žiadny problém, urobím mu „prerábku“ z keratínu na 
eurolocky. Rovnako tiež, ak má niekto riedke vlasy, vieme ich 
v salóne zahustiť a upraviť do rovnakej dĺžky.
o Ak chce niekto melírovanie?
- Opäť žiadny problém, vieme vložiť požadované pramienky 
(melírované) medzi jeho vlasy.
o Aké vlasy na predlžovanie používaš?
- Ruské alebo európske. Ale priznám sa, najlepšie sa mi pracuje 
s ruskými, lebo sú kvalitné a vhodné na 
naše podnebie, sú zhodné s kvalitou našich 
vlasov. Napríklad sa používajú aj indické, ale 
pre naše podmienky nie sú až tak vhodné. 
Ak si ich zákazníčka želá, vyhoviem, ale 
nedoporučujem!
o Aká je potom údržba nadpájaných 
vlasov?
- Ako pri bežných, vlastných vlasoch. 
Umývať, kondicionérovať, natáčať, česať, 
žehliť, farbiť....
o Koľko trvá celý proces nadpájania 
novými metódami? 
- Eurolocky trvá asi 2-3 hodiny, nanoring 
4-5 hodín. Je to naozaj fuška, ako sa hovorí 
„babračka“ – mravenčia práca. Najdlhšie 
z toho trvá tzv. načesanie – prípravné fázy.
o A teraz k tomu, čo patrí k dôležitým 
aspektom predlžovania a síce – aká je 
cena?
- Cena závisí aj od toho, akej farby sú vlasy. 
Lacnejšie sú prírodné – tmavšie vlasy. 
Drahšie sú bledé vlasy, lebo týchto je od 
prírody podstate menej a je problém zohnať 
naozaj kvalitné bledé živé prírodné vlasy. 
Tak napríklad najlacnejší pramienok čiernej 
farby v dĺžke 40-45 cm, používaný systém 
eurolocky, stojí 1,90€ (cena za materiál). 
Pri nanoringu treba k tejto cene prirátať 
ešte 1€. Cena práce pri eurolocku je asi 

70€ , pri nanoringu 
100€. Samozrejme pri 
väčšej dĺžke je cena 
pramienkov vyššia, ale 
to všetko preberieme 
s konkrétnou 
zákazníčkou. Čo sa 
týka bledých vlasov, 
cena je zase o nejaké 
euro na pramienok 
vyššia. Štandardne 
sa pri predlžovaní 
používa asi 115-120 
prameňov. Rozdiel 
ceny medzi tmavými 
a bledými vlasmi je 
asi 140-150€ - pri 
konečnej cene. 
V našom salóne 
samozrejme urobíme 
zákazníčke aj konečný 
účes, takže ide ako 
„vystrihnutá  zo 
žurnálu“. Myslím si, 
že toto je celkom 
zaujímavý tip pre 
manželov, partnerov, ako na darček pod Vianočný stromček, alebo 
k narodeninám. Veď investovať do „svojej ženy“ je aj vizitka muža. 
Za peknou a upravenou ženou sa obzrie každý! A zaručenie sa zvýši 
sebavedomie nielen ženy, ale aj jej partnera.
o Ale predsa len, ak nemá zákazníčka na to, aby si dala robiť 
predlžovanie vlasov na stálo, viete pomôcť aj takýmto dámam?
- Samozrejme. V našom salóne máme novinku – „prenájom 
pramienkov“. Napríklad niektoré ženy potrebujú len aktuálne 
na nejakú príležitosť vlasy predĺžiť a potom ich chcú zasa dostať 
do pôvodného stavu. Tak u nás im „prenajmeme“ požadovaný 
počet pramienkov, (napríklad 100 prameňov, to je balíček za 99€ 
na 7 dní). My to zákazníčke aj urobíme, nadpojíme. Ona nesmie 
s pramienkami robiť zásadné zmeny, napr. strihať, alebo farbiť,  
a po siedmich dňoch príde pramienky vrátiť. My ich odpojíme 

zadarmo .... a hotovo. Samozrejme, ak je niečo 
poškodené, musí škodu zákazníčka zaplatiť, 
tak – ako všade - dokončuje Zoja Erika Malíková 
z exkluzívneho salónu na predlžovanie vlasov 
v Kysuckom Novom Meste. 
A my len dodávame, že to bol veľmi 
zaujímavý rozhovor a nanajvýš aktuálny 
pre naše dámy a slečny, veď sa blíži 
obdobie plesov, stužkových, vianočných 
a novoročných osláv.... A ktorá z nás 
nechce byť nádherná, atraktívna a niečím 
výnimočná oproti iným? Alebo proste 
– len tak – vyskúšať zmenu? A najlepšia 
je investícia do seba samého. Tak prečo 
nevyskúšať? Mňa samu, keďže mám rada 
zmeny a niečo nové, nadchla táto mladá 
a energická dáma Zoja a možno jej služby 
vyskúšam. Na záver sa rozlúčim jej slovami. 
Zoja hovorí: „Ja neustále rada objavujem niečo 
nové, nevšedné, špecifické, neuspokojujem 
sa s tým, čo je, čo už existuje, lebo, čo keď to 
môže byť ešte lepšie a kvalitnejšie?“ Pekný 
záver rozhovoru, čo myslíte? Aj zaujímavé 
záverečné slová na zamyslenie. Tak nech sa 
darí  exkluzívnemu skrášľovaciemu salónu 
sympatickej Zoji Eriky Malíkovej!

spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

Zoja so sestrou
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Keďže mnohých majiteľov bytov 
v Kysuckom Novom Meste trápi veľa 
nezodpovedaných otázok, ktoré súvisia 
s ich bývaním a platením za energie 
a služby, spojené s bývaním, oslovili sme 
Lenku Vlčkovú zo spoločnosti BYTSERVIS 
s.r.o. v Kysuckom Novom Meste, aby nám 
niektoré skutočnosti objasnila.
o Viacerí vlastníci bytov a nebytových 
priestorov bytových domov sa na 
nás obracajú s týmito otázkami: “Čo 
je potrebné k odsúhlaseniu nájmu 
spoločných priestorov?“
- V prvom rade je potrebný súhlas 
dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome. Túto povinnosť upravuje § 14 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších noviel. Pripomíname však, že 
takéto rozhodnutie prijímajú vlastníci na 
schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi 
vlastníkov spolu s programom schôdze musí 
byť v písomnej forme doručené každému 
vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru 
v dome minimálne päť pracovných dní 
pred dňom konania schôdze.
Odporúčame, aby vlastníci bytov 
a nebytových priestorov prijatím uznesenia 
o nájme spoločných priestorov v dome určili 
jasné pravidlá nájmu ako napr. predmet 
nájmu, účel nájmu, výšku nájomného 
a jeho splatnosť, práva a povinnosti 
nájomcu a prenajímateľa, doba nájmu, 
výpovedné lehoty a pod. Takto bude 
mať správca ich bytového domu určené 
podmienky, ktoré bude musieť akceptovať 
a budú musieť byť zakotvené v „Zmluve 
o nájme spoločných priestorov.“ 
Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome je potrebný aj 
v prípade nájmu pozemku, ktorého sú 
vlastníkmi.  Prehlasovaný vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru v dome má 
právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od 
oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby 
vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak 
sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru 
v dome nemohol o výsledku hlasovania 
dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd 
najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, 
inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru 
v dome sa môže zároveň na príslušnom 
súde domáhať dočasného pozastavenia 
účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov.
o Čo v prípade, že súčasťou nájmu 
bude aj poskytovanie služby – dodávka 
elektrickej energie, resp. prenajmeme 
spoločné priestory podnikateľskému 
subjektu, ktorý bude odoberať elektrickú 
energiu?
- Pokiaľ bude súčasťou nájmu aj 
poskytovanie služieb – ako napr. dodávka 
elektrickej energie, aj v tomto prípade 
treba určiť výšku úhrady za poskytnutú 
službu a jej splatnosť, prípadne dohodnúť aj 
zúčtovanie poskytnutej služby.
Pri tomto bode však musíme upozorniť 

vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
na nasledujúcu 
skutočnosť:
Rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových 
odvetví v Bratislave 
číslo: 0056/2014/E-
PP zo dňa 5.12.2014 
bol Stredoslovenskej 
energetike – Distribúcii, 
a.s. schválený Prevádzkový 
priadok prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy.
Dodávka elektrickej 
energie do spoločných 
častí a spoločných 
zariadení bytového 
domu tvoriace odberné 
miesto bytového domu, 
ktoré je spojené výlučne 
s užívaním bytov, 
nebytových priestorov 
alebo spoločných častí a spoločných 
zariadení domu iba domácnosťami, sa 
považuje za distribúciu elektriny a dodávku 
elektriny pre domácnosť. Ak je časť 
spoločných častí a spoločných zaradení 
bytového domu určená na podnikanie, 
možno pre ostatné časti spoločných 
častí a spoločných zariadení bytového 
domu priznať sadzbu pre domácnosti, 
len ak časť spoločných častí a spoločných 
zariadení bytového domu určené na 
podnikanie tvoria samostatné odberné 
miesto pripojené priamo do distribučnej 
sústavy, vybavené určeným meradlom 
a s uzavretou samostatnou zmluvou 
o združenej dodávke elektriny, pričom 
spoločná časť alebo spoločné zariadenie 
bytového domu musí mať samostatný 
vstup z vonkajšieho priestranstva. 
V jednoduchosti povedané, ak vlastníci 
bytov a nebytových priestorov odsúhlasia 
nájom spoločných priestorov v dome 
podnikateľskému subjektu a tento 
nemá samostatný vstup z vonkajšieho 
priestranstva, ich dodávka elektrickej 
energie do spoločných priestorov nebude 
zaradená do sadzby pre domácnosti, ale do 
sadzby pre podnikateľov, z čoho vyplývajú 
aj vyššie náklady na osvetlenie spoločných 
priestorov, využívanie výťahov, práčovní, 
mangľovní a pod. 
o Čoho je príjem finančných prostriedkov 
z nájmu?
Zinkasovaný príjem z nájmu spoločných 
priestorov obytného domu  je príjmom 
fondu prevádzky, údržby a opráv domu 
a v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov v znení neskorších zmien 
sa z tohto peňažného plnenia odvádza 
daň vyberaná zrážkou (19%). Platiteľom 
dane je právnická osoba, s ktorou vlastníci 
bytov a nebytových priestorov uzatvorili 
zmluvu o výkone správy.  Správca bytového 
domu je povinný daň odviesť správcovi 
dane najneskôr do pätnásteho dňa po 
uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli 
tieto príjmy poukázané alebo pripísané 
v prospech fondu prevádzky, údržby 

a opráv. Súčasne je 
správca bytového domu 
povinný v rovnakej lehote 
predložiť správcovi dane 
oznámenie o zrazení 
a odvedení dane. 
o Poraďte, keď už 
sa vlastníci bytov 
a nebytových priestorov 
v dome rozhodnú  
zmeniť správcu, čo ich 
čaká?
- Pokiaľ ste sa už 
definitívne rozhodli, že 
ďalšia zmluvná spolupráca 
s doterajším správcom  nie 
je už za žiadnych okolností 
možná, je potrebné 
zmluvný vzťah ukončiť. 
Zmena správcu nemusí 
byť až taká zložitá. Zmenu 
najlepšie vysvetlíme 
v jednotlivých krokoch:

