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už 10 rokov!

- Dôstojná posledná 
rozlúčka 

- Ľudský prístup  
k zákazníkovi

- Vysoká kvalita 
služieb za dobrú cenu

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 

„My si zákazníka vážime a robíme pre neho tak, 
ako by sme to robili pre svoje rodiny...“

Novým šéfom Okresného 
úradu v Kysuckom 

Novom Meste je Mgr. 
Stanislav Kozina, str.4.

Vajčovky si vyspievali 
zlaté pásmo, str.6.

„Neverte reklame, ktorá 
tvrdí, že ústna voda – 
bez použitia kefky, Vám 
dokonale vyčistí zuby“, 
hovorí Renata 
Kastanarasová, 
odborníčka na dentálnu 
hygienu z Kysuckého 
Nového Mesta., str.12.
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► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. 
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie 

svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, 
organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou 

zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb, 
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý 

subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  
Odporúčaná cena výtlačku predajcom: 0,50 € - dvojmesačník, toto číslo vyšlo 31. októbra 2016.

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com - dvojmesačník - ročník X.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 
spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností kysuckého regiónu

Nemáme u nás domyslenú filozofiu a samotný zákon... 
čo s úplatnými funkcionármi, politikmi a štátnymi 
zamestnancami, ktorí si urobili zo štátu dojnú  kravu 
a súkromné podnikanie...? Na Slovensku je to tak, že 
aj keď je previnenie politikov viditeľné už  aj slepému 
– dotyčný sa stále necíti byť vinný – lebo tvrdí, že 
platí prezumpcia neviny. Pritom vo vyspelom štáte a 
civilizácii, resp. keď inak nezvláda svoju prácu, rezort, 
tak odstúpi z funkcie. U nás nie a nie... Dokonca sa 
vymýšľajú historky o výhodnosti uskutočnených krokov, 
či obchodov v prospech obyvateľov, zakamuflovaných 
do takýchto „vysvetlení“, že ešte aj paragraf by sa 
odkrútil... Doslova sa vrece roztrhlo s CT-čkami v 
slovenských nemocniciach a „prúser“ podľa všetkého 
neobišiel ani žilinského župana, resp. žilinskú župu, 
kde sa uvádzalo niekoľkonásobné prekročenie ceny 
víťaza dodania zariadenia oproti iným – ale župan 
Blanár vo viacerých televíziách s nakreslenými grafmi 
na papieriku a so silne precíteným oduševnením 
vysvetľoval, aký je tento, už aj laikovi na pohľad 
viditeľne predražený nákup, výhodný pre župu a 
nemocnicu a že je vlastne najlacnejší, atď... Ťažko však 
tento postoj chápu ľudia, ktorí majú aj svoj rozum. 
Odhliadnuc od faktu, že ho kritizuje opozícia, lebo ju 
vnímame ako politického kritika, skôr sa opýtam za 
nás – malých podnikateľov, živnostníkov a ľudí bežnej 
práce a štandardných príjmov – či by pán župan vyberal 
z ponúk aj vtedy takto „nadštandardne draho“ – keby 
išlo o jeho podnikateľskú aktivitu, súkromnú firmu, 
keď by prístroj kupoval z firemných (súkromných) 
peňazí a nie zo štátnych, či župného rozpočtu – do 
ktorého sa skladajú všetci pracujúci občania? A to aj za 
zmluvného prísľubu viacročného servisu, tak ako pri 

rozhodnutí o nákupe takto 
drahého CT-čka do župnej 
nemocnice? Ono nakúpiť 
a hospodáriť so štátnymi 
a verejnými financiami a 
tváriť sa pritom ako Boh, 
ktorý rozdáva, je iste 
jednoduchšie, a keď si k 
tomu ešte „zaviažeme“ správne vybraté, či dohodnuté 
(?) firmy – je to vcelku zaujímavé a teda výhodné. Len 
sa zabudlo dovysvetľovať, pre koho to je výhodné, pre 
koho výhodnejšie a pre koho najvýhodnejšie...? Zároveň 
nastalo nejaké „ticho po búrke“ aj čo sa týka – médií – v 
tejto kauze, aj samotného župana a jeho tímu, takže 
verejnosť nemá záverečné stanovisko ani ukončenie... 
A čo je najdôležitejšie – čo bude celá kauza znamenať 
pre župana....? Aký postoj, trest? Bude zmluva zrušená? 
Znova vypísaná? Aké budú kritériá? Veď tu nejde o 
pár korún, ale o poriadny balík peňazí, ktorý patrí 
občanom a tak majú právo sa pýtať, ale aj dozvedieť 
sa, kto je vinník a aké dôsledky si bude vinník znášať. 
Hovorí sa, že „vyskakuj do výšky svojho platu“. Tak 
isto by úmerne mal byť sankcionovaný každý politik a 
funkcionár za svoje chyby. Teda podľa svojich príjmov a 
majetku! A keďže príjmy našich verejných funkcionárov 
sú skutočne nadštandardné a z viacerých zdrojov, 
tak aj trest by mal byť meraný podľa tohto! Alebo je 
celá záležitosť v absolútnom poriadku  a teda načo 
nervujeme verejnosť?  

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Naši politici a verejní funkcionári po prevalení 
vážnych prehreškov voči hospodáreniu s 

verejnými financiami – len máloktorí zodpovedne 
prehodnotia svoje počínanie a 

odstúpia z funkcie. Na Slovensku je 
zaužívané skôr „ticho po búrke“...
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V júli tohto roku sa stal prednostom Okresného úradu v Kysuckom 
Novom Meste Mgr. Stanislav Kozina a treba uznať, že sa do práce hneď na 

začiatku pustil s obrovským elánom a chuťou a chce občanom pomôcť 
zjednodušiť im život pri vybavovaní úradných záležitostí, ako aj pri riešení  

vážnych spoločenských problémov v okrese Kysucké Nové Mesto.
Aktuálnym prednostom Okresného úradu v Kysuckom 
Novom Meste je Mgr. Stanislav Kozina. Má 49 rokov 
pochádza z obce Lietava v okrese Žilina. V súčasnosti 
býva v obci Lopušné Pažite. Vyštudoval na VŠ UMB 
Banská Bystrica.  Pracoval v polícii na rôznych riadiacich 
postoch. Po skončení služobnej činnosti sa venoval 
podnikaniu v oblasti súkromných bezpečnostných 
služieb a to až do vymenovania do funkcie prednostu 
Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste, v júli tohto 
roku. Poďme sa trochu bližšie s ním zoznámiť...
o Vaša funkcia je verejná a zároveň politická. Nominovala 
Vás SNS, na základe volebných dohovoroch a koaličných 
zmlúv. Čím Vám je blízka SNS, resp. jej politické 
smerovanie?
- Nemám čo tajiť, áno, som členom a nominantom SNS . 
Nehanbím sa to verejne povedať, skôr som na to hrdý, že 
môžem byť členom jedinej národnej strany, ktorou je SNS. 
V tejto strane je priestor na realizovanie národných záujmov 
v prospech občanov našej krajiny. Funkciu prednostu 
Okresného úradu som neprijal kvôli platu, ako by si niekto 
myslel, ale pre to, že rád pomáham ľuďom a touto cestou 
som chcel a chcem tak učiniť. Chcem svoje vedomosti, 
skúsenosti  a schopnosti využiť v prospech občanov. V SNS je 
na vytvorený dobrý predpoklad - realizovať veci v prospech 
ľudí a nie v prospech jednotlivcov, ako to v minulosti často 
bolo vidieť. Náš predseda JUDr. Andrej Danko hovorí, že 
stranícka knižka nie je zárukou na obsadenie funkciu, ale 
odbornosť a ľudskosť. V osobe predsedu SNS je záruka toho, 
že všetko sa robí pre prospech občanov tejto krajiny a preto 
som sa stal jej členom po skončení práce v polícii. Dalo by sa 
o tom viac napísať, ale to by som Vám zabral všetky stránky 
Žurnálu... (smiech). Predvolebné krédo SNS ... Hrdo, Odborne, 
Slušne... som si aj ja osvojil vo funkcii prednostu Okresného 
úradu v Kysuckom Novom Meste a snažím sa podľa toho aj 
riadiť.

