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SNEŽNICKÍ DIVADELNÍCI
OŽIVILI SVOJU ČINNOSŤ
V ROKU 2015 A DARÍ SA
IM JEDNA RADOSŤ! str.8.

Hasičskí funkcionári sa stretli
v Hornom Vadičove, str.3.

Cykloklub Rudina funguje od roku 2011
a robí DOLNÝM KYSUCIAM výborné
meno! str.10.

DO POZORNOSTI!

Aktuálne hovoríme so
starostkou obce Nesluša,
Ing. Zuzanou Jancovou,
str.6.

Firma WIKUS
z nemeckého
Spangenbergu je
najväčším výrobcom
pílových pásov na
svete od roku 1958
a práve v Mojzesove
má svoje výhradné
zastúpenie pre
slovenský trh. V roku
1999 totiž vznikla
firma WIKUS SK,
s.r.o., ktorej konateľ
Branislav Zlatinský
sa predaju strojov
a technológií na
rezanie kovov a dreva
venuje naplno, str.12.
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Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka
regionálneho vydavateľstva, ktoré je na
slovenskom regionálnom mediálnom trhu

už 22 rokov
Vám zabezpečí

všetky práce, súvisiace s redakčnou prípravou,
korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:
•
•
•
•

firemného bulletinu,
reklamného a volebného plagátu,
prezentačnej brožúry,
alebo knižnej publikácie k významnému
výročiu... pre mesto, obec, firmu.

Všetko pod odborným dohľadom fundovaných odborníkov
z mediálnej praxe a profesionálnych žurnalistov, grafického
štúdia a tlačiarov. Presvedčte sa o našej práci a produktoch

www.zurnaly.sk
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Hasičskí funkcionári sa stretli v Hornom Vadičove

V máji sa uskutočnilo v Hornom
Vadičove Inštruktážno-metodické
zamestnanie funkcionárov DHZ
v Hasičskej zbrojnici, kde sa ujala
vedenia schôdze Anna Ševčíková,
vedúca inštruktorka okrskov č. 1 až
4. Po privítaní všetkých účastníkov
a hostí mal krátky príhovor domáci
starosta Vladimír Káčerík. Tajomník
ÚzV DPO SR KNM Albert Piňo
oboznámil prítomných s priebehom a
uznesením z Valného zhromaždenia
ÚzO DPO SR KNM. Veliteľ ÚzV DPO
SR KNM Ing. Peter Harcek vykonal
vyhodnotenie Zimných halových
hier Mladých hasičov, upozornil na
prípravu hasičskej techniky a vodných
zdrojov na letné obdobie a oboznámil
prítomných o termínoch a miestach
konania okresných a krajských súťaží.
Taktiež informoval o termínoch
pohárových súťaží v okrese, vrátane
výročí založenia dobrovoľných
hasičských zborov. Ďalej informoval
o priebehu Republikového valného
zhromaždenia DPO SR, ktoré sa konalo
22. apríla 2017 v Bratislave. Na RVZ bol
zvolený za prezidenta DPO SR Pavol
Ceľuch, Generálny sekretár Vendelín
Horváth, potvrdení členovia Prezídia,
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Snemu a Republikovej kontrolnej
a revíznej komisie. Tajomník ÚzV
Albert Piňo informoval o povyšovaní
v skupine technikov a inšpektorov
a o schválených vyznamenaniach.
Predseda ÚzV Ing. Ján Martiška hovoril
o účasti na oslavách výročí založenia
DHZ – Oškerda, Nesluša, Dolný
Vadičov, Radoľa a plnení náročných
úloh, ktoré vyplývajú zo zaradenia
do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov, ako i nadobúdania
odbornosti a zručnosti pri zásahoch
s novou technikou, ktoré dostali

obce v roku 2015. Zdôraznil potrebu
nájsť spôsob, ako získať mládež do
našich radov. Za dlhoročnú aktívnu
činnosť a zásluhy o výcvik bola Anne
Ševčíkovej udelená medaila Miloslava
Schmidta. Ďalším spríjemnením
zasadnutia bolo zablahoželanie k
okrúhlym narodeninám kyticou kvetov
predsedníčke DHZ Rudina Mgr. Erike
Pochybovej. V krátkej prestávke si
mohli účastníci rokovania pozrieť a
zakúpiť pletené výrobky pre hasičov,
ktoré ukázali pracovníčky I.TRAN.,
s.r.o. Turzovka. V diskusii okrem iných
pripomienok sa hovorilo aj o potrebe
zachovania pamiatky na udalosti z
histórie DHZ, najmä písaním kroník,
vydávaním bulletinov k okrúhlym
výročiam DHZ, vyhotovovaním
fotografického materiálu a video
záznamov. Sú potrebné najmä preto,
aby sa tak zachovali spomienky na
členov a funkcionárov DHZ, ich práci
a prínose pre ďalších pokračovateľov
dobrovoľnej hasičskej činnosti v obci,
okrese, kraji a celej našej vlasti.
pripravili: Ľudovít Hoch a Albert Piňo
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Byť pedagógom srdcom, alebo byť iba zamestnaný v škole ako pedagóg?

Školstvo nie je o umelom udržiavaní pracovných
miest učiteľov v takmer prázdnych školách!
Vždy pred voľbami a potom
ešte pár mesiacov po voľbách
už roky počúvame „silácke“
reči – ako, čo kde a komu
vytmaví ten a ten politik – ako
veci ošetrí, uprace, vyrieši,
všetko pre občana a najmä
zmení a urobí všetko lepšie
a efektívnejšie ako jeho
predchodca. Aj sa sem tam
niečo rozbehne, ale postupne
sa rozbeh politika spomaľuje
až zastane... Ako inak nazvať
reformy a neustále nové a nové
sľuby v školstve o tom, ako sa
veci zmenia, vyriešia – a stále
nič. Zložité kompetencie
o školách preniesol štát na
obce a mestá – ale finančne
sa veľa dôležitých vecí
nedoriešilo... Náš časopis sa
snaží počúvať hlas verejnosti,
keďže už fungujeme viac
rokov a časopisy z nášho
vydavateľstva oslovujú
čitateľov aj v iných regiónoch
Slovenska, takže celkom slušne
poznáme problematiku miest
a obcí v regiónoch, kde náš
časopis vychádza, rozprávali
sme sa veľakrát so starostami
a primátormi, ale aj mnohými
pedagógmi a ľuďmi, ktorým
problémy školstva nie sú
ľahostajné. Výsledok – drvivá
väčšina zriaďovateľov škôl
(starostov a primátorov), je za
to, aby sa školy opäť vrátili
pod taktovku štátu..., a sú za
spoločné systémové riadenie...
Pretože teraz nepríjemné
záležitosti musia riešiť
miestni starostovia a poslanci
a potom sú oni „najhorší“...
Dedinská komunita je iná
ako v meste..., a aj škola je tak
vnímaná inak ako vo veľkom
a nepriehľadnom meste,
resp. keď je riadená štátnymi
inštitúciami. Najviac je omieľaný
problém o znížení počtu škôl,
ktoré sú nerentabilné, kde je
málo žiakov, ale počet učiteľov
ostal..., čo s tým? Kto v obci
odsúhlasí zrušenie takejto školy,
je v podstate vyhostený na
milosť – nemilosť občanov a tí
mu to spočítajú vo voľbách. Kto
by sa chcel rozhádať s rodičmi
a s voličmi? A štát si mädlí ruky:

