
ROČNÍK X. *  AUGUST 2016 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

4.www.zurnaly.sk

už 10 rokov!

Prichádza jeseň, pripravte sa na zimu,  
Pieron vám uhlie a palivá zabezpečí!

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

O aktuálnom 
dianí v obci 

Lopušné Pažite 
hovoríme s jej 

starostom – 
Ing. Petrom 

Harcekom, str.4.

Veterinárna 
ambulancia MVDr. 
Janky Tunegovej v 
Kysuckom Novom 
Meste patrí medzi 
veľmi obľúbené u 

klientov, str.20.

Včelárska 
nedeľa v 

Povine sa 
vydarila, 
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Gabriela Šidlová 
zo ZŠ Nábrežná 

v Kysuckom 
Novom Meste 

vyhrala v 
celoslovenskej 

jazykovej súťaži 
s prednesom 

ruskej poézie – 
1. miesto! , str.19.



U SUSEDOV AKO DOMA!
S paušálmi Happy voláte a esemeskujete v Česku, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku 
v rámci voľných minút a SMS. 

§Po ich minutí voláte a esemeskujete za ceny ako doma.

§S balíčkami Internet v zahraničí môžete zas dátovať bez obáv už od 0,03 €/MB. 

Bližšie informácie vám poskytneme v našom Telekom Centre.

VOLAJTE A ESEMESKUJTE
U SUSEDOV AKO DOMA!

AKTIVOVANÉ

AUTOMATICKY
zÁkaznÍkom happy

 Telekom Centrum Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 2 731, tel.: 041/4212 821, 0903 803 050
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Neviem, či sme už takí nároční, alebo jednoducho – len 
stále potrebujeme všetko kritizovať? A stále nám nie je 
dosť. Nestačí nám, že máme dve autá, dva domy, alebo tri 
byty, či ideme na 2-3 dovolenky.... Ak sa Vás sused opýta, 
„ako sa máte“, odpoviete, že nie najlepšie... Ale čo je lepšie? 
Ešte viac naplnená chladnička, ešte väčšie auto? Alebo ešte 
„značkovejšie“ oblečenie, ešte drzejší potomok, alebo ešte 
viac dovoleniek, už len vesmír chýba....? Mám niekedy z 
niektorých ľudí pocit, že si vôbec nevážia, že skrátka majú 
celkom dobrý – ak nie honosný život. Že zabudli byť vďační.... 
Hovoria, že si to vydreli..., ale aj k tomu museli mať správne 
zoskupenie hviezd a ľudí, ale aj možností... a najmä zdravie 
a možno aj vzájomnú súhru okolitého sveta a rôznych 
skutočností. Nič sa dvakrát neopakuje a príležitosti sa tiež 
nedajú využiť vždy. Aj preto som toho názoru,  že viac by 
sme si mali vážiť, čo od života dostávame a ak ho môžeme 
žiť na dôstojnej úrovni, aj so svojimi rodinami, buďme za to 
vďační – a nechcime stále viac a viac len preto, že druhý má 
viac.... Veď my častokrát ani viac nepotrebujeme a naháňame 
sa stále už len tak zo zvyku, možno z nenažratosti a možno 
preto, aby tí druhí náhodou nedosiahli viac... A chcieť viac 

len preto, lebo kedysi sme to 
nemali, tak nech máme aspoň 
teraz, nech nám druhí závidia 
– to je ten najhorší motív, 
ktorý rozhodne nevedie 
k vnútornej spokojnosti. 
Vedieť určiť hranicu a 
povedať „dosť“ – naučiť sa 
tešiť sa aj z maličkostí – v 
tom je veľkosť človeka. 
Veľkorysosť, úprimnosť a 
pokora sú výsadou naozaj 
len tých skutočne bohatých 
ľudí. Alebo povedané inak, 
skutočne bohatý človek sa 
nehanbí povedať dosť, stačí, ja to nepotrebujem – nech to 
rozdelia iným. Kto sa nevie radovať z mála, veľa mu netreba.  

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Aj v tom je sila človeka, keď vie povedať „už mám 
dosť, stačí “.  Keď vie v pravej chvíli skončiť, keď 
vie včas odísť aj z politickej funkcie,  keď sa vie 

radovať z mála...

SERVISNÉ PREHLIADKY ZDARMA
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o Aká je vlastne dedinka Lopušné Pažite? 
Kedy sa datuje jej založenie, koľko má 
obyvateľov v súčasnosti...?
Hovorí Ing. Peter Harcek, starosta obce 
Lopušné Pažite:
- Obec Lopušné Pažite leží  5 km východne  
od  okresného mesta Kysuckého Nové Mesto, 
v  strednej  časti Kysuckej vrchoviny v doline 
Vadičovského potoka. Nadmorská výška v 
strede obce je 440 m n. m. a v chotári 429 
– 912 m n. m. Katastrálne územie obce má 
rozlohu 427 hektárov. V obci žije v súčasnosti 
spolu 473 obyvateľov s trvalým pobytom a 6 
obyvateľov s prechodným pobytom.
Podľa starších údajov obec vznikla v 
roku 1946 zlúčením pôvodne dvoch 
samostatných obcí, Lopušnej a Pažíť. 
Novšie archívne bádania dokazujú, že obce 
sa zlúčili už okolo roku 1907 a v období 
1907 – 1918 vystupovali pod maďarským 
názvom Pazsitós, po roku 1918 ako Pažitie, 
Pažite a od roku 1946 Lopušné Pažite. 
Historickou zaujímavosťou je, že práve na 
tomto území prechádzala hranica medzi 
panstvami Budatín a Strečno. Kým Lopušná 
patrila Budatínu, Pažite boli majetkom 
Strečnianskeho panstva. Obe boli valašskými 
dedinami.
Prvá písomná zmienka o Lopušnej bola 
doposiaľ kladená do roku 1598. Tento údaj 
je dnes upravený na rok 1572, kedy sa 
Lopušná spomína v urbári Budatínskeho 
panstva. Na základe skúmania písomností 
zo Suňogovského rodového archívu sa 
prvá písomná zmienka posúva dokonca  o 
dva roky hlbšie do minulosti, do roku 1570. 
Prvá zmienka o Pažitiach bola kladená do 
roku 1662. Ale aj tento letopočet je nutné 
poopraviť. Už v roku 1595 sa spomína istý 
Pawel s Pažytneg hofer (hofier Pavol z 
Pažitnej).
Mimoriadne zaujímavý je však aj paralelný 
názov Lopušnej - Kozlovice, ktorý je prvý 
raz doložený v roku 1580. Obec sa pod 
týmto názvom spomína aj v roku 1590 
(Kozlowycze), v priebehu 17. i 18. storočia 
už len ako časť Lopušnej, napr. v roku 1690, 
1710 či 1717 (w Kozlowicach).
Osídlenie v katastri našej obce má však staršiu 
históriu. Pri otváraní lomu v lokalite Malé Ostré 
sa zistilo rozsiahle sídlisko v polohách Huboč 
a Záriečie. Podarilo sa tu preskúmať chatu s 
kolovou konštrukciou – obydlie o rozmere 
300 x 350 cm, ktorá mala v strede ohnisko 
a nájdená keramika zdobená opakovanou 
plastickou presekávanou páskou datuje objekt 
azda už do 3. stor. pred n. l., teda do obdobia 
medzi neskoro halštatským stupňom lužickej 
kultúry a prvými prejavmi predpúchovského 
horizontu. Sídlisko prinieslo najviac 
poznatkov o nálezoch púchovskej kultúry. 
Výskum zachytil chaty aj objekty s kolovou 
konštrukciou a podmurovkami, plytké jamy a 
zásobné jamy pre uloženie potravín. Hradisko 
na Malom Ostrom patrí zatiaľ k jediným 
preskúmaným opevneniam na Kysuciach, kde 
sa podarilo objaviť nielen dobre datovateľné 
nálezy, ale aj systém opevnenia, ktoré tu 

vybudovali v 1. stor. pred n. l. na ochranu 
obyvateľstva žijúceho na jeho úpätí. Po 
celom priestore opevnenia sa nachádzali 
riečne kamene o veľkosti 10-15 cm, ktoré sem 

obrancovia priniesli z údolia, ale aj menšie, 
veľkosti vlašského orecha, používané ako 
strelivo do prakov. Z ďalších zbraní sa našiel 
železný hrot do šípu a železný hrot oštepu. 
o Aká je mentalita obce, akí ľudia tu žijú 
– podľa Vás? Ako sa Vám tu býva? Ste 
rodákom odtiaľto? 
- Ako v každej malej obci, aj v našej obci sa 
občania celkom dobre vzájomne poznajú. 
Dnes už síce aj tu začína prerastať anonymita, 
ale myslím, že zatiaľ je to v prijateľnej miere. 
Snaha o veci verejné nie je už taká ako 
bola za predchádzajúceho spoločenského 
zriadenia, ale stále sa nájde dostatok ľudí, 
ktorí sú ochotní „priložiť ruku k dielu“. U ľudí 
sa snažím vidieť najmä tú pozitívnu stranu 
a využiť ju v prospech obce. 
V obci som sa síce nenarodil, nakoľko 
tu nemáme pôrodnicu a v čase môjho 
narodenia bolo už zvykom rodiť v nemocnici. 
V rodnom liste mám preto zapísané Žilina, 
ale od prinesenia z nemocnice som vyrastal 
v našej obci. A mám tu nepretržite aj trvalý 
pobyt. Iba počas štúdia na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave a po zmene názvu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave som mal 
prechodný pobyt v Bratislave.
o Čo bola motivácia – ísť do volieb v roku 
2014? A ako vyzerá program budovania 

a modernizácie obce? Čo máte všetko 
naplánované do konca volebného 
obdobia – urobiť v obci? A čo sa už 
podarilo od Vášho nástupu do funkcie 
starostu v decembri 2014?
- Od svojej mladosti som sa v obci zaujímal 
o veci verejné. Najskôr, od svojich 15 
rokov, ako člen ZO SZM v obci. Od roku 
1984 som dobrovoľným hasičom (vtedy 
ešte požiarnikom) a od roku 1990 do roku 
2015 som bol veliteľom Dobrovoľného 
hasičského zboru. Počas svojho pôsobenia 
v tejto organizácii som sa podieľal 
na zabezpečovaní akcieschopnosti a 
vycvičenosti členov zboru, výchove 
viacerých generácií mladých hasičov, 
založení a organizovaní 21 ročníkov 

hasičskej súťaže „O putovný pohár starostu 
obce“. 
Od roku 1998 ako poslanec obecného 

V dnešnom čísle Kysuckého Žurnálu  Vám bližšie predstavíme obec Lopušné Pažite a o aktuálnom dianí 
v obci hovoríme s jej starostom – Ing. Petrom Harcekom.