1. Zvolanie schôdze
 Podľa § 11a zákona č. 182/1993 Z.z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších zmien má štvrtina 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome právo zvolať schôdzu vlastníkov, ak 
na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov 
správca  do 15 dní od doručenia žiadosti. 
Spôsob zvolania schôdze sme uviedli 
v predchádzajúcich odpovediach.
2. Rozhodnutie vlastníkov o vypovedaní 
zmluvy o výkone správy pôvodnému 
správcovi
Zánik zmluvy o výkone správy sa 
schvaľuje nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome a takéto 
uznesenie zo schôdze vlastníkov je záväzné 
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. 
3. Oznámenie o výsledku schôdze
Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto 
schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich 
pracovných dní od konania schôdze 
vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.
4. Výpovedná lehota zmluvy o výkone 
správy 
Výpovedná lehota je tri mesiace, ak 
sa zmluvné strany v zmluve o výkone 
správy nedohodli inak. Bežne výpovedná 
lehota začína plynúť od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 
Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 
30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň 
skončenia činnosti, predložiť vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov v dome 
správu o svojej činnosti týkajúcej sa 
tohto domu a odovzdať všetky písomné 
materiály, ktoré súvisia so správou domu 
vrátane vyúčtovania použitia fondu 
prevádzky, údržby a opráv a úhrad za 
plnenia. Zároveň je povinný previesť 
zostatok majetku vlastníkov na účtoch 
v banke na účty nového správcu. Dňom 
skončenia správy domu prechádzajú všetky 
práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, 
ktoré súvisia so správou domu a ktoré 

Vlastníci bytov v Kysuckom Novom Meste, dávajte si pozor 
na to, za čo, koľko a komu platíte alebo budete platiť 

za dodávku tepla, elektriky a teplej vody!
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boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, alebo zo 
zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome na nového správcu.
Ďalšou z možností o rozhodnutí 
vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov o ukončení zmluvného vzťahu 
so správcom je formou písomného 
hlasovania. 
Písomné hlasovanie môže vyhlásiť 
správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome, ak na ich 
žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie 
správca do 15 dní od doručenia žiadosti. 
Pred písomným hlasovaním musia byť 
vlastníci bytov a nebytových priestorov v 
dome  sedem kalendárnych dní vopred 
informovaní o otázkach, o ktorých 
sa bude hlasovať, o termíne a mieste 
hlasovania, a to spôsobom v dome 
obvyklým. Na hlasovacej listine alebo 
na viacerých listinách, ktoré obsahujú 
plné znenie schvaľovaného návrhu, musí 
byť uvedený deň konania hlasovania, 
meno a priezvisko vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru v dome, 
otázka alebo otázky; ak je viac otázok, 
označia sa poradovými číslami. Súhlas 
alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v dome 
vlastnoručným podpisom s uvedením 
dátumu podpisu na hlasovacej listine. 
Ak vlastník bytu alebo nebytového 
priestoru v dome nevyznačí svoj názor 
na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po 
vykonaní písomného hlasovania správca 
alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho 
do piatich pracovných dní od skončenia 
písomného hlasovania spôsobom v 
dome obvyklým. Aby bolo písomné 
hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome. V prípade neúspešného 
písomného hlasovania musí byť predmet 

hlasovania prerokovaný na 
schôdzi vlastníkov.
o  Budú vlastníci bytov 
a nebytových priestorov 
platiť správcovský 
poplatok za správu jednej 
správcovskej spoločnosti 
a  zároveň druhý poplatok 
ďalšej správcovskej 
spoločnosti za dodávku 
služieb, napr.  tepla a TÚV?
- Už názov správcovský 
poplatok naznačuje, že sa 
jedná o odmenu spojenú so 
správou bytov a nebytových 
priestorov, ktorú zabezpečuje 
správca v súlade so zákonom 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších zmien, 
podľa § 6 ods. 2 ako napr.  
prevádzku, údržbu, opravy a 
udržiavanie spoločných častí 
domu, spoločných zariadení 
domu, priľahlého pozemku 
a príslušenstva,  služby 
spojené s užívaním bytu 
alebo nebytového priestoru,  
vedenie účtu domu v banke 
a pod..
Na správu v jednom 
dome môže byť uzavretá 
zmluva len s jedným 
správcom. Dodávka  tepla, 
ako aj iné dodanie energií 
a služieb sú zabezpečované 
dodávateľským spôsobom na základe 
zmlúv, ktoré uzatvorí správca v mene 
vlastníkov s dodávateľmi.
o Je hektická doba a stáva sa často, že 
vlastníci bytov a nebytových priestorov 
sa  nemôžu zúčastniť  na schôdzi. Čo im 
poradíte?
- Vlastník bytu alebo nebytového priestoru 
v dome môže v listinnej podobe, s úradne 
overeným podpisom, splnomocniť inú 
osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. 
Súčasťou splnomocnenia musí byť aj 

príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať 
pri konkrétnych otázkach, ak nejde o 
splnomocnenie na konanie v celom 
rozsahu práv a povinností vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru v dome. 
Splnomocnená osoba sa originálom 
splnomocnenia preukazuje na začiatku 
schôdze vlastníkov. Vlastník bytu alebo 
nebytového priestoru v dome nemôže 
splnomocniť na zastupovanie správcu.

otázky: Kysucký Žurnál

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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Kontakt na firmu: 

v Kysuckom Novom Meste:
Belanského 213

Tel: 
0918 304 228, 
0918 304 338
Web : www.dostojnypohreb.sk
Facebook: 
www.facebook.com/Archa.Pohrebna.sluzba 

Pohrebná služba ARCHA v Kysuckom 
Novom Meste nezaháľa a stále jej 
majitelia premýšľajú ako služby 
vylepšiť a ešte viac tak vyjsť v ústrety 
zákazníkom a tým, ktorí jej služby 
potrebujú a vyhľadávajú. Najnovšie je to 
už aj ponuka pomníkov. Hovoria Tomáš 
Danech a Miloš Sagan, majitelia:
- Myšlienka dostať pod jednu strechu všetky 
služby spojené s pohrebom a večným 
odpočinkom nás prinútila zamyslieť sa 
a urobiť zásadné rozhodnutia. Preto ako 
ARCHA pohrebná služba rozširujeme pole 
pôsobnosti aj do iných odvetví. Od 1. 
januára 2016 začneme oficiálne ponúkať 

pomníky, náhrobné kamene, kompletné 
klasické, ale aj urnové hroby. Tak ako 
boli naši klienti zvyknutí pri pohrebných 
službách aj pri kamenárskych prácach, 
zabezpečíme opäť všetko od A po Z. Počnúc 
výmerou cez objednávku kameňa až po 
samotnú realizáciu. Klienti si môžu vybrať zo 
širokej ponuky odtieňov a tvarov kvalitného 
talianskeho kameňa priamo v pobočke 
ARCHA Pohrebná služba na Belanského 
ulici číslo 213 v Kysuckom Novom Meste, 
rovnako aj rôzne motívy grafických prvkov 

na pomník, aj čo sa písma týka, taktiež 
doplnky z nehrdzavejúcej ocele. Všetky 
nové služby budú cenovo dostupnejšie, 
poskytované rýchlo a kvalitne k spokojnosti 
klienta. 
o Už sme sa zmienili v minulom čísle 
Žurnálu o tom, že chystáte otvorenie 
ďalšej pobočky....
- Rozhodnutie otvoriť ďalšiu, teda štvrtú, 
pobočku padlo ešte na začiatku tohto 
roku. Po zhodnotení všetkých možností 
sme sa rozhodli pre otvorenie novej 
prevádzky v historickom centre Žiliny na 
rohu Štúrovej a Makovického ulici. Na 
prvom poschodí ponúkneme klientom na 
ploche viac ako 110 metrov štvorcových  
široký výber truhiel, urien, vencov, ale aj 
doplnkového tovaru. V pokojnom prostredí 
naším klientom ochotne poradíme pri 
vybavovaní pohrebných náležitostí, ale aj 
pri problémoch s vybavovaním úradných 
vecí spojených s pochovaním blízkeho 
člena rodiny. Napríklad pri problémoch 
s dôchodkom, dedičským konaním, atď...
o Tak, ako aj iných šikovných 
podnikateľov, ani Vás určite 
neobchádzajú intrigáni, ohovárači, tzv. 
špinavá konkurencia. Lebo však je už 
storočia známe, že len hlúpym, škaredým 
a zaostalým nikto nezávidí... A Vy sa 
radíte k úspešným a napredujúcim 
firmám regiónu, takže závistlivé 
a neprajné jazyky určite 
fungujú....
- Máte pravdu, a pritom podľa 
môjho názoru sa dá aj v tomto 
profesijnom odvetví vychádzať   
pokojne a ohľaduplne podľa 
akýchsi morálnych zásad. Nikdy 
to nie je o firme ako takej, ale 
o človeku, ktorý stojí na jej čele 
a udáva smer, ktorým sa bude 
uberať. Je len na nás, aké prostredie 
si pre podnikanie vytvoríme. 
Bohužiaľ, nie všetci konkurenti 
sú tohto istého názoru. Často sa 
v  našej brandži stretávame s tým, 
že sme ohováraní a ponižovaní 

„konkurenciou“. Je to však prejav ich 
slabosti a strachu, a tým sa prezrádzajú. 
Nikdy Vás nebude ohovárať ten, ktorý 
je schopnejší a úspešnejší. Ohovárajú 
a znevažujú vždy len horší od Vás, aspoň 
tak sme sa v našej praxi presvedčili. 
Najhoršie a zároveň aj najzarážajúcejšie na 
takýchto praktikách je to, že majú priamy 
dopad na klienta. Ten je zvyčajne pod 
stresom, trápi sa v ťažkej životnej situácii. 
Očakáva pomoc, ale od nezodpovednej 
konkurencie dostáva klamstvo, potom 
prichádza k nám a my mu musíme veľa vecí 
objasniť a pomôcť vyriešiť. V konečnom 
dôsledku dáme veci do poriadku a tým 
si robíme samozrejme aj dobrú reklamu. 
Ale ľutujeme zákazníka, že predtým 
u konkurencie, musel zažiť oklamanie, a to 
v takej situácii, keď prichádza o blízkeho 
človeka. To je odsúdeniahodné. Som rád, že 
našu spoločnosť ARCHA Pohrebná služba 
vedieme inou, lepšou cestou, ľudskou 
cestou. Cestou dôstojne odvedenej práce, 
slušného správania sa, ale hlavne cestou 
k všeobecnej spokojnosti našich klientov. 
Klient vždy bol, je a vždy bude pre nás na 
prvom mieste, pretože len spokojný klient 
nás odporučí aj svojím známym a ďalším 
občanom.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 

Pohrebná služba ARCHA v Kysuckom Novom Meste Vám 
zabezpečí už aj pomníky, náhrobné kamene, aj urnové hroby. 

Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!
Huslista zahrá 

pri poslednej 

rozlúčke 

nad hrobom 

nebožtíka, 

ZADARMO
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Novootvorená kancelária Wüstenrot poisťovňa v Kysuckom 
Novom Meste pracuje pod vedením manažéra Justína Hmiru, 
ktorý má v oblasti manažovania dlhoročné skúsenosti. V 
kancelárii v KNM nájdete dve poradkyne na pozícii finančný 
agent, ktoré prešli všetkými odbornými školeniami a sústavne 
pracujú na tom, aby zdokonaľovali svoje vedomosti v oblasti 
poisťovníctva, stavebného sporenia aj poskytovania rôznych 
druhov úverov. Všetkým záujemcom o služby tejto spoločnosti 
obidve pracovníčky poskytnú komplexné informácie o všetkých 
produktoch, trpezlivo im veci vysvetlia a odpovedia na všetky 
otázky, ktoré budú záujemcov o služby Wüstenrot-u zaujímať.
Poďme sa však teraz trochu viac porozprávať spoločnosti 
Wüstenrot s jej manažérom pre Kysucké Nové Mesto, už so 
spomínaným Justínom Hmirom.
o Aké má Vaša spoločnosť Wüstenrot garancie serióznosti, na čo 
kladie prioritný dôraz vo svojej práci, ako získať vplyv a záujem 
u klientov?
- Spoločnosť Wüstenrot  je poisťovňou a bankou zároveň. 
Poskytujeme skutočne široké portfólio produktov, množstvo výhod 
a bonusov pre klientov. Dôraz pri práci kladieme na záujmy klienta a 

hľadáme optimálne riešenie, ktoré musí klientovi 100 % vyhovovať.
o Čo všetko – aké služby ponúka Wüstenrot verejnosti, 
klientom? 
- Klientom poskytujeme komplexné poisťovacie služby 
prostredníctvom našich produktov v oblasti životného poistenia 
- kapitálové, investičné, úrazové s veľkým rozsahom rizikových 
pripoistení. Neživotné poistenie zahŕňa poistenie automobilov, 
domácností, cestovné poistenie, zodpovednosť za škodu, poistenie 
právnej ochrany.
o Čo má Wüstenrot poisťovňa a sporiteľňa iné, resp. 
zaujímavejšie, či výhodnejšie pre verejnosť – než konkurencia? 
Keby ste chceli získať nového klienta, čo by ste mu v tejto 
súvislosti ponúkli?
- Ako som už spomínal, Wüstenrot nie je len poisťovňa, ale aj 
sporiteľňa. Naše stavebné sporenie  je riešením pre klienta 
nielen v oblasti sporenia, ale predovšetkým v oblasti bývania. 
Ponúkame niekoľko druhov úverov, medziúverov, vieme pomôcť 
vyriešiť  bývanie zamestnancom, aj SZČO, s príjmom i bez 
dokladovania výšky príjmu. Na prvom mieste sú u nás požiadavky 
klienta. Pomáhame im realizovať sny o bývaní za podmienok , ktoré 
si zvolia sami. Riešime poistenie, sporenie, bývanie, zabezpečenie 
rodiny, dôchodku a hľadáme produkty a riešenia „šité klientovi 
na mieru“. Ako bonus poskytujeme 100 % servis, snažíme sa 
maximálne uľahčiť klientovi život, budujeme dôveru a udržiavame 
nadštandardné vzťahy s každým klientom. 
o Na aké vekové kategórie sa spoločnosť orientuje, kto je u nej 
viac zvýhodnený, aké sú bonusy? Aké majú výhody spoločnosti 
a jednotlivci, ktorí sú dlhšie poistení vo vašej spoločnosti?
- Spoločnosť Wüstenrot je zameraná na všetky vekové kategórie, 
poskytuje množstvo bonusov, výhod pre deti. Klienti, ktorí majú v 
našej spoločnosti viac zmlúv sú zvýhodnení naozaj veľmi zaujímavo 
pri každom ďalšom produkte
o Čo aktuálne prináša na finančný trh pre klientov a ďalších 
záujemcov Vaša spoločnosť koncom tohto roka? 
- Aktuálne ďalej pokračujú výhodné medziúvery s úrokovou 
sadzbou 1,99 %, ktorá je garantovaná na 5 rokov. Stavebné sporenie 
v prvom roku ponúka zaujímavé zhodnotenie 9,5%, detské sporenie 
„Krôčik“ zahŕňa zdarma poistenie dieťaťa na trvalé následky úrazu a 
rodiča v prípade smrti . 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

WÜSTENROT nie je iba poisťovňa, je aj sporiteľňa, ktorá poskytuje 
v súčasnosti veľmi výhodné medziúvery s úrokovou sadzbou iba 1,99%.

kontakty na kanceláriu Wüstenrot v Kysuckom Novom Meste
Veronika Hmirová veronika.hmirova@wuestenrot.sk 0908 966 130
Andrea Michulková andrea.michulkova@wuestenrot.sk 0904 130 005

Adresa kancelárie: Mestské kultúrno - športové stredisko
  Litovelská 871/3
 024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: Pondelok      8,00 - 16,00
 Utorok          8,00 - 14,00
 Streda           8,00 - 16,00
 Štvrtok          8,00 - 14,00
 Piatok           8,00 - 13,00
obedňajšia prestávka 11,00 - 12,00
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V aktuálnom rozhovore 
pre Kysucký Žurnál 
opäť vítame oblastnú 
manažérku Avonu 
pre Kysuce a Oravu 
pani Janu Ďuranovú 
z Kysuckého Nového 
Mesta, ktorá už v našom 
časopise svoje služby 
a produkty Avon 
prezentovala – pred 
pár rokmi. Sme radi, že 
opäť sa k nám vracia 
a poteší naše čitateľky 
a čitateľov novými 
aktuálnymi ponukami 
a tovarom značky Avon.
o Čo všetko nájdu 
záujemci o kozmetiku 
tejto značky vo Vašej kancelárii 
v Kysuckom Novom Meste? 
- Reklamná AVON kancelária v KNM 
funguje už skoro 10 rokov. V máji sme 
sa presťahovali do nových priestorov na 
ulici Belanského 193, v pasáži pri predajni 
BIO-RACIO. Otvorené pre verejnosť je 
v kancelárii každú STREDU od 11.00-
16.00 hod. Tel.kontakt: 0914 351 371. 
Návštevníci kancelárie tu  môžu získať 
ZDARMA aktuálny AVON katalóg, vzorku  
novinky, alebo vyskúšať výrobky zo stálej 
ponuky aj novinky z aktuálnych katalógov.  
Najväčší záujem je o testovanie vôní, 
poradenstvo pri výbere pleťovej kozmetiky 
a skúšanie  kabeliek z našej ponuky. Taktiež 
poskytujeme pre záujemkyne bezplatnú 
registráciu nových zákazníkov. Môžu potom 
využívať  výhody AVONu a objednávať 
jednoducho a rýchlo pre vlastnú potrebu 
AVON cez internet s doručením  zdarma.  
Podrobné informácie získajú priamo 
v kancelárii.
o Blížia sa Vianoce a darčeky od Avonu 
nikoho neurazia, práve naopak ja sama 
to môžem len dosvedčiť, pretože výrobky 
od Avonu používam už dlhé roky. Načo 
sa teda môžeme tešiť? 
- AVON dnes už asi naozaj pozná každá 
žena a mnohé sú AVONu  verné celé roky.  
V roku 2016 AVON oslávi 130. výročie svojho 
vzniku. Najväčší záujem v našej oblasti je 
jednoznačne o AVON vône.

Preto aj vo vianočnej ponuke zákazníci 
nájdu nové originálne vône pre dámy aj pre 
pánov.
 „Naj“ novinka z vôní sú určite vône 
ATTRACTION – pánska (drevito-jantárová) 
a dámska (drevito-ovocná), každá za 19,- €
Ďalšou ponukou zo sekcie vôní budú vône 
vytvorené pre AVON francúzskym módnym 
domom CHRISTIAN LACROIX  - B I J O U

V dámskej verzii sa snúbi talianska 
mandarínka s jemnou vanilkovou orchideou 
a anízom. Pánska BIJOU očarí tónmi zázvoru, 
kardamónu a kašmírového dreva. 
V pleťovej kozmetike chystáme na vianočný 
trh luxusnú novinku z rady ANEW – 
ULTIMATE SUPREME. Uvádzacia cena 12,90,- 
€ (bežná cena 24,90,- €) 
 Je to krém pre náročných zákazníkov nad 
45rokov, ktorí chcú obnoviť mladší vzhľad 
pleti. Mala som možnosť testovať ho a som 
jeho účinkami  doslova nadšená. V AVON 
kancelárii môžu dámy získať vzorku tohto 
krému, aby ho mohli vyskúšať ,, na vlastnej 
koži“.

Pre dámy, ktoré ešte majú na tento luxusný 
krém čas, odporúčam na chladné zimné 
obdobie výživné krémy NUTRI-ADVANCE 
vhodné na ochranu a výživu pleti počas 
chladných dní. Ponúkame ich  teraz v akcii 
len za 7,90,- €. Naviac ku kúpe krémov 
ANEW môžu získať darček- set špirály a mini 
vône LBD len za 3,90,- €. 
Veľmi obľúbená na darčeky je v poslednej 
dobe aj AVON bižutéria, hodinky  a módne 
doplnky, ako teplé plédy, kardigány či 
zoštíhľujúce legíny a papučky. Hitom Vianoc 
pre mužov bude TELESKOPICKÁ SELFIE 
TYČ a BOXERKY s vianočným motívom. Tak 
isto zaujímavý typ na darček sú RUKAVICE 
vhodné na obsluhu dotykového displeja 
vášho telefónu.