„však obce to majú v rukách,
nech sa rozhodnú samé“.
A tak sa prešľapuje na mieste
a stále sa na niečo čaká. Pritom
sa nalievajú peniaze na platy
do škôl – kde napr. 16 detí učia
tri pedagogičky! Upozorňujem,
že nejde o handicapovaných
žiakov.... A takýto príklad nie
je ojedinelý na slovenských
školách, ale obdobne je to aj
v malotriedkach v národnostne
zmiešanom území, ktoré tak
alibisticky zachraňuje Béla
Bugár. Ďalší príklad je napr.
70 detí na 13 pedagógov. Ak
si prepočítame počet detí
a pedagógov – to čo sú za
triedy? Ako sú naplnené?
Treba si uvedomiť, že to je aj
13 platov a 13 odvodov do
sociálnej poisťovne a náklady
na prevádzku takmer prázdnych
tried! Stačilo by triedy upraviť,
zvýšiť počet žiakov zo 7 na 1520..., a namiesto 13 pedagógov
by stačila polovica – pričom
náklady za prepustených by
sa ušetrili. Prečo vykurujeme
tretinu, možno polovicu
poloprázdnych škôl? Školstvo
nie je o umelom udržiavaní
pracovných miest učiteľov!
Navyše, vykazuje Slovensko
nízku úroveň vzdelania
žiakov – podľa študijných
výsledkov a v porovnaní
s krajinami EÚ! Aká je teda
významnosť a efektivita práce
konkrétneho pedagóga?
A platy? Vôbec to nie je také
hrozné ako to vykrikujú mnohí
na štrajkoch. Treba sa kriticky
a otvorene pozrieť na platy
všetkých učiteľov. Čo by bolo
treba zvýšiť, je naozaj plat
začínajúcich učiteľov a tých,
čo nastúpili zo škôl a najmä
platy v prvých rokoch... Lebo
tie staršie ročníky sa hýbu nad
hranicou tisícdvesto, tisícpäťsto
eur...! Prečo nehovoria riaditelia
a učitelia škôl aj o odmenách?
Prečo tieto nezaraďujú do
platového ohodnotenia?
Pretože aj odmeny sú súčasťou
mzdy. Verejnosť sa však
opodstatnene pýta, prečo
sa stále pridáva na platy
celoplošne... A prečo rovnako?

A prečo všetkým
učiteľom? Keby
takto hospodáril
súkromný podnik,
tak by veľmi rýchlo
skrachoval. Predsa
učiteľ, ktorý sa
venuje 25-30
žiakom v triede je
inak vyšťavený ako
ten, čo ich tam má
5 a stále maróduje!
Vo fabrike je
strojník platený
od toho, koľko
kusov materiálu
urobí za hodinu/
deň... Jeden urobí
za deň 100,200...
Druhý 40-50...,
myslíte, že majú
rovnaké ohodnotenie? Určite
nie! To nechcem v žiadnom
prípade degradovať niekoho
prácu ani zrovnávať prácu
s deťmi a s neživým materiálom,
uvádzam to len kvôli tomu
- ako určiť efektívnosť
pracovníka. Výsledky žiakov
sú tiež dôležitým meradlom
výkonu a šikovnosti učiteľa, ich
umiestnenie v reprezentácii
školy, ich ďalšie štúdium,
ale aj uplatnenie sa v živote
v rozvíjaní toho, čo sa v škole
naučili! Poviem Vám predstavu
efektívne zmýšľajúcich ľudí
a mnohých živnostníkov,
ktorí majú na celý problém
názor, že najprv je treba urobiť
celoplošný poriadok – aj keď
to bude bolieť, ako povedal
Plavčan pred rokom, ale nič
zatiaľ nepodnikol. Lebo žiakov
radikálne ubudlo od 90-tych
rokov, zato pedagógovia
ostali.... a to sa dosiahlo tým,
že sa rozbíjali triedy na stále
menšie počty – len aby učitelia
neprišli o prácu... Takže umelá
prezamestnanosť učiteľov,
ktorých máme nadbytok, a aj
oproti počtu žiakov, je prvá vec,
ktorá by sa mala riešiť, pretože
každý dobrý hospodár urobí
najprv opatrenia – ako znížiť
náklady – a to sa bez zrušenia
škôl a zníženia stavu učiteľov
na počet riadne doplnených
tried o žiakov, jednoducho

nedá. Treba tiež prepustiť
konečne dôchodcov, ktorí
súčasne poberajú plat učiteľa
aj dôchodok, a potom sa im
nechce z teplého miesta v
škole. Naproti tomu mladá
učiteľka musí ísť pracovať ako
servírka do Anglicka..., lebo
sa nevedela zamestnať, ide
o konkrétny príklad z Kysúc
a nie jeden. Neberte to prosím,
ako útok proti dôchodcom,
ale v tomto smere by už
konečne aj riaditeľ školy, či
zriaďovateľ a štát samotný mal
urobiť poriadok a dôchodcov
zamestnať len ak naozaj chýba
adekvátne vzdelaný mladý
pedagóg. Najlepšie je to
riešiť naozaj systémovo,
na úrovni štátu. Ak budeme
stále mladých vyháňať do
zahraničia, lebo dôchodca si
chce zarobiť, tak dopadneme
na Slovensku katastrofálne.
A dôchodca si môže zarobiť
predsa aj u súkromníka,
v obchode...tam, kde sú voľné
miesta. Farizejstvo na každom
kroku, falošné priateľstvá,
umelé udržiavanie pracovných
miest, platy za neefektívnu
prácu, to všetko treba konečne
ukončiť. Veľmi trápne je aj
alibistické doporučovanie
z radov učiteľov, že rodič sa má
s deťmi učiť. Tu treba zdôrazniť,
že rodič deti vychováva, nie učí.
Kedysi mala škola označenie
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výchovno-vzdelávacie
zariadenie. Dnes sa už slovíčko
„výchovno“ vypúšťa zrejme
úmyselne a ostáva len slovíčko
„vzdelávací“. Ale podľa
toho, ako sa mnohí súčasní
pedagógovia stavajú k učeniu
detí, pomaly už škola nebude
ani vzdelávajúcim zariadením,
keďže sa má s deťmi učiť rodič.
Rodič deti vychováva, nie učí!
Toto je práca učiteľa a ten si má
nájsť páky – ako to zvládnuť,
veď za to berie plat, resp. chce
stále viac a viac zarábať. „Mnohí
by ale najradšej asi boli, keby už
ani deti nechodili do škôl – a oni
ich riadili počítačmi a emailami“,
- posťažovala sa mi istá pani,
ktorá povedala, že triedna jej
dcéry príde do triedy doslova
odrecituje látku z knihu (pritom
ide o fyziku a tú treba vysvetliť!).
„Dcéra je doslova tupá z tohto
predmetu a manžel má čo
robiť, aby jej to vysvetľoval. Ešte
šťastie, že sa tomu rozumie.
Keď som sa sťažovala na
rodičovskom, ešte ja som bola
odbitá s tým, že dcéra nemá
vlohy na tento predmet“ –
dokončila pani. Ak chceme
stále porovnávať podmienky
a platy našich učiteľov
a zahraničia, tak potom treba
naozaj hodnotiť komplexne
a všetko, pretože dnes sú naše
školy vo väčšine už vynovené,
naplnené strojmi, prístrojmi,
internetom, ale žiaľ, mnohé
sú prázdne, polo prázdne,

mnohí pedagógovia nechcú
s modernými prostriedkami
pri výučbe pracovať, nechcú sa
ani vzdelávať, nechcú používať
nové metódy vo výučbe – ale
bohužiaľ, odmietajú skúsenosť
aj starých učiteľov a ľudský
faktor učiteľa – jeho blízkosť
ku žiakovi, nerozumejú deťom,
nemajú pochopenie pre ich
zmýšľanie. Stratil sa skrátka
u mnohých cit k tomuto
povolaniu a zodpovednosť za
to – že žiaka naučí, či nenaučí.
A čo sa týka súkromného
sektora, ktorý tak radi mnoho
pedagógov porovnáva, ak
ide o platové otázky, tak
v súkromnom sektore by
nikto neocenil pracovníka,
ktorý si neustále skracuje
pracovný čas, ktorý namiesto
8 hodín pracovného času
strávi v škole 2-3 hodiny, ktorý
nevie svojich žiakov naučiť,
avšak v poobedných hodinách
rád doučuje za peniaze – z
ktorých samozrejme daň
neodvádza! Naše školstvo totiž
asi zaspalo... Vyhovujú mu aj
socialistické podmienky – ostať
všetci zamestnaní, ale platy
by mohli byť vysoko západné.
Na druhej strane – ani ten
socialistický systém im až tak
nevyhovuje, lebo vtedy sa
vymeškané vyučovacie hodiny
dobiehali aj vyučovaním
v sobotu! Áno, dobre čítate, aj
v sobotu! A to boli 70-80te
roky (triedy mali 30-36 žiakov).

