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

1.

Titul „Vynikajúca podnikateľka Slovenska za rok 2010“ získala Natália Vicsápiová 
z galantského okresu,  z obce Vozokany. Ocenenie jej odovzdala manželka prezidenta SR.

V 11. ročníku projektu Podnika-
teľka Slovenska 2010 v hlavnej 

kategórii „Vynikajúca podni-
kateľka“ vyhrala Natália Vic-
sápiová, majiteľka tlačiarne 
NAVI GRAF vo Vozokanoch 

pri Galante (na snímke). 
Ocenenie jej odovzdala 

minuloročná víťazka v 
tej istej kategórii 

Jana Ďuríková a 
manželka prezi-

denta SR Silvia 
Gašparovičová 
(na snímke tretia 
sprava), pod zá-
štitou ktorej sa 

celý projekt 
realizoval. 

Súťaž každo-
ročne organi-
zuje Národná 
agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania a Top 
Centrum Podnikateliek. Tento rok o titul naj-

lepšej podnikateľky bojovalo 33 podnikateliek 
z celého Slovenska.

O titul v kategórii Vynikajúca podnikateľka sa 
mohli uchádzať podnikateľky, ktoré spĺňali 

nasledovné kritériá: podnikajú tri a viac rokov, sú 
obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou, 

ktorá zamestnáva troch a viacerých zamestnancov. 
Na margo získania 1. miesta Natália Vicsápiová 

povedala: „Rok 2010 je pre našu spoločnosť prelo-
mový. Na jednej strane sme zrealizovali investíciu 
za takmer 2,5 mil. eur do nákupu nového stroja a 
rekonštrukcie novej výrobnej haly. Verím, že táto 

investícia sa našej spoločnosti raz vráti. Tak, ako sa 
mi v podobe ocenenia Vynikajúca podnikateľka 

vrátila vynaložená snaha a energia do vybudova-
nia úspešnej spoločnosti.“

Do súťaže sa mohli prihlásiť podnikateľky samé, 
prípadne ich mohli nominovať ich priatelia, 

obchodní partneri, zamestnanci, rodina a pod. 
Základnou podmienkou bolo, aby daná podnika-
teľka vlastnila aspoň 50%-ný podiel v spoločnosti 

a podnikala min. 12 mesiacov. Prihlásené ženy 
rozdelila 10-členná hodnotiaca komisia do troch 

kategórií – Úspešná živnostníčka, Začínajúca 
podnikateľka a Vynikajúca podnikateľka. V každej 
kategórii sa súťažilo o 1. - 3. miesto. Hodnotiaca 

komisia udelila i Špeciálnu cenu poroty. 

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

„Vďaka mojej mame 
som sa naučila, že 
človek nech je v 

akejkoľvek životnej 
situácii, musí zostať 

človekom.“,- 
hovorí Ing. 
Jana Svrčková, 
viceprimátorka 
v Kysuckom 
Novom Meste 
a poslankyňa 
ŽSK.   str.10.

„Jednou z dôležitých súčastí našej práce je 
ušetriť podnikateľovi peniaze, teda využívať 
zákon v prospech podnikateľa. Poradiť mu 
o najvhodnejších spôsoboch  financovania 

a nakladania s peniazmi a tým ho usmerňovať, 
ale aj vychovávať 

k zodpovednému podnikaniu“,
- hovorí Ing. Daniela Hrivíková, majiteľka 

spoločnosti MIDARO z Kysuckého Nového Mesta.   
str.8.

„Skoro vždy mám šťastie na 
pozitívnych a dobrých ľudí „

- hovorí podnikateľka 
Lenka Zátorská.

str.12.
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- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, 
   sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

Digitálne foto formát 
10 x 15 cm už za hodinu!

Nám. Slobody 168
Kysucké Nové Mesto

Tel.: 041 421 2681

FOTOSLUŽBA 
A 

FOTOATELIÉR
GABRIEL MUŠKA

Vyrobíme Vám elegantnú 
knižnú publikáciu z rôznych 

udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!

NOVINKA!!!