Lopušné Pažite oslavovali v auguste 90. výročie  
založenia dobrovoľného hasičského zboru.
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zastupiteľstva a od roku 2006 ako 
zástupca starostu obce som sa podieľal 
na správe a údržbe verejného osvetlenia, 
obecného rozhlasu, obecných cintorínov 
a zabezpečovaní separovaného zberu. 
Taktiež som pomáhal starostovi obce pri 
zabezpečovaní a organizovaní takmer 
všetkých kultúrno – spoločenských a 
športových podujatí.
Mojou snahou je správať sa k občanom slušne 
a riešiť problémy, ktoré ich trápia, s rozvahou 
a bez emócií a pri riešení konfliktných situácií 
získať dostatok informácií a podľa možnosti 
ich riešiť kompromismi, veď robiť kompromisy 
je znakom dospelosti. K poslancom obecného 
zastupiteľstva sa snažím správať tak, aby pri 
ďalších voľbách bol väčší záujem o výkon 
funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, bez 
nutnosti doplňujúcich volieb. Samozrejme sa 
snažím pokračovať v práci predchádzajúcich 
starostov v aktivitách prospešných pre 
občanov obce  a v organizovaní  kultúrno-
spoločenských a športových akcií obce 
(hasičská súťaž „O Putovný pohár starostu 
obce“, oslavy dňa matiek, oslavy dňa detí, 
stretnutie harmonikárov a heligonkárov, 
mesiac úcty k starším, Silvester, …) Do funkcie 
som nenastupoval v decembri 2014, ale 2. 
januára 2015.  
Konečne sa nám podarilo zabezpečiť 
zapísanie pozemku pod budovou bývalej 
základnej školy a priľahlého pozemku na 
list vlastníctva a tým vytvoriť podmienky na 
jej ďalšie využitie (prestavbu na nájomný 
bytový dom, pre potreby obce, občianskych 

združení, prenájom, 
v najnutnejšom 
prípade odpredaj). 
Taktiež sa nám 
podarilo zapísať 
na list vlastníctva 
komunikáciu na 
cintorín, okolo 
cintorína a dve 
parcely priľahlé 
k cintorínu v časti 
obce Lopušná.
Na udržiavanie 
čistoty a poriadku 
v obci, skrášľovanie 
prostredia a 
úpravu verejných 
priestranstiev sme 
využili príspevky 

na nezamestnanosť 
poskytované od štátu a z európskych fondov.
Na zabezpečovanie akcieschopnosti 
dobrovoľného hasičského zboru obce sa 
nám podarilo zaistiť do výpožičky hasičský 
automobil CAS15 Iveco 
Daily a protipovodňový 
prívesný vozík. 
S finančnou podporou 
Lesného pozemkového 
spoločenstva Pažite 
sa podarilo vybudovať 
oplotenie kríža v časti 
obce Pažite.
Vlani sme dali 
vypracovať projektovú 
dokumentáciu na 
most a dve poľné 
cesty, ktoré ako súčasť 
Projektu pozemkových 
úprav nadväzujú na 
majetkovoprávne 
usporiadanie 
vlastníckych vzťahov 
k pozemkom v katastri obce, s následným 
vybudovaním spoločných zariadení a opatrení. 
Hlavným cieľom projektu je celkové zlepšenie 
prístupnosti pozemkov, stabilizovanie hraníc 
dotknutých parciel a súčasná podpora 
krajinotvorných, ekostabilizačných a 
ochranných funkcií v území. Pred podávaním 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme 
boli upozornení, že most sa nachádza mimo 
obvodu pozemkových úprav a preto ho nie 
je možné do žiadosti zaradiť. Následne sme 

teda aj z dôvodu zjednodušenia verejného 
obstarávania rozhodli podať žiadosť o NFP 
iba na jednu poľnú cestu. V mesiaci máj 
nám bol nenávratný finančný príspevok 
na vybudovanie poľnej cesty aj pridelený. 
V tomto čase riešime povolenia výrubu 
stromov na dotknutom pozemku.
V mesiaci júl 2016 bolo obecným 
zastupiteľstvom na môj návrh zvolané 
zhromaždenie obyvateľov obce za účelom 
informovať občanov o činnosti vedenia 
obce a o všetkých pripravovaných obecných 
aktivitách. Takéto zhromaždenia budeme 
zvolávať pravidelne aspoň raz ročne.
Pri zabezpečovaní zákonného označenia 
zasadačky obecného úradu a kancelárie 
starostu obce sme zistili, že vlajka obce bola 
v roku 2003 inak zaregistrovaná v Heraldickom 
registri SR, než ako bola schválená obecným 
zastupiteľstvom a používaná obcou. 
Po následnej komunikácii bolo farebné 
vyhotovenie vlajky ujednotené.
Momentálne riešime, okrem iných vecí, 
spracovanie projektu na vybudovanie 

cesty na cintorín, cesty okolo cintorína a 
priľahlého parkoviska pod cintorínom v časti 
obce Lopušná, postupné majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckych vzťahov k miestnym 
komunikáciám, vybudovanie líniového 
odvodňovacieho žľabu pri obecnom úrade, 
opravu oplotenia cintorína v časti obce Pažite, 
rozšírenie cintorína v časti obce Lopušná 
a ďalšie potrebné nutnosti. 
Do budúcna budeme hľadať ďalšie možnosti 
financovania aktivít obce a uchádzať sa 
o finančné prostriedky z týchto zdrojov 
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(finančné prostriedky z VÚC, dotácií, grantov z 
nadačných programov, zo štátneho rozpočtu 
... ), pretože naša obec má stále úver s dobou 
splatnosti do roku 2022 a zostatok tohto úveru 
k 31.12.2015 predstavoval sumu 31.180,33 €.
Chceme zlepšiť starostlivosť o dôchodcov, ľudí 
v hmotnej núdzi a zdravotne postihnutých 
občanov, napr. organizovať ich stravovanie 
za čo najvýhodnejších podmienok pre nich a 
rôzne ďalšie aktivity (klub dôchodcov, výlety, 
…)
Je potrebné zrekonštruovať  prekrytie 
odvodňovacej priekopy v časti obce Pažite, 
prekryť odvodňovacie priekopy v 
časti obce Lopušná a začať budovať 
chodníky z dôvodu bezpečnosti 
chodcov (najmä detí a starších ľudí). 
Je tu však problém vlastníckych 
vzťahov, nakoľko vlastníctvo k štátnej 
ceste tiež nie je majetkovoprávne 
usporiadané. 
Budeme sa venovať 
protipovodňovým opatreniam v obci, 
najmä na menších vodných tokoch.
o Ste bývalý hasič, aj funkcionár 
v tejto brandži – a veľa hasičov 
máte aj v obci...? Čože je hasič také 
populárne povolanie, koníček, 
v obciach? A vraj organizujete aj 
súťaže, stretnutia hasičov... 
- K hasičom ma priviedol záujem 
o hasičskú techniku a snaha byť na 
hasičskej súťaži rýchlejší ako iné 
družstvá. Myslím, že práve súťaživosť 
je hnacím motorom, prečo sa chlapci, 
ale aj dievčatá zaujímajú o tento 
koníček. Samozrejme, ak sa stane 
koníček aj povolaním, je to dobre. Myslím 
však, že „hasičina“ nie je ani tak koníčkom 
a povolaním, ale najmä poslaním. Hovorí 
o tom aj dlhoročná nepretržitá činnosť 
dobrovoľných hasičských zborov v obciach.
V našej obci sme si 14.8.2016 oslavou 
pripomenuli 90. výročie založenia DHZ. 
Pri tejto príležitosti správca farnosti Horný 
Vadičov Mgr. Pavol Mitaš slávnostne požehnal 
vyšívanú zástavu nášho dobrovoľného 
hasičského zboru, na ktorú prispeli svojimi „2% 
z dane“ Urbár Lopušná, spoločnosť CEMEX, 
členovia DHZ a ďalší občania. Po sprievode 
obcou, v ktorom bola okrem zástav hasičských 
zborov, zaradená aj historická Tatra 805 a 
nové vozidlo Iveco Daily s protipovodňovým 
vozíkom, nasledoval v časti obce Radoľa 
zvanej Kozlovice slávnostný nástup. Na 
nástupe som mal česť privítať prezidenta 
DPO SR PhDr. Ladislava Pethőa,  riaditeľa KR 
HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka 
Ph.D., členov Snemu DPO SR Jozefa Trnku 
a Ľudovíta Kováčika, člena KV DPO Žilina 
Štefana Chlebinu, predsedu OV DPO KNM 
Ing. Jána Martišku, podpredsedu OV DPO 
KNM Ing. Ferdinanda Kubištu, riaditeľa OV 
DPO KNM Alberta Piňa, člena RKH DPO SR 
Ľudovíta Hocha, poslancov VÚC Žilina Ing. 
Vladimíra Macáška, Dušana Mičiana a Ivana 
Poláčka, starostky a starostov obcí Dolný 
Vadičov Miroslavu Ondreášovú, Horný 
Vadičov Vladimíra Káčeríka, Lodno Alžbetu 
Suriakovú, Ochodnica Radoslava Ďurošku, 
Rudinka Ing. Viliama Micheľa a Snežnica  
MVDr. Milana Hlavatého, ako i bývalých 
starostov našej obce Milana Zmečka a Antona 
Mrmusa, prítomné hasičské družstvá a ďalších 
funkcionárov DPO SR. Počas nástupu odzneli 
príhovory hostí, odovzdanie pamätných 
plakiet a suvenírov. Po nástupe sa konal už 
21. ročník hasičskej súťaže „O Putovný pohár 
starostu obce“. Prezident DPO SR PhDr. 

Ladislav Pethő využil na tomto podujatí svoju 
právomoc a mimoriadne povýšil do hodnosti 
vrchný inšpektor predsedu DHZ Jozefa 
Kapra a do hodnosti inšpektor veliteľa DHZ 
Jaroslava Žabku a predsedu revíznej komisie 
DHZ Dušana Pytla. Na jej konci na podnet 
predchádzajúceho starostu Antona Mrmusa 
sme ukázali svoje schopnosti aj ako seniori 
a so staručkou striekačkou PS8 sme vykonali 
svoj útok úspešne a najmä s humorom. Celú 
oslavu spríjemňovala svojím vystúpením 
ľudová hudba z Dolného Vadičova v zložení 
Peter Vnuk, Ján Vnuk ml., Andrej Bugáň 
a Maroš Bugáň. Za úspešný priebeh osláv 

chcem aj touto cestou poďakovať všetkým 
sponzorom, kuchárom, obsluhe, naším členom 
a ostatným občanom z našej a ďalších obcí, 
ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
o Obec žije kultúrne aj športom...
čo najbližšie chystáte v obci? September 
je v Lopušných Pažitiach dosť bohatý na 
kultúrne akcie....?
- Na mesiac september pripravujeme 4. ročník 
stretnutia harmonikárov a heligonkárov, 
ktoré sa uskutoční 18. septembra 2016 v 
kultúrnom dome obce Lopušné Pažite. Jedná 
sa o priateľské stretnutie priaznivcov harmoník 
a heligoniek bez rozdielu veku, hudobného 
vzdelania, či dĺžky praxe s hudobným 
nástrojom. Na predchádzajúcich ročníkoch 
sa stretli najmä hudobníci z Kysuckého 
regiónu, ale svojou návštevou nás poctili 
aj hudobníci z Nitrianskeho regiónu. Všetci 
svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade 
a verím, že rovnakú atmosféru bude mať aj 
tento ročník.
o Ako to je s mladou generáciou u Vás? 
(Nájomné byty, škola...)
- Obec nemá okrem areálu bývalej základnej 
školy vo svojom vlastníctve iné vhodné 
priestory na výstavbu bytových domov 
s nájomnými bytmi. V januári tohto roku nám 
však boli zo Slovenského vodohospodárskeho 
podniku odovzdané mapy povodňového 
ohrozenia s vyznačeným záplavovým 
(inundačným) územím, ktoré značne 
obmedzuje výstavbu bytových budov v našej 
obci, to znamená aj rodinných domov 
a bytových domov. Momentálne danú 
problematiku riešime spoločne s Okresným 
úradom v Kysuckom Novom Meste 
a správcom vodného toku Vadičovský potok.  
o Budova ZŠ – aký je jej ďalší osud, plánuje 
sa niečo s objektom urobiť? 
- Počet detí v našej obci do troch rokov je 
18, od troch do šesť rokov 16 a od šesť do 

desať rokov 18. Vzhľadom na túto skutočnosť 
je jej opätovné využitie na základnú školu 
neekonomické. Na materskú školu je 
budova príliš veľká a kombinácia materskej 
školy s inou prevádzkou by bola nevhodná 
vzhľadom na denný režim MŠ. Ako som už 
uviedol v predchádzajúcich odpovediach, 
plánovali sme jej prestavbu na nájomný 
bytový dom. Bola spracovaná štúdia, avšak nie 
je ani pracovníkom príslušných úradov úplné 
jasné, ži zákaz umiestňovania bytových budov 
v záplavovom (inundačnom) území platí aj 
v prípade zmeny účelu užívania z nebytovej 

budovy na bytovú budovu. Ak by nebola 
možná jej prestavba na nájomný bytový dom, 
budeme riešiť jej využitie na nebytové účely 
pre potreby obce a občianskych združení, 
prípadne prenájom. V priestore medzi cestou 
a budovou chceme vybudovať detské ihrisko 
pre matky s deťmi a za školou multifunkčný 
športový areál, ktorý by okrem ďalších 
športových aktivít slúžil aj na nácvik a konanie 
hasičských súťaží. 
o A čo šport – futbal a iné odvetvia – ako 
fungujete? 
- So športom je to v našej obci veľmi zle, 
myslím že  aj z dôvodu absencie vhodného 
športoviska. Jednou zo športových aktivít 
je hranie stolného tenisu v sále kultúrneho 
domu. Na konci roka 2015 sme tam usporiadali 
prvý ročník Silvestrovského stolnotenisového 
turnaja. Futsalový klub FC LP 2011 Lopušné 
Pažite, reprezentujúci našu obec, je v sezóne 
2015/2016 účastníkom Mestskej futsalovej ligy 
v Žiline, ktorá je organizovaná v športovej hale 
pri ZŠ V. Javorku, Hliny 5, Žilina.
Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval 
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, 
kontrolórke obce a pracovníčkam obce, 
členom dobrovoľného hasičského zboru 
a ostatným občanom, ktorí sa svojou 
činnosťou a finančnými prostriedkami 
podieľali na zabezpečovaní kultúrno-
spoločenských a športových akcií, ale aj 
na celkovej činnosti v prospech obce. 
Taktiež ďakujem primátorovi okresného 
mesta, starostkám a starostom okolitých 
obcí za pomoc a spoluprácu a všetkým 
firmám a podnikateľom, ktorí nás finančne 
a materiálne podporili. Teším sa na ďalšiu 
spoluprácu so všetkými v prospech našej 
obce.

rozhovor viedla: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabo Muška
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Chcete si založiť živnosť alebo eséročku?
Chcete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť 

medzi dvoma najčastejšími formami podnikania? 
Živnosť alebo s.r.o.? Renáta Vašinová, odborníčka 
na účtovníctvo a ekonómka sa vám pokúsi uľahčiť 
rozhodovanie a bližšie vysvetliť, aké výhody 
alebo nevýhody má živnostenské oprávnenie 
alebo s.r.o.. Podľa jej názoru najzásadnejším 
a najdôležitejším rozdielom medzi živnosťou a 
s.r.o. je  rozdiel  v spôsobe ručenia za záväzky 
firmy. 
o Takže, ak si chcem založiť živnosť čo 
musím vedieť? 