Chceš byť trendy?

MUDr. Regan BELOVIČ
odborný garant pre plastickú
chirurgiu
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;
85105 Bratislava
www.ulk.sk
plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Ale čo nebolo určite, tak nebolo
abnormálne veľa školského
voľna, čo robí obrovskú
starosť najmä rodičom, lebo
títo nemajú toľko dovolenky.
Zľahčovanie postavenia, resp.
znevažovanie postavenia
pedagógov, si robia veľakrát
oni sami – lacným prístupom...
vo výchovno-vyučovacom
procese, tým že si nechcú robiť
nepriateľov z rodičov, tak radšej
nevidia pochybenia v správaní
dieťaťa, ustupujú drzáňom,
prehliadajú lajdákov a učia
najčastejšie čítaním z knihy bez
kreativity a vysvetlenia, čo je
výsledok, aký vidíme. Naše deti
sú stále blbšie, samozrejme –
česť výnimkám. A to ako pri
žiakoch, tak aj medzi učiteľmi
sú samozrejme takí, ktorých
tento stav znepokojuje. Ale
ak niekto do výšky platu
nezapočítava odmeny počas
roka, skrátenie pracovnej
doby – a nadštandardné voľná,
kedy môžu byť pedagógovia
so svojimi blízkymi na rozdiel
od iných zamestnancov,
pracujúcich na smeny alebo
v zahraničí, tak potom je
to veľmi chrapunské voči
iným zamestnaniam. Tiež
donekonečna každoročne
pridávať percentuálne na
platoch pedagógov nie je
spravodlivé voči iným profesiám
v našom štáte, kde tiež sú platy
na nízkej úrovni. Je potrebné
konečne znížiť v prvom rade
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nadstav pedagógov, ktorých
je vysoko nad súčasný počet
žiakov! Ak sa nám však hlási
také množstvo študentov do
pedagogických fakúlt, lebo
chcú mať akurát vysokoškolský
titul a to je jednoduchšie
podľa mnohých získať práve
na pedagogickej fakulte, tak
sa potom ani nečudujme, aký
pedagóg vlastne na konci
štúdia vychádza zo školy,
ktorý bude učiť naše dieťa.
Taký bude aj jeho prístup
k deťom, k učeniu a k práci...,
skrátka len taký náhradný
a polovičatý a je jedno, či škola
bude perfektne zariadená
a vybavená pre štúdium.
Študovať pedagogiku len ako
dôvod získať vysokoškolský
titul, je ten najhorší dôvod,
lebo to nie je z presvedčenia,
ale ani o vzťahu k tomuto
povolaniu. A tak aj bude vyzerať
práca, vzťah k deťom a vzťah
k odovzdávaniu vedomostí. Žiaľ,
takíto „pedagógovia najviac
kričia o svojich právach, platoch,
ale najmenej o povinnostiach
a o práci. Škola sa pre nich
stala miestom, kde sú akurát
zamestnaní, ale svoju prácu
určite radi nemajú. A vlastne ani
učiť nevedia.

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail:
kysuckyzurnal@gmail.com
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Nesluša sa rozhodla s dlžníkmi voči obci tvrdo zúčtovať,
svoje staré dlhy si musia občania v stanovenej lehote
zaplatiť, inak sa vystavia exekúciám.

Na pracovnom stretnutí so
starostkou obce Nesluša Ing.
Zuzanou Jancovou sme sa
porozprávali o veľa veciach,
ktoré sa riešia v tejto obci,
aj ako sa riešia...
Napríklad obecný úrad už od
novembra začal uzatvárať nové
zmluvy o pripojení domácností
na obecný vodovod. Pred
uzatvorením zmluvy
zamestnanec obce preverí
celú vodovodnú prípojku

o Podľa všetkého si
Váš obecný vodovod
vyžaduje generálnu
rekonštrukciu, pani
starostka...?
- Projekt obecného
vodovodu z roku 1993
je značne zastaralý,
a keďže obecný
vodovod nie je
skolaudovaný, obec sa
v súčasnosti nemôže
uchádzať o dotácie,
pomocou ktorých by
mohol byť vodovod
zrekonštruovaný.
Z tohto dôvodu
dal obecný úrad
zamerať skutočný stav
obecného vodovodu, aby sa
mohol spracovať porealizačný
projekt skutkového stavu
a vodovod bolo možné
následne skolaudovať. Po
kolaudácii môže obec pripraviť
projekty na rozšírenie nových
vetiev a na rekonštrukciu
vodovodného potrubia.
Ťažko pochopiť, že za dlhé
obdobie od 90-tych rokov
nemal nikto z vedenia obce

ktorá je na mnohých miestach
(aj pričinením výstavby
kanalizácie) narušená a je
predierkovaná. Preto sa do
potrubia dostáva hlina, ktorá na
určitých odberných miestach
zakaľuje vodu. Najväčšie
problémy so zásobovaním
vodou je v letnom období.
Vybudované záchyty nestačia
pokryť spotrebu vody aj
z dôvodu masívneho výrubu
dreva v častiach, kde sú
vybudované záchyty, preto sme
minulý rok urobili nové záchyty
aby obyvatelia mali dostatok
vody. Zrekonštrulovali sa všetky
vodojemy , zateplili sa, oplotili
podľa noriem, opravili sme celú
elektroinštaláciu podľa nových
noriem, dali sa nové dávkovače
chlóru, filtre .Na vodovodnom
potrubí sú vymenené všetky
ventily vo všetkých existujúcich
armaturnych šachtách,
vybudovali sme nové uzávery
vody a odkaľovače vodovodu .
Zároveň na všetkých vetvách
obecného vodovodu sa musia
vybudovať armatúrne šachty
aby sme mohli uzatvárať

O predaji obecného majetku
rozhodujú podľa platných
zákonov poslanci, ktorých si
volia obyvatelia Nesluše, nie
starostka.
o V mnohých mestách
a obciach vybehli za
posledné roky vážnejšie
problémy – čo sa týka škôl
a ich financovania. Vraj
aj Vy – ako starostka ste
chceli zrušiť ZŠ v obci , že
ste dokonca zrušili centrum
voľného času, atď... Čo je na
tom pravda?
- Ja som veci vysvetlila už aj
v našom obecnom časopise,
ale keďže - je obec mnohými
rodinami a pôvodom prepojená
aj s Kysuckým Novým Mestom
a sme súčasť regiónu Dolných
Kysúc, taktiež aj informácie
sa rozširujú po celom regióne
a môžu mnohých obyvateľov
zbytočne dezorientovať
a dezinformovať – vysvetlím
celú záležitosť aj Vašim
čitateľom Žurnálu...
Riaditeľka školy dostáva
od obce na celý rok takmer
500-tisíc eur pre základnú školu,

Takto by malo vyzerať centrum obce Nesluša
v nehnuteľnosti, aby sa uistil, že
na pozemku nie sú vybudované
nelegálne odbočky. V prípade
neumožnenia tejto prehliadky
vlastníkom, nebude zmluva
uzatvorená a obecný úrad túto
nehnuteľnosť od obecného
vodovodu odpojí. Zoznam
domácností, ktoré majú
obecnú vodovodnú prípojku,
je zverejnený aj na internetovej
stránke obce Nesluša.

záujem vodovod skolaudovať.
Nové vetvy sa robili v rozpore
so starým projektom, neboli
zabezpečené tlakové skúšky,
protokoly, a samozrejme ani
hydrologické prieskumy, ani
nové povolenia na odber
podzemnej vody. Takáto
bola starostlivosť o obecný
vodovod! Je dobre známe,
že vodovod – hlavná vetva,
je robená zo starej liatiny,

vodovodné vetvy a osadia
sa merače na spotrebu vody.
Týmto spôsobom obec chce
vypátrať sabotérov, ktorí
pravidelne vypúšťajú vodojemy
v 2-týždňových intervaloch,
lebo si napúšťajú skupinové
súkromné vodojemy.
Klamlivé informácie o tom,
že chceme obecný vodovod
odpredať spoločnosti SEVAK,
sa nezakladajú na pravde.