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom období a prajeme občanom 
po celý tento a ďalšie roky len to najlepšie! Rok 2011 by som začal 
viesť v duchu zvyšovania finančnej gramotnosti našich klientov, 
pretože sme v našom tíme dospeli k názoru, že ľudia dnes aj napriek 
reklamám v médiách, či prístupu na internet, majú nedostatok 
informácií, čo sa týka finančných produktov a služieb vo finanč-

níctve. Potvrdil nám to aj rok 
2010, kedy opäť mnoho ľudí 
nevyužilo možnosť získania 
príspevkov od štátu na býva-
nie, na štúdium, rôzne daňové 
úľavy, možnosť zaujímavejšie-
ho a atraktívnejšieho uloženia 
svojich finančných pros-
triedkov nad mieru inflácie, 
taktiež ľudia nevyužili zníženie 
platieb na poistné produkty, 
napr. poistenie automobilov a 
opäť sme sa stretli s prípadmi 
drahých úverov, niekedy sa mi 
až zdá, že Slováci radi darujú 
svoje ťažko zarobené peniaze 
zahraničným, či slovenským 
spoločnostiam. Špeciálnou 
kategóriou sú naše dôchodky. 
Viete o tom, že od roku 2025 
sa bude počet obyvateľov 

Slovenska znižovať? Viete o tom, že dnes, t.j. v roku 2011, pracujú 
približne traja pracujúci na jedného dôchodcu a v roku 2045 bude 
pracovať iba jeden pracujúci na jedného dôchodcu? Budú sa môcť 
dôchodky stále zvyšovať? Bude na to? A z čoho? Viete o tom, že 
Sociálna poisťovňa vytvorila iba v jednom roku stratu približne 356 
miliónov Eur? Mnoho ľudí si preto už dnes sporí na svoj dôchodok, 
no my sa pýtame: Bude suma, ktorú dostanete na konci sporenia 
dostatočná, aby pokryla Vaše potreby? Máte istotu, že tieto peniaze 
aj dostanete? Jednou z našich služieb je aj bezplatné skontrolovanie 
zmlúv, ktoré dnes máte, prídite sa preto presvedčiť, či svoje veci 
máte v poriadku, aspoň budete vedieť, na čom ste. Aj preto sme 
pripravili sériu seminárov a stretnutí, kde chceme ľuďom viac otvoriť 
oči, aby získali väčší prehľad o svojich financiách. Na týchto semi-
nároch budú prezentované reálne prípady z praxe, ktoré sa týkajú 
nás všetkých. Pilotný seminár sme organizovali už v novembri a v 
decembri 2010, kde bol aj môj brat Štefan, ktorý na záver skomento-
val: ,,Takéto informácie by si mal vypočuť každý jeden človek“. Teda, 
keď to poviem stručne – prídite sa pozrieť, vyskúšať a budete vedieť 
viac, ako viete dnes. Ste vítaní!

Martin Tomčala 
so svojím pracovným kolektívom
 ul. 1. Mája 275, Kysucké Nové Mesto 
mobil: 0907 98 33 59
e-mail: tomcalamartin@ovbmail.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok do 8:30 do 16:30

Pozdravujeme všetkých našich klientov v Novom roku 2011!
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Redakčné blahoželanie do nového roku 2011!
Nech vás zdravie a radosť zo života neopúšťa celý rok! Splňte si všetci svoje najtajnejšie 
túžby. Nezabudnite však, že Vaša radosť z dosiahnutých úspechov nesmie šliapať po šťastí 
a radostiach iných, nesmie im uberať z ich životného priestoru, ani spôsobovať smútok, 
bolesť, chorobu, či utrpenie. Potom to je o egoizme, zvlčilosti, panovačnosti 
a tyranii. Ničím sa nedá nahradiť, ani vyvážiť pokoj v duši, pohoda v živote a 
zdravý rozum! Buďte šťastní a „v pohodičke“- ako toto naše psíča na snímke! 

To vám z celého srdca želám za celý kolektív Kysuckého Žurnálu!

Mgr. Alena JAššová
šéfredaktorka

Ktorí starostovia v regióne 
dolných Kysúc (staronoví 

a noví), si zasadnú na kreslo 
vedúcej osobnosti obce?

Nesluša: Ing. Marián Chovaňák
Kysucký Lieskovec: Ing. Štefan Mrenka
Ochodnica: Radoslav Ďuroška
Lodno: Alžbeta Suriaková
Radoľa: Anton Tkáčik
Horný Vadičov: Vladimír Káčerík
Snežnica: Ján Pokrivka
Rudina: Anna Mičianová
Rudinská: Jozef Švirík
Rudinka: Anna Grigová
Dolný Vadičov: Miroslava Ondreášová
Lopušné Pažite: Anton Mrmus
Povina: Margita Šplháková
Dunajov: Mgr. Milada Chlastáková