Hovorí Renáta Vašinová: 
- Spôsob založenia živnosti je veľmi jednoduchý a v podstate lacný. 
Správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
je 5€, ktorý zaplatíte za  každú voľnú živnosť, a ak by ste potrebovali 
viazanú alebo remeselnú živnosť, tam zaplatíte za každú živnosť 
správny poplatok 15€. Ak sa rozhodnete pre založenie živnosti, musíte 
splniť Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a to: dosiahnutie 
veku 18 rokov,  spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť.  Vybavenie 
živnosti je jednoduché. Dňom vzniku živnostenského oprávnenia 
môžete začať podnikať. Ak by ste časom  potrebovali vykonať 
zmenu v živnosti, stačí požiadať o zmenu v osvedčení o živnostenskom 
oprávnení, ktoré stojí 3€. Živnostníci sa môžu  rozhodnúť a  viesť 
jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Ak by sa rozhodli uplatniť  
svoje  výdavky vo výške 40%  alebo daňovú evidenciu, je to ešte 
jednoduchšie a môžu to zvládnuť aj sami.
o Ako to je s odvodmi?
- Na začiatku podnikania môžete ušetriť na odvodoch. Výhodou pri 
živnosti je, že neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne v prvom roku 
podnikania. Do zdravotnej poisťovne začínate platiť odvody dňom 
vzniku živnostenského oprávnenia. Aké odvody zaplatíte v ďalších 
rokoch, bude záležať od výšky príjmov, ktoré dosiahnete v podnikaní. 
Ak by ste chceli byť poistený v Sociálnej poisťovni i napriek tomu, že 
nemusíte, máte možnosť sa poistiť ako dobrovoľne poistená osoba. 
o Ako to je s majetkom živnostníka?
- Živnostníci ručia za svoje záväzky, ktoré im vznikli z podnikania, celým 
svojim súkromným majetkom. To znamená, že ak nebudete schopný 
splácať svoje záväzky (faktúry, úver, odvody za zamestnancov a pod.), 
exekútor  môže siahať na  všetok váš  majetok.
o Poďme k eséročkám...? 
- Založenie s.r.o. je časovo aj finančne náročnejšie. Väčšinou Vám 
zakladanie s.r.o. pripraví právnik alebo skúsený ekonóm. Pri samotnom 
zakladaní je potrebné pripraviť viacero dokumentov, na čo sú potrebné 
určité odborné znalosti. Existujú firmy, ktoré vám založia s.r.o. bez 
problémov a  dokonca môžete ušetriť. Ušetriť môžete na poplatkoch, 
ktoré súvisia so založením s.r.o. Za vydanie osvedčenia o živnostenskom 
oprávnení zaplatíte správny poplatok 5€ za každú voľnú živnosť a 15€ 
na každú remeselnú alebo viazanú živnosť.  Ďalej zaplatíte súdny 
poplatok  za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného 

registra. Pri bežnom  papierovom podaní je jeho výška 300€ a ešte 
aj správne poplatky za overenie podpisov. Na poplatkoch môžete ušetriť 
vďaka elektronickému ohláseniu živnosti. Pri elektronickom podaní 
sa poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť  znižuje na polovicu, čo 
znamená, že za jednu živnosť zaplatíte  7,5€. To ale platí len v prípade, 
ak celé ohlásenie živností podáte elektronicky a podpíšete zaručeným 
elektronickým podpisom. Ak návrh na zápis spoločnosti do obchodného 
registra podávate elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, 
tento poplatok sa znižuje na polovicu a jeho výška bude iba 150€. 
A aby ste  ešte nezabudli, musíte zaplatiť osobu ( právnika alebo 
ekonóma), ktorý vám všetky potrebné dokumenty spracuje. Tu sa už 
cena pohybuje individuálne a môže byť od 150€ až do 500€. Ak by ste 
potrebovali vykonať zmeny v s.r.o., je nutné podať návrh na príslušný 
súd. Každá zmena v Obchodnom registri stojí 66€. Pri samotnom  vzniku 
s.r.o. je zo zákona potrebný minimálny finančný vklad do spoločnosti, 
ktorý je výške 5 000€, a v prípade  zrušenia s.r.o., čo je dosť náročný 
úkon,  rátajte s ďalším finančným zaťažením. Ale môžete svoju s.r.o. aj 
predať a tým zase získať .
o Ako to je s účtovníctvom?
- s.r.o. musí viesť iba podvojné účtovníctvo, ktoré ako aj samotná 
administratíva je náročnejšia. Tu už treba riešiť osobu, ktorá účtovníctvo 
a administratívu v s.r.o. zabezpečí. Buď dôjde k zamestnaniu takejto 
osoby, alebo k využitiu služieb externej firmy, ktorej zveríte  svoje 
účtovníctvo. Treba však počítať so zvýšením nákladov za vedenie 
účtovníctva. Každá s.r.o. musí zaplatiť štátu daň alebo daňovú licenciu. 
Záleží to od výšku zisku ktorý dosiahla. Ale aj v prípade straty musíte 
uhradiť minimálnu daň. Pokiaľ vo svojej s.r.o. nebudete poberať žiadnu 
odmenu, môžete ušetriť za platenie odvodov do sociálnej alebo 
zdravotnej poisťovne. Toto poistenie si musíte riešiť ako súkromná 
osoba.
o A teraz majetok a ručenie za záväzky?
- V s.r.o. ručíte za svoje záväzky, ktoré vám vznikli z podnikania, ale len 
do výšky svojho nesplateného vkladu. Čo znamená, že ak nebudete 
schopný splácať svoje záväzky, neprídete o svoj súkromný majetok, ale 
len o to, čo ste do spoločnosti vložili.  S.r.o.  za svoje záväzky ručí svojím 
majetkom. Ak ste svoj vklad do firmy už splatili, nemáte  žiadne ďalšie 
záväzky. Každý podnikateľ je v inom postavení. On sám musí zvážiť, aká 
forma podnikania je pre jeho podnikateľskú činnosť tá  najvýhodnejšia. 

otázky: Kysucký Žurnál

EKONOMIKA - ÚČTOVNÍCTVO - PORADENSTVO

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
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Pre súkromný sektor: 
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ZAMERANÁ NA 
PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU
Oprávnené sú projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity 
výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania 
technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu 
byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou 
Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, 
stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí 
obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných 
zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické 
celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií 
a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie 
inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu 
alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu). 
Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. K uzavretiu 
výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov.  
Termín prvého hodnotiaceho kola je 30.9.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ 
FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU PRIEMYSELNÝCH 
VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH 
ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK
za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom 
spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. 
Podporené budú projekty zamerané na jednu, alebo viaceré 
oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a 
výskumných kapacít, ktoré sú nasledovné: • materiálový výskum 
a nanotechnológie • informačno-komunikačné technológie • 
biotechnológie a biomedicína • pôdohospodárstvo a životné 
prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k 
životnému prostrediu • udržateľná energetika a energie.  Indikatívna 
výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu 
je 200 000 000 EUR. Prvé hodnotiace kolo bolo uzavreté 12.7.2016, 
druhé hodnotiace kolo bude uzavreté 30.9.2016. 

Plánovaná výzva: 
VýzVa na predkladanie žiadostí o nenáVratný finančný príspeVok zameraná 
na opätoVné použite odpadoV, zhodnocoVanie odpadoV a mechanicko-
biologickú úpraVu zmesoVých komunálnych odpadoV

Oprávnené budú projekty zamerané na zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov. Oprávnenými aktivitami a výdavkami sú výstavba 
nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, nákup nových 
technológií a hnuteľných vecí potrebných pre opätovné použitie 
odpadov, zhodnocovanie odpadov a mechanicko – biologickú 
úpravu odpadov. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy : od 
09/2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 2 mesiace od 
vyhlásenia výzvy. 

Pre verejný sektor: 
Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA
V rámci programu sú aktuálne 4 výzvy: 
INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Typy oprávnených aktivít: 

• Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných 
spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a 
vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií 

požadovaných praxou. 
• Systematická inštitucionálna 
spolupráca medzi vzdelávacími 
inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi 
v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi 
a úradmi práce s cieľom zvýšenia 
relevantnosti vzdelávania s ohľadom 
na potreby zamestnávateľov v 

cezhraničnom 
regióne. 

• Podpora výmeny 
odborných poznatkov 
a skúseností, realizácia 
výmenných pobytov a 
stáží pre pedagogický 
personál, žiakov a 
študentov. 

• Podpora vytvárania 
stratégií, partnerstiev 
a regionálnych 
„paktov“ pre rozvoj 
ľudských zdrojov, 
vrátane celoživotného 
vzdelávania. 

• Zvyšovanie 
povedomia 
žiakov a rodičov o 
ponuke vzdelávania 
prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, 
propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl 
(remeselné a prírodovedné odbory). 

• Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované 
len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie 
inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie 
podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na 
reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, 
vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu. 

• Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania 
pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov 
k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného 
vzdelávania pre firmy a jednotlivcov. 

Uzávierka výzvy: 5.9.2016
INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Typy oprávnených aktivít: 

• Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom 
regióne.

• Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných 
štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho 
a prírodného dedičstva.

• Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
• Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných 

cezhraničných štruktúr.

Uzávierka výzvy: 5.9.2016
INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Typy oprávnených aktivít: 

• Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a 
kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho 
využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

• Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k 
prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové 
zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci 
fondu malých projektov môžu byť implementované ako 
plnohodnotné aktivity.

• Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a 
turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia 
kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

•  Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými 
a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu 
ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, 
zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a 
vybudovanie nových cestných prvkov).

•  Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov 
založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. 
spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva 
ako ucelených produktov pre návštevníkov.

Predstavujeme niektoré aktuálne možnosti čerpania 
finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie

pripravila: Mgr. Alexandra Mihaldová 
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• Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie 
potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

• Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva 
realizované vo forme doplnkových aktivít.

Uzávierka výzvy: 3.10.2016
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Typy oprávnených aktivít: 

•  Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre 
efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne 
hodnotné územia.

•  Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu 
druhov a biotopov prioritného záujmu.

•  Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania 
stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území.

•  Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj 
vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

•  Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/
manažmentu prírodne hodnotných území, ich vybraných častí 
a okolitého územia (vrátane chránených území).

•  Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie 
cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne významné 
územia (vybrané biotopy, druhy).

•  Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu a vývoja biotopov a 
druhov, výmena vzájomných informácií, údajov a poznatkov.

•  Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov 
erózie pôdy, kultiváciu pôdy.