o V akom stave ste prebrali rezort (okresný úrad), 
predĺženú ruku vlády, (ide o štátnu správu na území 
okresu)?
- Je to zložitá otázka, ale pokúsim sa Vám na ňu v krátkosti 
a výstižne odpovedať. Prevzal som úrad, keď to tak 
zjednodušene poviem v nie dobrom stave. Bolo potrebné 
najskôr skultúrniť prostredie a podmienky na reprezentatívne 
zastupovanie štátu, aby sme sa nemuseli hanbiť. Povedal 
by som, že to chcelo štábnu kultúru. Moje prvé dojmy boli 
hrozné, keď som tu prišiel v prvý deň... 1.7.2016 ma o 13,00 
hod. prišiel do funkcie uviesť štátny tajomník MV SR, ktorému 
som povedal: „Ustanovte ma do funkcie a prosím, hneď ma 
aj odvolajte, ja v takomto prostredí robiť nebudem.“ Tak si 
viete predstaviť, ako som sa tu cítil. Samozrejme, že som 
to nevzdal, vyhrnul som si rukávy, ako sa hovorí a pustil 
som sa do práce. Bolo potrebné veľa zmeniť, čo sa mi aj 
podarilo. Nemyslím teraz tým personálne zmeny, ako by si 
niekto myslel. Svojím podriadeným som povedal, že som 

Kysucký Žurnál spája a informuje obyvateľov z regiónu 
Dolných Kysúc. Je to prvý časopis, špeciálne vytvorený a 

určený len pre tento kysucký región, a „fičí“ od roku 2007!

Obce sa v poslednej dobe „rozhúpali“, čo sa týka vydávania obecných časopisov. Ale je tiež pravdou, 
že sú obce, ktoré majú vlastné časopisy už viac rokov. V súčasnosti aj naše vydavateľstvo už druhý rok 
spracúva a zabezpečuje vydanie zaujímavého obecného časopisu, ktorý vznikol aj vďaka aktívnemu 
prístupu starostu Vlada Káčerika, pre obec Horný Vadičov. Pripravujeme spracovanie a vydanie časopisu 
pre Kysucký Lieskovec, a to na základe oslovenia starostky Mgr. Trubanovej, ktorá spolu so svojim tímom 
a poslancami chce informovať občanov po dvoch rokoch ich práce od volieb, čo sa v samospráve robí, 
a na jar 2017 budeme spracúvať a tvoriť aj časopis pre obec Dunajov. Ak hovoríme o spracovaní, tak to 
doslova aj tak myslíme, od „A po Z“... od novinárskeho a redakčného spracovania každej témy, vytvorenie 

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 4



neprišiel personalizovať, ale pracovať. Bolo potrebné sa čím 
skôr dostať do danej problematiky, kde by som touto cestou 
chcel poďakovať jednotlivým vedúcim odborov, že ma tak 
rýchlo zasvätili do danej agendy. Taktiež touto cestou by som 
rád poďakoval primátorovi Kysuckého Nového Mesta Ing. 
Jánovi Hartelovi a prednostovi Mestského úradu v Kysuckom 
Novom Meste JUDr. Ľubomírovi Ježovi, že boli ochotní hneď 
od samého začiatku spolupracovať.  Vrátim sa ešte k činnosti 
Okresného úradu s tým, že som tu na to, aby som dostal veci 
do normálu a aby sme napredovali v prospech občanov. Veľa 
vecí tu nefungovalo podľa mojich predstáv, ale časom sa 
podarilo veci zmeniť, aj keď možno niekomu sa to nepáčilo. 
Treba vytvoriť vhodné podmienky nielen pre občanov, ktorí 
sa na nás obracajú, ale aj pre samotných zamestnancov, 
aby s radosťou chodili do práce a dobre sa tu cítili. 
Podmienky ešte nie sú ideálne, ale verím tomu, že zriadením 
klientského centra sa to zmení. Nie všetko ide tak ako som si 
predstavoval, alebo ako by som chcel, ale časom sa to zmení. 
Musíme si uvedomiť, že k tomu aj vediem podriadených, 
že my sme tu kvôli občanom a nie občania kvôli nám a tak 
sa musíme k ním aj správať. Práca s ľuďmi je ťažká, ale my 
sme profesionáli a musíme zvládať aj záťažové situácie, hoci 
niekedy je to neúnosné, ako sa niektorí ľudia správajú. 
o Čo boli Vaše prvé kroky (pracovné kroky) na Okresnom 
úrade v Kysuckom Novom Meste? 
- Nenastupoval som do funkcie s tým, že si dám nejaké 
veľké predsavzatie, nakoľko som až tak danú problematiku 
neovládal, ale povedal som si, že budem viesť podriadených 
k tomu, aby boli k ľuďom ústretoví, nápomocní. Ľudia sa 
dosť často cítia na úradoch nepríjemne, nemajú dobré 
skúsenosti s úradníkmi. Treba si uvedomiť, že my by sme mali 
byť odborníci v danej oblasti a ten občan možno raz za rok 
ide niečo vybaviť a preháňame ho z kancelárie do kancelárie 
a bez ochoty mu pomôcť. Moje predsavzatie je - toto zmeniť 
a už aj samotným zriadením klientského centra k tomu 
dôjde. Ďalej som si povedal, že je potrebné aj samotným 
zamestnancom vytvárať vhodné podmienky pre výkon svojej 
práce, čo sa mi sčasti aj darí a dúfam, že to zmením tak, aby 
sa aj oni dobre cítili v práci. A posledné, čo som si predsavzal, 
bolo vyriešenie nelegálnej skládky odpadov v obci Kysucký 
Lieskovec. V médiách sa to často spomínalo a mal som pocit, 
že sa s tým nič nerobí. Hneď po nastúpení do funkcie som sa 
oboznámil s danou vecou a riešil som to zvolaním pracovnej 
porady za prítomnosti pracovníkov polície, odboru životného 
prostredia z môjho úradu, inšpekcie životného prostredia 
a samotnej starostky obce Kysucký Lieskovec. Boli stanovené 
ďalšie kroky v čo najkratšom čase danú nelegálnu skládku 
odpadov odstrániť. Ešte nad rámec veci som prijal aktivistov, 
aby som im predostrel, ako sa vec má a v akom je štádiu. 
Dúfam, že v krátkom čase aj dôjde k odstráneniu nelegálnej 

skládky. Nemám rád, keď sa o veci len rozpráva a nekoná.
Aby okresný úrad a aj so mnou bol pre občanov prínosom, 
hneď na začiatku som zvolal pracovno-zoznamovaciu poradu 
s primátorom mesta a jednotlivými starostami obcí regiónu 
Dolných Kysúc (okresu Kysucké Nové Mesto), kde sme si 
stanovili spoluprácu všetkých strán v prospech občanov 
a v prípade, že by nastali nepriaznivé situácie, budeme ich 
okamžite riešiť tak, aby občan nepociťoval neochotu štátnej  
správy a samosprávy.
o Ako to vidíte do budúcna, čo Vás čaká v pracovnej 
oblasti? Ktoré dôležité priority budete riešiť 
a zabezpečovať pri rozvoji okresu a a pri skvalitňovaní 
života jeho obyvateľov?
- V krátkej dobe, teda ešte tento mesiac nás čaká 
rekonštrukcia budovy z dôvodu vytvorenia klientského 
centra. Nemyslím si, že výber budovy pre Okresný úrad 
v Kysuckom Novom Meste bol ten najlepší, ale to už 
nezmením a musíme pracovať na tom, čo máme. Dúfam 
a verím tomu, že vytvorením klientského centra sa zlepšia 
služby pre občanov nášho okresu a vybavia svoje veci ja 
jednom mieste. Klientské centrum by malo začať plniť svoju 
úlohu niekedy začiatkom jari roku 2017. Do priestorov 
Okresného úradu sa presťahuje katastrálny úrad, oddelenie 
dokladov z polície. Ďalej tu bude pôsobiť odbor starostlivosti 
o životné prostredie, živnostenský odbor, organizačný 
odbor, odbor krízového riadenia a bude tu pôsobiť aj lesný 
a pozemkový odbor, vysunuté pracovisko Okresného úradu 
Žilina.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

obsahu časopisu, fotografií, spracovanie grafiky, odborné korektúry – až po plnofarebnú tlač a dovoz 
hotového časopisu ku občanovi. Dostal sa mi do rúk aj časopis zo Snežnice, ktorý začal vychádzať tento 
rok pod názvom „Novinky spod Vretňa“ a robí si ho samotná obec. Zodpovedná redaktorka Ing. Veronika 
Smiešková/Sabelová ho spolu s tímom obce zostavuje na celkom slušnej úrovni – a v časopise je naozaj čo 
čítať.... Držíme palce aj do budúcna a želáme úspešné novinárske pero! S obcami dolnokysuckého regiónu 
náš Kysucký Žurnál pracuje od svojho vzniku (od roku 2007). Veď dokonca majú niektoré obce aj vlastné 
samostatné prílohy, ktoré sú súčasťou Kysuckého Žurnálu, tak ste to v tomto roku mohli vidieť, napr. išlo 
o prílohu Lopušných Pažíť, Rudiny a v decembrovom čísle to bude Dolný Vadičov. Do budúcna ešte viac 
chceme posilniť – informácie z obcí, prezenty šikovných ľudí a osobností z Dolných Kysúc a zviditeľnenie 
kultúrno-spoločenských a športových úspechov z tejto časti Kysúc. Je to aj vo Vašich rukách, tak nám 
kľudne píšte a telefonujte svoje zaujímavé tipy. 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka Kysucký Žurnál
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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

Vytúžená bytovka obce Snežnica bude 
mať konečne svojich obyvateľov.

