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ROČNÍK XIV. * APRÍL 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

ROČNÍK IV. * APRÍL 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

„Následky
koronavírusu
brzdia aj činnosť v
samospráve a sťažujú
prácu inštitúcií,“

20 rokov
1 9 9 0

-

2 0 1 0

začal sa vapení
rok prek
Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
Ug skla =

Centrum
sociálnych služieb
Kamence v
Kysuckom Novom
Meste pod vedením
riaditeľky Mgr.
Denisy Smrekovej
pracuje na plné
obrátky /str.2

EXKLUZíVNY HOSť,
PREZIDENT KLUBU
PRIMáTOROV MIEST
SLOVENSKA A PRIMáTOR
MESTA PEZINOK,
MGR. OLIVER SOLGA,
v aktuálnom rozhovore
pre Kysucký Žurnál str.6-7.

s najlepšou tepelnou izoláciou

hovorí v aktuálnom
rozhovore primátor
Kysuckého Nového Mesta
Ing. Marián Mihalda /str.13

0,5 W/m K
2

40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám

Kysucký Žurnál „vyspovedal“ Milana Králika,
starostu Kysuckého Lieskovca a jeho syna
Milana Králika ml., ktorý pracuje ako poslanec
obecného zastupiteľstva v tejto obci /str.8-9

Peter Laš z Poviny a jeho firma PNEUMOD
nesklamali /str.7

4.
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ROČNÍK XIV. * SEPTEMBER 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Riaditeľ
Materskej
školy
Komenského
v Kysuckom
Novom
Meste
Mgr. Ján
Mišáni
v aktuálnom
rozhovore
pre Kysucký
Žurnál /str.8
Ako sa darí mestu plniť plány v r. 2020
v oblasti kultúry a športu?
Pre Kysucký Žurnál odpovedá Antónia
Vnuková - kultúrna referentka Mestské
kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto /str.5

„Obecná
knižnica
v Snežnici
bola
založená
v roku
1966“,

„Mám naše mesto nesmierne
rád, žijem tu od malička,
nikdy by som sa z neho

„Zákernosť a intrigy nemajú
žiadne pravidlá, preto sa voči nim
dá bojovať jedine poctivosťou
a kvalitou“,- hovorí Milan Stehel, majiteľ kysuckej

&

Klikni na

hovorí jej
vedúca
Lenka
Palarcová

ROČNÍK XIV. * NOVEMBER 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

(str. 9.)

V predajni
COOP Jednota Čadca, s.d.
v Budatínskej Lehote sa tešia na Vašu návštevu
sympatické predavačky. (str.13.)

ZUŠ-KA V KYSUcKOM
NOVOM MESTE
PRAcUjE V NáPADITEj
A ORIGINáLNEj
BUDOVE. str.7.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

Kysucký Žurnál želá všetkým čitateľom a občanom regiónu Dolných Kysúc príjemné prežitie
obdobia dovoleniek a prázdnin! Stretneme sa opäť
pri septembrovom vydaní časopisu.

S úctou, Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka.

5.
ROČNÍK VI. * SEPTEMBER - OKTÓBER 2012 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

“zapekané kuracie kúsky
a šampiňónmi“, alebo smotanovou omáčkou“,
„Pstruh s mandľami
brokolicou, syrom a
so zemiakovými dukátikmi,gurmánskych pochúťok, ktoré Vám ponúka
to sú len dve z množstvae Mýto v Kysuckom Novom Meste /str.6.
kolektív Reštauráci

Starostka Dolného Vadičova
Miroslava Ondreášová nemá
problém natiahnuť si tepláky a čistiť
s občanmi les a okolie svojej obce
/str.10.

Seniori na Štúrovej ulici v Kysuckom
Novom Meste majú novú rehabilitáciu a
nákladný výťah.
Pásku slávnostne prestrihli:
podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba a Ing.
Miriam Bugrová. /str.8.
v Radoli
Čerpacia stanica Slovnaftu
v uplynulých
(pri Moteli Skalka) prešla
u,
mesiacoch kompletnou rekonštrukcio
Vynovené
ako v interiéri, tak aj zvonku.
dispozícii
priestory boli otvorené k
2012.
verejnosti začiatkom augusta
Vážení zákazníci,
očakáva!
personál Vás srdečne

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk
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ROČNÍK VIII. * JANUÁR 2014 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
V hoteli
Mýto V
KysucKoM
NoVoM
Meste sa
Krstila
KNiha pre
KysucKých
seNioroV,

iNg. JáN
hartel,
priMátor
KysucKého
NoVého
Mesta, V
exKluzíVNoM
NoVoročNoM
rozhoVore
pre Náš
KysucKý
ŽurNál,

str. 6.

str. 4.

povina žije
spoločenským
životom aj
vďaka
dobrým
nápadom
Bc. lucie
aleny
Dudekovej,

Máte dieťa
s telesným
postihnutím
a končí
základnú
školskú
dochádzku?
ing. Mária
Valjašková
Vám poradí,

str. 12.

str. 8.

Je tu sezóna zimných
zábav a plesov!
Navštívte Požičovňu svadobných a
spoločenských šiat „Venček“,
poradia Vám ako sa obliect a vyzerať úžasne...

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

2.
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ROČNÍK IX. * APRÍL 2015 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Vlasta
Francová
učí už
takmer 40
rokov,
str.12.

Nie ste
spokojný so
správcom
svojho
bytového
domu? Patrik
Varoš, konateľ
BYTSERVIS-u,
s.r.o., Vám
poradí, str.10.

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou

20 rokov
1 9 9 0

-

2 0 1 0

začal sakvapení

rok pre

Starostka
v Kysuckom
Lieskovci
Magdaléna
Trubanová
prevzala po
voľbách obec
od predchodcov
v dosť
neutešenom
finančnom stave,
str.14.

Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

trojsklo
ChceteIzolačné
meniť
okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
štandard
bez príplatku objednávky, Vaša spokojnosť!
kvalita, rýchlosť
vybavenia

0,5 W/m K
Na www.zurnaly.sk čítajte Kysucký Žurnál už 20. apríla 2015
Ug skla =

40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám

člen skupiny

w w w. s l ova k t u a l. e u
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už 10 ro
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ROČNÍK XI. * AUGUST 2017 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

ROČNÍK XI. * JÚN 2017 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

poisťovňa, je aj sporiteľňa

Novom Meste
Wüstenrot v Kysuckom
0908 966 130
kontakty na kanceláriu
@wuestenrot.sk
veronika.hmirova
0904 130 005
k
Veronika Hmirová
va@wuestenrot.s
andrea.michulko
Andrea Michulková
- športové stredisko
Mestské kultúrno
Adresa kancelárie:
Litovelská 871/3
Nové Mesto
024 01 Kysucké
Otváracie hodiny:

obedňajšia prestávka

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 - 16,00
8,00 - 14,00
8,00 - 16,00
8,00 - 14,00
8,00 - 13,00
11,00 - 12,00

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

NA BENZÍNKE
U Ing.
ANTONA
SÚKENÍKA SI
ZÁKAZNÍKOV
VÁŽIA, str.13.

Florbalistka
Alexandra
Kocúrová z
Kysuckého
Nového Mesta
sa zúčastnila
v máji na
Majstrovstvách
sveta vo florbale
v Kanade. str.4.

ie, Bývanie
Poistenie, Sporen
*****
Stále pokračujú
very s úrokovou
výhodné medziú
sadzbou len 1,99%
- s garanciou 5 rokov.
Vaše
Vieme pomôcť vyriešiť ovania
doklad
požiadavky, aj bez
výšky príjmu

3.

kov!
už 11 ro

kov!
už 11 ro

Tatiana Janíčková
z Rudiny štyri krát
po sebe vyhrala
Svetový pohár. str.12.

Wüstenrot je nielen

„Aj riaditelia škôl by
mohli aktívnejšie
pomôcť pri rozšírení
kapacity predškolských
zariadení, samozrejme
v úzkej spolupráci so
zriaďovateľom“, hovorí
Mgr. František Šerík,
poslanec v Kysuckom
Novom Meste, str.7.

3.
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str.13

Advokátka Lenka
Špiriaková našim
čitateľom vo
svojej poradni
vždy precízne
poradí/str.10

Aktuálny rozhovor o radostiach, ale
aj starostiach podnikania...
s kysuckým podnikateľom
Marcelom Svrčkom (str.6.)

otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

„Mojím poslaním
je pomáhať
ľuďom, ako mať
svoje peniaze
pod kontrolou,“
hovorí Ing. Tibor
Ozančin/str.4

Mnohé zaujímavé životy,
aj keď vymyslené, môžete
prežiť pri čítaní kníh
spisovateľky z Kysuckého
Nového Mesta MÁRIE
ĎURANOVEJ/str.6

nováčik v celonárodnej súťaži naturálnej
kulturistiky a fitness „I. ročník VICTORIA NATURAL CUP 2009
Veľký Grob“ je pôvodom
z regiónu Dolných Kysúc

str. 10,11,15

/str.12

5.