školskú jedáleň a družinu. Obec
– starostka – má v bežnom
rozpočte pre celú dedinu
zvyšných 600-tisíc eur. V tom
platí a financuje materskú
školu, dom opatrovateľskej
služby, centrum voľného času,
zamestnancov na obecnom
úrade, prevádzku vodovodu,
zber odpadu, údržbu a dokáže
zabezpečiť v súčasnej dobe po
všetkých škrtoch asi 200-tisíc

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
eur na investičné akcie.
Zároveň sa obec musí starať
aj o budovu základnej školy,
lebo: „Škola nemá peniaze,
budovy sú obecné a oni ich
majú iba v správe.“ V roku 2016
obec požiadala Ministerstvo
školstva o dotáciu na
odstránenie havarijného stavu
sociálnych zariadení základnej
školy. Žiadosť bola úspešná.
Ministerstvo školstva schválilo
obci Nesluša dotáciu vo výške
50-tisíc eur na opravu záchodov,
ktoré boli roky v katastrofálnom
stave. Tento projekt bolo
potrebné dofinancovať aj
z obecných peňazí. Konkrétne
vo výške 25-tisíc eur. Výsledná
cena projektu bola 75-tisíc
eur. Rekonštrukcia prebiehala
v mesiaci august a v prvom
septembrovom týždni 2016.
Ohľadne zrušenia školy je
skutočnosť takáto: Starostka
nemá právomoc zrušiť školu
alebo školské zariadenie. Takýto
krok môžu schváliť len poslanci
obecného zastupiteľstva
a konečné slovo má vždy
minister školstva. Školská
jedáleň je v plnej kompetencii
riaditeľky základnej školy.
Riaditeľka určuje pravidlá pre
školskú jedáleň, nie starostka.

Ak si nemôžu brať deti obed do
obedára, rovnako to má platiť
pre zamestnancov školy. Taktiež
riaditeľka určuje pravidlá pre
školskú družinu, nie starostka.
V zmysle školských zákonov
(www.minedu.sk) má byť
družina otvorená od 6:00 hod.
do 18:00 hod. a riaditeľka školy
tomu nesmie brániť, ani to
zakazovať. Centrum voľného
času funguje. Obec zamestnáva
dohodárov, ktorí vedú krúžky.
Už viac ako polovica našich
školopovinných detí chodí do
iných základných škôl – väčšina
do Kysuckého Nového Mesta.
Ako hlavné dôvody rodičia
uvádzajú: otváracie hodiny
družiny, chýbajúce krúžky,
anonymita detí. Tento trend
je dlhodobý (posledných 8
rokov, nie od zvolenia súčasnej
starostky). Pevne verím, že
zvolená nová riaditeľka školy
zabráni odchodu neslušských
detí a škola sa začne zveľaďovať.
*****
Nesluša sa rozbehla do
investičných akcií najmä
posledné dva roky, keď je vo
funkcii starostky Ing. Zuzana
Jancová. Podarilo sa jej
zabezpečiť pre obec zatiaľ
vyše 950 000 €. Predným

starostovia Ing. Chovaňák
vybavil 27 000€ (a bol vo
funkcii 12 rokov), p. Ďuriaš
130 000€ (bol vo funkcii 8
rokov). A to nie je koniec,
čo sa týka Ing. Jancovej...
Ako mám potvrdila, už sú
pripravené ďalšie projekty na
opravu strechy ZŠ = 120 000€,
oprava strechy telocvične
=140 000 eur, rozšírenie
materskej školy = 320 000€,
Regulácia potoka Neslušankaprotipovodňové opatrenia vo
výške 21.000.000 eur, zníženie
energetickej náročnosti verejnej
budovy=420.000 eur, a mnoho
iných projektov. Čo treba veľmi
pozitívne hodnotiť, aj vďaka
starostke Jancovej – Nesluša
ako obec neprišla o veľa
majetkov, pretože žaloby,
ktoré boli podané, napokon
obec ustála . Samozrejme
mnoho obecného majetku
je rozpredaný a zostatok bol
nevysporiadaný a ani nebol
v právnom stave. V súčasnosti
sa dalo všetko do poriadku
a teraz vysporiadávame obecné
komunikácie- lebo mnoho
obyvateľov si začína prisvojovať
obecné komunikácie a stavajú
zátarasy aby znemožnili
ostatným dostať sa k svojim

nehnuteľnostiam. „Niektorí
občania sú dlžníkmi voči
obci a celé roky dlh neustále
odkladajú – a neplatia. - Však sa
nám nič nemôže stať, asi takto
sa stavali a stavajú k svojim
dlhom! Ľahostajne,“ hovorí Ing.
Zuzana Jancová. Aj preto sa
Nesluša rozhodla, že bude platiť
rovnaký meter na každého.
Predsa nemôže jeden občan
si plniť povinnosti a druhý
sa bude vysmievať zákonom
do tváre. Obec rozhodla, že
dlh musí každý zaplatiť! A ak
nezaplatí, po určitej dobe
mu začne tento dlh stúpať,
nakoľko sa k sume pripočítajú
aj úroky z omeškania... Až
napokon nastúpi obec voči
neplatičovi v exekučnom
konaní. „Predsa už raz sa musí
v tomto smere urobiť poriadok“,
hovorí Ing. Zuzana Jancová. Aj
preto obec uzatvorila zmluvu
s advokátskou kanceláriou,
ktorá kontroluje obecné listiny
a úkony – aby boli v právnej
rovine v poriadku a aby sa
obec nevystavovala súdnym
konaniam.
pripravila:
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
fotky: Obec Nesluša

Váš spoľahlivý partner
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Snežnickí divadelníci oživili svoju činnosť
v roku 2015 a darí sa im jedna radosť!

V obci Snežnica bola
obnovená činnosť
ochotníckeho divadla v
r. 2015. Nadviazali sme
tak na tradície našich
predkov, pretože divadlo
tu fungovalo približne do
r. 1955. Divadelné začiatky
však siahajú už do r. 1934,
kedy sa hrala veselohra od
Ferka Urbánka - Už sú všetci
v jednom vreci.
Sme partia občanov z našej
obce všetkých vekových
kategórií. Nikto z nás nemá
nijaké dramatické vzdelanie
ani nejakú významnú prax
v divadle. Hráme naše
postavy zo srdca pre ľudí a
to je na tom to najkrajšie.
V minulom roku sa nám
podarilo úspešne odohrať tri
predstavenia - Ženský zákon,
Najbohatší muž v Babylone
a pre deti sme pripravili
Príbehy hladného vĺčka
Tĺčka.
V tomto roku sme opäť
vsadili na veselohru s
dedinskou tematikou a
nacvičili sme hru od Jozefa
Hollého - KUBO. Nácvik
prebiehal približne 3
mesiace, premiéru i reprízu
sme odohrali v mesiaci máj
u nás v sále KD v Snežnici.

Aktuálne sa pripravujeme
riešiť i naše vystúpenia
v iných dolnokysuckých
obciach.
Veselohra KUBO sa nám
vydarila a opäť sme dvakrát
zaplnili našu sálu. Premiéru
i reprízu videlo dokopy
okolo 500 ľudí. Táto hra je
príbehom lásky, majetku
a je plná komických
zápletok. Očakávania od
nás, ochotníkov, ako i od
divákov boli naozaj veľké,
nakoľko sme po roku opäť
zahrali niečo z dedinského
prostredia, ale všetko sme
zvládli o čom svedčal i
neutíchajúci potlesk v
závere vystúpení. Reprízu

sme, žiaľ, začali netradične
a to minútou ticha, pretože
nás náhle opustila naša
ochotníčka Mgr. Katarína
Brózová, ktorá prehrala boj
so zákernou chorobou. V
prvom predstavení Ženský
zákon podala excelentný
výkon a stále nám veľmi
chýba.
Aktuálne pripravujeme opäť
detské divadlo a v závere
roka by sme radi nacvičili
hru vo vlastnej réžii - Rok na
dedine, s ktorou by sme si
radi trúfli navštíviť aj mnoho
kysuckých obcí.
Hovorí MVDr. Milan Hlavatý,
starosta obce Snežnica:
„Osobne vnímam založenie