Uzávierka výzvy: 3.10.2016
Bilaterálny fond 
Od augusta 2016 je možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na 
realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov 
medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, 
Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016. Oprávnenými aktivitami 
sú: 
1. Organizácia podujatia
2. Študijná cesta
3. Účasť na podujatí
Tematické zameranie žiadostí môže byť nasledovné: 
Kultúrny komponent je zameraný na oblasť kultúry a umenia.
Environmentálny komponent má vysoký potenciál na rozvoj 
bilaterálnych vzťahov, sieťovanie a výmenu skúseností, transfer 
know-how a sieťovanie medzi slovenskými inštitúciami a 
inštitúciami v donorských štátoch. 
Sociálny komponent pre je zameraný na širokú škálu sociálnej 
problematiky vrátane Rómskej otázky. 
Bilaterálny fond je otvorený do vyčerpania finančných prostriedkov 
a je vhodný tak pre súkromný ako aj verejný sektor. 

Bližšie informácie o vyhlásených alebo plánovaných výzvach 
pre súkromný ako aj verejný sektor získate na: 

E-mail: mihaldova@cassien.sk  
alebo na FB „Eurofondy pre Slovensko“. 

Alebo nás navštívte osobne v našej kancelárii na ulici  
M. R. Štefánika 64, 010 01  Žilina. Osobné stretnutie si 

dohodnite vopred na tel. č. +421 907 700 599. 

AVON manažérka Janka Ďuranová vám radí, 
ako sa po lete postarať o svoju pokožku

Milé čitateľky,
Leto sa nám pomaly končí a slniečko sa podpísalo aj 
na našej pokožke. Každá chceme, aby nám opálenie 
vydržalo čo najdlhšie. Preto aj AVON prináša na 
jesenný trh novinky....
Na jemné čistenie pokožky tela aj tváre máme v 
ponuke KONJAKOVÚ Špongiu. Je to 100% prírodný 
produkt, hľuza z rastliny nazývanej aj konjakový 
zemiak. Je vodná aj  pre bábätká a alergikov. Pri 
dlhodobom používaní zlepšuje tonus pleti, eliminuje výskyt akné a čiernych bodiek.  
Po jemnej peelingovej masáži je vhodné pokožku hydratovať. NOVINKOU v telových 

mliekach sú nové mlieka z línie NUTRA EFFECTS, ktorá neobsahuje PARABÉNY a tak isto je vhodná na všetky tipy pokožky, aj 
na citlivú.
Môžete si vybrať z dvoch druhov: MODRÉ-Hydratačné alebo HNEDÉ- vyživujúce s mandľovým olejom.
Z vôní prinášame novinku  vôňu ALPHA, pre ňu aj  pre 
neho, ktoré sú z línie orientálno-kvetinových.

Tieto produkty si môžete prísť 
vyskúšať aj do našej AVON kancelárie 
v Kys. N. Meste, na Belanského ulici 
193,  ktorá je pre verejnosť otvorená 
každú stredu od 11.00- 16.00hod. 
Ak máte záujem nakupovať 
AVON ešte výhodnejšie a užívať 
si výhody priameho zákazníka, 
radi vám poradíme, či už nás 
navštívite v kancelárii alebo  
nám napíšete svoje dotazy na  
mail: duranovaavon@gmail.com
Nájdete nás aj FB:  AVON CENTRUM KNM
Tel. kontakt : 0904 329779
Prajem Vám krásne babie leto, plné vôní, aj tých od AVONU.
AVON ZM Jana Ďuranová
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Aj včelári majú svojho patróna. V Povine bola počas 
vydarenej Včelárskej nedele posvätená socha sv. Ambróza

Napriek tomu, že na Kysuciach práve zažívame jeden z najchudobnejších 
rokov, čo sa týka produkcie medu, 7.augusta prebiehalo podujatie 
Včelárska nedeľa vo veľmi dobrej nálade a príjemnej atmosfére. V Povine 
sa zišli nielen dlhoroční majstri včelári, ale aj začiatočníci či dokonca deti.  
Na vytvorení podujatia sa podieľala predovšetkým Základná organizácia 
Slovenského zväzu včelárov KNM (ZO SZV KNM), ktorá už dva roky 
spolupracuje s Úniou žien v Povine. Práve tá sa postarala aj o úpravu skaliek 
v okolí včelnice, ktorá svojím až umeleckým vzhľadom návštevníkov milo 
prekvapila. 
Včelárska nedeľa je organizovaná už desiatky rokov.  V minulosti podujatie 
hosťovali Nesluša, Krásno nad Kysucou, Lodno a aj iné obce. No keď už 
bola málo využívaná povinská vodáreň prerobená na ukážkovú včelnicu, 
prečo to nevyužiť! Ako spomenula v prejave starostka Margita Šplháková, 
posledné dni pred samotnou akciou išiel na tomto mieste predseda ZO SZV 
KNM Miloš Belan aj s rodinou dušu nechať. Kus práce odviedol taktiež Milan 
Damaška spolu s ďalšími členmi zväzu a aj 73 brigádnikov, ktorí dokopy 
odrobili za jeden mesiac na včelnici zhruba 210 hodín! 
Každoročne sa na podujatí zvykne predstaviť aj nejaká včelárska osobnosť. 
Tentoraz prijal pozvanie Jaroslav Gasper z Ústavu včelárstva so sídlom v 
Liptovskom Hrádku, ktorý obsiahlou odbornou prednáškou poskytol nové 
informácie aj tým, čo sa včelárstvu venujú už roky. Nechýbali ani praktické 
rady, z ktorých si hostia mohli odniesť napríklad túo: „Včelár môže mať 
toľko včelstiev, koľko je schopný predať medu, aby neprerobil.“ O liečivách 
poinformoval prítomných tajomník ZO SZV KNM Marián Sága a nadmieru 

ochotným sprievodcom po včelíne bol ďalší člen zväzu, Vladimír Papučík. 
Aby však hostia neboli nasýtení len slovom, harmonikári Kvašňovskí pridali 
ľudovú hudbu a nechýbalo ani občerstvenie.
Presne po prednáške dorazil priamo z omše kaplán Marek Mucha, ktorý 
je tiež včelár, čo niektorých prekvapilo. Vo svojom príhovore nezabudol 
spomenúť, že tento rok je akoby sitom dobrých včelárov, pretože až keď 
je medu nedostatok, tak sa ukáže, pre koho je včelárstvo len zdrojom 
sladkej odmeny a pre koho naozaj srdcovou záležitosťou. Kaplán sa však 
nezjavil na podujatí len tak; čakali ho dôležité úlohy, a to posvätiť sochu sv. 
Ambróza a požehnať všetkých včelárov, ktorých prosby boli jasné: aby mali 
počas nasledujúcich rokov viac medu a viac mladých nástupcov.
 Napriek iným prioritným aktivitám mládeže v tejto dobe ich 
však nie je ťažké nájsť na Kysuciach už teraz. „So včelárskymi krúžkami sme 
začali pred ôsmimi rokmi. Za ten čas sa nám s deťmi podarilo dosiahnuť 
niekoľko úspechov – skončili sme tretí v rámci Slovenska a Juraj Damaška 
bol najúspešnejším Slovákom na medzinárodnej súťaži. Za úspech sa ale 
dá určite považovať aj to, ako sme dokázali opustené zarastené prostredie 
pretvoriť na dnešný včelársky areál. Finančne je to však náročné, preto 
chcem poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú 2% a pomáhajú nám to 
tu naďalej zveľaďovať v rámci brigád,“ vyjadril sa predseda ZO SZV KNM 
Miloš Belan, ktorý sa spolu s hosťami zhodol na tom, že včelárenie musí byť 
postavené aj na iných prioritách ako len na mede.

spracovala: Dominika Chrastová

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
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Ambulancia DENTÁLNEJ 
HYGIENY Kysucké Nové Mesto
Bc. Renata Kastanarasová

• profesionálne bielenie zubov
• ultrazvukové odstránenie zubného 

kameňa
• liečba krvácavých zapálených ďasien
• pečatenie zubov
• fluoridácia
• aplikácia dentálnych šperkov
• ošetrenie detského pacienta od 5 

rokov /polishing, fluoridácia, pečatenie 
zubov/

• air flow technika -  bez použitia 
chemického bielenie

Vopred sa objednajte na telefónnom 
čísle: 0904 021 908
Belanského 773  
(staršia budova polikliniky)
Kysucké Nové Mesto 

Čistý zub je večný zub! 

Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Obedové menu
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„Sme radi, že stále ďalší vlastníci bytov k nám prechádzajú 
od svojich doterajších správcov domov“,  

hovoria Patrik Varoš a Lenka Vlčková z firmy BYTSERVIS, s.r.o., v Kysuckom Novom Meste.

o Asi pred rokom sme v Kysuckom Žurnále 
priniesli rozhovor s konateľom spoločnosti BYTSERVIS, s.r.o. 
– ktorej hlavným predmetom činnosti je správa bytových 
domov. Spoločnosť vznikla v októbri 2014. Ako sa na našom 
podnikateľskom trhu etablovala, poobhliadnutie dozadu, ako 
si získala dôveru – a čím – klientov? Na to sme sa po uplynutí 
určitého časového obdobia opýtali Patrika Varoša, konateľa 
spoločnosti a Lenky Vlčkovej, manažérky správy budov. 
Dúfame, že vás ich odpovede zaujmú, lebo sú naozaj aktuálne 
tématicky, ale aj v súvislosti s tým, že obyvateľov bytových 
domov sa bytostne dotýkajú, pretože väčšina obyvateľov 
Kysuckého Nového Mesta žije práve v činžiakoch.
Odpovedajú Patrik Varoš a Lenka Vlčková:
- Správa budov je poslanie, ktoré nemôže vykonávať človek „len“ 
ako svoje zamestnanie. Táto práca si vyžaduje zodpovedný tím 
ľudí, ktorí potrebujú množstvo dušených a fyzických síl k tomu, aby 
svoju prácu vykonávali dobre. Našťastie, našej spoločnosti sa toto 
podarilo. Máme odborne spôsobilé osoby v oblasti stavebníctva 
a správy budov. Našim klientom poskytujeme pravdivé informácie, 
pravidelne s nimi komunikujeme pri plánoch opráv ich domu na 
ďalší kalendárny rok resp. pri riešení ostatných záležitostí súvisiacich 
so správou, nezasahujeme do rozhodnutí vlastníkov pri výbere 
dodávateľov prác – nechávame to na ich slobodnom rozhodnutí.  
Oslovujeme a predkladáme cenové ponuky vlastníkom.  Ako 
správca ich v prípade potreby usmerníme, alebo im odborne 
poradíme.
Počas našej pôsobnosti na trhu sa nám už podarilo uzatvoriť 
viaceré zmluvné vzťahy s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. 
Spočiatku vlastníci bytov mali obavy z prechodu správy bytového 
domu k novému správcovi, aj vďaka nekalým informáciám 
adresovaných na našu spoločnosť. Dnes už môžeme povedať, že 
naše obchodné meno sa dostalo do povedomia nielen občanom 

Kysuckého Nového Mesta a jej 
blízkeho okolia a preto sme sa 
rozhodli poskytovať služby aj 
im.  V niektorých prípadoch sa 
obracajú na nás aj vlastníci bytov 
a nebytových priestorov individuálne 
o pomoc. Snažíme sa im pomôcť 
pri riešení problému, resp. podať 
výklad k zákonu č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších 
predpisov jednoduchším spôsobom, 
aby aj bežný človek pochopil, čo 
má zákon na mysli.  Vlastníci bytov 
a nebytových priestorov, ktorí 
majú záujem o zmenu správcu ich 
bytového domu, sa môžu kedykoľvek 
obrátiť na nás, či už telefonicky, 
e-mailom alebo osobnou návštevou 
v sídle našej spoločnosti, kde im 
vysvetlíme jednotlivé kroky pre 
zmenu správcu. Tieto informácie sme 
už čitateľom poskytli v Kysuckom 
Žurnále – október 2015.