Snežnica rovnako ako iné obce, 
chcela do svojej rozprávkovej kotliny 
prilákať rodiny s deťmi a nových 
obyvateľov, preto sa rozhodla 
rozbehnúť výstavbu Nájomného 
bytového domu. Projekty tohto 
charakteru sú nesmierne náročné 
na financie, pre dedinky s nízkym 
počtom obyvateľov. V súčasnosti 
existuje pre obce možnosť získať 
finančné prostriedky cez eurofondy 
a nenávratne finančné výpomoci od štátu. V decembri 
roku 2014 sme požiadali o finančnú výpomoc od štátu a v 
júni roku 2015 prišla očakávaná a kladná odpoveď na našu 
žiadosť. Nenávratný finančný príspevok  nám poskytlo 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v 
celkovej výške 229.289,97 €. Aby mohol byť bytový dom 
postavený, požiadali sme taktiež o úver od Štátneho fondu 
rozvoja a bývania vo výške 343.930 €. Technickú vybavenosť 

a ostatné náklady financovala obec zo 
svojich zdrojov a celkovo vynaložila cca 
31 tis. €.  So samotnou výstavbou začala 
firma HAMPR SK, s.r.o. v auguste 2015. 
Výstavba bola sprevádzaná viacerými 
komplikáciami spojenými hlavne s 
dotiahnutím pitnej vody do bytového 
domu a vybudovaním oporného múru. 
Komplikácie, problémy a situácie, ktoré 
nás privádzali do zúfalstva pominuli 
a o to viac sa tešíme, že bytovka je 

dokončená. V rukách máme kolaudačné rozhodnutie a dobrý 
pocit z naplneného cieľa. Poslanci OZ a komisia pre výber 
nájomníkov novovybudovaného bytového domu vybrali z 
mnohých žiadostí 14 nájomníkov, ktorí sa môžu nasťahovať 
do nových bytov už od začiatku novembra. Dúfame, že 
problémy už pominuli a novým nájomníkom sa bude v 
dedinke spod Vretňa dobre nažívať. 

pripravila: Ing. Veronika Sabelová, Obecný úrad Snežnica

Vajčovky si vyspievali zlaté pásmo
Zázrivou sa 25. septembra 2016 niesli spevy a melódie z 
celého žilinského kraja. Na krajskej súťažnej prehliadke 
hudobného folklóru dospelých „Stretnutie s piesňou“ 
si v kultúrnom dome merali sily vo výkonoch spevácke 
skupiny, ľudové hudby, speváci sólisti a inštrumentalisti. 
V kategórii speváckych skupín náš okres úspešne 
reprezentovala so svadobnými piesňami spevácka 
skupina Vajčovky. Všetky speváčky pochádzajú z 
Vadičovskej doliny no pracujú pod vedením Mgr. 
Janky Pavlusíkovej v CVČ KNM. Krásny spevácky výkon 
a sviežosť vystúpenia posunul dievčatá do zlatého 
pásma s návrhom na postup do celoštátneho kola 
súťažnej prehliadky. Nadšenie a radosť z úspechu, to 
bola odmena za dlhoročné účinkovanie Vajčoviek a ich 
vedúcej vo folklórnom dianí. Gratulujme dievčatám 
aj ich vedúcej. Ďakujeme za skvelý úspech a reprezentáciu 

nášho regiónu. Držíme palce na celoštátnej prehliadke, ktorej 
sa Vajčovky zúčastnia 12.-13.11.2016 v Dolnom Kubíne.  -r-
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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

Kontakty na kanceláriu:
Cesta do Rudiny 2369

Justin HMIRA
tel.: 0908 438 874

Obec Snežnica oslávila dňa 15. septembra 
2016,  590. výročie obce od prvej písomnej 
zmienky. Tento deň je pre našu obec výnimočný 
každoročne, nie len počas okrúhleho výročia. 
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie evokuje 
v našich kresťanských srdciach radosť. V našej 
obci bol kostol práve v tento deň v roku 1995 
zasvätený Patrónke Slovenska.  
V prvý deň boli Snežnické hodové slávnosti 
začaté na Medzivretní, kde sa konala sv. omša na 
Sviatok Povýšenia sv. Kríža. O 19:00 hod. vystúpili 
v sále KD Sestry Bacmaňákové spolu s Fatranskou 
muzikou. Lenka a Evka rozospievali spolu so 
svojimi heligónkami všetkých divákov a rovnako 
spestrili hodový večer svojimi mocnými hlasmi 
chlapci z Fatranskej muziky. Hodový program 
pokračoval na námestí, kde vystúpila skvelá 
kapela TRIO BAND, s ktorou sme sa bavili do 
samého rána.
Na druhý deň 15.09.2016 sa konala slávnostná 
svätá omša, po ktorej pokračoval program 
Snežnických hodových slávností. Svojim 
vystúpením prekvapil, talentovaný Matúško 
Hodás. Napriek technickým problémom si ľudia 
na námestí zaspievali slovenské piesne s ľudovou 
muzikovou  - Minárikovci z Horného Vadičova. 
V ľudovom štýle pokračovali slávnosti vďaka 
Vlaste Mudríkovej. Prekvapením boli aj Snežnické 
talenty, ktoré potešili návštevníkov opäť spevom. 
No a čerešničkou na torte bola miestna folklórna 
skupina Varešky. 
Na námestí mohli občania ochutnať výborný 
poľovnícky guláš, grilované špecialitky a mohli sa 
osviežiť taktiež tekutým občerstvením. 
Počasie nám prialo a v zábave nám nič nestálo. 
Tešíme sa na ďalšie podujatia, ktorými prilákame 
ľudí do našej obce.

pripravila: Ing. Veronika Sabelová
(na snímke dole uprostred starosta obce Snežnica, 

MVDr.  Milan HLAVATÝ)

Hodové slávnosti v Snežnici 
„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 7



„Chceme, aby si náš zákazník užíval 
a nie, aby sa nabehal a umoril 

ešte pred slávnostnou udalosťou, 
až nakoniec na hostine namiesto 

zábavy zaspí od únavy. My urobíme 
na objednávku pre nášho zákazníka 
všetko od začiatku zorganizovania 
hostiny až do jej skončenia, on sa 
nemusí o nič starať“, hovorí Ing. Renáta 

Michalková z Reštaurácie Mýto v Kysuckom Novom Meste.