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV
VYDÁVA: Vydavateľstvo periodickej tlače, tlačovín a kníh „HELENA”, so sídlom v Šali, Dolná 5, IČO: 34644237  ► registrované Ministerstvom kulrúry SR pod č.:  
EV 3496/09  ► Majiteľka a šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903 516 499  ► telefón do redakcie: 031 
771 50 40, (zázn.), fax: 031 771 50 40 ► e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com ► fotoreportérske a fotografcké služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► spravoda-
jstvo: Blažena Ficková, tel.: 0907/826 259  ► Grafcká úprava: Peter Orbán - Zoxó Press ► Tlačiareň: ULTRAPRINT s.r.o, Bratislava ► INZERCIA: 
denne, tel.: 0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Farebná inzercia – informácie u šéfredaktorky.  ► Redakcia si vyhradzuje 
právo krátenia príspevkov. ► Názory čitateľov, dopisovateľov a opýtaných nemusia byť v súlade s názorom redakcie, nemožno ich preto 
spájať. Redakcia za ne nezodpovedá. Rovnako nezodpovedá za obsah inzerátov, tento je v plnej kompetencii a zodpovednosti objednávateľa! Odporúčaná 
cena výtlačku predajcom: 0,20 €. 

www.zurnaly.sk

Milí občania obce 
Lopušné Pažite!
Ďakujem Vám za Vašu 
podporu v komunálnych 
voľbách, keď ste si ma 
opätovne zvolili za staros-

tu. Budem sa snažiť urobiť 
všetko pre to, aby som riešil 

Vaše potreby, pripomienky, ak 
budú smerované k 
prospechu nás všet-
kých a zvýšia úroveň 
života v našej obci. 
Želám Vám zdravie 
a pohodu v celom 
roku 2011!
Anton Mrmus, 
starosta obce 
Lopušné Pažite 

Vážení spoluobčania!
Ďakujem Všetkým, ktorí 
ma opätovne podporili 
vo funkcii starostu obce. 
Je to pre mňa výzva do 
ďalšej práce v prospech 
nás všetkých, ale je to aj 
Vaše rešpektovanie mojej 
práce, názorov a postojov 
ku každodennému životu. 

Aj v budúcnosti sa budem snažiť 
zosúladiť Vaše potreby 
a urobiť všetko pre to, 
aby sa naďalej naša 
obec modernizovala 
a skrášľovala. Želám 
Vám všetkým, milí 
spoluobčania, úspešný 
rok 2011!
S úctou, 
vladimír Káčerík, 
starosta 
obce Horný vadičov

V Kysuckom Novom Meste sa o post primátora uchádzali celkom šiesti kandidáti, 
Ing. Ján Hartel, JUDr. Ing. Milan Očko, Ing. Vladimír Macášek, Anton Kopásek, Bra-
nislav Neslušan, Mgr. Andrea Ondreášová. Suverénne a jednoznačne vyhral Ing. 
Ján Hartel, ktorý získal 3335 hlasov, čo aj po spočítaní hlasov všetkých piatich kan-
didátov dokopy, stále týchto približne o 200 hlasov prevyšoval! Niekedy zvykneme 
pochybovať o víťazstve kandidáta, riešiť v diskusiách, akým spôsobom si ten- kto 
pomáhal, či dopomohol k víťazstvu... Zvlášť sa takéto reči šíria vtedy, ak sú výsledky 
veľmi tesné a bodovania jednotlivých kandidátov vyrovnané. Ale v prípade Ing. 
Jána Hartela sa o víťazstve pochybovať nedá, výsledky sú prakticky jednoznačné. 
Na takomto výsledku sa iste podpísalo veľa faktorov, jedným z najdôležitejších je 
však fakt, že Ing. Hartel sa počas primátorovania nesnažil byť konfliktným, neod-
povedal na agresivitu, či útoky- útočením, išiel svojou cestou, osobným príkladom 
tolerantného človeka, pokojného a nehašterivého, nevyrývajúceho..., či sa to už niekomu páči, alebo 
nie, musia tento fakt uznať aj tzv. jeho nepriatelia, či neprajníci. A iste si získal ľudí aj nenásilnou voleb-
nou kampaňou, a to najmä vo finálovom boji tesne pred voľbami, v ktorej na nikoho neútočil, nikoho 
neznevažoval. Rovnako tiež občania ocenili skutočnosť, že v Kysuckom Novom Meste sa za 4 roky pre 
nich pomerne dosť veľa užitočných vecí urobilo. To bola nepochybne zásluha aj celého vedenia mesta, 
poslancov a jeho, ako primátora, ale aj schopnej organizačnej a lobbistickej práce šéfov jednotlivých 
inštitúcií a subjektov pod správou mesta. Dobrá koordinácia a organizácia pohnú veci vždy dopredu. 
Zaželajme staronovému mestskému aparátu v Kysuckom Novom Meste veľa úspechov aj do ďalších 
rokov!