o S účinnosťou od 1.1.2016 vstúpil do platnosti zákon č. 
246/2015 Z. z. - Zákon o správcoch bytových domov a o zmene 
a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov, môžete nám bližšie vysvetliť, čo 
ustanovuje tento zákon?
- Tento zákon ustanovuje podmienky výkonu činnosti správcov, 
ktorí spravujú bytové domy a ktorými sú:
ZÁPIS V ZOZNAME  - Správca musí byť zapísaný v zozname 
správcov a spĺňať podmienky na výkon tejto činnosti podľa tohto 
zákona. 
ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ SPRÁVCU – Správca musí mať odbornú 
spôsobilosť alebo musí mať aspoň jedného zodpovedného 
zástupcu s odbornou spôsobilosťou.
LEHOTA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPOSOBILOSTI ČINNÉHO 
SPRÁVCU – Správca, ktorý spravuje bytové domy, musí splniť 
podmienky tohto zákona pre výkon činnosti najneskôr do 31. 
decembra 2017.
KANCELÁRIA SPRÁVCU – Správca je povinný na účely uplatňovania 
práv vlastníkov mať zriadenú kanceláriu, riadne ju označiť 
obchodným menom a označením „Správca bytových domov.“ 
Kancelária musí byť otvorená pre vlastníkov najmenej dva pracovné 
dni v týždni a minimálne štyri za sebou idúce hodiny. 
POISTENIE SPRÁVCU – Správca je povinný mať uzavreté poistenie 
zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone 
správy podľa osobitného predpisu, v rozsahu primeranom počtu 
spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom 
správy. 
V súčasnosti naša spoločnosť zamestnáva odborne spôsobilú osobu 
pre správu bytových domov a robí kroky pre zápis spoločnosti do 
zoznamu správcov. 
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Vlastníci bytov a nebytových priestorov mnohokrát nevedia, aké sú zásady pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov a koľko hlasov je 
potrebných k prijatiu uznesenia. Preto sme sa rozhodli im pomôcť a v nižšie uvedenej tabuľke predkladáme zjednodušený prehľad:

P.č. Predmet hlasovania Potrebná účasť vlastníkov 
na uznášaniaschopnosť

Potrebné kvórum na 
schválenie

Poznámka

1. Hlasovanie o zmluve o úvere 
a o každom dodatku k nej

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP v 
dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

2. Hlasovanie o zmluve 
o zabezpečení úveru 
a o každom dodatku k nej

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP v 
dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

3. Hlasovanie o zmluve o nájme 
a kúpe veci, ktorú vlastníci 
užívajú s právom jej kúpy po 
uplynutí dojednaného času 
užívania a o každom dodatku 
k nej

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

4. Hlasovanie o zmluve 
o vstavbe alebo nadstavbe 
a o každom dodatku k nej
*ak sa rozhoduje 
o nadstavbe alebo vstavbe 
v podkroví alebo povale

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.
*zároveň aj súhlas všetkých 
vlastníkov bytov a NP na 
najvyššom poschodí

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

5. Hlasovanie o zmene účelu 
užívania spoločných častí 
domu a spoločných zariadení 
domu

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

6. Hlasovanie o zmene formy 
výkonu správy

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovalo aspoň 2/3 všetkých 
vlastníkov bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

7. Hlasovanie o prevode 
spoločných častí, spoločných 
zariadení domu alebo 
priľahlého pozemku

Všetci vlastníci bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovali všetci vlastníci bytov 
a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

8. Hlasovanie o zmluve 
o výkone správy a jej zmene 
alebo zániku
*vždy sa rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou 
všetkých vlastníkov bytov 
a NP v dome

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze, ak je prítomná 
aspoň nadpolo-  vičná väčšina 
všetkých vlastníkov bytov a NP 
v dome.

9. Hlasovanie o výpovedi zmluvy 
o výkone správy
*vždy sa rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou 
všetkých vlastníkov bytov 
a NP v dome

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze, ak je prítomná 
aspoň nadpolo-  vičná väčšina 
všetkých vlastníkov bytov a NP 
v dome.

10. Hlasovanie o návrhu na 
vykonanie dobrovoľnej 
dražby bytu a NP v dome na 
uspokojenie pohľadávok
*vždy sa rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou 
všetkých vlastníkov bytov 
a NP v dome

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina všetkých vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze, ak je prítomná 
aspoň nadpolo-  vičná väčšina 
všetkých vlastníkov bytov a NP 
v dome.

11. Hlasovanie o výške preddavku 
do fondu prevádzky, údržby 
a opráv

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Nie je možné hlasovať hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

12. Hlasovanie o výbere 
dodávateľa služieb a tovaru

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

pokračovanie na str. 14.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 13



13. Schválenie finančného 
limitu pre zástupcu 
vlastníkov, s ktorými je ZV 
oprávnený disponovať

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

14. Hlasovanie o nájme 
spoločných častí 
a spoločných zariadení 
domu, ak sa nevyžaduje 
rozhodnutie o zmene 
účelu užívania (na 
nepodnikateľské účely)

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

15. Schválenie plánu 
opráv financovaných 
z prostriedkov FPÚaO

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

16. Schválenie pravidiel pre 
rozpočítanie množstva 
tepla na vykurovanie a na 
prípravu TÚV (spôsob 
rozpočítania nákladov,...)

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

17. Schválenie čerpania 
prostriedkov z FPÚaO

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

18. Schválenie odmeny 
zástupcu vlastníkov

2/3-ová väčšina všetkých
vlastníkov bytov a NP 
v dome

Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných vlastníkov 
bytov a NP v dome.

Ak nie je schôdza uznášania 
schopná, rozhoduje sa hodinu po 
začatí schôdze nadpolovičnou 
väčšinou prítomných.

PÍSOMNÉ HLASOVANIE:
Ak  sa písomným hlasovaním rozhoduje o predmete, ktorý je uvedený v bodoch 1.-6. tabuľky, na prijate rozhodnutia je potrebný súhlas 
2/3 väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa písomným hlasovaním rozhoduje o predmete, ktorý je 
uvedený v bode 7. tabuľky, vyžaduje sa súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vo všetkých ostatných prípadoch 
písomného hlasovania 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. 

otázky: Kysucký Žurnál

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Dajte si svoje auto skontrolovať a opraviť u odborníka...

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
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Hendikepovaní, ak chcú študovať a reálne fungovať, nebyť na 
obtiaž iným, to majú na Slovensku veľmi ťažké. Zmení sa to 
niekedy? Aj hendikepovaná Dominika z Martina si týmito 

ťažkými skúškami prešla a prechádza..., skúsme jej pomôcť...

Keď nás postretne problém, alebo nejaká 
kríza, kolízia vzťahov, myslíme si, že 
naše trápenie je najväčšie, nič horšie už 
neexistuje, alebo naopak – z maličkostí 
robíme „vedu“ a problém zbytočne 
nafukujeme. Pritom okolo nás žijú ľudia, 
ktorí skutočne prežívajú vážne traumy, 
nešťastia, starosti, ktoré sa nikdy nekončia 
– alebo ich trápia choroby, či zdravotné 
obmedzenia, ktoré si ani nevieme predstaviť, 
že by sa nám stali. Že – ako by sme ich 
riešili a vstrebávali my? Častokrát berieme 
život a zdravie ako samozrejmosť...., danú 
a prirodzenú. Ale nie je to tak. Je to skutočne 
DAR od BOHA a treba si ho vážiť a byť 
vďačný za zdravý a aktívny život – lebo ak 
ho stratíme, až vtedy zistíme a uvedomíme 
si jeho skutočnú hodnotu. Aj to, že spomedzi 
všetkých hodnôt je zdravie tá najdrahšia 
a najvyššia hodnota.
RNDr. Tatiana Matáková, PhD. by vedela 
a vie o tomto veľa povedať, pretože si veľa aj 
s dcérkou Dominikou zažila, prežila a vie, že 
ani nasledujúci život nebude bezproblémový. 
Načrime do jej príbehu, resp. do životného 
príbehu jej dcérky Dominiky, ktorý nám 
vyrozprávala. 
RNDr. Tatiana Matáková, PhD. 
pochádza  z Bánoviec nad Bebravou, 
kde po absolvovaní základnej školy 
a gymnázia nastúpila na štúdium na 
Prírodovedeckej fakulte UK, odbor 
Biochémia, ktorú ukončila v roku 1989. 
Do práce následne nastúpila do SAV, kde  
pracovala až do roku 1993, do narodenia 
dcéry. V roku 1990 si urobila doktorát 
z odboru klinická biochémia. Po materskej 

dovolenke nastúpila do zamestnania na 
Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave 
ako vysokoškolský pedagóg a tu pracuje 
dodnes. Najskôr to bolo na Ústave 
lekárskej farmakológie, neskôr na 
Ústave lekárskej biochémie. V roku 2009 
ukončila doktorandské štúdium v odbore 
lekárska biochémia. Okrem pedagogickej 
činnosti sa venuje vedeckej práci 
predovšetkým v oblasti onkologických 
ochorení. Skrátka inteligentná, 
rozhľadená a podľa názoru ľudí, ktorí ju 
poznajú, aj veľmi milá dáma, ktorá však 
prežíva naozaj veľmi zložitý život. 

Hovorí RNDr. Tatiana Matáková, PhD.:
- Dcéra Dominika sa narodila v máji 
1993 v Bratislave, v 29. týždni tehotenstva 
s pôrodnou hmotnosťou 1000 g. 10 
týždňov bola v inkubátore na detskej 
klinike na Bezručovej ulici, kam bola 
prevezená po pôrode z nemocnice na 
Kramároch, kde som za ňou chodila 
niekoľkokrát denne, nakoľko mamičky 
nemohli byť hospitalizované v nemocnici 
pri deťoch pokiaľ nekojili. Na tretí deň po 
pôrode mi oznámili, že dcéra mala v noci 
nejaký problém. To, že to bolo krvácanie 
do mozgu, sme sa dozvedeli až po 
niekoľkých týždňoch od neurológa s tým, 
že ide o malú chybičku. Ako 6 mesačná 
dcéra absolvovala prvú operáciu hernie 
v Bratislave. Pravidelne sme dochádzali 
do Bratislavy k neurológovi, očnému 
lekárovi a kardiológovi. Postupne, ako 

dcére pribúdali mesiace, sa upresnila aj jej 
diagnóza: detská mozgová obrna, spastická 
kvadruparéza, s odporučením rehabilitovať, 
rehabilitovať, rehabilitovať. Ako všetci 
rodičia, aj my sme sa snažili robiť všetko 
podľa možností aké na Slovensku boli. V roku 
1996 sme sa presťahovali do Martina, kde 
manžel dostal prácu. Zmenili sme lekárov 
a dcéra začala navštevovať detské denné 
sanatórium, ktoré bolo v tej dobe veľmi 
dobre vybavené a dcére bola poskytovaná 
rehabilitácia na veľmi dobrej úrovni (Vojtova 
metóda, hydroterapia, magnetoterapia, 
laserterapia). V tomto období predškolského 
veku sme iniciovali založenie občianskeho 
združenia Motýľ, kde sme sa s vervou pustili 
do získavania finančných prostriedkov 
a organizovania aktivít pre zdravotne 
znevýhodnené deti. Pravidelne sme chodili 
na plaváreň s účasťou rehabilitačnej sestry, 
v spolupráci so Základnou umeleckou školou 
v Martine sme pre tieto deti otvorili triedu 
so zameraním na ergoterapiu pod vedením 
špeciálnej pedagogičky a výtvarničky, 
otvorili sme hipoterapiu a kanisterapiu. 
Bolo to veľmi náročné, ale aj nádherné 
obdobie. Počas predškolského veku sme 
absolvovali prvú kúpeľnú liečbu v Kováčovej 
a následne sme sa dozvedeli o veľmi dobrých 
výsledkoch rehabilitačnej liečby v Pető 
Inštitúte v Budapešti, tak sme začali zháňať 
financie, aby sme tam s dcérou mohli ísť. Za 
výdatnej a obetavej pomoci rodiny, darcov 
a zorganizovaní dvoch koncertov a aukcie 
výtvarných diel od našich priateľov sa nám 
podarilo absolvovať štyri rehabilitačné 