ochotníckeho divadla ako
veľký krok k obnovovaniu
tradícii a k podpore
kultúrneho života v obci.
Od začiatku som bol
myšlienkou vytvorenia
ochotníckeho divadla
nadšený a podporoval som
ju. Po prvom predstavení
veselohry – Ženský zákon,
ktorá bola tak úspešná, že
sa ľudia ledva pomestili do
sály Kultúrneho domu, som
si potvrdil, že som vstavil
na správnu kartu. Bolo
príjemne vidieť opäť toľko
ľudí pokope a práve kvôli
činnosti týchto šikovných
ľudí. Posledné predstavenie
malo opätovný úspech
a tešíme sa, že záujem
o naše ochotnícke divadlo
a ich divadelné umenie
majú aj v iných obciach.
Želám našim ochotníkom
veľa divadelných
úspechov, veľa nových
nápadov na divadelné
prestavenia, pravdaže
veľa spokojných divákov
ako doteraz a želám im
taktiež, aby sa splnil ich sen
o dosiahnutí úspechu aj
v iných obciach.“
pripravil: Bc. Dušan Ševčík
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Cykloklub Rudina funguje od roku 2011 a robí
DOLNÝM KYSUCIAM výborné meno!

Erika Hlavatá

Od roku 2011 funguje
občianske združenie
CYKLOKLUB RUDINA.
Aktuálni jazdci: kategória
Elite – Samuel Hlavatý,
kategória Elite Women –
Erika Hlavatá, kategória
Senior – Ján Hulík, Martin
Maršala, kategória Kadet
– Adrián Kvašňovský,

kategória Minime – Andrej
Galovič, kategória Benjamin
– Matej Hacek, kategória
Promesa – Alžbetka
Galovičová.
Od roku 2007 usporadúva
Rudina každý rok preteky
v cyklotriale. Súťaže bývajú
najčastejšie typu Slovenský
pohár alebo Majstrovstvá

Andrej Galovič

Slovenskej republiky.
V roku 2015 sme
dokonca usporadúvali
jedno kolo Európskeho
pohára, kde pricestovali
aj jazdci zo Španielska,
Maďarska, Talianska
či Veľkej Británie.
Každoročne však
hostíme jazdcov
z Českej republiky,
Poľska a samozrejme
Slovenska. Tento rok,
13.5., sme organizovali
Majstrovstvá Slovenska
v cyklotriale v spojení
s Youth Games súťažou
slovenského a českého
pohára a českým
pohárom pre dospelých.
Preteku sa zúčastnilo
okolo 80 jazdcov. Ráno
pretekali jazdci detských
kategórii a poobede
dospelí.
Jazdci z klubu Rudina
obsadili vo svojich
kategóriách nasledovné
priečky: Samuel
– 1.miesto, Erika
– 1.miesto, Adrián
– 4.miesto, Andrej –
2.miesto, Alžbetka
– 15.miesto, Ján
– 1.miesto, Martin –
6.miesto. Keďže to boli
Majstrovstvá Slovenska,
titul si vybojovali
– Samuel Hlavatý,
Erika Hlavatá, Andrej
Galovič, vicemajstrom
sa stal Adrián. Pretek sa
obišiel bez vážnejších
zranení. Na finále
a vyhodnocovanie
výsledkov nás svojou
návštevou poctil
prezident Slovenského
zväzu cyklistiky Peter
Privara. Po vyhlásení
bola pre deti pripravená
ukážka psovodov –
Nezisková organizácia
Zmysel života.
V tejto sezóne
CYKLOKLUB RUDINA
doposiaľ absolvoval 12

Samuel Hlavatý

Adrián Kvašňovský

Alžbetka Galovičová
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súťaží. Kým však začneme
rozoberať jednotlivé preteky
tejto sezóny, spomeňme
ešte najlepšie výsledky tej
minulej.
Sezóna 2016 priniesla úspech
hlavne Samuelovi, ktorý
doniesol z Majstrovstiev
sveta (Taliansko)
a Majstrovstiev Európy
(Francúzsko) dve bronzové
medaile. Na týchto dvoch
pretekoch sa zúčastnila
aj Erika, ktorá skončila na
MS ôsma a na ME šiesta.
Andrej skončil na MS 16
a ME 3. Adrián sa MS ani ME
nemohol zúčastniť kvôli
zlomenine nohy.
Túto sezónu sme
odštartovali pretekom
v českom Olomouci. 18.2.
ešte teplo nebolo, takže sme
pretekali v hale vykurovanej
delami(prsty odmŕzali stále).
Najlepšie zajazdili Samuel
a Andrej, ktorí si odniesli
prvé miesta. Erika skončila 2
(Hobby kategória) a Adrián
4. Pokračovali sme pretekom
v Berlíne (4.-5.3.) ktorého sa
zúčastnila len Erika a skončila

3. Samuela ospravedlňoval
vyvrtnutý členok. Tretí
pretek v Prusiciach (ČR –
11.3.) absolvovali Andrej
– 2 a Alžbetka – 5. Na
ďalšom preteku v Tarcal
(MAĎ) nás reprezentovala
druhá súrodenecká dvojica
klubu Samuel a Erika,
ktorí vybojovali dve prvé
miesta. Erika však tentokrát
nepretekala v ženskej ale
v mužskej kategórii. Prvého
a druhého apríla na nás
čakali krásne nastavané
prekážky vo Viedni. Oba dni
pretekal len Andrej, ktorý
vybojoval dve tretie miesta.
Na druhý deň pricestovali
Samuel – 2, Erika – 3, Ján
– 6. V Brne (29.4) sme mali
zastúpenie troch jazdcov,
a to: Adrián – 4, Andrej
– 3 a Alžbetka – 14. Po
preteku v Brne nasledoval
pretek v Rudine, ktorý
sme vám priblížili v článku
na začiatku. 20-21.5. sa
konal prvý svetový pohár
federácie UCI v belgickom
meste Aalter. Z cykloklubu
nás reprezentovali Samuel

a Erika, ktorí boli
zároveň jedinými
slovenskými
reprezentantmi.
V prvý deň sa
Samuelovi podarilo
zo 1/4 finále
postúpiť do 1/2
finále, v ktorom
obsadil konečné
20.miesto. Erika
vybojovala konečné
10.miesto. 27.5.
sa konali preteky
v Blansku (ČR).
Klub zastupovalo 5
jazdcov. Samuel – 2,
Adrián 4, Andrej
– 2, Alžbetka –
15. Piatym jazdcom bola
Erika, ktorá mala na jednej
zo sekcií úraz s kolenom
a preteky nedojazdila.
Nakoniec skončila
tretia. Zatiaľ posledné
preteky sme absolvovali
v Hamroch (10.6.), kde
sa podarilo Samuelovi
vyjazdiť 1.miesto, Adriánovi
3.miesto, Andrejovi 2.miesto
a Alžbetke 9.miesto. Erika sa
preteku nemohla zúčastniť
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Matej Hacek

kvôli spomínanému
zraneniu.
Sezóna sa však ešte zďaleka
nekončí, práve naopak, ešte
sa len rozbieha. Jazdci by
chceli náš klub reprezentovať
ešte na mnoho pretekoch,
hlavne Majstrovstvách sveta
či Európy.
pripravila:
Erika Hlavatá
foto:
Silvia Štrbová, Alica Detková

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Poctivosť, slušnosť a čestnosť – to sú podľa Branislava Zlatinského
z firmy Wikus SK Mojzesovo hlavné atribúty jeho podnikania.
Dodáva tovar asi 2500 firmám u nás, ale aj do zahraničia.