Pre deti je pripravené okrem detskej 
kozmetiky, ktorá neobsahuje parabény 
a je vhodná už pre detičky od 3 mesiacov, 
hrejivý vankúšik ,,LÍŠKA“,  pyžamká, teplé 
deky alebo PC myš v tvare auta.
A naviac krásne sety za výhodné ceny. Vaše 
obľúbené vône a dekoratívna kozmetika 
zabalená v darčekových krabičkách, 
darčekových taštičkách ......čo ocenia hlavne 
muži.

Avon manažérka Janka Ďuranová predstavuje nové 
kvalitné výrobky tejto značky – pre dámy, pánov aj deti.
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o Čo by ste rada doporučila zákazníčkam Vy?
- HIT, ktorý by som rada odporučila z dekoratívnej kozmetiky, sú 
príležitostné nalepovacie nechty. Sú v ponuke v 4 dizajnoch a ich 
cena je 5,90,- €. Aplikácia trvá 3 minúty a vydržia vám
minimálne  týždeň. Hneď po aplikácii ich môžete upraviť pilníkom 
do Vám vyhovujúceho tvaru a nemusíte čakať kým zaschnú.
o Avon je kozmetika pre všetky generácie, pre deti, mužov aj 
ženy...
- Kozmetika je vraj najčastejšie kupovaným darčekom pod 
stromček. Teší ma, keď našich zákazníkov stále nadchýna naša 
ponuka. Keď dychtivo očakávajú, čo AVON pre nich pripravil 
na vianočný trh. Ten spokojný úsmev, keď v katalógu nájdu ten 
správny darček pre seba a svojich blízkych. Verím, že aj tento rok 
Vás  naša ponuka osloví a nákup v AVONe Vám  ušetrí čas. Tešíme sa 
na vašu návštevu.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Spolužiaci z Radole sa stretli po 40-ich rokoch

3. októbra 2015 sa stretli spolužiaci zo Základnej školy v Radoli, ktorí končili povinnú školskú dochádzku pred 40-
imi rokmi. Po osobnom zvítaní ich privítala predsedníčka triedy Mária Kuriaková – Plevková. Z počtu 60 žiakov 9. A 
a 9. B prišlo na stretnutie 29 žiakov. Na stretnutie boli pozvaní aj  triedni učitelia počas školskej dochádzky  
(9 rokov), učiteľky  Kocúrová, Štubňová,  Krušinská, Kováčik, ktorým odovzdali prítomní kytičku. Nezabudlo sa ani 
na spolužiakov, ktorí už nežijú. Spoločne im prítomní položili každému kvety a zapálili sviečku na hroboch. Po sláv-
nostnom prípitku a obede začala spoločná rozprava medzi spolužiakmi. Začali sa vyťahovať fotky zo školy, ale i ro-
dinné albumy a rodinné fotky. Prekvapenie nastalo, keď pán učiteľ Kováčik otvoril dlho uchovávanú triednu knihu 
a začal vyvolávať žiakov podľa abecedy, pričom prečítal aj známky z predmetov. No a čo? Takí sme boli – brali sme 
to s úsmevom. Zábava sa pretiahla do neskorej polnoci. Bolo to krásne stretnutie – dnes máme 55 rokov. „Včera 
sme sa možno obišli, ale zajtra sa znova pozdravíme,“ zaznelo od jedného spolužiaka – veď sme predsa spolužiaci.“

pripravili  organizátori stretnutia:      
Mária Plevková, rodená Kuriaková,  Mária Sidorová, rodená Šípková, Dušan Mičian
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Už 20 rokov
 Požičovňa 

svadobných a 
spoločenských šiat 
„Venček“ ponúka 

kvalitu, štýl a noblesu.

(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

NAŠI  SPOKOJNÍ  ZÁKAZNÍCI!
V našej predajni 

okrem nádherných 
svadobných šiat, 

aj odborne a 
zodpovedne 

poradíme s výberom 
doplnkov, šperkov.  
V prípade potreby, 

šaty a svadobné 
oblečenie vieme aj 

upraviť. 

Vďaka Ing. Miriam Bugrovej 
Zariadenie pre seniorov 

na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom 
Meste nielen elegantne 

zrekonštruovali, ale najmä 
začalo dýchať životom...

Od septembra 
tohto roku už Ing. 
Miriam Bugrová 
nie je riaditeľkou 
Zariadenia pre se-
niorov na Štúrovej 
ulici v Kysuckom 
Novom Meste. 
Keď došla asi pred 
5-imi rokmi do 
tejto inštitúcie, 
tak ani zďaleka 
nemala budova 
a interiér takú 
podobu – ako má 
Domov dôchodcov 
podobu dnes. Z 
jednej „ošarpanej 
barabizne“ – ako 
ju zvykli nazývať 

klienti a občania, je dnes moderné zariadenie, vybavené 
materiálno-technicky, zrekonštruované, opravené a neustá-
le vylepšované a ďalej rekonštruované. Miriam Bugrová 
sa prezentovala ako schopná riaditeľka a ešte schopnejšia 
manažérka a organizátorka. Na jednej stránke rekonštrukč-
ných prác na pracovisku, ale na druhej strane aj nesmierne 
kreatívne zdatná „šéfová“, ktorá so svojimi spolupracovníkmi 
aktívne a zmysluplne napĺňala všedné i sviatočné dni svojim 
klientom a títo ju za to nesmierne milovali.  Starčekovia a 
starenky sa tešili z jej prítomnosti. Ing. Miriam Bugrová sama 
hovorila: „ Mám rada svoju prácu, aj týchto starkých. Oni mi 
dodávajú silu, preto sa teším, keď ich môžem potešiť aj ja a 
nejako pozitívne prekvapiť“. Vďaka Mirke Bugrovej odrazu ožil 
život v tomto seniorskom zariadení. Každý rok, od januára do 
decembra, sa organizujú jedna spoločenská akcia za dru-
hou, súťaže, výlety, tance, oslavy. Pred tým to nebývalo. Za 
klientami pravidelne týždenne dochádzajú odborní lekári, 
tiež sa nezabúda na bohoslužby. Skrášlilo sa aj okolie zaria-
denia a veľmi sa zlepšila spolupráca s okolím, organizáciami, 
starostami obcí, ktorí zariadeniu často aj pomáhali. Mozgom 
a srdcom tohto seniorského zariadenia bola bezpochyby Ing. 
Miriam Bugrová! Skutočne po nej ostala kopa dobrej práce a 
najmä zrekonštruovaný objekt, ktorý bude slúžiť ďalším a ďal-
ším klientom. Za jej prácu a ústretový láskavý vzťah ku starým 
ľuďom jej patrí veľké poďakovanie a uznanie. Málokto za takú 
krátku dobu dokáže urobiť taký obrovský kus práce a ukázať 
v praxi nefalšovaný láskavý vzťah k starej generácii. Dať im 
lásku, porozumenie, aby sa necítili byť zbytočnými a aby ne-
mali dni staroby nudné a prázdne. Ing. Miriam Bugrová toto 
dokázala. Nebudeme skúmať dôvod jej náhleho odchodu z 
funkcie, odišla po dohode. Poďakovanie od Kysučanov si však 
rozhodne zaslúži aj takto verejne, prostredníctvom časopisu. 
Na novom pracovisku Mirke všetci jej priatelia a mnohí vďační 
klienti želajú veľa úspechov!

- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -
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Výber psíka samozrejme závisí od nárokov 
budúcej majiteľky.  Kedže čitateľ presne 
neuvádza charakter bývania, či dom či byt 
a možný priestor, tak presné plemeno psíka 
je problematickejšie vybrať. Jednotlivým 
výhodám a nevýhodám chovu psíka sme 
sa už viackrát venovali v minulých číslach 
článkov. Samozrejme môžem aspoň 
spomenúť niektoré podmienky výberu: či 
hľadáme spoločníka do bytu, alebo skôr 
do prírody, či väščieho ochrancu, alebo 
skôr prítulného dôverčivého jedinca, či 
skôr pokojného domáceho miláčika alebo 
aktívnejšieho ,,športovca,, aj na dlhšie 
prechádzky. Pri výbere netreba zabúdať 
na náročnosť kŕmenia, starostlivosti o srsť, 
kožu, uši, pazúrky, zúbky, prípadne hľadať 
plemeno bez zdravotných predispozícií na 
ochorenia kože, uší, očí, prípadne alergie. 
Samozrejme sú jedinci odolnejší, ale aj veľmi 
citliví na rôzne komplikácie už v mladšom 
veku. Takže pravdepodobne hľadáme psíka 
menšieho vzrastu, aby nebol problém s 
prípadným nosením, s nenáročnou údržbou 
srsti a kožných derivátov, bez zdravotných 
predispozícií ku zápalom napr. uší keď napr. 
zmokne alebo pri nepozornom kúpaní 
atď. (to by bola širšia téma). Takisto kvalita 
krmiva súvisí zo zdravotným stavom psa a 
minimalizuje problémy s rastom šteňaťa, 
trávením, kožou...  takže nesmieme 
zabúdať ani na finančnú náročnosť na kúpu 
superprémiového alebo prémiového krmiva 
pre danú veľkosť a vekovú kategóriu psíka. 

Čo sa týka výberu pohlavia psíka, by 
som skôr doporučila fenku, je kľudnejšia, 
prítulnejšia, menej agresívna,  je 
jednoduchšie s ňou manipulovať a ovládať 
ju na prechádzke, oproti psíkovi si vybuduje 
menej zlozvykov atď. Ale tiež je nutné 
spomenúť potrebu sterilizácie, čo nám 
odbúra prípadné problémy s nechceným 
nakrytím a takisto minimalizuje vznik 
zdravotných problémov v neskoršom 
veku. Fenky bývajú pokojnejšie aj k deťom, 
prípadne cudzím ľuďom. Ale takisto môžu 
mať ostrejšiu povahu a spoľahlivo zahlásia 
nechceného návštevníka. 
Najvhodnejšie je zaobstarať si 2-3 mesačné 
šteňa. Aj keď zo začiatku je to časovo aj 
pohybovo náročnejšie a potrebné viac sa 
venovať hygienickým návykom, ale šťeňací 
vek je aj najlepší na výchovu a vybudovanie 
si vzťahu so zvieratkom. Staršie 4-6 mesačné 
šteňa už veľa vecí má zvládnutých od 
predchádzajúceho majiteľa, ak ho napr.učil 
hygiene, ,,vie sa pýtať“. Ale ak nie, tak staršie 
šteňa si nové návyky ťažšie fixuje. Dospelý 
starší pes je už pre pani asi menej vhodný.
Hľadáme pravdepodobne teda aj psíka, ktorý 
nebude zbytočne štekať na okoloidúcich 
alebo v noci. Nebude ho potrebné 
denne vyčesávať, zvládne pokojne 
aj pobyt sám doma bez toho aby 
zdemoloval od nudy všetko naokolo, 
alebo aby neprotestoval prípadným 
značkovaním močom.
Z mnohých známych plemien by 

sme sa teda 
mali zamerať 
na skupinu 
spoločenských 
plemien. Avšak 
ku každému by sa dali vymenovať výhody 
a nevýhody daného plemena. Ak hľadáme 
čistokrvného psa, doporučila by som potom 
skôr kúpu psíka s preukazom pôvodu. Kedže 
to čiastočne zaručí aj bezproblémovejšie 
zdravie a aj povahu daného jedinca. 
Samozrejme s tým súvisí aj vyššia nákupná 
cena šteňaťa.
Druhou, a možno zaujímavejšom možnosťou 
by mohlo byť šteňa fenka krátkosrstý 
kríženec menšieho vzrastu, prípadnou 
výhodou by bolo vidieť aspoň matku šteňaťa 
pre upresnenie si aspoň veľkosti, povahy-
agresivity alebo charakteru srsti. Krížence 
bývajú všeobecne menej náchylné na rôzne 
predispozície. Spravidla sú dlhoveké a v 
dobrom zdravotnom stave. Bez problémov 
dokážu žiť aj v menšom byte, dokážu 
absolvovať aj dlhšiu prechádzku, zvládnu 
bez problémov výcvik a s trochou trpezlivosti 
a prísnosti by ho zvládla vycvičiť aj pani 
majiteľka.