pobyty v Budapešti, kde Dominika urobila 
prvé krôčiky, najskôr medzi bradlami a po 
ostatnom pobyte aj na trojbodových barlách. 
Po prvom rehabilitačnom pobyte v Budapešti 
sme v jednej izbe urobili telocvičňu 
s pomôckami, ktoré používala v Budapešti, 
aby sme mohli kontinuálne rehabilitovať aj 
doma. Takže v detskej izbe sme mali rebriny, 
špeciálny stôl, stoličky a stolčeky a v obývačke 
bradlá na chodenie.   Už z popisu vyplýva, 
že sme mali veľmi bohatý program a snažili 
sme sa zmysluplne využiť každý jeden deň 
a tešili sme sa z každého aj toho najmenšieho 
úspechu. V ostatný rok pred nástupom do 
školy prišli ďalšie problémy: ako to vyriešime 
so školou, keďže v Martine nebola základná 
škola, ktorá by sa špecializovala na integráciu 
zdravotne znevýhodnených detí. Tak som 
sa do toho pustila. S podporou odboru 
školstva v Martine sme vytypovali školu, 
ktorá by mala najvhodnejšie podmienky pre 
bezbariérovosť a súčasne aj odborné zázemie. 
S podporou a pomocou pána riaditeľa zo 
Základnej školy na Hurbanovej ulici sa nám 
podarilo za rok pripraviť školu na integráciu, 
urobili sa bezbariérové úpravy (vchod do 
školy, prahy, bezbariérová toaleta), prijal 
sa špeciálny pedagóg a našťastie škola mala 
aj školskú psychologičku, ktorá s deťmi 
pravidelne pracovala a poskytovala terapiu 
EEG Biofeedbacku). V priebehu dvoch rokov 
sme vybudovali a zariadili aj malú telocvičňu, 
kde chodila rehabilitačná sestra s deťmi 
cvičiť namiesto telesnej výchovy. Počas tohto 
obdobia Dominika absolvovala ďalšie dve 
ortopedické operácie na šľachy; jednu na 
Slovensku v Žiline a druhú v Česku v Brne. 
Nanešťastie, po týchto operáciách aj napriek 
intenzívnej rehabilitácii, sa Dominika už na 
barle nepostavila.“
***
Po skončení základnej školy museli rodičia 
s dcérou riešiť ďalší problém, kam na 
strednú školu. Nakoľko Dominika je veľmi 
šikovné dievča, a chcela študovať a študovať, 
voľba padla na gymnázium. Nanešťastie 
v Martine ani v blízkom okolí nie je žiadne 
gymnázium, ktoré by mohol navštevovať 
človek na vozíku, všade schody, schody 
a bariéry, nikde žiaden výťah! Takže nič 
neostávalo, len ísť na jediné gymnázium na 
Slovensko pre telesne postihnuté deti - do 
Bratislavy na Mokrohájskej ulici. Nebudeme 
popisovať obrovské problémy, ktoré mali 
rodičia s umiestnením  Dominiky v DSS. 
Bolo to naozaj vyčerpávajúce, stresujúce, 
finančne a časovo nesmierne náročné. 
***
Hovorí Tatiana Matáková – matka:
- Vtedy som mala pocit, že nežijem na 
Slovensku, ale v štáte Žilinský samosprávny 
kraj a Bratislava je ďalší štát. Tieto štyri 
roky štúdia v Bratislave boli pre nás zatiaľ 
asi najnáročnejšie, dcéra si tam nevedela 
zvyknúť a veľmi tým psychicky trpela. Ona 
tam a ja doma. Každý piatok som išla pre ňu 
a v nedeľu som ju tam viezla naspäť. Bolo 
to nielen psychicky ale aj fyzicky a finančne 
náročné, ale nakoniec sa štúdium podarilo 
ukončiť maturitou. 
Následne prišla ďalšia rana do života 
pani Matákovej – rozvod, ktorý veľmi 

Dominika Matáková v detstve
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vážne zasiahol do ďalšieho priebehu 
života oboch, lebo obe ostali odkázané 
iba samé na seba. Napriek tomu 
sa nevzdávali, pretože Dominika 
preukazuje abnormálne silný vzťah 
k životu, k sebarealizácii a začali 
riešiť spolu výber vysokej školy. Keďže 
Dominika má doslova vycibrený 
vzťah k literatúre a k jazykom, tak 
začali hľadať odbor, ktorý by ju bavil 
a samozrejme, s ktorým by pri jej 
zdravotnom znevýhodnení, našla aj 
uplatnenie na trhu prácu. Vybrala si 
odbor Editorstvo a vydavateľská prax 
na Filozofickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Nakoľko 
škola nie je bezbariérová a nemala prvé 
dva roky ani bezbariérovú toaletu, denné 
štúdium pre Dominiku neprichádzalo 
do úvahy a keďže nebola možnosť ani 
ochota nejakej formy individuálneho 
štúdia, tak  nakoniec si musela zvoliť 
externé platené štúdium, čo znamenalo 
opäť pravidelné vozenie a cestovanie 
do Nitry cez víkendy. Dominika začala 
chodiť aj na denné štúdium na odbor 
Verejné zdravotníctvo na JLF UK, ktoré 
však musela ukončiť po prvom roku 
štúdia z dôvodu nemožnosti sa dostať do 
školy. Momentálne Dominika ukončila 
bakalárske štúdium. Nanešťastie pre ňu, 
nemôže v štúdiu pokračovať, nakoľko 
externú formu magisterského štúdia 
v tomto odbore v nasledujúcom školskom 
roku neotvárajú. Takže sa rozhodla, 
že rok počká, aby mohla pokračovať 
vo zvolenom odbore a mať úplné 
vysokoškolské vzdelanie.
***
o Pýtam sa matky RNDr. Tatiany 
Matákovej, ako to vyzeralo vlastne 
s rehabilitáciami Dominiky, veď bez 
nich by dcéra nemohla vôbec fungovať?
- Počas ostatných troch rokov okrem 
štúdia sme opäť riešili možnosti 
rehabilitácie, nakoľko, keď dieťa 
dovŕši 18 rokov, už je všetko inak, 
väčšina programov, nadácií, OZ a NO 
sa zameriava na podporu detí do 18 
rokov. Je veľmi zložité získať finančné 
prostriedky či už na liečenia, rehabilitácie 
alebo zdravotné pomôcky, ktoré ZP 
nehradí vôbec alebo iba čiastočne. Prvý 
rok, ako sa dcéra vrátila z Bratislavy, 
sme začali uvažovať o možnosti vyskúšať 
rehabilitáciu v Adeli centre v Bratislave. 
Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne 
finančne náročný pobyt, nebolo to 
možné zrealizovať okamžite. Našli sme 
si súkromne rehabilitačnú sestru, aby 
s Dominikou pravidelne a intenzívne 
cvičila, nech má rehabilitačná liečba 
čo najlepší efekt. Prvý krát sme išli na 
pobyt v júni 2015 a s výsledkom sme boli 
spokojné.
Samozrejme, od žiadnej liečby pri 
týchto diagnózach očakávať zázraky by 
bolo naivné, ale zlepšenie sa dostavilo a to 
Dominiku veľmi povzbudilo. Nakoniec 
pokračovali v rehabilitácii doma a keďže sa 
odporúča rehabilitačná liečba aspoň 2x do 
roka, tak sa dala aj s mamou Tatianou na 
boj so získavaním finančných prostriedkov. 
Ďalší pobyt v decembri minulého roku 
absolvovali vďaka našetreným financiám 
na bezbariérovú kúpeľňu a šetreniu. Tretí 
krát boli rehabilitovať v júni tohto roku. 
Vďaka možnosti získavať financie z 2% 
z daní prostredníctvom nadácie Adeli, sa im 
podarilo vyzbierať financie na ďalší pobyt 
(aj keď nie v celej sume). Je obdivuhodná 
sila mamy Tatiany, ako morálne aj finančne 
pomáha dcére, čo všetko pre ňu robí, čo 

dokáže, len aby dieťaťu pomohla. To naozaj 
dokáže iba dobrá a psychicky silná matka. 
o Ako sa Vám zmenili priority, pani 
Matáková?
- Ak je v rodine zdravotne postihnuté dieťa, 
život je trochu iný a aj priority a hodnoty v 
ňom. Nakoľko som rozvedená od strednej 
školy dcéry, žijeme samé, takže aj organizácia 
každodenného života je z tohto dôvodu 
náročnejšia. Našťastie dcéra má schválenú 
osobnú asistenciu, takže čas, ktorý som ja 
v práci, je dcéra s osobnou asistentkou a táto 
zabezpečuje jej potreby, kým sa nevrátim 
z práce domov. Zatiaľ nám to celkom dobre 
funguje, aj keď to vyžaduje veľmi striktné 
časové plánovanie.
o Aký je aktuálny zdravotný stav Dominiky?
- Aktuálny zdravotný stav – diagnóza 

rovnaká, ku ktorej sa samozrejme občas 
pridružia nejaké ťažkosti, ktoré vyplývajú 
z primárneho ochorenia a dennodenného 
sedenia na vozíku, ako napr. osteoporóza 
a bolesti kĺbov a chrbtice. Výrazný pokrok 
je určite ten, že po rehabilitáciách je 
Dominika pohyblivejšia, pevnejšia, ľahšie 
sa s ňou manipuluje, začína chodiť na 
špeciálnom chodítku. A v neposlednom 
rade je dôležitá aj jej psychika a pozitívna 
motivácia, ktorá prišla, keď videla 
výsledky. Keď je dieťa malé, robí to, čo 
chcú rodičia, keď je dospelé, musí to 
chcieť predovšetkým ten človek, inak sa 
žiaden úspech konať nebude,“ hovorí 
RNDr. Tatiana Matáková, PhD.. 
***
Dominika chce byť čo najmenej 
odkázaná na iných, chce sa 
plnohodnotne zhostiť života, vedieť 
si aj zarobiť na seba a na normálne 
fungovanie aj keď je hendikepovaná – to 
je naozaj obdivuhodné a oceneniahodné, 
keď to porovnávame so stovkami ľudí, 
ktorým sa nič nechce, ktorí vylihujú 
doma, čakajú na sociálne podpory 
a vyhovárajú sa, hoci sú  úplne 
zdraví, pohybliví a mohli by sa tešiť z 
plnohodnotného života. Aj my v redakcii 
Kysuckého Žurnálu – a určite aj ďalší, 
ktorí si článok prečítajú a sú normálne 
uvažujúci a aktívni ľudia, budú želať 
Dominike zdravie a vyzdravenie, keď by 
to bolo čo i len trochu možné. Je to však 
v rukách Božích, či sa to podarí... Ale 
aspoň zmierniť bolesti a postihnutie sa 
dá, ak spolucítime morálne s človekom, 
podporujeme ho svojou účasťou, 
blízkosťou, nehou a aj aktívne sa mu 
snažíme skvalitniť jeho život. K tomu 
môžeme prispieť všetci, ak len trochu 
chceme. Ak môžete a najmä chcete 
– a cítite, že tým pomôžete šikovnej 
a húževnatej Dominike, tak prispejte, 
vážení čitatelia, na jej liečenie – na 
rehabilitácie, ktoré tak veľmi potrebuje, 
ale sú finančne veľmi zaťažujúce 
a jednoducho na ne s matkou nemá. 
Vopred ďakujeme za celú redakciu 
v mene Dominiky a jej mamy Tatiany. 
Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať 
pomoc my. Príbeh Dominiky však veľmi 
názorne ukazuje, že aj napriek obrovskej 
obetavosti a šetreniu, si samotná matka 
v dnešnej dobe nedokáže poradiť sama, 
ak chce z hendikepovaného dieťaťa 
urobiť plnohodnotného človeka, 
vyštudovaného, ktorý by sa vedel 
postarať o seba, aj keď ona tu raz 
nebude. Preto sú tak potrebné spomínané 
rehabilitácie, aby sa zdravotný stav 
Dominiky darilo udržať aspoň v takej 
forme, aby ona sama cítila, že funguje aj 
bez pomoci iných. 

Svoj príspevok pre hendikepovanú 
Dominiku môžete poslať poštovou 

poukážkou na adresu:
Dominika Matáková

J. Alexyho 2
036 01 Martin

alebo na číslo účtu Dominiky Matákovej: 
SK06 6500 0000 0000 9103 8820. Ako 

poznámku uvádzajte svoje meno a 
priezvisko. Rešpektujeme, ak chcete ostať v 

anonymite.

ĎAKUJEME!
spracovala: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ – 

šéfredaktorka Kysucký Žurnál na základe 
výpovedi zainteresovaných

Dominika zmaturovala...

Promócie
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Na grill party v hostinci U Pražačky sa 
podával 300-kilogramový pečený býk!