Novozvolení poslanci MsZ v Kysuckom Novom Meste:
Dušan Mičian, Vavrin Randa, Marcel Chládek, Andrea Ondreášová, Ivan Poláček, Milan Sliv-
ka, Vladimír Macášek, Igor Behúň, Ján Hartel, Janka Drexlerová, Daniel Bandura, Ľubomír 
Golis, Vladimír Ochodničan, Igor Ševec, Miloslav Suchánek, Ľubomír Ježo, Milan Očko, Jana 
Svrčková, Eva Hollá

Ing. Ján Hartel vyhral primátorské voľby 
v Kysuckom Novom Meste s vysokým náskokom

Ďakujem všetkým mojim klientom za 
dôveru v uplynulom roku. Ďakujem aj 
čitateľom Kysuckého Žurnálu za pod-
nety a dobrú mediálnu spoluprácu 
prostredníctvom časopisu. V roku 2011 
želám občanom nášho dolnokysuckého 
regiónu pevné zdra-
vie, spokojnosť v 
rodinách, pohodu v 
živote, zaujímavé a 
výhodné pracovné 
ponuky!
S úctou, 
JUDr. Andrej  Kubaščík, 
notár- 
Kysucké Nové Mesto
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REALITNÁ
kancelária

v hoteli

KRIVÁŇ

Mob.: +421 905 797 402
+421 918 491 695

Tel.: +421 41 421 53 85
Fax.: +421 41 421 53 86

DueM s.r.o.

Reality

STAVBY  -  OBCHOD  -  REALITY

DueM s.r.o. Námestie slobody 104, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Mob.: +421 911 366 399
+421 944 231 921

Fax.: +421 41 421 53 86

web: www.duem.sk
email: duem@duem.sk

PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM

REALITY KRIVÁŇ
Námestie slobody 104

024 01 Kysucké Nové Mesto

v spolupráci  so spoločnosťou

�

�

�

Príprava a realizácia stavieb
Predaj stavebného materiálu a kon trukcií
Reality - predaj, kúpa, prenájom

š

Ďakujeme klientom za prejavenú 
dôveru a želáme úspešný rok 2011!

Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás. 
Aj v roku 2011

sa vynasnažíme, aby naše 
služby pre vás boli na jedničku!

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

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

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám
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Ďakujeme všetkým našim zákazníkom 
za ich dlhoročnú priazeň a v roku 2011 

želáme občanom regiónu zdravie, šťastie, 
pohodu v rodinách a úspechy na pracoviskách!
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v ktorom som predniesla dosť výrazne kritický názor 
a hodnotenie (z vlastného pohľadu a na základe 

dlhoročných skúseností) na našu úradnícku byrokraciu a jej 
prezamestnanosť, ktorá sa však dotýka všetkých štátnych 

a verejných zamestnancov- školstvo tým nevynímajúc. 
Sama som prekvapená, aká obrovská diskusia sa následne 

rozbehla a dostali sme do stovky e-mailov, telefonátov 
a listov (názorov), a to nielen z kysuckého regiónu, ale aj 

z trnavského a nitrianskeho, pretože rovnaký článok redakcia 
zverejnila aj v druhom časopise, Galantský a Šaliansky 

Žurnál, ktorý naše vydavateľstvo taktiež vlastní a vydáva. 
Dokonca ma zastavovali niektorí učitelia, či riaditelia na ceste, 

alebo len tak sme sa stretli pri káve, kde sme predebatovali 
problém aj z ich pohľadu. Teší ma fakt, že ľudia sa zaujímajú 

o verejné záležitosti. Ešte viac ma však uspokojuje, že časopis 
Kysucký Žurnál, hoci začal vychádzať len v roku 2007, takto 

silne rezonuje medzi čitateľskou klientelou a občanmi 
dolnokysuckého regiónu. Nielen pri tomto článku, ale aj pri 
iných sa ozývate, reagujete a neustále nás „bombardujete“, 

kedy vyjde nové číslo, kde časopis zoženiete, atď..., ďakujem 
ešte raz vám všetkým, ktorí časopis čítate, zvykli ste si na 

neho a stal sa súčasťou vášho života a informačníkom 
o živote v dolnokysuckom regióne. Dúfam, že tento fakt sa 
bude rokmi upevňovať a význam Kysuckého Žurnálu, ako 
printového média, ešte vzrastie. Teraz už poďme k vašim 

názorom.
Najprv si prečítajte názor riaditeľky Gymnázia 

v Kysuckom Novom Meste Dr. Evy Frišovej a následne 
redakčnú reakciu na jej slová: 