Chcem mame podarovať psíka

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

Moja mama ovdovela. Je staršia, takmer 70-ička. Pomerne ťažko znáša samotu, avšak je pomerne čiperná, 
pohyblivá, akčná. Chcel by som jej kúpiť psíka, aby jej spríjemnil samotu. Chcem sa s Vami poradiť ako s 
odborníčkou, aký druh psa by ste mi doporučili, že je najvhodnejší pre mamin vek, aby starostlivosť vôbec 
zvládla. Aký by mal byť psík starý, či fenka, alebo „chlapček“, či si ho ešte vie vycvičiť, aby jej slúžil zároveň aj 
ako ochrana, ako sa o neho starať, atď.... Ďakujem.
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Piaty rok „učím“ na istej 
Strednej odbornej škole. 
Mám trvalý pracovný pomer 
na dobu neurčitú. Od 
minulého školského roka 
som sa dostala do zvláštnej 
situácie... 1.decembra 2014 
bolo výberové konanie na 
riaditeľa našej školy. Väčšina 
učiteľov (a nielen tí), si želali 
zmenu, a tou mal byť vtedajší 
zástupca školy, dnes už bývalý 
zástupca, nakoľko od 1. septembra 
2015 na našej škole už neučí, 
pretože riaditeľka ho prepustila 
s dôvodu nadbytočnosti. Pani 
riaditeľka má dôchodkový vek a 

všimli sme si, ako kolektív,  že škola ide rapídne „dole vodou“. 
Neotvárajú sa nové odbory, riaditeľka prijíma nevzdelaných 
zamestnancov, nevyvíjajú sa aktivity na zviditeľnenie sa školy a 
pod.  Ako členka Rady školy som teda na žiadosť kolektívu dala 
hlas práve zástupcovi, (o ktorom sme písali už vyššie). Koncom 
júna 2015 riaditeľka predbežne oznámila, ako budeme „stáť“ s 
úväzkami. Mne ho ako jedinej skrátila na 10 hodín. Ostatní mali 
buď úväzky plné, alebo také ako si želali. Zároveň povedala 
predbežne, kto bude ktorej triede triednym. „Vzala“ mi v 
poslednom – treťom ročníku aj triedu, ktorú som pred dvomi 
rokmi „dostala“ ja, lebo bola najpočetnejšia a ja jediná som vraj 
bola vtedy ešte schopná ich „ukočírovať“. 
Koncom júna 2015 na porade požiadala predmetové 
komisie, aby sa vyjadrili k úväzkom. Zasadli sme a vedúca 
našej predmetovej komisie v maili zástupkyni, ako priamej 
nadriadenej,  zaslala zápisnicu, že s úväzkom hlavne pre mňa 
väčšina nesúhlasí, boli za prerozdelenie úväzku tak, aby som 
ho mala plný. Dôchodkyňu bez VŠ, ktorú prijala riaditeľka vo 
februári 2014, po odchode našej kolegyne, nepotrebujeme. 
Krásne to „sedelo“. Každý zúčastnený bol spokojný. K úväzku 
som sa ja osobitne nevyjadrovala, mala som za to, že na 
predmetovej komisii, ktorej som i ja členkou, bolo všetko už 
napísané. Koncom augusta myslím, že 24-tého, na porade 
opäť riaditeľka obhajovala rozdelenie úväzkov (to nevýhodné 
pre mňa),  už akoby definitívne. Opätovne som sa ohradila, 
že žiadosť o zníženie úväzku som ja nedala a teda nevidím 
dôvod, prečo by som mala so zníženým úväzkom súhlasiť, 
nakoľko aj moja pracovná zmluva tomu napovedá. Riaditeľka 
aj zástupkyňa mi povedali, že som nenamietala. Tak som ich 
vyviedla z omylu, že zápisnica z predmetovej komisie zaslaná 
p. zástupkyni neviem presný dátum, ale predpokladám, že 
okolo 1. júla 2015, obsahuje aj moje vyjadrenie, aj keď nie 
samostatne. Vraj zápisnica z predmetovej komisie nie je platná, 
lebo tam nebolo prizvané vedenie školy ???  Za 4 roky čo som 
na škole, nikdy nikto z vedenia na našej predmetovej komisie 
nebol!!! 2. septembra 2015 sa zverejnili na nástenke úväzky, 
pričom mne sa „neušla ani jediná hodina. 3. septembra 2015 
mi na porade riaditeľka oznámila, že mám prijímať práce, ktoré 
mi bude ona, resp. pani zástupkyňa, prideľovať. Zatiaľ mám do 
konca budúceho týždňa pracovať v sklade. V mojej pracovnej 
zmluve mám, citujem: 
„Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru 

na vykonanie práce – učiteľka“. 
Nikdy som žiadnu inú pracovnú náplň nepodpisovala. 
Chcela by som sa právnika opýtať, do akej miery môže 
riaditeľka takto manipulovať so svojim podriadeným, 
obchádzať zákony, nerešpektovať skupinové 
rozhodnutia, resp. zápisnice školskej komisie, skracovať 

pracovné úväzky, resp. doslova psychicky deptať svojho 
podriadeného a to len preto, že prejavil otvorene svoj 
názor na skutočnosť, že do riadiacej funkcie vzhľadom 

k dôchodkovému veku, ale aj vzhľadom k nedobrým 
školským výsledkom, už jednoducho nepatrí. Ďakujem za Vašu 
odpoveď.
- Individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom 
závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické 
osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.
Citovaný zákon vo svojich ustanoveniach upravuje okrem iného aj 
preradenie zamestnanca zamestnávateľom na inú prácu, ako bola 
dohodnutá v pracovnej zmluve, ktoré preradenie je však možné len 
výnimočne, a to len v prípadoch taxatívne uvedených v ust. §-u 55/ 
ods. 2/ a 4/ cit. zákona.
V zmysle ust. §-u 54/ cit. zákona možno dohodnutý obsah pracovnej 
zmluvy zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec 
dohodnú na jeho zmene, pričom zamestnávateľ je povinný zmenu 
pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.
Vašu problematiku upravuje okrem cit. Zákonníka práce aj zákon 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v 
platnom znení, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v platnom znení, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení 
a nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje 
rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti 
pedagogických zamestnancov.
Vzhľadom na skutočnosti, ktoré uvádzate, máme za to, že v prvom 
rade by ste sa mali obrátiť so svojím problémom ohľadom riaditeľky 
a jej postupu, ktorý voči Vám zvolila, na kompetentný nadriadený 
orgán, ktorým je zriaďovateľ vašej školy.
(napr. samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky)
V otázke však nie je uvedená presná špecifikácia strednej odbornej 
školy. Všeobecne zriaďovateľom stredných škôl je samosprávny 
kraj, čo vyplýva z ust. §-u 9/ ods. 1/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, v zmysle 
ktorého samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy 
zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete 
stredné školy.
Na základe uvedeného máme za to, že najlepším riešením Vášho 
problému bude obrátiť sa so sťažnosťou na zriaďovateľa školy, ktorý 
by mal preveriť konanie riaditeľky a jeho súlad s platnými právnymi 
predpismi, ktoré upravujú túto problematiku.

Ak prejavíte v škole svoj názor, môžete 
očakávať od nadriadeného sankcie...

§ § § ... Právna poradňa ... § § §

JUDr. Emília Mušková, advokátka
Advokátska kancelária so sídlom Námestie slobody 

73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190, 

e-mail: muskova.emilia@gmail.com
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Z času na čas v Kysuckom 
Žurnále dostane priestor 
majiteľ STK v Kysuckom 
Novom Meste Igor Korček 
a poradí motoristom, 
majiteľom vozidiel, čím im 
šetrí peniaze, ktoré by zaplatili 
ako pokutu, pretože nie 
každý motorista má dnes čas 
sledovať legislatívu, neustále 
sa meniacu a častokrát - 
najmä v neprospech bežných 
ľudí, vodičov, vlastníkov 
motorových vozidiel. Som 
rada, že opäť sa môžeme s ním 
porozprávať.

 o Takže, čo máme nového tentokrát?
- Aktuálne nariadenie, ktoré vyšlo z dielne Ministerstva vnútra 
SR, myslím v lete tohto roku, sa týka prísnejšej kontroly vozidla – 
podľa veľkého technického preukazu, pozri kolónku pod názvom 
„spájacie zariadenie“  (viď obrázok).  Táto musí byť vyplnená, ak 
majiteľ vozidla má namontované vzadu  na vozidle zariadenie, 
ktoré slúži na zapojenie prívesu, ako spojovacie zariadenie, známe 
u motoristov ako ťažné zariadenie... Toto doplnenie mu urobia na 
dopravnom inšpektoráte a je to zadarmo. Ak to nemá doplnené, 
tak na technickej kontrole mu vozidlo neprejde – a bude evidované 
ako nespôsobilé, kým si údaje majiteľ nedá doplniť do spomínanej 
technického preukazu na dopravnom inšpektoráte.
o Mne to pripadá ako zbytočná administratíva, ktorá zase 
nervuje vodičov....
- Tak to pripadá aj technikom, pretože my kontrolujeme stav 
vozidla, technickú spôsobilosť a nie papiere – vypísané kolónky. 
Ale nariadenie a zákony musíme rešpektovať, inak sa vystavuje 
postihom samotná STK-čka. Ako STK-čka sme navrhovali 
Ministerstvu, aby sa dal vodičom nejaký termín (napr. 2 roky), aby 
si tieto zápisy v techničáku dali do poriadku a neboli vystavovaní 
stresom, že ich vozidlo bude dočasne nespôsobilé jazdy – ale 
neuspeli sme.