V sobotu 13. augusta bolo v Kysuckom 
Novom Meste veselo. Postaral sa o to hostinec 
Jany Pažickej U Pražačky, kde sa mohol na 
grill party do sýtosti najesť a zabaviť skutočne 
každý. A čo sa podávalo ako hlavné jedlo? 
Viac ako 300-kilogramový pečený býk! Tých, 
ktorí o podujatí nevedeli, prilákal zo sídlisk do 
hostinca pestrý hudobný program. Ako prví 
sa predstavili Goralskí heligonkári z Čierneho, 
po nich nasledovala rocková skupina Alfa z 
Nesluše a napokon zahrala hosťom do nálady 
ľudová hudba Marka Krištofíka.  Podujatie 
obohatil aj operný spev Janky Šifrovej, ktorú 
mnohí poznajú zo súťaže Česko Slovensko 
má talent. Na kastingu v roku 2015 ohúrila porotu natoľko, že ju 
poslali priamo do finále a teraz piesňou Ave Maria ohurovala hostí 
U Pražačky. Akcia však nebola usporiadaná len aby sa hodovalo, ale 
aj ako spomienka na predchádzajúceho a, žiaľ, zosnulého majiteľa – 
prevádzkovateľa hostinca Miroslava Cenigu, ktorý by sa 3. augusta 
dožil 42 rokov. „Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na teba 
v našich srdciach ostávajú,“ vyjadrila sa v úvodnom príhovore Jana 

Pažická a následne odovzdala kyticu rodičom 
zosnulého Mirka. Na pamiatku svietila počas 
celého podujatia kamenná holubica, ktorá 
potom „pristála“ na jeho hrobe, kde mu bude 
dávať svetlo aj naďalej.  A prečo sa hostinec 
volá práve „U Pražačky“? Predsa pre špeciálne 
pivo, ktoré tam podávajú! Tradičný pivovar 
v Rakovníku je v Čechách známy svojimi 
kvalitnými značkami Bakalař, Pražačka či 
Černovar.  Nápisom „Dobré pivo z Rakovníka“ 
sa nechváli len tak, veď v roku 2014 získal na 
súťaži v Budejoviciach za svoje produkty až 
päť ocenení a tmavý Bakalář bol dokonca 
vyhlásený za najlepšie pivo Českej republiky. 

Hostinec U Pražačky svoj špeciálny sortiment však naďalej rozširuje. 
Už čoskoro sa chystá podávať doteraz na Slovensku neznámu 
průtahovú borovičku, ktorú mali hostia možnosť prvýkrát ochutnať 
práve na grill party. Dobrá nálada, pohotová obsluha a chutné jedlo 
zabezpečili, že hostia mali o príjemnú sobotu postarané. 

spracovala: Dominika Chrastová

„Povinská Jedenástka“ - IN MEMORIAM Jožka Papána
„Povinská Jedenástka je už tradíciou obce“, povedal organizátor, 
Slavomír Matejčík. 
Tento rok sa konal už jedenásty ročník. Kopali sa 11-tky, v 
ktorých muži bojovali o hodnotné ceny, ktorými tento rok boli 
notebook, horský bicykel, vodeodolný digitálny fotoaparát. 
Avšak tohtoročná 11-tka bola predsa len iná ako tie minuloročné. 
Uskutočnil sa tiež prvý ročník „Detskej Jedenástky“, v ktorej 
hrali deti tiež o zaujímavé ceny. 
„Detská časť povinskej 11-tky zožala úspech, preto sme sa s 
pánom Matejčíkom dohodli, že aj po ďalšie roky bude súčasťou 
povinskej 11-tky,“ dodala poslankyňa Poviny Alena Dudeková. 
Športový deň sa uzavrel diskotékou. Nedeľa patrila futbalovému 
turnaju, ktorý sa už tretí rok hral na počesť nášho kamaráta, 
syna, brata, Jožka Papána. Po spomienke a zapálení sviečok 
na cintoríne organizátor otvoril futbalový turnaj, v ktorom sa 
každoročne stretáva mužstvo Povina, obec Gáň, kolegovia 
policajti a tento rok sa pridalo i mužstvo z Ochodnice. „Úprimne 
by som sa chcela poďakovať p. Matejčíkovi, že akciu každoročne 
organizuje, i všetkým ľuďom či sponzorom, ktorí na akciu prídu, 
strávia s nami krásny víkend a spoločne si s nami uctievajú 
pamiatku tých, ktorí už medzi nami nie sú“, dodala  Alena 
Dudeková. 
Nedeľné popoludnie v Povine spríjemnili speváci Silvia a Peter 
Klimentovci.

- R - 
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Na slovíčko, pán starosta/pani starostka...
Dnes: Mirka Ondreášová, starostka Dolného Vadičova

o Čo je nové vo vašej obci?
„V Dolnom Vadičove sme  počas letných prázdnin zatepleli celú budovu materskej školy, ktorá sa 
nachádza takmer v centre obce. Projektom sme prispeli k rozvoju a zveľadeniu obce.  Investíciu sme 
financovali na základe schválenej žiadosti Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
z Environmentálneho fondu. Materskú školu navštevujú aj deti z okolitých obcí. Ešte sa chcem 
pochváliť, že v areáli materskej školy pribudlo aj nové detské dopravné ihrisko. Dopravné ihrisko 
bude slúžiť deťom na precvičovanie praktických situácií v cestnej premávke. Nadobudnú tak nové 
skúsenosti a vedomosti, potrebné pre život – ako sa správať, byť ohľaduplný a zručný, ako dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky a bezpečnosť na cestách, aby sa nestali obeťami dopravných nehôd. 
Finančné prostriedky na vybudovanie detského dopravného ihriska nám poskytla Nadácia KIA 
Motors Slovakia,“ hovorí starostka obce. 

Konečne sa ruský jazyk opäť vracia vo zvýšenej miere do našich škôl, čo je správne,  
veď ruština je jedným z najrozšírenejších jazykov sveta.

Gabriela Šidlová zo ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste vyhrala v 
celoslovenskej jazykovej súťaži s prednesom ruskej poézie – 1. miesto! 

Vzrast záujmu o cudzie jazyky zaznamenali všetky typy a stupne škôl. Žiaci majú na výber zo všetkých 
svetových jazykov. Veď ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát s človekom. Prešli časy keď angličtina a 
nemčina boli stredobodom záujmu našich žiakov. V súčasnosti sa však francúzština a španielčina nezdajú 
byť až tak veľmi atraktívne, a tiež problémom je aj nedostatok kvalifikovaných učiteľov. V školách je čoraz 
väčší záujem o slovanský jazyk, a tým je ruština. Takmer pred 10 rokmi sa začalo s vyučovaním ruského 
jazyka aj na ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto. 
Po prvýkrát sa škola zapojila aj do jazykovej súťaže pre deti a mládež „Jazykový kvet“. Je to akreditovaná 
súťaž, v ktorej sa súťaží s príspevkami z prevzatej alebo vlastnej tvorby v angličtine, nemčine, ruštine, 
španielčine, francúzštine, taliančine a v slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa člení na vetvu „Poézia – próza“ 
a „Dráma“. Žiačka Gabriela Šidlová z 8.A ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste pod vedením Mgr. Emílie 
Palicovej sa zúčastnila tejto súťaže recitáciou poézie Agnii Barto: Hosť z Ameriky -  v ruskom jazyku. Jej 
prednes zaujal odbornú porotu až na krajskom kole v Žiline. Umiestila sa na prvom mieste. Víťazi krajských 
kôl postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa konalo 13.05.2016 v Trnave. A aj keď to bol piatok trinásteho 
a takmer celý deň pršalo, na nás sa v Trnave usmialo nielen slniečko,ale i šťastie. Gabika aj na tomto kole si 
počínala brilantne. Jej prednes bol sebaistý, bez chýb s presnou intonáciou a zožal vo svojom obore – žiaci 5. 
– 9. ročníka – opäť úspech. Prvé miesto v celoslovenskom kole je pre ňu ako aj ZŠ Nábrežná takmer historický 
úspech. Gabike srdečne blahoželáme a želáme jej ešte veľa takýchto úspechov!

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

Ponúkame široký sortiment obuvi pre deti aj 
dospelých. Špecializujeme sa na kvalitný kožený 

tovar a pri detskej obuvi dbáme na zdravotnú 
nezávadnosť - topánky sú ortopedické. 

Predávame papučky pre deti iba od slovenských 
a českých výrobcov (S Botex, Rak, Fare, Protetika) 

Vždy radi poradíme so správnym výberom 
obuvi. Na požiadanie premeriame chodidlo a 

určíme správnu veľkosť. 

Už aj 
ďalšia 

predajňa na 
Belanského 2724 

/pri poliklinike v Kysuckom Novom Meste

Objednávky prijímame aj cez telefón 
alebo e-Shop www.obuvjanel.sk.  Zasielame tovar aj do zahraničia.

- R - 

- R - 
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Veterinárna ordinácia MVDr. Janky Tunegovej 
v Kysuckom Novom Meste funguje už ôsmy 
rok, a to je aktuálny čas na krátky rozhovor, 
bilanciu. 
o Ako sa rozrástla Vaša klientela?
Odpovedá MVDr. Janka Tunegová:
- Na začiatku samozrejme, klientela sa  budovala 
pomaly, skôr boli pacienti akútni, majitelia 
vyhľadávali pomoc len keď už bolo zvieratku 
veľmi zle. Teraz sa samozrejme naučili využívať aj 
prevenciu, prípadne nečakajú, kým sa zdravotný 
stav zhorší. Zaujímajú sa aj o poradenstvo pred 
kúpou zvieratka, prípadne prídu na preventívnu 
prehliadku hneď po kúpe zvieratka. To im niekedy 
veľmi pomôže a ujasnia si, čo obnáša vlastniť 
a starať sa napr. o psíka. Určite sa majitelia 
časom naučili a snažia sa nepodceňovať rôzne 
zdravotné problémy v rôznych vekových štádiách 
psa. Samozrejme, stále je veľa nezodpovedných 
majiteľov, ktorí problém dostatočne skoro 
neriešia. 
o Ľudia sa radi vracajú tam, kde im bolo 

vyhovené a boli spokojní – také chýry idú 
o Vašej veterinárnej ordinácii, určite Vás to 
teší a povedzte sama, či sa vlastne naplnili 
aj Vaše plány o tom, ako má ordinácia 
fungovať...? 
- Človek je vždy rád, ak dokáže pomôcť 
a v rámci možností nájsť spôsob riešenia 
problémov.  Vždy sa snažím nájsť pre majiteľa 
čo najvhodnejšie riešenie na zvládnutie 
zdravotného problému jeho zvieratka. Určite 
je tam potrebná dôvera a spolupráca majiteľa. 
Tak isto veľmi cítiť, že táto práca je aj práca 
s ľudmi všeobecne. Neraz musíme zvažovať 
rôzne úkony najmä kvôli finančnej náročnosti 
zákroku, čo je určite obmedzujúce.

o Slováci skôr kritizujú a frflú, málo vedia 
poďakovať, stretli ste sa s otvorenou vďakou 
a vďačnosťou u klientov? 
- Ľudia vedia poďakovať, len čo ma osobne vždy 
často a najviac prekvapuje je to, že odvďačia sa 
najmä starší ľudia, prípadne naozaj tí, ktorí sami 
majú málo a ešte sú ochotní za zvieratko minúť 
viac prostriedkov ako sami na seba.
o Keď by ste sa znovu rozhodovali, zasa by ste 
chceli byť veterinárkou?
- Tak táto práca a povolanie je už spôsob života, 
ktorému neraz musia ustúpiť iné     záujmy, 
voľný čas alebo dovolenka... Určite, ak človek 
nemá k medicínskej práci vzťah, tak by takéto 
zamestnanie robiť nemohol. Nie vždy je 
to jednoduché, nedá sa po ordinačných 
hodinách zabuchnúť dvere, vypnúť telefón 
a nerozmýšľať. Človek stále niečo rieši a musí 
mať trpezlivosť, neraz majitelia volajú aj o pol 
noci, keď majú nejaký problém. Takže táto 
práca je aj zodpovednosť za týchto ľudí, čo 
je oveľa ťažšie ako ošetriť zviera. Inokedy 

musím mať pevné nervy na zvládnutie stresových 
situácií, prípadne s kľudom dokázať stále dookola 
vysvetľovať. 
o Je leto, horúčavy, čo radíte všetkým 
majiteľom zvierat?
- Leto je ťažším obdobím nielen pre ľudí, 
ale rovnako pre zvieratá. Trpia najmä staršie 
obéznejšie, prípadne chronicky choré zvieratá. 
Určite v období najväčších horúčav nie je vhodné 
pohybovo preťažovať zviera. Lepšie je nechať 
ho oddychovať, s možnosťou úkrytu v tieni. 
Stály prístup k pitnej vode je samozrejmosťou. 
Je vhodné upraviť aj režim kŕmenia a venčenia. 
Zvýšená starostlivosť je nutná aj o kožu, srsť, 
pazúrky, oči, uši. Keďže v lete sa vyskytuje oveľa 
viac parazitov, je nutná aj kvalitná antiparazitárna 
ochrana. Ľudia majú tendenciu v najväčších 
horúčavách dávať rýchlo strihať a kúpať psov, čo 
taktiež nie je z hľadiska termoregulácie zvieratka 
veľmi vhodné.
o Podľa Vašej skúsenosti, môžete potvrdiť, že 
zviera je obrazom svojho pána...?
- Tak podľa množstva rôznych majiteľov, ktorí 
prichádzajú do ambulancie, môžem potvrdiť, že 
častokrát sa psík majiteľovi veľmi podobá. Nielen 
zjavom a výzorom, ale aj správaním, emóciami 
a zlozvykmi.  Veľakrát psík veľmi reaguje na 
správanie sa a pocity majiteľa. 

otázky: Kysucký Žurnál

Veterinárna ambulancia MVDr. Janky Tunegovej  
v Kysuckom Novom Meste patrí medzi 

najnavštevovanejšie a obľúbené u klientov.