Hovorí Ing. Renáta Michalková:
- Ľudia majú záujem o rôzne formy catteringu, napríklad 
kompletné zabezpečenie rodinnej udalosti v prenajatých 
priestoroch, povedzme v priestoroch Domu kultúry v KNM, 
čo zahŕňa dovoz celého inventáru, príprava slávnostnej 
tabule,  servis jedál a nápojov, práca s prineseným tovarom 
objednávateľa naloženie koláčov, slaných pochutín, 

korbáčikov, práca s akoholickými a nealkoholickými 
nápojmi, prípadne iné  požiadavky.... zhotovenie výzdoby, 
zapožičanie návlekov na stoličky, kedy si ich objednávateľ 
oblieka a vyzlieka sám, čo je lacnejšie, alebo nakomplet 
zapožičanie návleku a práca s ním, samozrejme – odbornú 
obsluhu zabezpečujeme tiež. V poslednom období si ľudia 
konečne trošku uľahčujú aj predsvadobný a posvadobný 
zhon.... Posedenie pred svadbou u nás v reštaurácii, kde sa 
zídu všetci svadobčania a nemusia sa tlačiť v malých bytoch, 
alebo im vystrojíme „popravky“, samozrejme, vždy je dohoda 
možná, že si môžu priniesť aj svoje vlastné zákusky, alkohol, 
alebo si dajú u nás pripraviť studené a teplé misy, ktoré im 
privezieme priamo do bytu, alebo si ich sami vyzdvihnú. 
Ďalšia možnosť je priviezť objednané jedlo na miesto určenia, 
kde si ho zákazník podáva sám/alebo my zabezpečíme aj 
výdaj a servis, alebo jedlo si vyzdvihne sám v reštaurácii. 
Práve od tej ktorej možnosti sa odvíja cena, pretože je 
rozdiel iba jedlo priviezť, a je rozdiel mať so sebou aj kuchára 
na výdaj a čašníka na servis, alebo zabezpečiť kompletnú 
obsluhu do ranných hodín.
Sú zákazníci, pre ktorých je rozhodujúca cena, kde sa určí 
strop a sú klienti, ktorí chcú väčšie porcie, len aby nechýbalo, 
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iné druhy jedál,  z toho vychádza konečná cena, všetko je 
vecou komunikácie, preto je každý cattering individuálnou 
záležitosťou.
o Ako si hostia pochvaľujú túto Vašu službu, aké máte  
ohlasy?
- Ja by som neuvádzala konkrétne mená, radšej by som 
povedala, kde všade sme už robili catteringy, hostiny. 
Napríklad v Dome kultúry KNM sme mali svadby a stužkové, 
v Urbárskom dome v Povine rodinné oslavy a kary,  v 
kultúrnom dome v Radoli  rodinné oslavy a kary, v kultúrnom 
dome v Kysuckom Lieskovci tak isto rodinné oslavy a svadby, 
ale aj v Nesluši sme robili viaceré catteringy pre rodinné 
oslavy, ale aj pre školu a svoju šikovnosť sme ukázali aj 
pri organizovaní pohostenia v Lopušných Pažitiach, atď.... 
Zákazníci boli spokojní, dozvedeli sme sa to od ďalších ľudí, 
ktorí nám to prišli povedať, keď sa odvolávali na fakt, že 
chcú mať rovnakú oslavu, aká bola vtedy a vtedy... a zároveň 

si objednajú podobné pohostenie pre svoje rodiny alebo 
priateľov alebo firmy. Takže máme takéto pozitívne ohlasy 
a jasné, že nás tešia. Naša firma sa snaží smerovať k tomu, aby 
si náš zákazník užíval, relaxoval a nie, aby sa nabehal a umoril 
pred slávnostnou udalosťou tak, že na samotnej hostine už 
bude od únavy zaspávať, namiesto toho, aby sa na nej dobre 
zabavil.

- R - 

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Kedy vzniká 
nárok na 
vyplácanie 
materského 
príspevku? A v 
akom rozsahu, 
koľko mesiacov 

má naň  mamička nárok a čo všetko 
musí budúca matka spĺňať?
Materský príspevok, resp. materské je 
nemocenská dávka, ktorá je v zmysle 
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení v platnom znení poskytovaná 
poistenkyni, ktorá je tehotná, alebo 
ktorá sa stará o narodené dieťa, ak 
v posledných dvoch rokoch pred 
pôrodom bola nemocensky poistená 
najmenej 270 dní. Cit. zákon však 
pripúšťa, aby bolo materské v istých 
prípadoch poskytované prípadne aj 
inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa 
do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa 
stará. Avšak materské sa poskytuje za 

to isté obdobie len raz a len jednému 
poistencovi.
Nárok na materské vzniká poistenkyni 
od začiatku šiesteho týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu určeným 
lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho 
týždňa pred týmto dňom, a ak porodila 
skôr, odo dňa pôrodu.
Nárok na materské zaniká spravidla 
uplynutím 34 týždňov od vzniku 
nároku, ak cit. zákon neustanovuje inak. 
Výnimkou je napríklad poistenkyňa, 
ktorá porodila dva alebo viac detí a 
aspoň o dve z nich sa stará, pričom tejto 
nárok na materské zaniká uplynutím 43. 
týždňa od vzniku nároku na materské 
alebo aj osamelá 
poistenkyňa, ktorej 
nárok na materské 
zaniká uplynutím 
37. týždňa od vzniku 
nároku na materské.
Cit. zákon vo svojich 

ustanoveniach upravuje okrem 
podmienok nároku na materské a 
poskytovania materského aj výšku 
materského, ktorá sa od 01. 01. 2016 
zvýšila zo 65 %  na 70 % denného 
vymeriavacieho základu určeného 
zákonným spôsobom.
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená 
problematika je obšírna a u každého 
individuálna, ako aj vzhľadom na to, 
že výška materského nie je jednotná, 
odporučila by som Vám konkrétne 
sa informovať na pobočke Sociálnej 
poisťovne, prípadne zavolať na 
bezplatné telefónne číslo Informačno-
poradenského centra, ktoré je uvedené 
na stránke sociálnej poisťovne. 

Kto má nárok na materský príspevok?
§ § § ... 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
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Jana Pavlusíková sa už roky venuje 
cez prázdniny detským diabetikom

o Prečo je potrebné organizovať 
letné tábory špeciálne pre diabetické 
deti? Nie sú pre ne vhodné bežne 
dostupné tábory?
Hovorí Jana Pavlusíková: 
- Určite je veľmi potrebné organizovať 
tábory pre diabetické deti. Pre 
mnohé je to jediná možnosť dostať 
sa do kolektívu rovesníkov, kde 
hneď  prvý deň pobytu zisťujú, že sú 
v partii s rovnakým problémom  na 
jednej lodi :) a hlavne tí, ktorí sa 
zúčastňujú prvý krát.Pre rodičov 
je to aj forma odľahčovacej služby, 
kedy si oddýchnu od každodenných 
povinností starostlivosti o diabetické 
dieťa s vedomím, že o i dieťa je dobre 
postarané pod odborným zdravotným 
a pedagogickým dozorom. Mám šťastie, 
že pracujem v školstve konkrétne 
v CVČ Kysucké Nové Mesto, kde je 
pani riaditeľka Mgr. Kamila Bendová  
ústretová k jeho realizácii a spolu 
s OZ DIAZIL Žilina, ktorého som 
členkou tentorekondično edukačný 
tábor , zameraný na oddych, 
spoznávanie kultúrnych pamiatok, 
šport, spoločenské aktivity, všetko 
prepojené edukáciu organizujeme.
o V čom spočíva Vaša úloha? 
- Moja úloha? No hlavne organizačné 
zabezpečenie, projekt na finančnú 
alebo materiálnu pomoc od firiem, aby 
to rodičov vyšlo čo najlacnejšie. Výber 
lokality, kde na tábor pôjdem, snažím 
sa obmieňať miesta, lebo väčšinou sa 
opakovane prihlasujú tie isté deti aby 
teda spoznávali aj iné kúty SR. Vhodné 
ubytovanie, dohodnúť so zariadením 
stravu podľa nášho jedálnička a rozpisu 
SJ. Program s variantou pekného, ale aj 
nevyhovujúceho počasia. Pri príprave 
aj realizácii mi pomáha kolegyňka 
Majka Klušáková. No a samozrejme 

zabezpečiť odborný 
lekársky dozor, bez 
neho by som tábor 
neorganizovala.
o Čo je zmyslom 
a cieľom táborov?
- Predovšetkým, aby 
si naši Diačikovia 
uvedomili hlavne tí 
novozistení, že nie 
sú s cukrovku sami.  
Na tábore spoznali 
mnoho kamarátov , 
zažili veľa pekného, 
získali mnoho 
informácii. Niektorí 
boli prvý krát od 
rodičov na dlhší pobyt 