Miroslav JAŠŠO, víťaz kategórie Junior

taxislužby TAXIMISTEL. (str.7.)

StaroStka kekelyová, StaroStovia Chovaňák
a MrMuS hodnotia uplynulé roky vo SvojiCh
obCiaCh: oChodniCa, neSluša, lopušné pažitie.

neodsťahoval“, - hovorí
jUDr. Ľubomír ježo, prednosta Msú
v Kysuckom Novom Meste. str.14.

zame
vychád2007
od r.

Danka Pinčiarová
nečakane odišla
navždy.../str.14

Kého Nového
Primátor KysucJáN hartel,
mesta, iNg.
rozhovore
v aKtuálNom
ŽurNál. str.4.
Pre KysucKý

aby som Vám,
milí čitatelia, na prahu roka
2021, zaželala najviac zo
všetkého zdravie a konečne
opäť žiť normálnym bežným
životom, bez strachu z následkov
koronapandémie. Želám Vám, aby ste vo svojich rodinách
našli opäť pohodu a mohli sa pravidelne stretávať aj s
priateľmi. Tento rok vstupujeme do 15. roku vydávania
Kysuckého Žurnálu, budeme preto venovať priestor aj
spomienkam a chystáme tento rok vydanie ďalšej knihy
o Dolných Kysuciach. Dúfajme, že plány sa podaria aj
Vám, pri dobrom zdraví a duševnej pohode. Ďakujeme
občanom nášho regiónu za priazeň, naďalej sa budeme
snažiť prinášať čitateľom zaujímavé čítanie. Nech sa nám
všetkým darí!
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka

AJ SLOVENSKÝ MINISTER DOPRAVY DOLEŽAL DAL ZA
PRAVDU ZÁSTUPCOM MESTA A OBCÍ DOLNÝCH KYSÚC, ŽE
DÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ AKO PLYNULOSŤ DOPRAVY /str.4

Potrebujete
navŕtať studňu?
Martin Dupkala
zo spoločnosti
Vrty – studne
Vám poradí.../

starostka Dunajova,
Mgr. Milada
Chlastáková.
(str.4.)

str.9.

str.6.

Dovoľte,

ROČNÍK XIV. * JÚL 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
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anton Ďuriaš kandiduje
na funkciu starostu obce
Nesluša v tohtoročných
komunálnych voľbách.

Bazény od spoločnosti
Ing. Teodora Fischera,
CSc., sú známe
v každom kúte našej
republiky (str.11.)

24. 4. 2010 14:55:24

3.

V Bazáre Max v Kysuckom Novom
Meste nájdete užitočné veci
„za babku“ /str.18

„Som rada, že
väčšina mojich
spoluobčanov
uznáva moju
prácu,-“ hovorí

mgr. miroslav
hlad, kandidát
na poslanca
mestského
zastupiteľstva
v Kysuckom
Novom meste
v tohtoročných
komunálnych
voľbách

str.16.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk
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ROČNÍK III. * MÁJ - JÚN 2009 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

„môžem občanovi
sľúbiť len to, čo viem
ovplyvniť a čo
dokážem
urobiť“,- hovorí

milan harvančík
z Kysuckého Nového
mesta vlastní
nevšednú zbierku...

Ing. Alojz ŠTRBÁK
je majiteľom
prekrásneho
štýlového
HOTELA KRIVÁŇ
v Kysuckom
Novom Meste.

kysucky_2010_03.indd 1

www.zurnaly.sk

„POZITíVNE VýSLEDKY
Sú ZDROjOM
MOjEj MOTIVácIE
A DOčERPáVAM Z NIcH
Aj POcIT SEBAVEDOMIA“,
- hovorí advokátka,
jUDr. Veronika Nozar
jakubíková. str.11.

3.

ROČNÍK IV. * NOVEMBER 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

str.10.-11.

člen skupiny

w w w. s l o v a k t u a l. e u

Podnikateľka Renáta Michalková vás pozýva
do Spoločenského centra v Nesluši, kde vznikla
„Reštaurácia na Rýnku“ /str.12

NIKA NáBYTOK v
Kysuckom Novom
Meste je najväčšou
predajňou nábytku
v dolnokysuckom
regióne, prioritou
predaja je
rozmanitosť
ponúkaného tovaru a
vysoká kvalita! str.4-5.

na Majstrovstvách
Slovenska v kulturistike8. mája v Bratislave! str.9.

OKNÁ

8.

ROČNÍK V. * SEPTEMBER 2011 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Ondro Ozaniak
bude súťažiť

Nové relaxačné centrum
mladého úspešného
podnikateľa
Michala Kubíka
- „WÉČKO“- nájdete
v Kysuckom Novom Meste str.8.

Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas
koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú /str.10.

5.

2.

zame
vychád2007
od r.

aj na
ÁL čítajte aly.sk
ý ŽURN
Kysuck
w.zurn
te: ww
interne

Rodina Mrmusovcov z Poviny
teší hudbou celú dedinu, str.15.
Juraj Vitko z
Kysuckého
Nového Mesta sa
stal najrýchlejšie
bežiacim Slovákom
za posledných desať
rokov. str.18.

jd ete aj
čís le ná
V to m to tn ú PR ÍLO HU
ta
9-1 2.
sa m os
di na , str.
Ob ce Ru
Starostka
Rudiny
Ing. Anna
Mičianová
je od roku 2015
aj predsedníčkou
Združenia
miest a obcí
dolnokysuckého
regiónu. str.7.

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

Žurnál
Kysucký aj na

Juraj Šefar je
aktívny mladý
muž, ktorý hovorí:

„Na začiatku každého školského roka
majú deti a ich rodičia široké možnosti
výberu krúžkov v centrách voľného
času... skúste dať deti na ryby“,
pozýva rodičov a deti Marián Mihalda,
tajomník miestnej organizácie rybárov v
Kysuckom Novom Meste., str.6.

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

DO POZORNOSTI!

čítajte
e:
internet
sk
urnaly.
www.z

„Ako sa my
postaráme
o našich
rodičov, tak sa
postarajú naše
deti o nás...“ ,
str.8.

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.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Želáme pevné
zdravie,
radosť z
bežného
rodinného
života a
z dobre
vykonanej
práce v celom
roku 2021!

倀䤀嘀섀刀䔀䜁 ⠀琀愀渀欀漀瘀 瀀椀瘀漀⤀

Kúpeľňové štúdio
Samtek na ulici
Komenského 1287
v Kysuckom Novom Meste
************

Kontakt: t.č.

0908 291 455,
00421/414333903

e-mail: studioknm@samtek.sk

Ďakujeme občanom a našim obchodným partnerom
za ich priazeň v uplynulom roku. Želáme verejnosti,
aby rok 2021 prežili v zdraví a v pokoji!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Prvú vakcínu v Žilinskom kraji
dostal dlhoročný infektológ

Žilina 5. január 2021 – Ako prvá nemocnica
v Žilinskom kraji otvorila vakcinačné
centrum Fakultná nemocnica s poliklinikou
v Žiline. Prvú vakcínu dostal dlhoročný
odborník a primár bývalého infekčného
oddelenia v Žiline, Igor Štúr. Medzi ďalšími
viac ako 120 zdravotníkmi, ktorí dnes
postupne absolvujú očkovanie v priestoroch
novovybudovaného Vakcinačného centra
FNsP Žilina, sú lekári, sestry, sanitári z
oddelení prvej línie – COVID pavilónov,
oddelenia anestéziológie a intenzívnej
medicíny, interného oddelenia, urgentného
príjmu, RDG, úrazovej chirurgie, pľúcneho
a ďalších.
„Nový
koronavírus
priniesol
do
spoločnosti stovky mŕtvych, kolabujúce
zdravotníctvo a stagnujúcu ekonomiku.
Momentálne nevidíme iné riešenie, ako
je veľkoplošné masívne očkovanie, ktoré
týmto dňom spúšťame v našej nemocnici
v Žiline. Som rád, že vakcinácia je
dobrovoľná a pevne verím, že sa do nej
zapojí čo najširšia zdravotnícka obec
a obyvateľstvo,“ zdôraznil medicínsky
riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik.
Podľa jeho slov je očkovanie jediná cesta
ako pandémiu prekonať, a to napriek tomu,
čo sa objavuje na internete. „Očkovania
nám umožnili zvládnuť aj iné infekčné
ochorenia, potrebujeme to zvládnuť tiež
tentokrát, aby sme mohli žiť pokojný