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

Nosiť, či nenosiť v lete spodnú bielizeň (nohavičky)?
Gynekológ doporučuje – radšej nosiť.

Dosť sa hovorí o letnom období a o plesniach..., zápaloch, ochoreniach pohlavných orgánov..., sparená koža na 
genitáliách, na vnútorných stranách stehien..., je to nepríjemné, najmä svrbenie, keď sa pridruží aj nejaký ten 
výtok. Často som sa stretla s tým, že ženy a dievčatá v lete nenosia nohavičky..., chodia tzv. naostro... Je to vhodné 
z medicínskeho pohľadu? Ale z toho estetického, hygienického – to moc neuznávam. Zvlášť, ak je dotyčná dáma 
celý deň medzi ľuďmi.... Predsa len aj keď si utrie pohlavné orgány, či zadok – po potrebe čo to ostáva a dostane 
sa to aj na šaty. A nemáme možnosť vždy sa opláchnuť po potrebe. Aký je Váš názor....? Čo doporučujete Vy – ako 
odborník?

Odpoveďou akceptovať, či neakceptovať  tento 
„letný model - oblečenia ženy  naostro“ navádza 
v prvom rade zamyslieť sa nad významom a 
potrebou ženy nepoužívať spodnú bielizeň v 
bežnom pracovnom a spoločenskom kontakte.
Nemyslím, že v bežnom - dennom, pracovnom 
a spoločenskom dianí ženy je to módne, či 
moderné. Spektrum, kvalita a módne zakrývajúci 
rozsah - súčasne využívanej spodnej bielizne 
u ženy poskytuje tie najširšie možnosti ich 
využívania pre všetky chvíle činnosti ženy počas 
dňa.
Kvalitná moderná spodná bielizeň u ženy 
dolaďuje významne estetiku ženského tela, ale 
predovšetkým kontaktovo izoluje vonkajšie 
genitálie, ako i konečník od vonkajšieho 
prostredia, čo je už medicínsky prínos ochrany 
ženy od kontaktu s vonkajším prostredím. 
Samozrejme aj z pohľadu druhej „strany mince” 

pôsobenia výlučkov a sekrétov na ostatne okolie 
- pri zlyhaní regulačných mechanizmov /moč, 
stolica, sekréty z pošvy.../ má prínos spodnej 
bielizne jasný význam.
Ani miera kvality sociálnych zariadení, toaliet 
nezaručí „úplne bezpečie” kvalite intímnej 
hygiene u ženy - bez spodnej bielizne. Naviac 
veľakrát sme svedkami potreby využívania 
špeciálnych vložiek v intímnej hygiene ženy  
počas dňa, aj mimo menštruačného krvácania.
Názor letného oblečenia, ako aj využívania 
kvality spodnej bielizne v období horúcich dní 
leta,  je prísne individuálny, ale v každom prípade 
je  správne - medicínsky - akceptovať  ochranu 
svojho tela.
Som zástancom skôr využívania nielen 
estetických modelov oblečenia u žien v letnom 
období, ale využívania aj naturálnej medicíny 
v potrebe ochrany intímnych partií u ženy /

podporné krémy, ochranné vložky../ pred 
nebezpečím kontaktu s vonkajším prostredím 
proti vzniku alergii, zápalov, diskomfortnej 
arómy.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 
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Čoraz častejšie nás 
trápia povodne 
v našom okolí, 
najnovšie som sa 
stala obetou aj 
ja... Začala som 
dávať do poriadku 
priestor okolo 
dostavaného 
domu, nakúpili 
sme rastliny, kríky, 
tujky, stromčeky, 
kvety..., objednala 

som si služby profesionálnych záhradníkov, 
ktorí mi pozemok upravili do požadovaného 
obrazu. Nakoniec prišla obrovská búrka, 
následne druhá a prakticky celý pozemok 
nám vytopilo, poškodilo aj dom (ale ten mám 

poistený).... Škoda na pozemku a porastoch 
okolo domu, a tým aj na práci záhradníkov 
predstavuje okolo 3000€. Chcem sa opýtať, 
či je možné poistiť aj záhradu okolo domu, 
vrátane porastov, kvetov, stromov, trávnika, 
ako a do akej miery? Podľa všetkého sa poistka 
na dom zrejme na pozemok nevzťahuje, alebo 
predsa? Ďakujem za radu. 

Veľmi rada by som nášmu čitateľovi dala pozitívnu 
odpoveď, ale bohužiaľ, predpoklad bol správny.  
V Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna  Insurance  
Group,  sa  riziko povodeň  a záplava, vzťahuje 
na poistenie hlavných budov, vedľajších budov, 
ostatných stavieb a zariadenia domácností . 
Všeobecne platí, že nie je možné poistiť pozemky,  
porasty a plodiny.

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

Nie všetko sa dá poistiť!

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

Pred 5 rokmi som 
sa nasťahovala 
k priateľke, s 
ktorou tvoríme 
pár (lesbický). 
Urobila som tak 
preto, lebo ona 

povedala, že načo máme platiť dva 
byty, keď žijeme spolu. A tak som sa k 
nej nasťahovala a svoj byt som predala. 
Žiaľ, pred rokom nám to spolu prestalo 
klapať a asi pôjdeme od seba. Ja mám 
však na byte partnerky nahlásený trvalý 
pobyt a aj som do tohto bytu investovala 
veľa peňazí na prerábku. Priateľka však 
nechce o vyplatení ani počuť a doslova 
ma vyhadzuje von s tým, že vraj mi sama 
zruší trvalý pobyt, keď nevypadnem. 
Ako sa dá v danej situáciu právne brániť? 
Nemám doklady o investovaní do bytu, 
lebo som použila vlastné našetrené 
peniaze, účtenky som neodkladala, 
priznám sa že som si nemyslela, že by 
sa situácia mohla takto vyhrotiť  a aj na 
bývanie som partnerke automaticky 
prispievala z výplaty polovicou, ale opäť 
bez dokladov. Ďakujem za radu.
Situácia, ktorú uvádzate, je veľmi 
komplikovaná. Tomuto problému ste sa 
mohli vyhnúť, keby ste o právnu radu 
požiadali pred nasťahovaním k priateľke, 
resp. pred predajom Vášho bytu a nie až ex 

post, keď nepriaznivý následok nastal.  
Vtedy by sme Vám napríklad poradili, 
že by bolo pre Vás výhodnejšie Váš byt 
prenajať a nie predať, ďalej aby ste si 
odkladali všetky doklady o investovaní 
finančných prostriedkov do rekonštrukcie 
bytu priateľky, príp., aby ste si dali urobiť 
znalecký posudok pred nasťahovaním do 
jej bytu, aby bolo v súčasnosti jednoduchšie 
preukázať zhodnotenie priateľkinho bytu 
financované z Vašich úspor a finančných 
prostriedkov. Ďalej ste nevyužila ani 
možnosť zriadenia si vecného bremena, 
spočívajúceho v práve doživotného bývania 
a užívania  bytu.
Ako uvádzate, vaša priateľka nechce 
o vyplatení finančných prostriedkov, 
ktoré ste do jej bytu investovali, ani 
počuť, máte možnosť brániť sa súdnou 
cestou s tým, že môžete žiadať vydanie 
bezdôvodného obohatenia, čo však 
budete musieť preukázať svedkami, 
písomnými dokladmi, ako napr. aj 
výpismi z Vášho účtu a podobne, ak je to 
možné, čím preukážete, že ste 
finančnými 
prostriedkami 
disponovali a tieto 
ste investovali do 
priateľkinho bytu, príp. 
predložiť znalecký 
posudok, ktorým 

preukážete zhodnotenie bytu. 
Inštitút bezdôvodného obohatenia upravujú 
ustanovenia § 451/ a nasl. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení s tým, že musíte 
zachovať 2-ročnú premlčaciu dobu, ktorá 
začína plynúť odo dňa, keď sa oprávnený 
dozvie, že došlo k bezdôvodnému 
obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
Pokiaľ sa týka trvalého pobytu, vlastník 
bytu môže zrušiť trvalý pobyt inej osobe, 
ktorá v byte býva bez právneho titulu 
(napr. písomná nájomná zmluva) v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 253/1998 
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky v platnom  znení, takže aj v tomto 
prípade je Vaša situácia nepriaznivá.
Na základe skutočností, ktoré uvádzate 
v otázke, mám za to, že pokiaľ nedôjde k 
dohode medzi Vami a Vašou priateľkou 
o finančnom vyrovnaní, budete musieť 
riešiť celú záležitosť súdnou cestou. Pokiaľ 
si uplatníte svoje nároky súdnou cestou, 
vzniknú Vám ďalšie náklady, spojené so 
súdnym konaním a právnym zastúpením.

Aj keď je na začiatku veľká láska, na jej konci môžete 
vďaka slabej obozretnosti odísť s holým zadkom...

§ § § ... Právna poradňa ... § ... 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

Najvýhodnejšia regionálna 
inzercia je v Kysuckom Žurnále! 

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

Presne  cielená  inzercia 
na  Vašich  zákazníkov !
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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

Poistenie, Sporenie, Bývanie
 * * * * * 

Stále pokračujú 
výhodné medziúvery s úrokovou 

sadzbou len 1,99% 
- s garanciou 5 rokov.

Vieme pomôcť vyriešiť Vaše 
požiadavky, aj bez dokladovania 

výšky príjmu

Wüstenrot je nielen poisťovňa, je aj sporiteľňa

Exkluzívny salón 
Dream HAIRS ponúka 

exkluzívne 
predlžovanie vlasov 
systémom „eurolocky“ 
a „nanoring“.
Idete na ples, 
zábavu, spoločenské 
stretnutie?
Možnosť prenájmu 
pramienkov vlasov 
Byť krásnou a žiadúcou je nielen 
právo, ale povinnosťou každej 
modernej ženy!

Ul. 1.mája 276, Kysucké Nové Mesto

0915 853 672

Od septembra ponúkame zákazníkom zimný cesnak a cibuľu 
na sadenie. A aj jesenné cibule kvetov (krokusy, hyacinty, 
ľalie.....)

Nezabudnite v septembri hnojiť trávniky a okrasné 
dreviny jesennými hnojivami. Tieto máme v ponuke v tekutej 
alebo granulovanej forme. Taktiež si nezabudnite vyvápniť pôdu. 
Ponúkame vápno 5kg za 2,11€, alebo 35kg za 3,50€. 
Od 15. októbra sa začnú predávať ovocné stromy a kriky. (jablone, 
hrušky, slivky, čučoriedky, ríbezle, maliny....) 

Upozorňujeme zákazníkov, že do 10. septembra berieme objednávky 
na stromy, ak chce zákazník niečo špeciálne. A samozrejme, naša 
predajňa bude ponúkať kahance a kvety na sviatok Všetkých svätých.

Horčica 1kg - 1,60€
Univerzálna zemina 50l - 4€
Rašelina 20l - 1,80€
Zemina na čučoriedky 50l - 5€
Borovicová kôra 80l - 4,50€
Dekoračná štiepka 50l - 7,60€Je

se
n

n
á 

ak
ci

a!

Adriana Slováková
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w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

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

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Už 25 rokov 

na trhu

Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

Ponúkame 
už aj pomníky!

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

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

MÄSO
ÚDENINY

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

otváracie hodiny:
ut.-st. 700 - 1600 hod.
piatok 700 - 1700 hod.
sobota 630 - 1200 hod.

Kvalitné a čerstvé mäso od Marcela!