Firma WIKUS z nemeckého
Spangenbergu je najväčším
výrobcom pílových pásov na
svete od roku 1958 a práve
v Mojzesove má svoje
výhradné zastúpenie pre
slovenský trh. V roku 1999
totiž vznikla firma WIKUS SK,
s.r.o., ktorej konateľ Branislav
Zlatinský sa predaju strojov
a technológií na rezanie
kovov a dreva venuje naplno.
Preferuje ľudský prístup
a čestný spôsob podnikania,
čo sa v dnešnom svete
obchodu považuje už skôr za
raritu.
o Čím konkrétne sa Vaša firma
zaoberá?
- Primárne sa zaoberáme
rezaním a delením kovov,
dodávame stroje a technológie
na rezanie kovov a dreva
zákazníkom na slovenskom
trhu, pričom 90 % tvorí samotné
rezanie kovu. Spolupracujeme
aj s českou firmou PILOUS, ktorá
je českým výrobcom týchto
strojov, kde dodávame pílové
pásy, ktoré sú v podstate grom
nášho podnikania. Tieto pásy
pripravujeme zákazníkom
vždy na mieru na základe nimi
používaných strojov. Okrem
toho sú pílové pásy spotrebným
tovarom – vydržia píliť možno
jeden, dva dni a musia sa
vymeniť. Takto dodávame tovar
asi 2500 firmám a strojov vo
firmách máme približne tiež
toľko.
o Čo všetko si teda u Vás
zákazník môže kúpiť?
- Môže si kúpiť pásové
píly, kotúče, ale hlavnou
činnosťou sú pílové pásy, ktoré
dovážame z Nemecka. U nás
sa zvárajú na rozmery, ktoré
zákazník potrebuje. Náš tovar
nakupujú väčšinou zákazníci
od malého zámočníka až po
veľké firmy, čiže máme dosť
veľký rozsah. Robíme aj pre
stavebné firmy, pre slovenských

a českých výrobcov
pórobetónových
tvárnic – všetko režeme
s našimi špeciálnymi
pásmi. Samozrejme sem
patria aj firmy na výrobu
plastových okien,
keďže v každom okne
sú kovové výstuhy...
Dá sa teda povedať, že
v každom meste a vôbec
regióne máme svojho
obchodného zástupcu
alebo firmu, ktorá
toto sprostredkováva.
Celkovo má naša firma
16 zamestnancov na
celom Slovensku.
o Predaju týchto
Vašich produktov sa
však na Slovensku venuje len
veľmi málo firiem...
- Špecificky tak ako my sa
tomu nevenuje nikto. Každý
má k tomu ešte pridružené iné
veci, ako napríklad sústruhy,
obrábacie stroje a pod. My sa
ale tomuto venujeme úplne
naplno, nerobíme nič iné. Vo
svojej ponuke máme teda len
produkty na rezanie kovov
a dreva.
o Čo Vás konkrétne
motivovalo k tomu, aby
ste v tomto odvetví začali
podnikať?
- Od roku 1996 som pracoval
v spoločnosti , ktorá sa venovala
predaju nástrojov a náradia,
následne v roku 1999 som
bol oslovený firmou WIKUS
a PILOUS na spoluprácu formou
výhradného zastúpenia. Bol to
skôr taký risk – ponúkli nám
túto možnosť s tým, že po
nejakom čase sa uvidí, či sa
investícia oplatila a na základe
daných výsledkov by sa všetko
prehodnotilo. Vybúrali sme
teda doma garáž a začali sme
sa tomuto venovať. A tak túto
prácu robíme už 18 rokov.
o Ako
sa Vaše
podnikanie
rozvíjalo?
Ako si
spomínate
na svoje
začiatky?
- V tej
dobe toto
odvetvie
ešte nebolo
také
rozvinuté.
Ale
postupom
rokov toho
pribúdalo
čoraz
viac. No
na druhej

strane sme tu mali špeciálnu
zváračku ako jediní, i keď bola
staršia, ale bolo to celkovo
jednoduchšie. Mali sme síce
menej zákazníkov, ale myslím
si, že aj viac financií. Neviem,
či tie začiatky boli ťažké. Dnes
je to asi rovnaké ako predtým,
ak nie horšie. Samozrejme je
zákazníkov podstatne viac, no
je aj väčšia konkurencia, väčšie
tlaky na ceny. Je toho veľa,
čo musí človek riešiť a každej
situácii sa musí vedieť rýchlo
prispôsobiť.
o Orientujete sa aj na
zahraničný trh alebo
dodávate tovar výlučne len na
Slovensko?
- My ako WIKUS SK máme tieto
pílové pásy trhovo obmedzené.
Nemôžeme vstupovať ďalším
zastúpeniam štátov na trh.
Avšak pokiaľ ide o PILOUS, stroje
a pílové pásy predávame aj
spätne do Čiech a do Maďarska,
kde na to máme povolenie.
Dodávali sme tiež nejaké píly
do Fínska, Rakúska, Nemecka
a Poľska, ale boli to skôr
také jednorazové akcie. Sme
obmedzení tou trhovosťou
Slovenska.
o Podľa Vás, aký musí byť
človek, aby sa mohol venovať
takémuto druhu podnikania?
- To je ťažko povedať. Minimálne
by mal byť tvrdý obchodník,
čo ja osobne nie som. Myslím
si, že keby som bol možno o
niečo razantnejší, čo sa týka
napríklad obchodu v porovnaní
s konkurenciou, boli by sme
podstatne ďalej. Niektoré veci
však neviem alebo nechcem
robiť. Nikomu som nikdy
nedal úplatok, aby odo mňa
bral nejaké produkty. Nie
som bežným prototypom
obchodníka. Podľa mňa treba
mať k ľuďom úctu, byť slušný,
poctivý a najmä čestný, pretože

ten obchod sa dá robiť aj
férovými spôsobmi. My sa
medzi takýchto ľudí radíme
a som hrdý, že sú okolo nás
ľuďia, ktorí takíto sú.
o Aké máte plány do
budúcna?
- My ani veľmi neplánujeme,
ideme z roka na rok. Chceli
by sme sa minimálne niekam
posunúť. Radi by sme si rozšírili
dielňu, spravili väčší sklad,
vymenili technológie za novšie
a udržali si to aspoň tak, ako je
to teraz. Nechceme ísť cestou
eurofondov, som ich veľký kritik.
o Čo Vás pri vašom podnikaní
stále poháňa vpred?
- Sú rána, kedy by to človek
zabalil, ale musíte niečo robiť,
z niečoho žiť. Niekedy sú
lepšie obdobia, keď vás práca
teší a napĺňa, inokedy nie...
Ale chceme sa na trhu udržať
a mať minimálne taký trhový
podiel, aký máme teraz, ak nie
vyšší. Možnože sa jedného dňa

dočkáme, že nám všetci budú
platiť načas a všetky ostatné veci
tak budeme mať jednoduchšie.
Okrem toho každý máme svoje
rodiny, takže istým spôsobom to
robíme aj pre naše deti.
rozprávala sa:
Mgr. Mária Májeková

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Dovolenky prinášajú aj slzy a sklamanie,
ak podceníme dôležité veci.

Aktuálne hovoríme s Danielou
Pinčiarovou, riaditeľkou krajskej
Žilinskej pobočky Komunálnej
poisťovne:
o Aktuálne poistenie života,
zdravia – na dovolenkách
a výletoch... A ochrana majetku,
keď sme mimo domova....Čo
ponúka Vaša poisťovňa na sezónu
2017?
- Ak sa chystáme dovolenkovať v zahraničí,
je veľmi dôležité mať uzatvorené aj
komerčné cestovné poistenie liečebných
nákladov. Často krát sa stretávame s tým,
že klienti nám povedia, že majú vybavený
Európsky preukaz zdravotného poistenia,
ktorý platí v EÚ, EHP (Nórsko, Island,
Lichtešstajnsko a Švajčiarsko). Áno, tento
oprávňuje klienta zdravotnej poisťovne
čerpať potrebnú starostlivosť, ale platí
len vo verejnom systéme v zmluvných
zdravotníckych zariadeniach. Nevzťahuje
sa na ošetrenie u súkromných lekárov.
Preto je najvýhodnejšie mať kombináciu
európskeho preukazu a komerčného
cestovného poistenia. Komunálna
poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group má
vo svojom portfóliu viac možností. Záleží
na klientovi, ktorú alternatívu si zvolí. Môže
si vybrať krátkodobé poistenie, kde okrem
liečebných nákladov si môže pripoistiť