život a spoločnosť i nemocnice mohli opäť
existovať v normálnom režime,“ doplnil
I. Bízik. Kapacita vakcinačného centra v
Žiline zvládne v nábehovej fáze okolo 300
očkovaní denne, postupne ju však plánujú
navýšiť. „V týchto dňoch je očkovanie
prioritne dostupné pre zdravotníckych
zamestnancov našej nemocnice, záujem
je veľký, no urobíme maximum, aby sme
mohli vakcináciu čo najskôr sprístupniť
ďalším zdravotníkom a záujemcom,“
informoval medicínsky riaditeľ s tým,
že FNsP Žilina má po prvej dodávke k
dispozícii takmer 3000 očkovacích dávok
vakcíny od spoločnosti Pfizer.
Prvý zaočkovaný zdravotník v Žiline a
Žilinskom kraji, 70-ročný Igor Štúr pracuje
v odbore infektológie dlhšie než štyri
desaťročia. „Videl som už veľa vecí, ale toto
je bezprecedentný stav. Myslím si, že každý
musí zvažovať rozumne. Ja mám na to svoje
dva dôvody – racionálny a emocionálny.
Emocionálny je ten, že mám v sebe pocit
pudu sebazáchovy, a racionálny, že takto
chránim seba a zároveň celé okolie,“
povedal lekár infektologickej ambulancie
FNsP Žilina a dlhoročný primár bývalého
oddelenia žilinskej infektológie I. Štúr.
Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina
Igora Stalmašeka je začiatok vakcinácie
jedinečným míľnikom. Súčasná situácia
tiež ukazuje význam fakultnej nemocnice v

Žiline napriek nepochopiteľnému zrušeniu
jej dôležitých oddelení, ako bolo infekčné
a pľúcne, v roku 2011. „Keby žilinská
nemocnica dnes pracovala ako malá
okresná nemocnica, určite by skolaboval
celý Žilinský kraj, keďže počet pacientov
v COVID pavilóne je u nás v týchto dňoch
takmer rovnaký, ako má Univerzitná
nemocnica v Martine. A preto Martin a
Žilina pomáhali Čadci, Považskej Bystrici a
pomáhať budeme naďalej tak, aby sme túto
pandémiu zvládli. Musíme byť pripravení,
že tých pacientov však možno nebude 80
až 90, ale aj 150,“ poznamenal generálny
riaditeľ FNsP Žilina, ktorý taktiež prekonal
ochorenie COVID-19 s ťažkým priebehom.
„Bohužiaľ, sám som si tým prešiel s
náročným obojstranným zápalom pľúc.
Môžem povedať, že za ten čas som ešte viac
pochopil, čo je to práca zdravotníka, ktorý
po štyroch hodinách doslova vylieva pot z
ochranného obleku, v ktorom je zakrytý
pred nami, chorými pacientmi. Prichádza
úplne dehydratovaný, unavený a má štyri
hodiny na to, aby si oddýchol a pokračoval
v starostlivosti o pacientov,“ priblížil I.
Stalmašek. „Situácia je vážna a toto sú
hrdinovia, ktorí to celé držia a ja im za
všetko veľmi ďakujem,“ uzavrel.
Lenka Záteková
hovorkyňa FNsP Žilina

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Vysoká škola spoza obrazoviek monitoru

Zdenka Poništová
Milí čitatelia, chcem vám trošku
priblížiť, že prežívanie aktuálnej
situácie v krajine nie je ťažké iba
pre dospelých pracujúcich ľudí, ale
svoju obeť si nesú aj študenti. Aj keď
by sa na prvý pohľad mohlo zdať,
že „prázdniny“ doma nás robia
šťastnejšími, dovolím si tvrdiť za mňa a
časť študentov s rovnakým názorom, že
to tak úplne nie je.
Mám čerstvých 22 rokov a som
študentkou
tretieho
ročníka
bakalárskeho stupňa na vysokej škole.
Nikdy som však neočakávala, že moje
krásne študentské roky budú mať takúto
podobu. Tešila som sa na ďalšiu etapu
v živote, a teda - vysokú školu. Noví
ľudia, spolužiaci, profesori a príležitosti.
To, že internátne bývanie ma neláka, som
vedela už od strednej školy. Chcela som
skôr vykročiť do dospeláckejšieho života
a zvolila som podnájom v Bratislave.
Samozrejme, k tomu prislúchalo nájsť si

prácu. Prioritou však u mňa bola škola.
Robota, vzdelávanie, priatelia, zábava
a predovšetkým zodpovednosť patria
podľa mňa k vysokoškolskému životu.
Pamätám si, že začiatky v mojom odbore
- masmediálna komunikácia, neboli
jednoduché. Musela som si zvyknúť na
iný systém. Napríklad také prednášky,
ktoré na iných školách mali dobrovoľné,
my sme ich mali s povinnou účasťou.
Bavilo ma to, takže som nezávidela
iným rovesníkom a na hodiny som
chodila pozitívne naladená. Prvý rok
ubehol ani neviem ako. Keď vo svete
vypukol koronavírus, nachádzala som sa
v druhom ročníku na začiatku letného
semestra. Bolo to ako z filmu. Mohla som
ostať na byte v Bratislave, peniaze mi na
účet z práce chodili v podstate zadarmo,
pretože predajňa, v ktorej som pracovala,
musela ostať zatvorená, online prednášky
som absolvovala v pyžame. Koronavírus
som brala len veľmi povrchne. „Veď
som mladá, čo tam po nejakej korone,“
oháňala som sa s takýmito názormi.
Koronavírus neustupoval, ba dokonca,
ako všetci vieme, vo svete sa to zhoršovalo.
Neskôr som zrušila podnájom v Bratislave
a odišla z práce s cieľom vrátiť sa domov.
Predpokladala som, že si nájdem brigádu
niekde v okolí Kysuckého Nového Mesta
popri online prednáškach. Sama som
neskôr zistila, že v tomto smere som bola
veľmi naivná. Na Kysuciach je omnoho
komplikovanejšie nájsť si brigádu popri
štúdiu ako v Bratislave a obzvlášť pri takej
situácii, akej v krajine a vo svete čelíme.
Na vlastnej koži som pocítila, že ľudia sa
skôr z práce prepúšťali ako prijímali.
Ale čo moja škola? Po prvýkrát som
okúsila, aké je to písať skúšky počas
semestra online. Páčilo sa mi to, ba

dokonca, nielen mne. Dovolím si povedať,
že pandemická situácia dopomohla
k zvládnutiu vysokej školy. Učeniu na
skúšky sme nevenovali toľko času ako
pri prezenčnej forme výučby aj napriek
tomu, že sme mali toho času na učenie
viac. Som dieťa modernej generácie. Pri
skúšaní sme si pomáhali, ako sme vedeli.
Veď chápete, čo tým myslím. Bola by to
moja hlúposť, nevyužiť takto zľahčené
podmienky. Úspešne som ukončila
druhý ročník.
Po lete, v ktorom boli opatrenia proti
šíreniu koronavírusu uvoľnené, prišiel
na rad posledný ročník bakalárskeho
stupňa. Rektor našej školy vyhlásil, že
budeme pokračovať v dištančnej forme
výučby. Sklamalo ma to. Vedela som,
že už nebude čas na trávenie voľných
chvíľ popri štúdiu so spolužiakmi.
Smutná som ostala aj pri pomyslení na
moju bakalársku prácu. V súčasnosti
ju nemôžem konzultovať osobne so
školiteľkou, ale iba prostredníctvom
e-mailov. Chýba mi sociálny kontakt,
ako napríklad rozhovory pri káve,
ranný preplnený autobus študentov na
prednášku do auly a pod.
Doma pri rodičoch je ťažšie sústrediť sa
na predmety, lebo ma ovplyvňuje domáce
prostredie. „Zdenka, poď umyť prosím
riady!“ „Mama, nemôžem teraz, mám
prednášku.“ S úsmevom predpokladám,
že väčšina študentov sa v tomto nájde.
Alebo keď mi súrodenec vbehne do izby
popri prezentácii semestrálnej práce.
Tie prekvapené pohľady z webkamery
nielen študentov, ale i profesora na
obrazovke stoja za to. Vzájomná opora
nás spolužiakov a zároveň skvelých
kamarátov ma drží v nádeji, že sa v škole
ešte stretneme osobne.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Yva
Kika
Pýtala som sa spolužiačok, ako situáciu
vnímajú ony:
Kika: „ Zo začiatku som brala pozitívne
to, keď sa v marci zatvorili školy a
nemohlo sa chodiť do práce. Konečne
po dlhšom čase som si užívala, že sa
nemusím nikam ponáhľať a niečo robiť.
Po pár mesiacoch som však prišla o prácu
a skúškové z domu tiež nebolo bohviečo.
Vo veľa veciach mi vyučovanie online
formou vyhovuje, no rada by som sa
znovu stretávala s kamarátmi a sedela s
nimi na prednáškach, na ktorých, podľa
mňa, dávam v škole väčší pozor. Preto
dúfam, že návrat do normálneho života
už nebude dlho trvať.“