z domu. A práve tábor 
je pre nich škola učiť sa samostatnosti 
a  pod zdravotným dozorom  
samostatne si pichať inzulín, ovládať 
a prepočítavať SJ, zvládať komplikáciu 
hypoglykémie či hyperglykémie.
Otvorene sa o problémoch či 
radostiach porozprávať. Nadobudnúť 
zistenie, že môžu  športovať, spoznávať 
krásy prírody, venovať sa 
všetkému na čo majú danosti 
no s určitými pravidlami. 
Keď idú s cukrovkou ruka v 
ruke dá sa s ňou krásne žiť. 
Najväčšia odmena, keď vám 
dieťa povie: „Keby som nemal 
cukrovku,nespoznal by som 
toľko kamarátov a nezažil toľko 
zážitkov.“ 
o Ako dlho už organizujete 
podobné tábory a pre deti 
z akých lokalít sú určené?
- Tábory organizujeme už 16 
rokov,  väčšinou sú to deti 
z diabetologických ambulancií  
Žilina a Martin a tie navštevujú 
diabetici z rôznych okresov aj 
krajov. 
o Kde ste organizovali letný 
tábor tento rok?
- Tento rok sme 6 dňový 
tábor organizovali s 24 deťmi 
v Prievidzi od 1.8. do 6.8., 
ubytovanie aj stravu sme mali 
v internáte Špeciálnej školy 
internátnej na skok od Bojníc.
o Zaujímali sa deti aktívne 
o počítanie sacharidových 
jednotiek o pichanie inzulínu 
a celkovo o informácie 
o diabete? Resp. ako ste 
realizovali práve edukačnú 
časť tábora?
- Vlastne celý pobyt na 

tábore bola jedna veľká edukácia :) 
Denný režim, na ktorý boli naučení 
doma sa zmenil v tom, že doobeda 
nesedeli v školskej lavici, ale mali inú 
činnosť, a tým pádom museli meniť 
aj dávky inzulínu, prispôsobiť 
činnosti prísun SJ a podobne. SJ si 
pravidelne opakovali pri stravovaní, 
kde ich pri prideľovaní a vážení stravy 
povedali a pani doktorky a sestričky 
ich správnosť skontrolovali. Veľkým 
prínosom na tábore bola aj prítomnosť 
edukačnej sestry Mgr. Klaudii Šugrovej, 
ktorá s deťmi formou prezentácie 
aj  prakticky trpezlivo prepočítavala SJ 
a aké potraviny by mali jesť. Spolu s 
doktorkami ukazovali miesta vpichu 
inzulínu, čo všetko treba dodržiavať pri 
jeho aplikácii aby nenastali problémy 
a podobne. Deti vlastne sami na sebe 
zisťovali že správnym  kompenzovaním 
prísunu SJ, pohybu a inzulínu dokážu 
mať naozaj krásne výsledky. Edukácia – 
učenie zážitkovou formou ak to môžem 
tak nazvať je nielen v prípade diabetika 
tou najlepšou edukáciou.
o Mali deti aj typicky prázdninový 
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program – to znamená výlety, 
športovanie, hry a zábavu?
- Samozrejme, bez toho by nebol tábor, 
táborom :) Prvý deň sme navštívili 
Kremnicu s jej pamätihodnosťami 
Kremnický hrad, mincovňu, pred 
vstupom do banského múzea štôlne 
Andrej sme sa prezliekli za Permoníkov 
a šli na prehliadku. Cez ostatné 
dni mali zoznamku Pavúčia sieť, 
cestovali po Cestu do praveku, kde 
si deti obliekli svojich kamarátov na 
pravekých ľudí a tancovali obetný 
tanec :), pozreli sme si čo nového 
v ZOO, v amfiteátri zámku večernú 
Ohňovú show s dobovými strelnými 
zbraňami Navštívili smeHornonitrianske 
múzeum s tvorivými dielňami, 
kúpalisko, absolvovali sme večernú 
prehliadku Bojnickým zámkom so 
strašidlami ( a veľmi sme sa báli ), 
vyrobili sme si na pamiatku krásne 
srdiečka a tričká podľa vlastnej 
fantázie. Pokecali sme si o zážitkoch 
s cukrovkou so Zuzkou Hercegovoujej 
kamarátom JarkomFrancom   a Mgr. 
Ferkom Čižmadia predsedom ZO ZDS 
v Prievidzi. Zo športovania to bola 
táborová olympiáda, futbalový zápas 
zmiešaných družstiev, branný pretek - 
kde deti ukázali svoje všeobecné ale aj 
diabetické vedomosti a taktiež telesnú 

zdatnosť. 
Nechýbala 
opekačka, 
večer 
s talentami 
tábora, 
edukačné 
posedenia, 
súťaž naj 
Edukáčik 
v sacharidovej 
olympiáde, 
Moja izbička. 
Program bol 
naozaj bohatý 
a zážitkov veľmi 
veľa. Počasie 
nám prialo 
a zdravie tiež, tak sme si to nádherne 
užili.
o Je obdivuhodné, že ste mali 
v organizačnom tíme aj edukačnú 
sestru a dve diabetologičky. Bolo 
náročné osloviť ich do tohto 
projektu? 
- Áno aj ja ich obdivujem a vyslovujem 
im hlbokú úctu a poďakovanie MUDr. 
Slávke Kyškovej , MUDr. Alenke 
Szokeovej, Mgr. Klaudii Šugrovej . 
Vďaka patrí aj našej asistentke Katke 
Remenárovej za pomoc pri práci 
s deťmi. Je totiž veľmi málo lekárov 

a sestier, ktoré idú v rámci svojho 
osobného voľna či dovolenky,bez 
nároku na mzdu na tábor s deťmi 
a sú vlastne v pohotovosti po 
celých 24 hodín. Je to však aj 
o našej veľmi dobrej dlhoročnej 
spolupráci a porozumení si. Myslím, 
že táto činnosť lekárov a sestier by 
mala byť zohľadnená v legislatíve ako 
normálna práca s pacientmi, naozaj 
to nie je o dovolenke ale o obetavosti 
a veľkom prínose pre diabetické deti. 
Bez zdravotného dozoru by som sa 
neodvážila tábor organizovať.

spracovala: redakcia Kysucký Žurnál

Jesenné a zimné obdobia prinašajú zmenu počasia, vonkajších 
teplôt a aj zmenu slnečného svitu. Na toto všetko reagujú takisto 
aj naše zvieratká.  Samozrejme oveľa vnímavejšie na dôsledky 
chladného počasia sú skôr psy a mačky žijúce vonku. Keďže 

nemajú až takú možnosť sa počas dňa zohriať prípadne vysušiť 
a nie sú až tak dobre kontrolované majiteľmi. Samozrejme aj psy 
a aj mačky môžu trpieť na následky podchladenia, príp.chladné 
počasie podporí vznik ochorenia alebo zhorší  chronický zdrav. 
stav. Najcitlivejšie z hľadiska termoregulácie sú samozrejme najmä 
mláďatá a staré jedince. Už pri výbere plemena psíka by nemal 
majiteľ zabúdať aj na podstatu vplyvu nášho podnebia na chov 
plemien, ktoré pôvodom nepochádzajú z našich zemepisných šírok. 
Lebo mnohé psíky potom trpia ochoreniami najmä kvôli nevhodne 
zvolenému chovu. 
Všeobecne zdravý jedinec žijúci trvalo vonku, vydrží prežiť zimné 
obdobie bez zdravotných problémov. Potrebuje mať možnosť ukryť 
sa pred dažďom a vetrom. Musí mať zateplenú suchú búdu a k 
dispozícii pravidelnú stravu a vodu. Náhle zmeny teplôt nie sú veľmi 
vhodné, čiže dávať psíka zohriať do vnútra mu uškodí ešte viac. 
Pre zdravie viacerých orgánových systémov sú práve veľké výkyvy 
teplôr rizikom. Najmä uši trpia zaparením a častejšie sa vyskytnú 
zápaly pľúc. Na prichádzajúce zimné obdobie je vhodné zvieratko 
pripraviť aj zvýšením kŕmnej dávky. Pri veľmi tuhých mrazoch -15 až 
-20°C by sme mali umožniť mačke aj psovi nocovať  aspoň v garáži 
alebo pivnici. 
Psíky žijúce v byte oveľa viac vnímajú chladné počasie, mnohokrát 
majú srsť bez podsady a nutné je chrániť ich pred premoknutím. 
Takže určite psíky s hladkou a ostrihanou srsťou je vhodné obliekať. 
Väščiu pozornosť je nutné venovať aj o labky a pazúrky. V zime 
oveľa viac trpia na poškodenie chemické-posypovými látkami, 
ale poškodenie mechanické. Vždy po prechádze je vhodné psíka 
umyť čistou vlažnou vodou, prípadne labky ponatierať neutrálnym 
olejom.
Nemali by sme zabúdať ani na voľne žijúce mačky a pripraviť im 
vhodne umiestnené zateplené búdky a pravidelne ich kŕmiť.