batožinu, trvalé následky úrazu, smrť
následkom úrazu, poistenie zodpovednosti
za škodu, poistenie nepojazdného
vozidla, poistenie predčasného návratu,
alebo poistenie storna zájazdu. Pre deti
a študentov do 26 rokov poisťovňa dáva
zľavu 20% z poistného. Najvýhodnejším
druhom poistenia však podľa môjho názoru
je Balíkové celoročné cestovné poistenie,
kde okrem liečebných nákladov sú
aj pripoistenia. Toto sa dá dojednať
individuálne, ale aj pre celú rodinu.
Poistenie rodiny sa môže dohodnúť pre
minimálne dve osoby a to manželov, resp.
druha a družku, ak ich vek ku dňu začiatku
poistenia neprekročil 70 rokov a a ich deti
vo veku do 18 rokov bez ohľadu na ich
počet, ktoré žijú v spoločnej domácnosti.
Poistenie je možné dojednať výberom
z balíkov BASIC alebo EXELENT. Líšia
v rozsahu poistného krytia. Takéto poistenie
sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali
pri každom vycestovaní do zahraničia.
Nepretržitý pobyt v zahraničí je najviac
45 alebo 60 dní, podľa zvoleného balíka
rozsahu poistného krytia. Takéto poistenie
pre celú rodinu a celý rok stojí: BASIC –
47,03 € a EXELENT – 62,21 €. Je to naozaj
oproti krátkodobému poisteniu veľmi
výhodná cena.

o Ale treba chrániť aj majetok....

- Keď ideme dovolenkovať, mali by sme
myslieť nielen na ochranu nášho zdravia, ale
taktiež aj na ochranu nášho majetku. Je nám
všetkým známe, že počas dovolenkového
obdobia dochádza k zvýšenému výskytu
krádeží a lúpeží. Nehrozí nám však len toto.
Môže dôjsť aj k rôznym živelným udalostiam
ako sú povodeň, záplava, blesk, víchrica,
vandalizmus a iné. Preto svojim klientom
odporúčame poistenie PRODOMO, kde má
klient zasa možnosť voľby z troch balíkov
ŽIVEL, OPTIMUM a EXELENT. Predmetom
základného poistenia sú: rodinný dom, byt
v bytovom dome v osobnom vlastníctve,
byt v rodinnom dome, rekreačný dom
v intraviláne obce, rekreačná chata
v extraviláne obce, samostatne stojaca
garáž, nebytový priestor a budovy vo
výstavbe. K základnému poistenie môžeme
pripoistiť vedľajšie budovy, ktoré plnia
doplnkovú funkciu k hlavnej budove
a súžia na iné účely, ako na bývanie. Napr.
garážový prístrešok, garážový box, garážové
státie, hospodárska budova, letná kuchyňa,
stodola, dreváreň, kôlňa, práčovňa, altánok,
záhradná chatka, záhradný prístrešok,
vonkajšia pivnica a pod. Z ostatných stavieb
sú to objekty nehnuteľného charakteru,
ktoré sa od budov líšia okrem iného tým, že
sú spravidla nezastrešené – napr.: oplotenie,
komunikácie, spevnené plochy, čističky
odpadových vôd, bazény, kurty, studne,
septiky, samostatne stojace solárne panely
a pod. Okrem nehnuteľného majetku je
samozrejme možnosť poistiť si aj svoj
hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza
v domácnosti.
otázky: redakcia Kysucký Žurnál

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
www.kpas.sk

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

 MMA
 BOX

(zmiešané bojové umenia)

/ THAI BOX

 FUNKČNÝ

TRÉNING

 KRUHOVÝ

TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ
 FLEXIBILNÉ

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK
30€ MESAČNE
D
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HO
EK - PORADENSTVO
20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČ

CVIČENIE (SM SYSTÉM)

STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY

POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ

DOPLNKY

PO-PIA: 7:00 - 22:00 SO-NE: 9:00 - 21:00
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
Wolf Pride Gym MMA Žilina
0940 119 185
info@wpg.sk
www.wpg.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!
Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

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

Ponúkame
už aj pomníky!

VIP TAXI Kysucké Nové Mesto

0908 555 188

Prijmeme do pracovného pomeru taxikára na trvalý pracovný
pomer s možnosťou okamžitého nástupu do zamestnania.
Od uchádzača vyžadujeme:
• vek minimálne 21 rokov,
• minimálne 3-ročná prax s vodičským preukazom,
• čistý register trestov,
• preukaz vodiča taxislužby „kto nemá, pomôžeme s jeho
vybavením, náklady, ktoré vám vzniknú pri vybavovaní
dokladov, vám po pol roku služby preplatíme“.
• lekársku a psychologickú spôsobilosť,
• dobré vodičské a orientačné schopnosti,

• spoľahlivosť, dochvíľnosť, slušné vystupovanie,
komunikatívnosť
• schopnosť prispôsobiť sa výkonu práce (práca sa
vykonáva aj počas víkendov a sviatkov)
• ponúkame Vám pružný pracovný čas, zaujímavé mzdové
ohodnotenie, prémie za nadčasy, sviatky a starostlivosť o
vozidlo taxi, individuálne prémie z tržieb.
• plat od 600-1000 €, v závislosti od hodín.
• Len seriózny záujem!

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

FAREBNÉ LETO s AVONOM:
Ako si vybrať ideálnu špirálu na leto?

Asi sa zhodneme na tom, že špirála (spolu s rúžom) je bez
váhania najpopulárnejším produktom beauty sveta. Ako
si ale vybrať tú správnu, keď ich existuje toľko druhov!?
Čo všetko by ste mali vziať do úvahy, než si s ňou
prečešete riasy a ako to robiť správne? Na všetko máme
odpoveď!
Práve kefka totiž umožňuje (či znemožňuje) správne
nanesenie špirály a preto sa vyplatí venovať jej riadnu
pozornosť.
Čo je dobré vedieť?
Od prvého nanesenia na riasy by sa špirála mala používať
maximálne 4 mesiace.
Pre každodenné líčenie sú najideálnejšie kefky stredných
veľkostí, s hustými štetinkami a koncom zužujúcim sa
do špičky. Takéto kefky sa hodia ku každému tvaru očí,
ktorým dodávajú prirodzený a elegantný look.
Príklad takej kefky?
Napríklad špirála SUPREME z línie AVON TRUE
Colour s argánovým a kokosovým olejom a vitamínom
E. Jej kefka má veľmi jemné štetinky pre šetrnú
aplikáciu a riasam dodáva neuveriteľnú dĺžku.
Pre výrazné líčenie odporúčam špirály z rady AVON
MARK - BIG DARING
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Horúca novinka na leto
z tejto rady je : ŠPIRÁLA
BIG and Multiplied
Novinka, ktorú sa oplatí
vyskúšať. Dodá riasam objem, a oddelí riasy. Mihalnice
po zaschnutí farby nestvrdnú, ale ostanú elastické,
a počas dňa môžete mihalnice upravovať. Či už sa
rozhodnete na večer pridať ďalšiu vrstvu farby na
zvýraznenie pohľadu, alebo prečesať mihalnice, nemusíte
prvú vrstvu odličovať. Farba tejto špirály tým nezaťaží
vaše mihalnice a nedôjde k ich lámaniu.
K letu patria aj farebné laky na nechty. V katalógu
10/2017 nájdete celú paletu letných lakov len za 1.99€
a naviac sa môžete zapojiť do súťaže o kozmetiku AVON
na instagrame.

Ak sa chcete zabávať na slnku, ceny opaľovacej kozmetiky
už od 3,99€

Chcete si pozrieť kompletnú ponuku AVON výrobkov?
Katalóg pre každého ZDARMA získate v našej AVON
kancelárie, v Kys. N. Meste, na Belanského ulici 193,
každý deň, PO-PI od 13.00-16.00, stačí si len preň prísť.
Môžete zároveň vyskúšať aj naše výrobky ,,na vlastnej
koži“.
NAKUPUJTE AVON v LETE LACNEJŠIE a ZÍSKATE
k OBJEDNÁVKE DARČEK!!!

Info: 0904 329779, duranovaavon@gmail.com

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
2
je v Kysuckom Žurnále = 1,10 €/cm
tel.: 0903 / 516 499

/ e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Veľmi skoré strihanie srsti, až holenie na kožu,
urobí v lete zvieraťu viac škody ako osohu.