Saša
Saša: „Najväčšie negatívum vidím práve
v mojom vzdelávaní. Áno, samozrejme,
nikdy sa nám nechce vstávať ráno do
školy ešte za tmy a rovnako za tmy chodiť
domov, radšej si vypočujem prednášku
z teplej postele. Avšak nachádzam sa
v bakalárskom ročníku a tento online
kontakt ma nemotivuje učiť sa na štátnice,
ako by som chcela. Veď predsa tie hodiny
v škole neboli až také zlé, jedna prednáška,
potom káva so spolužiakmi či obed všetko sme spolu preberali a tento kontakt
mi veľmi chýba.“

Yva: „Korona môj život veľmi ovplyvnila.
Tak ako veľa iných ľudí, aj ja som prišla
o prácu a kontakt s priateľmi. Celé dni
trávim zavretá v byte. Online vyučovanie
mi síce vyhovuje viac, no chýbajú mi
spolužiaci a praktické hodiny, ktoré sa
nedajú nahradiť online formou. Verím,
že sa čoskoro všetko vráti do starých
koľají a opäť sa budeme môcť stretávať,
vychutnávať si jedlá v reštaurácií alebo si
len tak dať kávičku v meste na terase.“
Nikto dopredu nevieme povedať, koľko
tu pandémia bude naďalej pretrvávať.
S istotou však viem, že najhoršie je
„zasedieť“ sa doma. Je potrebné nájsť
si činnosť na sebarealizáciu, napríklad
začať čítať knihy, učiť sa cudzí jazyk
alebo cvičiť. A verte mi, takto využitý čas
oceníme všetci lepšie.
- Zdenka Poništová -

Rodičov veľmi znepokojuje,
že deti už takmer rok flákajú školu
Do redakcie nám prišlo veľa kritických podnetov a e-mailov, kde sa unavení rodičia veľmi kriticky vyjadrujú
na adresu škôl a tých, ktorí školstvo riadia. Mnohé názory sa opakujú. Zhrnuli sme ich do niekoľkých, ktoré
stoja za úvahu, či naozaj sa nedalo už skôr naše školy otvoriť a zabezpečiť riadne vzdelanie deťom. Mnohým
učiteľom sa akoby zapáčilo „učiť z domu“, teda „výkon ako trabant, ale výplata celá“. Takto to nazval jeden
otecko. „Naše deti to pocítia neskôr, učivo im bude chýbať. Učiteľov zrejme nemotivuje „biť na poplach“ a robiť
všetko pre normálne fungovanie školy. Veď platy im idú celé, tak nie je dôvod sa znepokojovať,“ povedal. Nuž,
sebakriticky, vážení pedagógovia, nie je na tom kúsok pravdy? Veď v iných štátoch sa aj počas pandémie učilo
oveľa viac ako u nás!
František, otec troch detí: Som veľmi nespokojný, lebo

školy namiesto toho, aby počas voľna a prázdnin chystali
a vybavovali potrebné podmienky pre fungovanie, najprv
si poctivo odprázdninujú všetky dni, až potom vybavujú
opatrenia.

Eleonóra, matka maturantky: Učiteľom nič nehovorí, že

vo výnimočnom stave platia aj výnimočné pravidlá. Výsledok
– deti už 10 mesiacov lajdačia. Dištančné učenie je tak 40-50%
efekt. Jednotkári sa posunuli až na trojkárov!

Eva, matka druháka: Mnohí učitelia si dištančné učenie
vysvetľujú po svojom, nech učia deti rodičia!

Jozef, otec dvoch synov deviatakov: Učitelia sa naučili

len hučať za svoje práva, ale ich výkon je slabý, pred 25 rokmi
bolo 30 žiakov v triede, dnes je okolo 12-15 detí. Učiteľ by sa
mohol pomaly každému osobne venovať a nestíha? Ešte aj
odmeny dostali, v lete aj v zime priemerne po 300 € a viac. Keď
prácu majú výrazne obmedzenú aj iní ľudia, sú prepúšťaní, je
toto solidárne?

Jana, matka žiakov základnej a strednej školy:

Učitelia sú platení z daní obyvateľov, s prepáčením, vyvaľujú sa
doma mesiace, zľahčujú si povinnosti, prenášajú ich na rodičov
a ešte ich Gröhling odmeňuje... za čo, prosím vás? Že decká
sú mesiace doma, učia sa minimálne, ale učitelia za poloprácu
majú plné platy aj odmeny?
-R-
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Ľudia častokrát míňajú peniaze na zbytočnosti a
zabúdajú na životné poistenie aj efektívne sporenie
Dnešná situácia, ktorú priniesla
pandémia,
opäť
ukázala
ľuďom, že pokiaľ chcú žiť a
nielen prežívať, tak sa nemôžu
spoliehať na štát. Musia sa
postarať o seba a zabezpečiť
na horšie časy. Ale ako to
urobiť? Ako si odkladať, keď
mám nízky príjem? Ako mám
myslieť, aby som sa mal lepšie?
Možností je veľa. Môžete proste
zmeniť prácu a zarábať viac.
Potom si viac dokážete odložiť.
Alebo zmeniť myslenie a
prehodnotiť svoj cashflow (tok
svojich peňazí, príjmy a výdaje).
Možno zistíte, že môžete mať
nižšie výdaje, a tým pádom si
môžete viac odložiť. Toto je
prvá vec, na ktorú by sa mal
človek zamerať, pokiaľ chce
prehodnotiť svoju situáciu
a chce sa mať do budúcna
lepšie. Keď to máte už pred
sebou a vidíte v komplexnosti
koľko a kde míňate finančných
prostriedkov, tak je na čase
popremýšľať, kde by ste mohli
ušetriť a znížiť svoje náklady.
Častokrát ľudia veľa míňajú
na potravinách a prebytočné
jedlo
vyhadzujú,
míňajú
na zbytočne predraženom
oblečení, alkohole a cigaretách,
vysokých paušáloch alebo
proste kupujú pasíva (pasívum
– niečo, čo mi vyberá peniaze
z peňaženky). Pozrime sa však
na finančné programy.
V dnešnej dobe musíte byť
obozretní.
Približne
95%
ľudí na Slovensku nerozumie
finančným
programom.
Priznám sa, že v minulosti som
tomu ani ja nerozumel. Využíval
som finančných agentov a
overoval si ich rady. V praxi
som zistil, že dôležité je vedieť
sa v tejto oblasti pohybovať.
Že najlepšie bude pre každého
z vás, keď sa naučíte aspoň
základným princípom ako
fungujú peniaze a finančný trh.
Nikto sa o vás nepostará lepšie
ako vy sami! Mať peniaze pod
kontrolou je základ dlhodobej
prosperity.
V praxi sa stretávam s ľuďmi,
ktorí si raz v živote nastavili
nejaký
finančný
program
a majú ho celé roky. Častokrát
sa nechcú zbaviť zaužívaných
praktík. Je však veľmi rýchla
doba a všetko sa mení.
Hypotéky
Čudovali by ste sa, ale niektorí
ľudia majú ešte stále 5% úroky

na
hypotékach.
Nevedia,
že keď spravia jednoduché
refinancovanie, tak ušetria
nemalé peniaze. Keď už to
začnú riešiť, idú do banky, kde
majú úver a pýtajú nižší úrok.
V mnohých prípadoch vám
konkurenčná banka dá lepšiu
ponuku. Ale ako vedieť, kto mi
dá výhodnejšiu ponuku? Aké
podmienky musím spĺňať? Čo
všetko potrebujem? Najlepšie

stal úraz. Odtrhol sa mi necht
na nohe a keďže som nevedel,
že z poistky mám nárok na
denné odškodné úrazu, tak
som nešiel k doktorovi a ani
som to nenahlásil poisťovni.
Vďaka
mojej
finančnej
negramotnosti som prišiel o 70
eur. Jedna moja blízka osoba
takým istým spôsobom „platím
a čakám“ využívala poistenie
a po operácií sivého zákalu

Ing. Tibor Ozančin

Som manažérom a lektorom
vzdelávacej akadémie Plus,
hypotekárnym i majetkovým
špecialistom a špecialistom na
rodinné financie.