Zvieratká trpia chladom a zimou

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

Starosť o zvieratká v zime, najmä mačky – ak sú naučené žiť v bytoch...môžu sa podchladiť....? A čo rasy 
malého vzrastu u psíkov – prečo je dôležité – aby tieto zvieratká nenachladli – samozrejme aj väčšie 
zvieratá nestarostlivosťou môžu nachladnúť? Čomu zvieratká vystavujeme, ak trpia chladom?

0911 55 88 03
0911 55 88 04
0944 55 88 05

www.viptaxiknm.sk

TAXI TAXI

Najlacnejšie
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„Neverte reklame, ktorá tvrdí, že ústna voda –  
bez použitia kefky, Vám dokonale vyčistí zuby“,  

hovorí Renata Kastanarasová, odborníčka na dentálnu hygienu z Kysuckého Nového Mesta.
Renata Kastanarasová pochádza z Kysuckého Nového 
Mesta. Po absolvovaní strednej zdravotníckej školy 
v odbore zubný technik ukončila aj vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa na Prešovskej Univerzite 
– Fakulta zdravotníckych odborov – katedra 
dentálnej hygieny.
o Čo bolo motivujúce – práve pre odbor dentálnej 
hygieny...?
-  Odbor dentálnej hygieny ma zaujal možno 
práve z toho dôvodu, že je u nás na Slovensku 
málo známy, začal sa vyučovať v roku 1994 
na zdravotníckych školách vo Zvolene a 
Trnave za pomoci Slovenskej komory 
zubných lekárov. V roku 1993 sa začala 
výučba dentálnej hygieny v Bratislave a 
Prešove ako vyššie odborné vzdelanie 
– diplomovaný dentálny hygienik. 
V súčasnosti a aj v čase, keď som sa  
dentálnou hygienou začala zaoberať 
ja, jediná možnosť získať vzdelanie 
v tomto odbore na Slovensku, 
na Prešovskej Univerzite, Fakulta 
zdravotníckych odborov – Katedra 
dentálnej hygieny. Dentálna hygiena 
je na Slovensku krátko a preto ešte 
stále existujú pacienti, ktorí nevedia 
čo obnáša ošetrenie na ambulancii 
dentálnej hygieny, dokonca 
existujú zubní lekári, ktorí 
svojich pacientov neposielajú 
na dentálnu hygienu a práve 
preto máme v čakárňach 
zubných ambulancií 
množstvo pacientov s 
nánosmi plaku a zubného 
kameňa, s krvácajúcimi 
ďasnami, so zápachom z úst, 
s prítomnou kývavosťou až 
rozostupom zubov. Všetky 
tieto problémy vznikajú 
v dôsledku nedostatočnej 
hygieny. Pri ošetrení na ambulancii dentálnej hygieny sa zo 
zubov odstránia škodlivé povlaky a zubný kameň ultrazvukovým 
prístrojom, takéto čistenie zubov sa odporúča každých 6 mesiacov 
u bežného pacienta, t.j. pacient, u ktorého nebola diagnostikovaná 
parodontitída, alebo ľudovo paradentóza. Parodontologickí pacienti 
prichádzajú na ošetrenie v trojmesačných intervaloch.
o Vaša ordinácia dentálnej hygieny v KNM – poskytuje – aké 
služby?
- Ambulanciu dentálnej hygieny som v Kysuckom Novom Meste 
zriadila začiatkom tohto roku. Predtým som pracovala v Kysuckej 
nemocnici v Čadci na rovnakej ambulancii ako zamestnanec. Veľmi 
ma teší, že ambulancia sa dostala do povedomia Kysučanov a 
čoraz viac ich prichádza na ošetrenie. Tiež chcem veľmi poďakovať 
za efektívnu spoluprácu so stomatologickými ambulanciami Dr. 
Fedorkovej, Dr. Paluchovej, Dr. Poprockej, Dr. Svrčkovej a tiež 
žilinským stomatológom Dr. Verešovi a Dr. Veselému.
o Ako prebieha prvé ošetrenie u Vás?
- Pri prvom ošetrení vždy žiadam od pacienta, aby mi poskytol 
základné informácie o svojom zdravotnom stave, vypíše tzv. 
anamnestický lístok, formulár, ktorý sa do budúcna uchováva v 
pacientovej karte, prípadne sa dopĺňajú nové informácie. Ošetrenie 
spočíva, ako som už spomenula, v odstránení zubného kameňa 
ultrazvukovým prístrojom, v mojej ambulancii tiež mechanicky 
bielim zuby air-flow technikou. Dôležitou súčasťou ošetrenia je 

výber vhodnej veľkosti interdentálnej-medzizubnej kefky, 
vhodnej zubnej kefky a tiež nácvik správnej techniky 

čistenia zubov. Táto časť ošetrenia je obzvlášť dôležitá 
u detských pacientov, ktorí by mali na ošetrenie 

prichádzať už v predškolskom veku raz ročne. Deti, 
ktoré pravidelne navštevujú ambulanciu dentálnej 

hygieny, si osvojujú správne hygienické návyky v 
starostlivosti o ústnu dutinu.

o Dnes  veľa odborníkov, dentistov, 
dáva rady v rôznych reláciách v televízii, 

v časopisoch v reklamách a priznám sa, 
často sú ich rady, či doporučenia, skôr 
marketingové a odporujú si... Napríklad 

– čo sa týka bielenia zubov. Priznávam 
otvorene, že veľa zubných lekárov tento 

zásah viac nedoporučujú... Čo Vy na to? 
- Pýtate sa ma aký mám názor na chemické 

bielenie zubov? Profesionálne chemické 
bielenie zubov môže vykonávať stomatológ 
alebo dentálny hygienik, najlepšie po spoločnom 
zvážení. Kontraindikáciami chemického bielenia 
zubov, čiže nedoporučuje sa, ak pacient má 

citlivé obnažené krčky zubov, praskliny v sklovine, 
výplne v línii úsmevu, protetické náhrady zubov t. 

j. korunky, mostíky, ak pacient nedovŕšil 18 rokov 
a tiež, ak má nedostatočnú hygienu-gingivitídu, t. 

j. zapálené ďasná. V prípade, že pacient spĺňa 
podmienky na chemické bielenie, je nutné 
ho upozorniť, že zuby sú určité obdobie 
po chemickom bielení citlivé, je potrebná 

domáca aplikácia fluoridačného alebo 
vápnik-fosfátového preparátu. Taktiež je nutné 
pacientovi pripomenúť, že konzumáciou čaju, 
kávy, červeného vína a fajčením sa doba efektu 
chemicky vybielených zubov skráti.
o Na trhu je dnes veľa zubných pást, 
vodičiek na čistenie zubov.... Čo Vy – ako 
odborník doporučujete, s čím máte dobré 
skúsenosti?
- To sú tie rôzne ústne vody a zubné pasty, 

ktoré sú vo veľkom množstve k dispozícii na 
trhu. Pacienti, ktorí chodia ku mne na pravidelné ošetrenie vedia, 
že vždy zdôrazňujem dôležitosť mechanického očistenie zubov, to 
znamená kvalitná jemná zubná kefka a správna technika čistenia. 
Ostatné pomôcky ako ústne vody a zubné pasty sú hlavne pre náš 
dobrý ,,fresh“ pocit, ale neverte reklamám, ktoré tvrdia, že ústna 
voda, bez použitia kefky, vám dokonale vyčistí zuby. Sú samozrejme 
chemické pomôcky ústnej hygieny, ktoré odporúčam pacientom 

vo svojej ambulancii
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v prípade, že už je tam niečo patologické, čiže nezdravé, napr. 
obnažené citlivé krčky zubov, biele odvápnené škvrny na 
zuboch, zvýšená senzitivita citlivosť zubov, erózie v zubnej 
sklovine, gingitivída-zápal ďasien, parodontitída a i. Zdravé ústa 
potrebujú kvalitnú zubnú kefku a správnu techniku čistenia.
o Aká je teda rada odborníka na dentálnu hygienu – ako sa 
starať o ústnu hygienu? Odkedy  s ňou začať? Prečo je nutná?
- Na záver chcem zdôrazniť, že preventívna starostlivosť o 
ústnu dutinu na ambulancii dentálnej hygieny znižuje riziko 
kazu a tiež parodontitídy. Nemávnite rukou nad zapálenými 
krvácavými ďasnami, sú zdrojom infekcie v celom vašom 
organizme a je dokázaná priama súvislosť vzniku napr. 
kardiovaskulárnych ochorení u parodontologických pacientov. 
Prvé symptómy sú krvácavé ďasná, zubný kameň, nepríjemný 
zápach z úst. Nezanedbajte prvé príznaky ochorenia nazývaného 
,,paradentóza“...veď úsmev je sviatkom tváre.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