o Takže si to zopakujeme...
- Ak má 5.kolónku majiteľ v technickom preukaze vyplnenú pred 
samotnou technickou kontrolou, tak auto kontrolou prejde, 
samozrejme za predpokladu, že je technicky v poriadku. Ak však 
nebude kolónka vyplnená a spojovacie zariadenie na vozidle má, 
má 30 dní na doplnenie údajov na dopravnom inšpektoráte  do 
spomínanej kolónky. Majiteľ vozidla zároveň zaplatí administratívny 
poplatok.
o Dnes rezonuje škandál okolo Volkswagenu, týkajúci 
sa odhalenia, že jeho technický systém nespĺňa prísne 
požadované kritéria pri vypúšťaní emisií a výfukových plynov 
pri dieselových motoroch, a teda mnohé vozidlá sú nespôsobilé 
jazdy. Veľa majiteľov vozidiel tejto značky sa obáva aj u vás 
– ako bude teraz ich auto posudzované, či prejde emisnou 
kontrolou...?
- Nemusia sa obávať, že ich vozidlo neprejde kontrolou,  lebo normy 
vozidla a systémov vo vozidle udáva vždy výrobca, a ten určil aj 
doterajšiu normu, resp. doteraz platné normy, ktorými sa riadime 
aj my v STK-čke. Počítač ani nevie inak situáciu vyhodnotiť, keďže 
iné normy nepozná. Takže, pokiaľ bude vozidlo inak technicky 
v poriadku, aj emisie budú vyhodnocované podľa doteraz platných 
noriem. Pokiaľ vydá výrobca nové normy, tak aj STK zapracuje nový 
systém do svojich dát a stavov a následne už budú kontroly emisií 
prebiehať po novom.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Majitelia vozidiel pozor, na kolónku 
„spájacie zariadenie”

vo vašom technickom preukaze!

Stanica technickej kontroly Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

Otvorené: 
od pondelka do piatku: 8.00h-18.00h

sobota: 8.00h-18.00h
nedeľa: 9.00h-12.00h

Autoumyváreň a Bistro pri STK-čke 
na Kysuckej ceste 2913 v Kysuckom Novom Meste

Tel.: 0911 050 450 alebo 0905 228 879

Rýchla služba za dobrú cenu...
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V poradni u gynekológa:  Neustále mi „hapruje“ menzes.

Opakované alebo dlhodobé 
nepravidelnosti menštruačného krvácania 
nemožno nikdy považovať za normu, alebo 
stav, ktorý sa upraví len “sám od seba”. S 
jednorázovou poruchou menštruačného 
cyklu/opakované menštruačné krvácanie, 
meškanie menštruácie../ - vyplývajúca 
mnohokrát zo “stresoveho” obdobia života 
ženy /práca, rodina, škola../ sa mnoho žien 
stretáva. 
Pokiaľ nedochádza k opakovaniam 
stavu v nepravidelnosti menštruačného 
krvácania a pravidelné gynekologické 
kontroly vylučujú organické príčiny 
nepravidelnosti krvácania / nádory-myomy, 
polypy, cysty../ neriešime opravy ani 
liečbu, ale upozorňujeme pacientky na 
sledovanie udalostí, ktoré môžu prispievať 
a viesť ku nepravidelnostiam – poruchám 
menštruačného krvácania.
Samozrejme stav - ako udáva naša čitateľka 
-  je už opakovanie sa nepravidelnosti 
menštruačného krvácania a to 
vyžaduje diagnostiku /určenie príčiny 
nepravidelnosti/ a návrh riešenia a liečby. 
Samotná váha a zmeny váhy / obezita, 
priberanie, chudnutie../u ženy prispievajú 

ako k negatívnym, tak  aj pozitívnym 
zmenám do poruchy a aj v úprave 
menštruačného krvácania.
V prvom rade pri opakovaní sa poruchy 
musí gynekológ jednoznačne vylúčiť 
organickú príčinu nepravidelného 
menštruačného krvácania. Až potom 
nasleduje analýza porúch vyplývajúca z 
narušenej tvorby ženských pohlavných 
hormónov / estrogény, gestagény/. V 
analýze gynekológ musí spolupracovať 
aj so  špecializovanou endokrinologickou 
ambulanciu - za účelom potvrdenia alebo 
vylúčenia negynekologckej endokrinológie - 
ako je porucha štítnej žľazy, porucha funkcie 
nadobličiek, porucha v metabolizme  cukru 
atď../.  Po vylúčení organickej príčiny 
krvácania prichádza do úvahy návrh liečby, 
ktorý ma dve smerovania a to:  pokus liečby 
nehormonálnou liečbou/ homeopthika, 
čaje.. alchemilka atd. ../, tá ale vyžaduje 
prísnu dôslednosť, pri neúspechu alebo 
intolerancii takejto liečby prichádza do 
úvahy návrh hormonálnej liečby  a to v 
úprave len “časti menštruačného cyklu 
– predmenštruačná fáza, alebo v úprave 
t.j. skoro k náhrade / substitúcii celého 

menštruačného cyklu/ ako príklad i 
využívanie hormonálnej antikoncepcie. Táto 
kompletná liečba môže byť časovaná na 3 
alebo 6 menštruačných cyklov.
Návrh liečebného postupu  ale vyžaduje 
prísnu analýzu poruchy v tvorbe ženských 
hormónov / funkcie vaječníkov../, jasné 
vysvetlenie stavu pacientke – samozrejme 
aj objasnenie nežiadúcich účinkov liečby a 
pochopiteľne súhlas pacientky k liečbe.

Mám vyše 30 rokov a neustále mi „hapruje“ menzes. Bola som viackrát na vyšetrení, 
ale je to vraj v poriadku, lekárka sa odvoláva na to, že to môže byť spôsobené aj 
tým, že užívam antidepresívna a som „pri tele“. Nemám chuť sa neustále stresovať 
prehliadkami u gynekológa, ktoré ma doslova frustrujú, sú mi nepríjemné a výsledok 
stále rovnaký, alebo nijaký. Myslíte si aj Vy to isté, čo Vaša kolegyňa, pán doktor?

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... 

Alkohol a jeho konzumácia  s 
akýmikoľvek liekmi je určite veľmi 
závažná kombinácia. Ak sa lieči 

pacient na vysoký krvný tlak, musí si 
uvedomiť, že táto liečba je už dlhodobá. Už len samotný vysoký tlak 
je pre telo nebezpečný. Následky neliečenia, či nerešpektovania 
liečby vysokého tlaku, môže mať veľmi závažné následky na 
zdraví človeka. Ak sa k tomu pridá nerozumná konzumácia 
alkoholu, pacient si skutočne koleduje o dosť vážne následky. 
Samotný alkohol spôsobuje zvýšenie tlaku, zvyšuje riziko vzniku 
tzv. kardiomyopatií, srdcových arytmií, a to sa zameriavam len 
na kardiovaskulárny systém. Samozrejme, že alkohol spôsobuje 
oveľa väčšie množstvo problémov (zápal žalúdka, cirhóza pečene, 
neurologické problémy...). Ak sa teda zameriame na pôsobenie 
u pacienta, ktorý má problémy so srdcom, s vysokým tlakom 
a zároveň konzumuje veľké množstvo alkoholu, hrozia mu 
nasledovné problémy. Alkohol spôsobuje rozšírenie povrchových 
ciev (typická červeň v tvári), ale zároveň dochádza k zúženiu ciev 
vo vnútri tela, čo zvýši celkový tlak. Dlhodobé pôsobenie vysokého 
tlaku ma za následok poškodenie srdca, resp. srdcového svalu, 

jeho oslabenie a vzniku 
srdcovej slabosti, ktorá sa 
môže prejaviť ako dušnosť. 
Okrem srdca trpia aj cievy. 
Pôsobením veku sa stávajú 
menej elastické, čo je 
nezvratný proces. Alkohol 
a vysoký tlak tento proces 
urýchľujú a zhoršujú. 
Trpia cievy, ktoré zásobujú 
srdce, mozog, pečeň, obličky.  Preto majú títo pacienti aj vyššiu 
pravdepodobnosť vzniku infarktu, cievnej mozgovej príhody, či 
poškodenia obličiek, kedy sa stráca ich funkčnosť a pacient je 
odkázaný na dialýzu.
Preto vystríham nielen vášho známeho, ale každého, kto sa lieči 
na  vysoký tlak a zároveň konzumuje tvrdý alkohol vo väčšom 
množstve. Uvedomme si, že lieky nie sú všemocné a ich účinok 
záleží na tom, ako sa k zdraviu postavíme aj my sami. Lieky nemôžu 
robiť svoju  prácu, pokiaľ my im ju kazíme našim nezodpovedným 
správaním sa samému k sebe.

Chcela by som vedieť, do akej miery je účinný liek na zníženie tlaku (nie je podstatný názov) u 
pacienta, ak nerešpektuje lekára a popri jeho užívaní – si vypije tvrdý alkohol – aj viackrát do 
týždňa, pričom sa raz za týždeň totálne ožerie. Prepáčte za výraz. Ale je to môj blízky príbuzný 
a bojím sa o neho. Okrem toho si myslím, že pitie na takéto lieky spôsobuje aj iné zdravotné 
ťažkosti. Napíšte mi prosím o tom viac, čo spôsobuje pitie na takéto lieky..., keď si prečíta 
názor odborníka, snáď to „zaberie“, aby nad sebou pouvažoval, keď už lekára nerešpektuje.... 
Len upozorňujem, že ten tlak mu lieta, aj keď užíva liek... 
Koľko to môže vydržať? Má 65 rokov, inak je zdravý, ale 
minule mu už začali ťažkosti so srdcovou arytmiou.