0911 309 037
t.ozancin@vzdyviac.sk
www.vzdyviac.sk

je vyhľadať hypotekárneho
špecialistu:
profesionála,
ktorý má prehľad vo všetkých
bankách, ktorý vám obehá
banky,
vybojuje
lepšie
podmienky, urobí protiponuku
a vy viete, že máte to najlepšie
na trhu. Naša akadémia
si
vychováva
vlastných
hypotekárnych
špecialistov,
stačí sa ozvať a bude vám
pridelený.
Životné poistenia
Oplatí sa v dnešnej dobe mať
životné poistenie so sporením?
Alebo strácam na skrytých
poplatkoch? Ako to mám
nastavené? Na život alebo
na smrť? Na choroby alebo
na úrazy? Mám dostatok
informácií na to, aby som svoje
poistenie vedel využiť, keď sa
mi niečo stane? Priznám sa, že
pred pár rokmi, keď som iba
„platil a čakal“ a nevedel som
o svojej poistke nič, tak sa mi

som zistil, že to nenahlásila
poisťovni. Nevedela, že má
v poistke pripoistenie operácií
a že sa to môže na to vzťahovať.
Keď som jej poradil a pomohol
nahlásiť poistnú udalosť, tak
dostala 930 eur. A takýchto
prípadov je veľa. Najčastejší
prípad, kedy poisťovňa neplatí
je ten, že to klient ani nenahlási.
Na druhej strane sú aj takí, čo
hlásia poistné udalosti a ani to
nemajú v zmluve pripoistené.
Jednoducho si raz nastavili
poistenie a myslia si, že tam majú
všetko. Čo myslíte: na základe
čoho sa Slováci rozhodujú
pri
uzatváraní
životného
poistenia? Ceny alebo kvality?
Ako to bolo u vás? Častokrát
chcú za málo peňazí veľa
muziky. Ja som bol taký istý!
V dnešnej dobe odporúčam
nastaviť si komplexnú zmluvu
za rozumnú cenu. Občas sa
stretávam aj s ľuďmi, ktorí

nechcú poistku. Myslia si, že
im sa nič nemôže stať a keď sa
stane nejaká nečakaná situácia
a nemajú kvalitné poistenie,
tak prichádzajú o to, čo si
dlhodobo odkladali. Peniaze
na dofinancovanie hypotéky,
peniaze na dovolenku či
dôchodok.
Prichádzajú
o
krátkodobú rezervu, pokiaľ je
choroba alebo úraz vážnejší, tak
siahajú aj na dlhodobú rezervu,
v tých najhorších prípadoch
predávajú majetok. A to len
preto, že si nenastavili kvalitné
poistenie. Pokiaľ sa táto situácia
zopakuje 3-4 krát za život, tak
pravdepodobne sa finančne
nezávislí nikdy nestanú.
Staršia generácia bola vedená
k tomu, že čo bolo v minulosti,
je dobre. Žiaľ, nefunguje to
vo financiách. Táto oblasť
sa rýchlo mení, vyvíja sa
k lepšiemu a prichádzajú
nové atraktívnejšie produkty.
Skúsme sa spoločne zamyslieť:
máte životné poistenie so
sporením? Je poisťovňa subjekt,
ktorý slúži na investovanie
peňazí? Neinvestujú snáď cez
investičné spoločnosti? Nemáte
tým pádom vyššie poplatky? Ja
stále tvrdím to isté: ak chcete
mat niečo najvýhodnejšie,
tak
choďte
na
priamo.
Čiže v poisťovni sa poistite
a investície riešte v investičných
správcovských spoločnostiach.
Preto vás vyzývam: urobte si
poriadok vo svojich zmluvách,
neplaťte nevýhodné produkty,
nepreplácajte zbytočne na
skrytých poplatkoch a vysokých
úrokoch. Nespoliehajte sa na
ľudí na pobočkách, ale naučte
sa
základným
princípom
fungovania peňazí. Ako to
urobiť? Naša Akadémia vám
pomôže sa dostať z tejto
dezinformačnej krízy a naučíme
vás zaobchádzať efektívne
s peniazmi i s finančnými
produktami. Ukážeme vám,
ako
môžete
prosperovať
a zabezpečiť sa do budúcnosti.
Ako rozložiť investičné riziko,
tak aby ste minimalizovali straty
a zároveň mohli mať výnosy aj
počas krízy, ako je táto. Učte sa
s nami a pomôžte svojej rodine
a celej ekonomike nášho štátu.
Spoločne to zvládneme! Každý
však musí začať zodpovedne
a od seba. Najlepšia investícia
je investícia do vášho
finančného vzdelania.

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

Rok 2020/3 samostatná príloha mesta Kysucké Nové Mesto
Aktuálne hovoríme s viceprimátorom Kysuckého Nového Mesta Mgr. Františkom Šeríkom

„Som rád, že sa naši občania
zomkli a zjednotili pre dobrú vec...“

• Problematika kysuckonovomestskej spaľovne je jednou
z najvýraznejších tém, ktorej
sa zo svojho postu poslanca
venujete so zvýšenou
pozornosťou, až akousi
osobnou zaujatosťou. Čo bolo
prvotným impulzom, pre
ktorý ste sa začali o fungovanie
spaľovne zaujímať?
- Pravdou je, že problematika
spaľovne v našom meste rezonovala
oveľa skôr, ako som ju začal vnímať

v hlbších súvislostiach. Až osobná
rodinná tragédia (pozn. red.:
predčasné úmrtie matky na bližšie
nešpecifikovanú chorobu pľúc) ma
donútila prvýkrát sa zamyslieť nad
otázkami nielen zdravia, ale aj kvality
životného prostredia a ovzdušia,
ktorá má naň priamy a zásadný
vplyv. Po návrate zo štúdií, v čase,
keď som vrátil do rodného bydliska,
som začal subjektívne vnímať, že
tento negatívny trend neobišiel ani
mnohých mojich susedov a známych
z blízkeho okolia dolnej časti mesta.
A to bol pre mňa zlomový bod

a impulz pre hľadanie presných
príčin a spojitostí. Vôľa občanov
vedieť viac a ich dôvera voči mne
vyústila do hľadania spôsobov, ako
preniknúť do štruktúr a prostredia,
v ktorých by bolo možné podniknúť
konkrétne kroky.

• Aké konkrétne kroky máte na
mysli?
- Pár dní pred uzavretím možnosti
kandidovať na poslanca miestnej
samosprávy, som sa impulzívne
pokračovanie na str.8.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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rozhodol skúsiť šťastie. Nevedela
o tom dokonca ani moja najbližšia
rodina. Túžba v tejto záležitosti
konať bola taká veľká, že
prekvapila aj mňa samého. Ďalším
prekvapením pre mňa bola obrovská
podpora ľudí, ktorá sa prejavila
nečakaným volebným výsledkom.
S výsledkom prišiel obrovský pocit
zodpovednosti a záväzku. Uvedomil
som si, že budem zastupovať
skutočne veľkú skupinu občanov.
Tlak ich očakávaní bol veľký,
podpora kolegov zo zastupiteľstva
malá. Až kým sa nezačala aktívne
riešiť otázka investora, ktorý mal
v tom čase presadiť v našom meste
prevádzku s novou technológiou s
názvom Blowdec.

• V akej súvislosti ich záujem
začal vzrastať, mohli by ste
nám jednotlivé kroky bližšie
špecifikovať?
- Ako som už spomenul, spočiatku
sa tejto téme vôbec nevenovala v
zastupiteľstve pozornosť. (Napriek
tomu, že prvé petície proti vtedajšej
prevádzke
spaľovne
prebehli
v rozmedzí rokov 2007-2009.)
Následne som sa nakontaktoval
na miestnych aktivistov, ktorí už
na podobných témach pracovali
dávno predo mnou.
Začali
sme dávať dokopy jednotlivé
informácie, až z toho vzišla
iniciatíva, ktorej výsledkom bola
rozsiahla spolupráca za zastavenie
spomínaného investičného zámeru.
Ľuďom sme vysvetľovali situáciu
osobne, angažovali sme sa vo

výrobe propagačných materiálov,
čo viedlo k zbieraniu podpisov.
Dobre sme však vedeli, poučení
z minulosti, že petícia sama o sebe
nie je postačujúca pre dosiahnutie
reálneho výsledku. Aj preto sme
začali zbierať podpisy za vyhlásenie
referenda, ktorého výsledok už nie je
také ľahké ignorovať.

• Vravíte teda, že referendum
bolo úspešné? Podarilo sa
vďaka nemu zámer veľkého
investora zmariť?
Keďže do diania už boli
zainteresovaní viacerí aktivisti,
odborníci, a aj niekoľkí poslanci,
prebehla kampaň, ktorá sa nedala
prehliadnuť;
áno,
referendum
bolo úspešné. Málokto vie, že

Kysucké Nové Mesto je jediným
mestom na Slovensku, kde bolo
referendum právoplatné, zúčastnila
sa ho zákonom stanovená väčšina,
ktorá 16. mája 2015 vyslovila
zámeru hlasné a jednoznačné NIE
s počtom hlasov 7692 (61,32%).
Hoci výsledok samotného referenda
v konečnom dôsledku nie je
prostriedkom ukončenia tohto
podnikateľského zámeru, podnietil
napokon samotného prenajímateľa
zmeniť plánované rozhodnutie
o umiestnení Blowdecu v našom
meste. Som hrdý na občanov, ktorí sa
dokázali zomknúť v mene zdravého
životného prostredia.