Nie všetky zvieratá majú radi a môžu vodu. Aj keď si my myslíme, že kúpanie je pre nich vhodné,
nemusí to tak byť..... poradí veterinár... Ide o psíky – veľké a malé druhy, mačky, hlodavce a čo
barančeky, kozliatka? Ako ich chrániť pred teplom a sparou?
Teplé letné a sparné počasie
núti ľudí hľadať všelijaké možné
spôsoby ochladzovania. Žijeme
v modernom svete, takže
využívame všetky dostupné
možnosti. Keďže majitelia
zvieratiek sú empatickí, majú
potrebu umožniť aj svojmu
psíkovi alebo mačičke čo
najpríjemnejšie prežiť horúci deň.
Chcú aby sa aj ich psík kúpal v
bazéne tak ako oni, jedol zmrzlinu
a pil ľadové nápoje, prípadne
prežil dovolenku pri mori... No
často to nie je dobrý nápad....
Veľmi často sa stretávam aj s prehnaným zaobchádzaním so
zvieratkom. V dobrej mienke mu majiteľ môže viac uškodiť
ako pomôcť. Najmä veľmi skoré strihanie srsti, až holenie
na kožu urobí viac škody ako osohu. Majiteľ musí pochopiť,
že srsť slúži psíkovi ako ochrana voči chladu, ale tak isto
ako ochrana voči prehriatiu, srsť slúži aj ako akýsi slnečník,
chráni pred spálením jemnej bledej kože. Ochraňuje aj
pred nečistotami, prípadne rôznymi poraneniami, alebo aj
hmyzom. Niekedy majitelia urýchlene strihajú aj plemená
psov, ktoré sa nedoporučuje strihať vôbec, alebo strihajú
dlhosrsté mačky alebo zajačikov.... Potom nastávajú rôzne
dermatologické problémy, zápaly kože, erózie, pigmentácie,
alergie... Preto ak strihať a upravovať srsť zvieratka, tak je
vhodné sa poradiť o spôsobe úpravy srsti.
Kúpanie a ochladzovanie vodou môže byť pre nás ľudí v
lete veľmi atraktívne. Neznamená to však, že je vhodné
aj svojho psíka v najväčšej horúčave oblievať studenou

vodou. Lepšie je, umožniť mu pokojný oddych v chládku
s prísunom čerstvej pitnej vody. Nie však ľadovej. Nevodiť
psíka na úmorné prechádzky v najväčšom teple a brať do
úvahy prípadné zdravotné problémy seniorov, ktoré sa v
teple môžu zhoršiť. Väčších psíkov môžu majitelia zobrať
sa schladiť niekam k rieke, aj keď je potrebné dať pozor na
kvalitu vody. Veľmi častý je vznik kožných infekcií a zaparenín
po kúpaní sa v stojatých vodách. Prehnané šampónovanie
tiež nie je vhodné. Vhodnejšie je len oplach čistou vodou bez
použitia šampónu. Potrebné je dávať pozor aj na spálenie
labiek po pohybe na horúcom betóne alebo piesku.
Vhodnými spôsobmi ochladzovania pre všetky druhy zvierat
aj pre hlodavce je najmä vytvorenie pokojného chladného
miesta na oddych, rozmiestnenie viacerých misiek s vodou
po klietke, byte alebo dvore, prípadne ochladzovať len
periférne časti tela, napr. mokrý uterák na labky, okolie krku
a hlavu. Pri cestovaní v horúcom počasí robiť časté prestávky
a ponúkať vodu. Nepreháňať to ani s klimatizáciou. Väčšie
zvieratá ako barančeky a kozliatka nevystavovať prudkému
slnku, nenaháňať ich, rozmiestniť im viaceré napájadlá do
výbehu a udržiavať čistú vodu. Bezpodmienečne musia
mať možnosť ukryť sa v tieni stromov alebo im postaviť
prístrešok!
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

§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §
„Som momentálne na materskej dovolenke. Zamestnávateľ z finančných dôvodov zrušil viacero miest a medzi nimi aj moje. Čo bude so
mnou po skočení materskej? Môže ma aj neprijať? Lebo to chce vraj
urobiť. Ako sa brániť? Čo môžem právne urobiť?“
Individuálne
pracovnoprávne
vzťahy v
súvislosti s
výkonom závislej
práce fyzických
osôb pre právnické osoby alebo fyzické
osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy
upravuje Zákonník práce, t. j. zákon č.
311/2001 Z. z. v platnom znení.
Cit. zákon vo svojich ustanoveniach
zakotvuje výpoveď ako jednu z možností,
ako možno skončiť pracovný pomer.
Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer
zamestnávateľ aj zamestnanec, pričom
zamestnávateľ môže dať zamestnancovi
výpoveď iba z dôvodov ustanovených
v cit. zákone, a zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. V
oboch prípadoch však musí byť výpoveď
písomná a doručená, inak je neplatná.
Ako bolo uvedené vyššie, zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba
zo zákonných dôvodov, pričom dôvod
výpovede musí byť vo výpovedi skutkovo
vymedzený, aby ho nebolo možné zameniť

výpovede s tým, že zamestnávateľ nemôže
s iným dôvodom, a ktorý dôvod nemožno
dodatočne meniť.
dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej
Výpovedné dôvody sú taxatívne uvedené v
dobe, a to, keď je zamestnankyňa
ust. §-u 63/ cit. zákona. Jedným z dôvodov,
tehotná, na materskej dovolenke, na
z ktorého môže dať zamestnávateľ
rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelý
zamestnancovi výpoveď je aj vtedy, keď sa
zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3
zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom roky. Keďže ste na materskej dovolenke,
na písomné rozhodnutie zamestnávateľa
tento zákaz výpovede sa vzťahuje aj na Vás.
alebo príslušného orgánu o zmene jeho
Zo skutočností uvedených vo Vašej otázke
úloh, technického vybavenia alebo o
v spojitosti s horeuvedeným zákonným
znížení stavu zamestnancov s cieľom
výkladom vyplýva, že Vám zamestnávateľ
zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných
nemôže dať výpoveď z horeuvedeného
organizačných zmenách, a zamestnávateľ,
dôvodu, pretože ste v ochrannej dobe - ste
ktorý je agentúrou dočasného
na materskej dovolenke.
zamestnávania, aj ak sa zamestnanec
Po skončení materskej dovolenky je
stane nadbytočným vzhľadom na
zamestnávateľ povinný s Vami riešiť
skončenie dočasného pridelenia podľa
pracovné zaradenie v zmysle príslušných
§-u 58 pred uplynutím doby , na ktorú bol
ustanovení Zákonníka práce.
dohodnutý pracovný
pomer na dobu určitú.
JUDr. Emília Mušková, advokátka
Rušenie pracovných
Advokátska kancelária so sídlom
miest, ako uvádzate
Námestie slobody 73,
v otázke, sa vzťahuje
práve na tento možný
024 01 Kysucké Nové Mesto
výpovedný dôvod.
t. č. : 0905 200 190,
Zákonník práce však
e-mail: muskova.emilia@gmail.com
upravuje v §-u 64 zákaz

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

Už

18

21 rokov

Požičovňa svadobných a
spoločenských šiat „Venček“
ponúka kvalitu, štýl a noblesu.

OKNÁ

(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

s najlepšou tepelnou izoláciou
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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

Už
vyše
Nový hranatý
profi
l IDdve
8000
desaťročia sme tu

sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

pre Vás!
že ste si
IzolačnéĎakujeme,
nás vybrali!

trojsklo

štandard bez príplatku
2

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

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900
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Obedo

Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

= spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

prestrelka

COUNTRY BAL

OCHODNICA 2017 AMFITEATER
12. AUGUSTA 2017

tombola

VSTUPNÉ: dospelí 3 €
deti a seniori 1 €

strieľanie z koltu a lukov

Poriada SZZ (záhradkári) Ochodnica v spolupráci s OcÚ (obecným úradom)

tanečná skupina TERRA z KNM

Začiatok o 18.00 – súťaže pre deti do 20:00
Od 20:00 tanečná zábava - hrá skupina WEEKEND