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
Kysucké Nové Mesto

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

Ak máte vysoký krvný tlak, pozor na pitie alkoholu!
Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky
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V tento deň sa v Hornom Vadičove zišli: tajomník 
celoslovenskej organizácie SNS  Stanislav Kmec , predseda 
okresnej organizácie KNM Milan Králik, predseda MO SNS  
Lodno Ľudovít Fujak, MO SNS Povina Lucia  Dudeková, 
predseda MO SNS z  Kysuckého Nového Mesta Mgr. Ladislav 
Feiler. Evka Kmecová (manželka Stanislava Kmeca), Zuzana 
Ďuriková  a zakladatelia MO SNS Horný Vadičov:  predseda 
- Vladimír Ďurika , podpredseda - Vladimír Káčerík, starosta 
obce Horný Vadičov a  tajomník - Miloš Kačerík. 
Nechajme hovoriť  Vladimíra Ďuriku, predsedu MO SNS 
v Hornom Vadičove:
- Po pár stretnutiach s Vladom Kačeríkom, starostom obce, sme 
rozhodli, že založíme  miestnu organizáciu a oslovili  sme aj Miloša 
Kačeríka, ktorý sa stal tajomníkom. Sme tak šiestou miestnou 
organizáciou SNS, založenou v kysuckom okrese. Keď sme sa stretli 
toho 19. septembra v Hornom Vadičove, dostal slovo aj Milan 
Králik, a ten nás oboznámil s okresnou SNS vo všeobecnosti: 
koľko máme členov ..., hovoril o pripravovaných akciách na 
Kysuciach... Po  ňom vystúpil Stano Kmec, ktorý nám zas priblížil 
SNS z celoslovenského pohľadu, že veľa  ľudí sa vracia späť do 
tejto strany, pretože majú záujem o šírenie národnej politiky 
a národného povedomia...., že stranu začína čím ďalej viac Slovákov 
podporovať! Nakoniec vystúpil starosta obce Vladimír Káčerík a 
ten pozdvihol SNS v tom smere, že táto strana rozhodne patrí do 
parlamentu a že je rád, že SNS opäť rozširuje svoje rady, a čím ďalej 
viacej ľudí prichádza do jej radov. Tiež oboznámil vo svojom prejave 
prítomných o dedine -  z pozície starostu. Následne prebehla voľná 
diskusia.
o Chceli by ste ešte niečo verejnosti a našim čitateľom povedať?
- Áno, chcel by som využiť túto možnosť, keď môžem a 
prostredníctvom Kysuckého Žurnálu povedať aj ďalším obyvateľom 
nášho okresu,  že vďaka starostovi obce Horný Vadičov  - 
Vladimírovi Káčeríkovi máme dvojkríž v Budatínskej Lehote. Veľa 
ľudí sa díva na dvojkríž, ale málo z nich vie, kto je jeho autorom!  
Myslím, že Vladovi Kačeríkovi patrí za to uznanie a vďaka, pretože 
je srdcom aj cítením Vadičovec a národniar :). Ešte by som doplnil, 
že sme založili Facebookovu stránku - SNS Horný Vadičov 
(19.09.2015), tiež v tomto období sme získali ďalších troch nových 
členov, ktorí vstúpili do našej MO  SNS Horný  Vadičov“, dokončuje 
Vladimír Ďurika, predseda SNS z Horného Vadičova.

- Kysucký Žurnál -

19. septembra 2015 v Hornom 
Vadičove založili nadšenci 

miestnu organizáciu 
Slovenskej národnej strany.

kar

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Na „mňamky z 
menučka“ Vás pozýva 

Ing. Renáta Michalková

Na vysokej úrovni 
zabezpečujeme 
pohostenie pre 

uzavreté skupiny 
ľudí, svadby, kary, 

hostiny Z ľavej strany pani manželka Evka Kmecová,  Predseda 
MO Lodno Ľudovít Fuják, člen SNS Mládež Peter Kmec

Z ľavej strany Predseda MO Horný Vadičov  Vladimír Ďurika , Predseda Okresnej Rady 
KNM  Milan Králik, Tajomník SNS Stanislav Kmec ,Podpredseda MO Horný Vadičov  

Vladimír Káčerík-starosta

Tajomník MO Horný Vadičov  
Miloš Káčerík
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Blíži sa koniec roka, kedy 
zvykneme meniť poisťovňu 
kvôli zákonnému poisteniu 
vozidiel. Čo ponúka Komunálna 
poisťovňa klientom na rok 
2016, ako a čím osloví aj ďalších 
občanov, ktorí by ju chceli 
prípadne vyskúšať... 
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group pri povinnom 
zmluvnom poistení ponúka pre 
klientov výhodný produkt, ktorý 
obsahuje 3 bezplatné benefity: 
živelné kasko, úrazové poistenie 
a nadštandardné non-stop 

asistenčné služby (technické, predcestovné, administratívno-
právne a lekárske asistencie) – zdarma. Centrálny dispečing 
škôd je klientom k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. V 
produkte je možnosť zľavy až do výšky 30% z výšky poistného, 
možnosť bonusu za bezškodový priebeh až do výšky 60%. Malus 
Komunálna poisťovňa, a.s. tak ako v minulých rokoch – neuplatňuje.  
Dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok 

na zníženú sadzbu 
vo výške 50% zo 
základného poistného. 
Táto zľava je upravená 
už po zohľadnení 
všetkých bonusov.
Klient môže platiť 
poistné ročne, polročne 
alebo štvrťročne a 
to bez navýšenia 
poistného.  Ďalším 
darčekom pre našich 
klientov je tzv. 
inteligentná kľúčenka, 
ktorú oceníme 
predovšetkým v situácii, 
keď stratíme kľúče od 
auta. Prívesok totiž 
obsahuje špeciálny 
numerický kód, slúžiaci 
na identifikáciu jeho  
majiteľa.

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

Zákonné poistenie vozidiel v Komunálnej poisťovni

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
kkolenova@kpas.sk

www.kpas.sk

kreatívna reklama:

cvičte dvaja s trénerom

za polovicu

www.riecky.eu

Tentoraz som si zaspomínal na študentské časy 
v Prahe. Študovali s nami cudzinci, ktorí mali 
samozrejme v prvých ročníkoch ťažkosti s češtinou. 
Vznikali úsmevné situácie. Mal som spolužiaka, 
ktorý hovoril na internáte: „Hele, podívej, kolik je 
tady Moravákú!“ Musel som mu vysvetliť, že síce je 
na internáte aj veľa Moravákú, ale to, čo vidí pod 
radiátorom sú mravenci... Nakoniec skončil štúdium 
s červeným diplomom. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na zastávke metra Hradčanská sa dvaja študenti z 
Afriky rozprávali rečou, ktorá zaujala ich profesorku 
češtiny. Keď už dlhšie nevedela identifikovať akou 
rečou hovoria, opýtala sa ich? „Akou rečou to 
hovoríte?“ Odpoveď bola:“ Pššecce česki.“ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osobnú skúsenosť s cudzincom profesorom som 
mal aj ja. Starý pán profesor Ovsjannikov, rodák z 
Petrohradu, bol úžasná osobnosť. Napriek svojim 
vysoko morálnym hodnotám ma neustále mierne 

protéžoval, vraj pre moje pekné slovanské meno - 
Belovič. Na konci roku keď nám zapisoval skúšky sa 
ma opýtal na moje krstné meno. Po oznámení, že sa 
volám Regan, bolo vidno jeho hlboké sklamanie... 
Bolo mi ho aj trošku ľúto. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cez prázdniny navštívil jeden zahraničný študent 
svoju rodnú zem a po návrate sa chválil, že 
už operoval prvého pacienta. Tak sme sa ho 
pýtali, že na čo ho operoval (?) Odpoveď?: 
„Sto libier.“ Nie, my sa ťa pýtame, čo mu 
chýbalo? Odpoveď:“ Mne? Sto libier.“ Ale nie 
tebe! Prečo si ho operoval? Čo mal pacient? 
Odpoveď: „Sto libier!“ Takže záludnosti 
odlišností jazykov a češtiny priniesli aj 
úsmevné chvíle a dozvedeli sme sa aj to, 
čo sme ani nechceli. Ako vidno, nie všetci 
sme študovali pre to, aby sme pomáhali 
pacientovi, ale u niektorých študentov už 
počas štúdia prevládali „svetskejšie záujmy“.

Plastický chirurg MUDr. Regan Belovič 
si zalistoval vo svojich študentských 

spomienkach...

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave 

lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

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

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 20



Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 

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

Kysucké Nové Mesto

Mesiac úcty k starším
13. októbra 2015 navštívili Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb pre dospelých Kysucké Nové Mesto na 
Štúrovej ulici deti z materskej školy z Komenského ulice. 
Detičky vystúpili so svojím tanečno – recitačným pásmom 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ukázali svoju šikovnosť 
v predvedení rozprávok „Ťahal dedko repku“ a „Červená 
čiapočka“. Zaspievali „Nebola som veselá“ a veľa detských 
piesní, ktoré spestrili krásnymi choreografiami. Deti obdarovali 
našich seniorov aj koláčikmi a ovocím. Zaželali im veľa zdravia 
a veľa spoločných stretnutí.

Prvý ročník Radoľskej heligónky
Miestna organizácia Slovenskej národnej stra-
ny v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s 
obcou Radoľa usporiadala Prvý ročník Radoľ-
skej heligónky, ktorá sa konala v obci Radoľa. 
V programe sa predstavilo 24 heligonkárov 
všetkých vekových kategórii z Kysúc, Oravy a 
Považia. Okresný predseda SNS v KNM Milan 
Králik odovzdal účinkujúcim umelcom pa-
mätné listy a medaily.  Prvý ročník Radoľskej 
heligónky mal veľký úspech najmä vďaka 
tomu, že sa na tejto akcií zúčastnilo približne 
500 navštevníkov. Osobitné poďakovanie za 
organizovanie tejto úspešnej akcie patrí pred-
sedovi miestnej organizácie MO SNS KNM Ladislavovi Feilerovi a spoluorganizátorom Ľubomírovi Ondruškovi a Emilovi Jelinkovi. Podporiť 
túto akciu prišli aj hostia: ústredný tajomník SNS Stanislav Kmec, predsedkyňa ženského klubu Marína - Eva Milučká, okresný predseda SNS 
v  Žiline Tibor Hanuliak, predsedovia miestnych organizácií z Lodna Ľudovít Fuják, Horného Vadičova Vladimír Ďurika, Poviny Lucia Alena 
Dudeková, ktorá nedeľné popoludnie moderovala. Hostia aj účinkujúci sa mali možnosť občerstviť pri chutnom guláši a rôznych špeciali-
tách v priestoroch hostinca p. Dušana Mičiana. Po záverečnom spoločnom vystúpení všetkých heligonkárov prítomných potešila tombola. 
Neformálne posedenie s heligónkármi pokračovalo až do neskorého večera...., či skorého rána...                                                                          - R -

Mgr.  Anna Kocifajová, 
sociálna pracovníčka ZpS a DSS KNM

V septembri tohto roku otvorila p Andrea Soukupová svoju podnikateľskú aktivitu v Kysuckom 
Novom Meste pod názvom - Bazár MAX. Nájdete ho na ulici 

ČSA 86, vedľa Pizzerie MANIA, v blízkosti Mestského úradu. 
o Čo všetko  nájdu zákazníci v priestoroch Vášho bazáru?
Hovorí Andrea Soukupová:
-   Kolobežky, bicykle, korčule, záhradný nábytok, 
vŕtačky, brúsky, starožitný nábytok, náradie, 
kuchynsky riad, elektrospotrebiče a veľa iného 
tovaru. Máme aj komisionálny predaj. Použité 
funkčné predmety, starožitnosti a aj nový tovar. 
o Ako budete fungovať, otváracie hodiny?
- Nájdete nás denne  od:8.30h-12.00h a od 
13.00h-16.00h a taktiež  každú párnu sobotu od 
8.00h-12.00h.
 Telefónny kontakt na pani majiteľku 
a jej novootvorený 
Bazár Max -  0908863673. 
Viac o predajni a ponúkanom tovare Vám 
prinesieme v budúcom čísle Kysuckého 
Žurnálu – v decembri 2015.