• Aká je v súčasnosti situácia so
spaľovňou a aký je momentálny
vzťah občanov k tejto
fungujúcej prevádzke?
- Musím s ľútosťou konštatovať,
že počas môjho pôsobenia vo
funkcii
zástupcu
primátora
som obdržal viacero podnetov
od našich občanov v súvislosti
s touto prevádzkou. Spoločným
menovateľom týchto podnetov boli
najmä obavy, či spaľovňa dodržiava
zákonom stanovené bezpečnostné
postupy a procedúry, a či
technológie používané pri likvidácii
nebezpečného odpadu, spĺňajú
požadované kritériá vzhľadom

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
na kvalitu životného prostredia.
V
súčasnosti
spolupracujem
s odborníkom pre túto oblasť,
s okresným úradom, a aj so samotným
prevádzkovateľom spaľovne. Vďaka
všetkým zúčastneným stranám
sme po takmer dvoch rokoch
intenzívnej práce dosiahli prvý
výsledok v podobe zverejňovania
aktuálnych hodnôt spalín z tejto
prevádzky. V Dome kultúry sme
nainštalovali informačný monitor
zobrazujúci jednotlivé hodnoty
splodín, množstvo kyslíka a
teplotu spaľovania, ktoré si môže
každý občan kedykoľvek pozrieť.
Komín, ktorý vypúšťa spaliny, je

vybavený meracím zariadením,
ktoré poskytuje konkrétne údaje
v aktuálnom čase. Ide o rovnaké
hodnoty, ktoré slúžia na kontrolu
kompetentnými
úradmi.
Pri
podozrení o nedodržiavaní procesov
spaľovania je možné kontaktovať
nielen Odbor životného prostredia
Okresného úradu, ale aj Zelenú
linku (0800 144 440) zriadenú
v spolupráci s Ministerstvom
životného prostredia. Tu môže
každý nahlásiť akékoľvek podozrenia
z porušovania zákona v súvislosti
so všetkým oblasťami životného
prostredia.

9

• Aké sú Vaše ďalšie plány do
nasledujúceho obdobia?
- Napriek tomu, že rok 2020 zdarne
naštrbil každé plánovanie, sme
zvládli zrealizovať prakticky všetky
stanovené zámery. O to viac sa
budeme snažiť nepoľaviť ani v ďalších
rozbehnutých projektoch a víziách
nasledujúcich mesiacov. Budú to
menšie aj veľké výzvy, preto nám
všetkým želám veľa síl, odhodlania,
a najmä pevného zdravia.
otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška

„Najväčšie umenie je vydržať sám so sebou.“ I.Š.
Pre riaditeľa základnej školy - Clementisova v Kysuckom
Novom Meste Mgr. Igora Ševeca je jeho pozícia v súčasnosti
iného charakteru ako u predošlých riaditeľov školy. Patrí k
jedným z mnohých, ktorý sa musí vysporiadať s pandemickou
situáciou v krajine a zastrešiť tak plnohodnotné vzdelávanie
pre žiakov spoza obrazoviek monitoru.
• V čom vidíte ako riaditeľ najväčší problém alebo
naopak výhodu v dištančnom vyučovaní?
- Za veľký plus považujem, že žiaci sa naučia pracovať v online
prostredí a iným spôsobom, ako boli doteraz zvyknutí. A táto
skúsenosť sa im určite hodí v živote. Ale každý list má dve
strany. Nevýhodou v tomto smere je, že deti nemajú dostatok
sociálneho kontaktu a teda nevyrastajú spolu s ostatnými
spolužiakmi.
• Viete posúdiť, ako vyučovanie vnímajú žiaci a ich rodičia?
- Je to individuálne. Záleží to od jednotlivých žiakov a ako
dokážu zvládať požiadavky, ktoré sa od nich vyžadujú v
súčasnej forme vzdelávania. Pred vypuknutím koronavírusu
bolo množstvo úvah, že deti by sa mohli v budúcnosti

Vedenie školy, uprostred riaditeľ
vzdelávať cez počítač. Aktuálna situácia nám dala najavo,
že nie je najlepšia voľba, aby takéto vyučovanie pretrvávalo
dlhodobo, lebo ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Niet divu,
pokračovanie na str.10.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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s povinnosťou preukázať sa platným certifikátom. Pri testovaní
v priestore školy budú zabezpečení zdravotnícki pracovníci.
Riadime sa podľa pokynov ministerstva školstva. V škole sú
už prichystané dezinfekčné prostriedky na ruky. Budeme dbať
na dodržiavanie hygienických predpisov, to znamená, že rúška
sú samozrejmosťou. Výnimku majú iba deti s potvrdením od
lekára, ktoré nemôžu nosiť rúško z dôvodu ich ochorenia.
So zriaďovateľom sa snažíme pripraviť fungovanie školy na
kvalitnú prezenčnú výučbu. Naša snaha spočíva vo vyriešení
každého podnetu Ministerstva školstva alebo Úradu verejného
zdravotníctva.
Triedy zívajú prázdnotou
že rodičia z takejto formy učenia sú frustrovaní. Deti patria
do škôl, pretože prítomnosť učiteľa sa nedá nahradiť iným
kvalitným edukačným spôsobom.
• Učitelia vyučujú z priestorov školy alebo z pohodlia
domova?
- Nie, každý z učiteľov je vybavený tak, aby mohol vyučovať
z domu. Pedagógovia, ktorí nemajú technické vybavenie na
prácu z domova, majú vytvorené priaznivé podmienky pre
online vyučovanie detí z priestorov školy.
• Myslíte si, že bude mať dištančná forma vzdelávania dopad
na vedomosti žiaka?
- Určite áno. Deti nemajú výklad, aký by im bol poskytnutý
v školských laviciach. Z bežného prezenčného vyučovania
si žiaci odnesú domáce úlohy, ktoré následne vypracujú pod
dohľadom svojho rodiča. V súčasnej forme vzdelávania my
nevieme preveriť, či zadania vypracovával rodič, súrodenec
alebo žiak samostatne. Tieto práce nie sú tak svedomito
spravené, ako by ich odovzdávali v škole. Stretávame sa aj
s tým, že žiaci nevypracujú zadania vôbec.
• Navštevujú ZŠ Clementisovu žiaci, ktorí nemajú
k dispozícií počítačové zariadenie na priebeh online výučby?
- Pokiaľ rodičia pre svoje dieťa požiadajú školu o
vypožičanie notebooku alebo tabletu, zariadenia sú im
poskytnuté. Na našej škole sú aj prípady, kedy žiaci nemajú
doma internet. Učitelia preto každý pondelok takýmto žiakom
odovzdávajú v areáli školy zadania na nasledujúci týždeň.
• Vieme, že máte na škole založené tzv. športové futbalové
triedy. Fungujú momentálne pre žiakov tréningy?
- Žiaľ, tréningy v súčasnosti neprebiehajú, nakoľko sú zakázané
všetky športové aktivity nielen v športových kluboch, ale aj
v školách.
• Rodičov by mohlo zaujímať, akým spôsobom bude
prebiehať testovanie žiakov. Budú zabezpečení zdravotnícki
pracovníci na testovanie a ako sa škola pripravuje na návrat
detí?
- Deťom je doma dlho a niekedy nevydržia už sami so sebou.
Vzájomný kontakt rovesníkov patrí k socializácii osôb. Na
základe dotazníku je záujem o testovanie žiakov do školy
približne 66%. Testovať sa budú učitelia, žiaci, zákonní
zástupcovia a nepedagogickí pracovníci, ktorí budú súhlasiť
s testovaním. Je to dobrovoľné. Odberné mobilné miesto
zriadime v škole. Negatívne výsledky rodičov a žiakov
otvoria bránu do školských tried. Samozrejme, akceptujeme
testovanie zákonných zástupcov aj na inom odbernom mieste