Ambulancia 
DENTÁLNEJ HYGIENY

Bc. Renata 
Kastanarasová

Vopred sa objednajte 
na telefónnom čísle: 

0904 021 908
Belanského 773 
(staršia budova 

polikliniky)
Kysucké Nové Mesto

Milé čitateľky, čitatelia!
Pomaly, ale isto sa blížia najkrajšie 
sviatky roka - Vianoce.  Mnohí z nás 
už teraz rozmýšľajú, aký darček  by 
kúpili svojim blízkym. Aj u nás v AVONe 
už chystáme zaujímavé novinky do 
vianočného katalógu. Najčastejšie 

kupovaným darčekom z AVONu 
sú  jednoznačne vône. Hlavnou 
novinkou ktorú prinášame  na Vianoce 
je  kvetinová kompozícia, ktorú pre 
AVON naaranžoval svetoznámy módny 
návrhár a parfumér KENZO TAKADA.
Kenzo Takada pochádza z Japonska 
. Medzinárodne uznávaný módny 
návrhár a dizajnér parfumov sa snaží 
svojim pozitívnym prístupom k životu 
robiť svet krajším. 
V exkluzívnej spolupráci s AVONom 
navrhol a vyvinul dvojicu vôní Avon Life 
pre Ňu a pre Neho, v ktorých sa odráža 
jeho pozitívne naladená kreativita a 
radostná povaha.
Ďalšou úžasnou novinkou  je  prípravok 
z rady ANEW – špeciálne  sérum na pleť 
pre dámy nad 40+.
DUO Omladzujúce sérum Ultimate 
Supereme Sérum je úžasné tým, že 

vo flakóne sa nachádzajú 2 zložky.  
Na jednej strane OLEJE a na druhej 
strane SÉRUM.  Tak pri aplikácii vzniká 
Unikátna kombinácia séra a 5 vzácnych 
olejov
SÉRUM obsahuje:
• výťažkom z čiernej perly
• minerálmi zlata
• najvyššou koncentráciou 
omladzujúceho komplexu 
Celluvive*

5 luxusných 
REGENERAČNÝCH 
OLEJOV  obsahuje:
• argánový • ružový • 
baoabový  • kaméliový  • 
marakujový olej

Používa sa ráno a večer 
na vyčistenú pleť, jemnými krúživými 
pohybmi.  Následne na pleť aplikujete 
svoj obľúbený krém.  Sérum pleť 
nedráždi. Ak by ste ho chceli vyskúšať, 
v našej kancelárii môžete získať jeho 
vzorku.
Dobrým darčekom je aj bižutéria 
a hodinky. Vo vianočnom katalógu 
nájdete sety náušníc, ale aj darčekové 
balenia krásnej bižutérie. Všetky 
naše výrobky sú bez obsahu niklu 
a nespôsobujú 
alergie. 
HITOM vianočného 
katalógu sú 
strieborné  
náušnice a prsteň  
s pravým 
DIAMANTOM !!!
Chceli by ste 
ešte niečo 
viac?    Napríklad  
malé čierne šaty 
vhodné na každú 
príležitosť?

Alebo  teplé 
papučky  
pomôcky 
do kuchyne, 
hračky pre 
deti a veselé 
pyžamá. Aj 
tieto veci 
ponúkame 
v špeciálnom 
vianočnom 
doplnkovom 
mini katalógu. 
Príjdite si 
pre SVOJ AVON katalóg k nám do 
kancelárie, a vyberte si darčeky pre 
svojich blízkych v pohodlí domova

Krásne vianočné nákupy Vám 
praje 

AVON zónová manažérka pre 
Kysuce  a Oravu
Jana Ďuranová.

Naša AVON kancelária je 
otvorená každú STREDU od 

11.00-16.00.
Nájdete nás aj FB:   

AVON CENTRUM KNM

Tel.: 0904 329779

čierne korenie. lístky 
fialky. cédrové drevo lekno. fialka. Kosatec

Vianoce klopú na dvere, máte kúpený darček pre svojich blízkych?

0911 55 88 03
0911 55 88 04
0944 55 88 05
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obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO 0908 291 455
KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO 0908 291 455

• Orientačné svetlo vo 
viacerých farbách.

• Bezdotykový mechanizmus 
na automatické otváranie a 
sklápanie poklopu.

• Vyhrievanie WC sedadla.
• Odsávanie zápachu.
• Patentovaná technológia 

sprchovania WhirlSpray 
s nastavením intenzity  
sprchovacieho prúdu.

• Jemná dámska sprcha.
• Teplovzdušný sušič s 

nastaviteľnou teplotou.
• Keramická misa bez okrajov 

s technológiou splachovania 
TurboFlush.

• Praktické a veľmi prehľadné, 
intuitívne diaľkové ovládanie.

Geberit AquaClean Mera –
majstrovské dielo funkčnosti a 
dizajnu :

Príďte si k nám vyskúšať ....

GRAFICKÉ NÁVRHY

Komenského 1287, Kysucké Nové Mesto
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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.

DREAMSKY oslavujú päťročnicu

Tanečný súbor DREAMS 
zahájil v týchto dňoch 
už svoju šiestu sezónu. V 
súčasnosti má súbor 68 
členiek vo veku od 4 do 18 
rokov a sú rozdelené do 
troch skupín. V uplynulej 
sezóne sa dievčatá 
zúčastnili 6 súťaží, z 
toho štyri sa uskutočnili 
na Slovensku, jedna v 
Českej republike a ďalšia, 
Majstrovstvá sveta v 
mažoretkovom športe, v 
Chorvátsku. Celkovo získali dievčatá na týchto súťažiach 10 
zlatých medailí, 14 strieborných a 6 bronzových umiestnení. 
Na Majstrovstvách Slovenska v Malackách získali titul I. 
Vicemajster Slovenska a dva tituly II. Vicemajster Slovenska 
2016 v kategóriách „trio deti“, „miniformácia deti“ a „veľká 
formácia kadet pom-poms“.  Práve tam získali postup na 
Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta v chorvátskom 
Poreči, kde Dreamsky počas 5-dňového pobytu opäť 
úspešne reprezentovali svoje mesto. Iba 8-ročná členka 
Simonka Maráčková, ktorá po prvýkrát zastupovala súbor 
v kategórii „sólo kadet“ a v tejto kategórii bola medzi 

najmladšími zo všetkých súťažiacich, získala 
skvelé piate miesto z pätnástich štartujúcich 
a také isté umiestnenie získali Dreamsky aj v 
kategórii „veľká formácia kadet“. 
V týchto dňoch súbor zahájil ďalšiu sezónu 
a privítal mnoho nových dievčat. Za pomoci 
CVČ, ktoré spolufinancuje kostýmové 
vybavenie dievčat a zabezpečuje priestory 
k tréningom, sa dievčatá pod vedením 
svojich tréneriek začínajú učiť choreografie 
na nastávajúcu súťažnú sezónu. Počas 
nej oslávia aj 5 rokov svojej existencie. 

Za toto obdobie sa súbor 
celkovo zúčastnil 30 súťaží, 
pričom práve tou poslednou 
boli Majstrovstvá sveta v 
mažoretkovom športe v 
Poreči. 
Vedúcou súboru je Bc. Edita 
Ďuranová, ktorá je zároveň 
trénerkou najstarších dievčat 
a pomocnou trénerkou 
mladších kadetiek, trénerkou 
kadetiek je Laura Chupáčová 
a trénerkami najmladších 

dievčat sú Bc. Kristína Cimlová 
a Martina Priečková. Všetky sa tešia, že záujem o členstvo 
v súbore Dreams zo strany kysuckých dievčat z roka na 
rok narastá.  Možno je tak aj vďaka skvelej kamarátskej 
atmosfére, ktorá v súbore panuje, veď dievčatá pri účasti 
na súťažiach a rôznych vystúpeniach často sprevádzajú aj 
rodičia. Tých činnosť svojich ratolestí nenechala chladnými 
a v týchto dňoch mamičky a ockovia pracujú aj na svojej 
tanečnej choreografii, s ktorou sa chcú predstaviť na 
súťažiach v nastávajúcej sezóne v kategórii „rodičia“.   