- redakcia -

Pozývame Vás do novootvoreného 
Bazáru MAX v Kysuckom Novom Meste
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26. a 27. septembra 2015 sa v Olomouci uskutočnili posledné preteky Majstrovstiev Českej republiky 
diaľkovo ovládaných modelov buggy v merítku 1:6.

Rozhodovalo sa v nich o konečnom poradí M ČR pre sezónu 2015. Na prvých miestach v troch zo 
štyroch kategórií sa umiestnili Kysučania. Víťazom v kategórii 2WD dvojkoliek sa stal Adrian Uhrík a 
v kategórii 4WD štvorkoliek Ján Macejík.  Ján Macejík sa stal víťazom aj v kategórii Pro 40. Moraváci 

volajú túto kategóriu milo „dědci“. Kto videl naživo aspoň jedny preteky, okamžite pochopí, že „dědci“ 
majú paru, nadšenie, elán, veľkú zručnosť a zanietenie. 

Pre tento rok v boji o titul majstra ČR bolo vypísaných 9 pretekov. Účasť na pretekoch upravujú pravidlá 
RCA  ČR. Pretekov sa môžu zúčastniť iba pretekári, ktorí vlastnia licenciu RCA ČR. Pre samotné modely 

sú určené prísne technické špecifikácie. Modely sú pred štartom podrobené technickej prebierke a 
v prípade nedodržania špecifikácií je jazdec a jeho model z pretekov vylúčený. 

Modely musia svojim vzhľadom, proporciami a rozmermi zodpovedať podobe najčastejšie používaných 
predlohových modelov buggy v mierke 1:6. Rozmery modelu sú: dĺžka 480 a 490 mm podľa toho, či 
je to model s pohonom iba zadnej alebo oboch náprav. Hmotnosť modelu je od 7,5 do 10,5 kg bez 
paliva. Palivo je povolené bežné, ktoré je možné kúpiť na čerpacích staniciach.  Motory sa montujú 

jednovalcové, dvoj- alebo štvortaktné  s maximálním zdvihovým objemom 26 ccm. Turbo nie je 
povolené. Objem palivovej nádrže je obmedzený na 800 ccm.  Modely sú veľmi rýchle a na rovine 

dokážu dosiahnuť rýchlosť až 100 km/hod. Ich ovládanie vyžaduje veľkú zručnosť a absolútne 
sústredenie. Preteky sa jazdia na tri kvalifikačné kolá po desať minút a do poradia sa započítavajú 

dva najlepšie výsledky. Štvrťfinále sa jazdí 15 minút, semifinále 20 minút. Do finále postupujú desiati 
najlepší jazci. Finále trvá 30 minút.  Cieľom pretekárov je najazdiť so svojím modelom za stanovený čas 
najviac kôl. Počítanie kôl zabezpečuje technické zariadenie a mikročipy namontované do jednotlivých 

modelov. Zúčastniť sa pretekov je však iba čerešnička na torte. Predchádza im príprava modelu. Po 
každom závode treba model rozobrať, vyčistiť, vymeniť opotrebované súčiastky a nastaviť. Dlhé hodiny 

práce, ktorá musí byť precízna, lebo v pretekoch sa všetko spočíta. Prečo Slováci ako repa sú členmi 
RC-klubov v Českej republike, jazdia tam a tým ju aj reprezentujú? Odpoveď je jednoduchá. Zázemie. 

Na Slovensku máme iba tri dráhy spĺňajúce parametre  pre modely buggy  1:6. Počet účastníkov je 
tiež pomerne malý. V takýchto podmienkach je veľmi ťažké usporiadať kvalitnú sériu pretekov  o titul 
majstra Slovenskej republiky. Sezóna sa skončila, dojazdené. Blahoželáme našim Kysučanom a prajem 

veľa chuti do prípravy tej ďalšej. 
pripravila : Stela Macejíková

Kysučania sa prezentovali výborne

Na I. mieste Adrián Uhrík

Víťaz Ján Macejík

Vážená redakcia časopisu „Kysucký žurnál”,
My – vlastníci súkromných lesov a pasienkov z Radole sme veľmi 
povďační za uverejnenie názorov od našich priateľov zo Snežnice, 
z pozemkového spolku, ktorý sme si prečítali v Kysuckom Žurnále/
apríl 2015. A chceme k tomu napísať nasledovné....
„Neznámi vlastníci“. Vlastníctvo, ktoré nevďačné spoločnosti 
(systémy) sa snažia zhltnúť. Používať pojem „neznámy“, čo sa 
tým myslí? Takýmto názvom „neznámeho“ sa tvrdí, že neexistuje. 
Aby sa dovolilo po ňom rozkrádať. Osady - dediny užívali určitý 
okruh územia tak, ako to mali aj prastarí Slováci. Slováci na časti 
tohto územia žijú aj dnes, preto im toto územie prináleží. Prináleží 
im právo dedenia po našich prarodičoch. Aj keď pomenovanie 
priezviska máme iné, oni si právo na pozemkoch nepredali. Tým, 
ktorí si právo kúpili, kúpili s tým aj vytrpenie predošlých majiteľov. 
Vladári pôvodné obyvateľstvo zotročovali. 
Radoľa trvá od roku 1321. Bolo to skôr ako Kysucké Nové Mesto. Tri 
storočia naháňali kysucké obyvateľstvo do podmanenia. Posledná 
obec, ktorú sa vladárom podarilo podmaniť, bola „Povina“ v roku 
1579. Je nám známe, aké výhody malo dedinské obyvateľstvo - 
nevoľníctvo. Aké blaho sa vytváralo zo strany panstva pre poddaný 
ľud? Tento stav poddanstva pretrvával ešte donedávna. Ako 5 
ročné deti sme museli pásť husi, potom kravy, bosonohí cez dažde 
a zozimené mesiace aj hladní. Muselo sa pomáhať pri všetkých 
činnostiach. Uprednostňovala sa práca a pomoc rodičom. Našim 
rodičom sa večerami svietilo horiacimi trieskami. Deti nemali 
príležitosť získať vzdelanie. Vieme, aké náklady sa dávajú dnes na 
výchovu jedného občana. Aké náklady malo Rakúsko-Uhorsko 
na výchovu detí a občanov? Vieme, že do 1. svetovej vojny sa 
násilím z okolitých kysuckých dedín pobrali stovky mladých 
a práceschopných mužov. Vrátilo sa len málo. Vrátili sa mnohí 
zmrzačení biedou, chorobami a hladom. V našich dedinách trpeli 
starci, rodičia, deti a v každej rodine sa našli dvaja alebo traja 

nevládni, odkázaní na živobytie od príbuzných. Aká bola úroveň, 
keď dedinský roľníček mal napríklad dostatok zemiakov a kapusty 
a vládna elita ich nazývali dedinskými kulakmi? Hanba takémuto 
mysleniu! Nezabudlo sa ani na akési dodávky (kontingenty). Za 
čo náš prenasledovali? Za biedu, ktorú sme prežili? Za jeden liter 
plnotučného mlieka dávali 70 halierov, pričom 7 dcl obyčajnej 
minerálky stálo 1 Kčs. Tu pracoval obrátený rozum! Pri výstavbe JRD 
za prácu jedného dňa dávali našim rodičom jednu jednotku. Jedna 
jednotka sa hodnotila 5 Kčs. Na výstavbu budovy JRD vyplienili nám 
dorastajúce lesy a dielo záberov využívali ešte aj v roku 1993. Vieme, 
že v dedinách boli zaužívané názvy, „grunt”. Bolo to územie rolí, 
pasienkov a lesov. V Radoli sa hovorievalo: Mičianovský, Andelovský, 
Sraľov, Jurovský, Bologov. Boli názvy Galov láz, Filipov atď. Grunty 
pasienkov a lesov slúžili celému rodu na príležitostné menšie 
potreby v hospodárstve: žrde, ostrby, koly a nik nás nepreháňal, boli 
naše.
Ostali nám po rodičoch nejaké drobné políčka. Sľubovalo sa, že sa 
prevedie zlúčenie. Bola nádej, že si po svojich predkoch vytvoríme 
trvalú spomienku na roľníčenie, záhradkárstvo, ovocinárstvo atď. 
Aká pravda a právo sa teraz použije? Keď u nás všade naokolo 
sa hovorí, že nie sme právny štát. Keď niektorých dnešných 
zbohatlíkov bez zásluh k národu sme urobili miliardármi. Ľud, 
ktorý niesol všetko existenčné bremeno, nie je uznávaný a v mene 
štátu dávame zbohatlíkom podiel, ktorý patrí pôvodným roľníkom. 
Tranformáciou na ORD s.r.o. robíme úmyselnú lúpež, ako napríklad 
kedysi kupónovú privatizáciu. Národ, ktorý niesol všetko existenčné 
bremeno, je dnes vyháňaný do svetovej džungle zo svojich 
pozemkov.
Radolci chcú komasáciu. Ak máme niektorí polia po rodičoch, nech 
sa k nim dostaneme, aby sme vedeli – čo je naše. Dvakrát sa v Radoli 
vymeriavalo....., ale nič sa nedokončilo, prečo.... ?

Ján KRIVÁČEK, Radoľa 279

List starého Kysučana, občana Radole, ktorý nás v redakcii zaujal...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 22



obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

Komenského 1287, Kys. Nové Mesto /za Bielym domom/ tel.: 0908 291 455

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. 

U Marcela nájdete 
vždy čerstvé a kvalitné mäso

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 23



palivál, uhlie, koks, kaly, sypané materiály, drte, piesok, 
riečny štrk, okrasné kamene, mramor, vápenec, andezit, žula

AKCIA:  Hnedé uhlie kocka Cígeľ - SUPER PONUKA - 9,00 EUR 1q

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

„Cieľ firmy je: získanie a udržanie si Vašej dôvery = spokojný zákazník“.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:00 - 12:00 h.
tel./fax.: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

DOLNÝ KUBÍN
Matuškova1 (bývalý dom nábytku)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 582 3770, fax.: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 640 (bývalá budova VUB)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 532 4060, fax.: 043/ 532 4061
nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

KVALITNÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY ZA BEZKONKURENČNÉ CENY