• Prebehne testovanie Monitor pre deviatakov?
- Zatiaľ nemáme podrobné informácie, ako všetko bude
prebiehať. V súčasnosti poznáme iba termíny. Monitor pre
deviatakov je naplánovaný na jún a prijímacie skúšky na
stredné školy v mesiaci máj. To v praxi znamená, že žiaci by
boli prijatí predtým, ako sa zúčastnili na výstupnom teste
základnej školy. Podľa môjho názoru deviataci preto nemajú
veľkú motiváciu, aby sa toto testovanie pokúšali napísať
v čo najlepšej kvalite. I keď, popravde, koľko nepotrebných
informácií sa žiaci učia... Zmeniť to je však úlohou MŠ SR.
Podnetov od učiteľov už bolo dosť. Treba si uvedomiť, aký je
rozdiel medzi vedomosťou a múdrosťou. Vedomosť sa zmení
na múdrosť, až keď ju použijete v reálnom živote. Ak nie, ostáva
bezcennou vedomosťou.
• Na záver, ako hodnotíte školský rok na pozadí pandémie?
- Učitelia ukázali rýchlu adaptabilitu pri zmenených
podmienkach vyučovania z dôvodu pandémie. Dokázali
sme v priebehu krátkej doby začať vzdelávať žiakov online
a prispôsobili sme sa situácii, ktorá nastala. Bez rodičov by to
však nebolo možné zvládnuť. Za to im patrí veľká vďaka. Takisto
ďakujeme primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi, Mgr.
Ladislavovi Vendrinskému a ostatným, ktorí nám boli veľmi
nápomocní. Bolo pre nás samozrejmé, že deti chodili do školy.
Príchod koronavírusu nám ukázal, že to nemusí byť až tak
prirodzené, ako sme boli zvyknutí. Keď je nám dobre, treba si
to vážiť a ďakovať za to. Deti by mali v prvom rade vedieť o sebe
a teda kto naozaj v skutočnosti sú. Ale to nevedia ani dospelí.
Túto filozofiu ako riaditeľ školy považujem za najdôležitejšiu,
pretože pokiaľ človek naozaj vie, kto v skutočnosti je, tak začne
robiť veci naozaj dobre. To by aj znamenalo prežiť šťastný
a zmysluplný život na Zemi bez vojen, násilia, chamtivosti,
egocentrizmu, hladu, atď. Krásne to reprodukuje Jan Werich
zo slov Jana Masaryka z knihy Hovory s Janem Masarykem od
autora V. Fischla. „Jeden je biely, druhý čierny. Jeden je krásny,
iný je zase poďobaný od vyrážok. Ale všetkým nám je zima, keď
vonku mrzneme, a všetci sa potíme, keď praží slnko. A všetci
musíme dýchať, aby sme sa neudusili. Všetkých nás nakoniec
odvezú. Inými slovami, všetci sme smrteľní. I nesmrteľní. Ale
kvôli tomuto nesmieme jeden z druhého robiť otroka. Pre toto
každý, či už bol jeho otec prezident alebo drotár, musí mať
rovnakú príležitosť žiť plnohodnotný život. Nikto si nesmie
myslieť, že je niečo viac, niečo lepšie ako ten druhý. Možno má
toho viac v makovici, možno nosí lepšiu košeľu, má šikovnejšie
ruky, možno má väčšie bicepsy. Ale toto všetko ho iba zaväzuje,
iba zaväzuje, aby toho urobil o to viac. Viac pre tých s menšími
bicepsami a horšou košeľou. Lenže tomuto môžu veriť a rozumieť
iba tí z ľudí, ktorí majú radi ľudí. Mať ľudí rád a milovať ľudí je
celé tajomstvo a jediný recept na šťastie a to platí pre všetkých.
Pre mňa, pre teba, pre celý svet.“
- Zdenka Poništová -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Alkoholizmus v rodinách počas
pandémie enormne stúpol!

A to nielen na Slovensku, ale priznávajú
to štatistiky aj na celom svete. Treba
naozaj objektívne priznať, že pod tento
stav sa podpísala aj situácia okolo
korona pandémie. Ale bez ohľadu na
to, je alkohol metlou ľudstva a trápi
ľudí celé storočia. Nie je dobré len
rozprávať o tom. To nevyrieši ani
problém alkoholizmu, ani neukáže
cestu z neho von. Covid veľmi zvýšil
percento alkoholikov tým, že mnoho
ľudí prišlo o prácu, ďalší ľudia museli
ostať v izolácii. S tým súvisí strácanie
sociálnych návykov, prestalo sa cestovať,
ľudia obmedzili spoločenské stretnutia,
ale aj športovanie, príjem v rodinách
je neistý a podstatne sa v mnohých
rodinách znížil, tak sa zhoršila aj
vzťahová klíma, ľudia
umierajú nečakane, ďalší
sú uzavretejší, nie všetci
sú takí, že sa vedia sami
vyrovnať so stresmi, so
samotou. Len málokomu
samota nevadí, a tak
potom mnohí siahajú po
fľaške z úzkosti, zo strachu,
nechcú vidieť aspoň chvíľu
realitu... Fľaška ku fľaške
a po pár mesiacoch je
tu silný návyk. A pozor,
aj u žien a mladistvých!
Zaháňať úzkosť alkoholom,
resp. piť z nudy, určite nie je
riešením pri akomkoľvek
probléme, pretože zvýšená
miera
alkoholizmu
postupne narúša zdravotnú
rovnováhu
samotného
jedinca, narúša ale aj psychickú
rovnováhu v celej rodine, stupňuje
agresivitu u členov rodiny na jednej
strane a strach u druhej časti rodiny.
Otupuje zmysly, ničí osobnosť človeka
a ďalší veľmi vážny fakt, ktorý sa nedá
opomenúť je, že ide aj veľmi do peňazí!
A ak už hovoríme o strate zamestnania
alebo o znížení príjmu, tak alkohol
dokáže odčerpať z obmedzeného
rozpočtu peniaze neuveriteľne rýchlo
a je logické, že tieto potom budú chýbať
v rodine na iné dôležité veci a následne
aj z toho začnú ďalšie hádky, napätie,
úzkosť, rodinné nešťastia. Ruka v ruke
idú s alkoholom aj ďalšie problémy –
neúcta medzi partnermi, odďaľovania
iných dôležitých aspektov života, má
to vplyv na zhoršenie vzťahov medzi
rodičmi a deťmi, ale aj na sexuálnu
stránku partnerov, opitý človek stráca
sebaovládanie, hygienické
návyky
zľahčuje, čo je zlý príklad pre deti,

častokrát rieši problémy agresívne,
ničí majetok kopnutím, tresknutím,
je vulgárny, uráža iných, alebo ich
zosmiešňuje a všetko toto sa stále
stupňuje, čo ten, ktorý pije, až tak
nevníma, ale vníma to blízke a postupne
aj ďalšie okolie. Ak mu to vytkneme, zo
začiatku sa aj chvíľu hanbí, ospravedlní sa,
ale postupne na to kašle, začne mu to byť
jedno a nakoniec začne urážať tých, ktorí
ho náhodne upozornia. Je to začiatok
začarovaného kruhu alebo začiatok
konca, ak už nie samotný koniec. Jediná
záchrana, ktorá existuje – prestať piť.
Aby sme však neohraničovali pitie
len na obdobie Covidu, ako sa hovorí,
alkoholizmus je pliaga ľudstva celé
storočia a je to nebezpečie ničenia

vzťahov v našich rodinách, tak aj vo
verejnosti a vo všeobecnosti. „Všetci
pijú a mňa upozorňujete!“ – je častá
dogmatická veta alkoholika. Áno, veľa
ľudí si vypije..., ale spôsob, ako pije,
koľko pije, čo pije a ako sa chová počas
pitia, mnohí alkoholici už nevidia. Lebo
ten, kto pije inteligentne a posedí si
pri jednom, dvoch pohárikoch dve tri
hodiny a debatuje s priateľmi, toho už
alkoholik nevidí, keďže ten je po troch
hodinách intenzívneho pitia už dávno
pod stolom. Tí, čo sa chovajú agresívne,
hrubo, ponižujú iných, sú hluční,
otravní, rozoberajú intimity, strácajú
spoločenské návyky..., by mali piť
s obmedzením, s rozumom, alebo vôbec.
Takíto ľudia pijú, až kým nie je fľaša
prázdna, prípadne ešte idú s chuťou
do ďalšej a potom už sedieť s takýmto
človekom v jednej spoločnosti je pre
ostatných doslova utrpenie, čo si však
alkoholik už neuvedomuje a na druhý
deň si to ani nepamätá, takže si veľakrát