- Mária Ďuranová - 

0911 55 88 03
0911 55 88 04
0944 55 88 05
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Hygiena pri sexuálnom živote
Viem, že ide o dosť intímnu záležitosť, napriek tomu by som chcela počuť názor odborníka na orálny a análny 
sex. Do akej miery je pre ženu bezpečný? Prenášajú sa baktérie, resp. nejaké choroboplodné mikróby, napr. pri 
tzv. lízaní análneho, či pošvového otvoru a následné bozkávanie sa s partnerom na ústa? Samozrejme, že sa 
bavíme o partneroch, ktorí sú si blízki, poznajú sa a dodržiavajú hygienu a sú inak zdraví...? Prežívame dobrý 
a plnohodnotný sex, tieto praktiky nám vyhovujú, napriek tomu by som rada vedela, do akej miery a za akých 
podmienok je všetko v norme...? Ďakujem za odpoveď.

Formy a praktiky pri sexuálnej aktivite muža 
a ženy sú rôznorodé. Kvalita ich sexuálneho 
prežívania súvisí s obojstranným pozitívnym 
súhlasom oboch strán sexuálneho aktu 
pri sexuálnej praktike. Pozitívny súhlas ku 
„všakovým“ sexuálnym praktikám muža a ženy 
súvisí predovšetkým s pocitom bezpečnosti, to 
znamená vylúčenia obavy z poranenia, vylúčenia 
obavy z hrozby infekcie predovšetkým. Telové 
dutiny u ženy /ústa, pošva, konečník/ a u muža 
ústa, močová rúra , konečník  a samostatne 
pohlavný orgán- penis,  majú fyziologicky 
predpísané zastúpenie baktérií, ktoré sa účastnia 
fyziologických i ochranných protizápalových 
zabezpečeniach v organizme/ lactbobacily 
v pošve tvoria kyslým prostredím ochranné 
protizápalové zabezpečenie../. Ak sa naruší 

rovnováha v jednotlivých telových dutinových 
systémoch  /pri oslabení imunológie, iných 
ochoreniach, po antibiotickej celkovej  liečbe../ 
v zastúpení predpísaných / fyziologických / 
baktérií – tento stav – v konkrétnom orgáne 
/ústa, pošva, konečník / vytvorí iné nové 
príznaky, ktoré signalizujú začínajúce i prípadné 
onemocnenie pošvy, konečníka, močovej rúry 
/pálenie, bolesti, výtok, zvláštny zápach../. 
Rešpektovanie týchto zmien môže ako „jediný 
signalizátor“ - blízkych a stabilných partnerov 
- naznačovať vylučovanie hore popisovaných 
sexuálnych praktík v dosiahnutí bezpečného 
efektu „všakových“ sexuálnych praktík. Vyriešenie,  
prípadne vyliečenie zmenených stavov, umožní 
pokračovanie obojstranne súhlasných sexuálnych 
praktík – popisovaných čitateľkou.

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... 

Na rybárskych pretekoch „KYSUCKÝ DUHÁK“ 
sa zaregistrovalo až 178 rybárov.

Začiatkom októbra rybári z Kysuckého 
Nového Mesta organizovali rybárske 
preteky. Ako tradične v jeseni, aj tento krát 
sa lovili pstruhy dúhové. 
Už od rána k Vodnej nádrži Neslušanka 
prichádzali rybári, pripravení a vyzbrojení 
so svojimi tajnými nástrahami. Tieto 
preteky sú jedinečné tým, že spolu 
chytajú dospelí aj deti. Je to jedinečná 
príležitosť, aby sa malí rybári čo to priučili 
od svojich starších kolegov. Nakoniec sú 
síce hodnotení každý vo svojej kategórii, 
no i tak je to veľmi zaujímavé stretnutie pri 
vode.
Pri rybárskom dome sa ráno zaregistrovalo 
a vylosovalo si svoje miesta 178 rybárov. 
Napriek tomu, že pretekári ponúkali svoje 
nástrahy najlepšie ako vedeli, rybám sa 
z vody nechcelo. Pravdepodobne to bol aj 
dôsledok zhoršenia počasia a kalnej vody. 
Chytilo sa spolu iba 54 rýb.
Po pretekoch sa rybári znovu stretli pri 
rybárskom dome, viacerí diskutovali pri 
občerstvení a čakali na vyhodnotenie.
V kategórii dospelí zvíťazil Stano Belan, pred 
druhým Peťom Repákom a tretím Jánom Várošom. 
Medzi deťmi bolo poradie nasledovné. Na prvom 
mieste skončil Samuel Valiašek, druhá Laurika 
Mestická a tretí sa umiestnil Filip Višňák 31bodov
 Špeciálnu cenu za najväčšiu rybu získal Ján Vároš 
za 45cm pstruha dúhového.
Kysucký duhák sa síce skončil, no už teraz sa rybári 
tešia na ďalšie spoločné stretnutia pri vode.

- Marián Mihalda - 
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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

ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto

v blízkosti Mestského úradu. 

0908863673
Ponúkame bicykle, 

lyže, korčule  
a vercajch 

pre domácich kutilov 

Každý 
deň 

jablko, 
od lekára 
ďaleko..

Aj Materská škola Komenského v KNM podporila a oslávila Deň 
materských škôl na Slovensku realizáciou Jabĺčkového dňa. Hneď 
ráno pri vchode sa mohli prichádzajúce deti s rodičmi ponúknuť 
sladkými a šťavnatými jabĺčkami od predškolákov prezlečených v 
rôznych rozprávkových kostýmoch. Celý tento veselý a aj náučný 
deň sa niesol v znamení jabĺčka. Čítali sme si rôzne príbehy o 
jabĺčku, rozprávali sme sa o pôvode jablka a o množstve vitamínov, 
ktoré v sebe skrýva. Deti jabĺčka vyrábali, riešili rôzne úlohy, hrali 
sa zábavné hry a súťaže. Nechýbalo ani ochutnávanie rôznych 
jablkových dobrôt. Aj pani kuchárky nám vyšli v ústrety a  počas 
celého dňa nám pripravovali jedlá z jabĺčok. 
A potom sa so sloganom „Každý deň jablko, od lekára ďaleko...“ 
vyzbrojení predškoláci s ich pani učiteľkami vybrali do ulíc, aby 
poukázali na zdravie jablka aj medzi ľuďmi. Sladkými jabĺčkami sme 
ponúkali tety, ujov, mamičky a aj uja policajta. Tí vyslovovali slová 
vďaky a pochvaly, ktoré nás veľmi milo potešili.
Deti aj ich rodičia sa presvedčili, že aj tento deň v našej MŠ bol 
niečím výnimočný a zaujímavý. Dúfame, že pravá myšlienka tohto 
jabĺčkového dňa sa u detí a obdarovaných ľudí udomácni už 
navždy.

- kolektív MŠ -

0911 55 88 03
0911 55 88 04
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www.viptaxiknm.sk

TAXI TAXI

Najlacnejšie

Stavebná spoločnosť 
Peter Soukup

Clementisova 1023/ 16,  Kysucké Nové Mesto

telefón: 0907763161
stavebné, murárske a maliarske práce, obklady, dlažby. 
KOMPLETNÁ PRERÁBKA BYTOVÉHO JADRA.

ROBÍME KVALITNE A ZA ROZUMNÚ CENU!

Už 22 rokov sme na trhu a napĺňame vaše 
sny o modernom a príjemnejšom bývaní...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 17



Pre všetko, na čom záleží

VY ROZHODUJETE, KEDY POUŽIJETE KAPITÁL 

Provital Invest
• Investovanie ponúka veľkú šancu na výnos
• Fondy namiešame na mieru klientovi s možnosťou 

kedykoľvek ich meniť
• Flexibilná forma sporenia

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Čiastočné výbery v momente potreby poistenca
• Znížená poplatková štruktúra 
• Lacnejšie pripoistenia
• Bez posudzovania zdravotného stavu

Z HODNOTENIE V PODIELOVÝCH FONDOCH
 I  NVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI                                 
S PORENIE NA DOSIAHNUTIE CIEĽA                                   
K APITÁL K DISPOZÍCIÍ, KEĎ SAMI BUDETE CHCIEŤ

Kľúčové rozhodnutie 
pre úspešný život

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!
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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

Ak chcete prežiť príjemnú 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
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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: Povina 389