myslí, že si ostatní vymýšľajú alebo sa
hrajú na dôležitých, že útočia na neho, že
mu niečo zakazujú, atď. Počas života som
prešla istými sondami a sledovaním, ako
sa v opitosti ľudia chovajú, doslova som
niektoré veci skúmala aj ako novinárka
po tej ľudskej stránke, a zistila som,
že ľudia, ktorí sú počas pitia otravní,
hluční, výbušní a zádrapčiví, zrejme
v ich tele (v hlave, v mozgu) alkohol
akoby spôsoboval určité skraty, čo je
podľa mňa určitý chorobný prejav,
skrátka, že im alkohol nerobí dobre vo
fungovaní organizmu, keďže sa začnú
chovať úplne inak, ako by sa chovali
triezvi, takíto ľudia by preto asi piť
nemali. Tak ako cukrovkári, onkologickí
pacienti, psychiatrickí pacienti majú
isté
obmedzenie
na
niektoré druhy stravy, ale
aj na alkohol, rovnako
by takýto stop mal platiť
pre ľudí, ktorí v alkohole
menia osobnosť a stávajú
sa doslova netvormi. To je
z môjho pohľadu tiež vážna
choroba! A dávajú mi za
pravdu aj mnohí odborníci,
ktorí
sa
problémom
alkoholizmu venujú celý
život. Ten, kto je zvyčajne
pokojný a vyrovnaný
aj v bežnom živote, pije
s rozumom a nie je
agresívny ani po požití
alkoholu. Vie si skrátka
určiť aj mieru, koľko má
vypiť, aby to neuškodilo
ani jemu, ale aby ani nebol
trápny v spoločnosti. Je to skrátka
zdravý jedinec a zdravo chápe aj požitie
alkoholu, ale aj následky, ktoré môže
spôsobiť nadmiera alkoholu. Psychika
v poriadku + rozum = zodpovednosť.
A táto rovnica zohráva dôležitý efekt pri
samotnom pití.
RADA NA ZÁVER
Piť pre nič – za nič, piť do nemoty, piť
kedykoľvek, čokoľvek, piť sám alebo
s hocikým, piť len tak z nudy, piť zo
zlosti, piť veľa – to je vždy zlý dôvod.
Kým sa do alkoholu pustíte, rozmýšľajte.
Je to ozaj nutné? Načo? Zasa mi ujde
ďalší deň, potom mi bude zle, prišiel
som o peniaze, ktoré potom chýbajú
manželke, decká sa zo mňa smiali, potom
utečie ďalší týždeň, mesiac... čo po mne
vlastne zostáva? Po kvalitných ľuďoch
ostávajú dobré nápady, užitočné veci,
zmysluplná stopa aj pre potomkov a pre
ďalších ľudí. Čo ostane po alkoholikovi?
Kysucký Žurnál
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Zistila som, že ma brat oklamal v dedičstve,
čo sa týka vkladnej knižky po otcovi
Otec je síce po smrti už päť rokov a prebehlo aj dedičské konanie už dávno, ale
až teraz som zistila prostredníctvom informácie z otcovej banky, že otec mal
v čase smrti v tejto banke vkladnú knižku a bola na nej hodnota (v čase jeho
smrti) 17 000 eur. Pri dedičskom konaní sa však nič takéto neprejednávalo, takže
neviem, kde peniaze skončili, ani kto ich vybral. A mal ich vôbec právo niekto
vybrať a neinformovať o tom ostatnú rodinu? Niečo sa mi marí, že brat mal
splnomocnenie, že môže z knižky vyberať. Ale na druhej strane, ak otec zomrel,
tak toto plnomocenstvo predsa stráca svoj význam a peniaze automaticky ostávajú
ako dedičstvo po zomrelom. Neviem, čo mám robiť, lebo ma to zaskočilo a nie je
to malý peniaz. Chcem sa opýtať, či sa dá nejakým spôsobom táto vec napadnúť,
lebo medzitým už zomrela aj matka, a teda aké existujú vôbec možnosti preveriť
celú záležitosť a prípadne ešte niečo z dedičstva získať?
/Hermína, Kysucké Nové Mesto/
Odpovedá advokátka:
V bežnom živote sa často stáva, že
dlhé roky po smrti poručiteľa sa objaví
majetok (nehnuteľnosti, vklady a úspory
v banke, cenné papiere, a podobne),
ktorý nebol predmetom pôvodného a
právoplatne ukončeného dedičského
konania.
Zákonné znenie ustanovenia paragrafu
211
Civilného
mimosporového
poriadku však uvádza, že: ,,Ak sa objaví
po právoplatnosti uznesenia, ktorým
sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší
poručiteľov majetok, prípadne aj dlh,
súd na návrh vykoná o tomto majetku
dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa
objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné
konanie o dedičstve sa nevykoná. V
odôvodnených prípadoch, najmä na
podnet súdu, notára, štátneho orgánu
alebo orgánu územnej samosprávy môže
súd o tomto majetku začať konanie aj
bez návrhu. Súd dodatočné konanie o
dedičstve zastaví, ak majetok označený v
návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa.“
V súlade s ustanovením paragrafu 159
Civilného mimosporového poriadku
sa návrh na dodatočné dedičské
konanie podáva na súd, na ktorom
bolo právoplatne skončené pôvodné
dedičské konanie. Podľa ustanovenia
paragrafu 127 Civilného sporového
poriadku návrh na dodatočné dedičské
konanie musí obsahovať špecifikáciu
toho kto návrh podáva (teda označenie
samotného navrhovateľa osobnými
údajmi, ako aj údajom o štátnom
občianstve; navrhovateľom môže byť
ktorýkoľvek z dedičov, pričom však
v návrhu na dodatočné dedičské
konanie je potrebné označiť okruh
dedičov/účastníkov
dodatočného
dedičského konania, a to buď podľa
pôvodného dedičského rozhodnutia
alebo aktuálny okruh dedičov je možné
zistiť prostredníctvom potvrdenia o
okruhu dedičov z príslušného súdu po
úhrade súdneho poplatku), špecifikáciu
súdu, ktorému je návrh určený (ako už
bolo spomenuté označenie súdu, ktorý

dedičstvo po poručiteľovi posledný
prejednal), špecifikácia predmetu návrhu
(označenie ktorej veci sa návrh týka, za
najvhodnejšie považujem pripojenie
pôvodného dedičského rozhodnutia,
z ktorého bude zrejmá spisová značka
tohto dedičského konania a označenie
notára, ktorý dedičstvo prejednával),
špecifikácia zámeru návrhu (označenie
toho čo sa návrhom sleduje, zdôvodnenie
prečo sa návrh podáva a konkrétne
označenie novoobjaveného majetku
vrátane
predloženia
materiálnych
podkladov k tomuto majetku napr.:
výpisov z bankových účtov, kópii
vkladných knižiek, listov vlastníctva,
kúpnej zmluvy, a podobne). Na záver
návrhu samozrejme netreba zabudnúť
uviesť dátum a miesto uskutočnenia
návrhu na dodatočné dedičské konania,
a predovšetkým podpis navrhovateľa.
Návrh na dodatočné dedičské konanie
možno urobiť písomne, a to v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe.
Návrh na dodatočné dedičské konanie
bez autorizácie podľa osobitného
predpisu treba aj dodatočne súdu doručiť
v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe autorizované podľa osobitného
predpisu; ak sa podanie nedoručí
dodatočne súdu do desiatich dní, na
takéto podanie sa neprihliada. Súd
navyše na dodatočné doručenie podania
nevyzýva. Návrh na dodatočné dedičské
konanie v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov
aj s prílohami. Ak navrhovateľ nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie tohto návrhu a jeho
príloh práve na trovy navrhovateľa.
Súčasne na tomto mieste musím
upozorniť, že za návrh na dodatočné
dedičské konanie sa v na zmysle položky
18a prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov platí súdny poplatok vo výške
1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré
sa má prejednať - najmenej je to suma
6,50 EUR, a najviac suma 165,50 EUR.
Dodatočné konanie o novoobjavenom

majetku sa vykoná vždy spôsobom
plne
zodpovedajúcim
pôvodnému
prejednaniu dedičstva, nadväzuje sa
len na výsledky pôvodného dedičského
konania, vychádza sa z nich a do stavu
ním vytvoreného sa nijako nezasahuje.
Dodatočné dedičské konanie sa tak
nestane nástrojom revízie pôvodného
dedičského rozhodnutia.
Na záver tohtoročnej právnej poradne by
som sa chcela poďakovať predovšetkým
naším čitateľom, pretože bez nich by
rubrika právne poradenstvo bola len
akademickým nástrojom bez reálneho
účinku pomoci a ďalej samozrejme aj
redakcii Kysuckého žurnálu za možnosť
realizácie rímsko- právnej zásady o
tom, že právo je umením dobrého a
spravodlivého. A v novom roku prajem
všetkým nezlomnú a dobrú vôľu zvládať
všetko čo nám denno-denne prináša
epidémia koronavírusu. Verím, že pri jej
skončení budeme lepšími ľuďmi.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD.,
advokátka, J. Milca 11,
010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88
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Všetko najlepšie v roku 2021,
hlavne zdravie, pohodu v
rodinách a spokojnosť z dobre
vykonanej práce. Ďakujeme
všetkým našim zákazníkom
za dôveru, ktorú nám prejavili
v minulom roku.
Štefan Kuba
konateľ spoločnosti
Stavreal-Slovakia, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto
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Želáme všetko najlepšie v roku 2021, hlavne zdravie,

pohodu v rodinách a spokojnosť z dobre vykonanej
práce. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
Ug skla =
za dôveru, ktorú nám prejavili v minulom roku.
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Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

1. mája 113
Kysucké Nové Mesto
Telefón:
0911 137 798

V roku 2021 želám všetkým ľuďom dobrej vôle najmä
zdravie! Zdravie želám aj Vašim zvieracím miláčikom.
Ďakujeme za Vašu dôveru.
Ďakujem všetkým mojim
pacientkám za doterajšiu
dôveru, želám ľuďom,
aby rok 2021 bol oveľa
lepší, príjemnejší a
najmä zdravší ako rok
predchádzajúci...
Nech vás neopúšťa radosť
zo života a pohoda v kruhu
vašich rodín.
MUDr. Pavol HARTEL
GYN-PRAKTIK, s.r.o.
Bajzova 8401/48A, ŽILINA
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Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
Ďakujeme občanom a našim obchodným partnerom za ich
priazeň v uplynulom roku. Želáme všetkým, aby rok 2021 bol
lepší, spokojnejší a najmä zdravší.

= spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

Ďakujeme zákazníkom za doterajšiu priazeň, želáme všetkým
občanom pevné zdravie, spokojnosť v rodinách
a úspechy v práci v roku 2021.