Vážená pani šéfredaktorka,
nedá mi, aby som nezareagovala na Vaše „odborné“ úvahy o 
školstve. Myslím si, že ak chcete erudovane písať, mali by ste 
si naštudovať danú problematiku, najmä legislatívu a snáď 
sa porozprávať aj s príslušníkmi tohto stavu. Každý si myslí, 
že o školstve vie všetko, veď do školy predsa chodil. To je tá 
tragédia!!! Práca učiteľa nie je iba tých Vašich 45 minút, my- 
učitelia nie sme žiadni príživníci, pracujeme, a tak plat nám 
patrí. Sme vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí nemôžu stáť 

na jednom mieste, nemôžeme zaostávať, veď učíme nové a 
nové generácie. Musíme reagovať na nové zmeny nielen v 

obsahu vzdelávania, ale aj v koncepčných otázkach. Vážená 
pani šéfredaktorka, môžem Vás ubezpečiť, že práca učiteľa 

nie je ľahká, vzdávam hold všetkým učiteľom, ktorí vydržali v 
učiteľovaní a svoje povolanie vykonávajú v spokojnosti nielen 

osobnej, ale aj širšej školskej komunity.
Odpoveď redakcie:

Vážená pani riaditeľka, trošku ma prekvapila Vaša reakcia, 
lebo ja som sa v článku, o ktorom píšete venovala oblasti 
školstva len okrajovo (asi 20% z obsahu článku), pretože 

hlavnou témou bola finančná nedisciplinovanosť v štátnej 
správe, míňanie výdavkov nad rámec na našich úradoch, 

ministerstvách a v ďalších oblastiach- platených zo štátnych 
daní a teda aj v školstve. To, že produktivita a efektivita 

v štátnej správe nezodpovedá veľakrát platom 
a odmenám, ktoré sa tu vyplácajú. V súkromnom sektore si 
môže živnostník, firma nadeliť len z toho, čo reálne zarobí až 
po odpočítaní všetkých nákladov, t.j. odvodov, nájomného 

v kancelárii, priestorov, v ktorých pôsobí, telefónnych účtov, 
poštových poplatkov, benzínu, cestnej a ďalších daní a 
poplatkov, atď. ... Keď mu obchody, podnikanie nejde- 
odzrkadlí sa to okamžite v jeho príjme a po zaplatení 

nákladov, ktoré musí zaplatiť, či obchody idú alebo nie- 
veľakrát má problém vyžiť. A tu je rozdiel medzi pracovníkmi 
súkromného sektora a pracovníkmi štátnej správy, a teda aj 

mnohými učiteľmi, ktorí v práci dostanú plat pravidelne- 
v určitý deň, pričom výsledky práce u mnohých tomu 

skutočne nezodpovedajú. Za týmto tvrdením si tvrdo stojím. 
Pritom všetky prevádzkové náklady na ich pracoviskách 
znáša štát, teda my všetci...! Ja si vážim prácu každého 

človeka, či už je štátny úradník, zamestnanec firmy, živnostník 
a pedagóga o to viac, avšak za predpokladu, že svoju prácu 
vykonáva zodpovedne, s citom a výsledky sú užitočné pre 

tých, pre ktorých pracuje, resp. komu majú slúžiť. Moje úvahy 
nie sú neznalé problematiky, pretože sama pochádzam 

z učiteľskej rodiny, aj mám partnera, ktorý sa venuje 
stredoškolskej mládeži a dokonca dcéra tiež učí. V žurnalistike 

pracujem 29 rokov, súkromné vydavateľstvo vlastním 15 
rokov, teda viem porovnať aj skutočnosť, ak je niekto 

v redakcii iba zamestnaný a ak vydavateľ musí na svoju 
činnosť a prevádzku zabezpečiť peniaze. Musím byť nielen 
žurnalistka, ale najmä produktívna manažérka, ak sa chcem 
bez podpory štátu uživiť. Viem z vlastnej skúsenosti posúdiť, 

aká bola- aj je efektivita práce v mnohých zamestnaniach 
platených zo štátu a v súkromnom sektore. Robím články 

z rôznych oblastí spoločenského života, dlhodobo 
spolupracujem so zriaďovateľmi škôl, riaditeľmi škôl, ale aj 

učiteľmi, ktorí zo školstva odišli a aj povedali- prečo. Nebol to 
ani tak problém agresívnych žiakov, či menšieho platu, ale 

napríklad veľakrát neochota staršej generácie byť 
kreatívnejšou, či lenivých kolegov, ktorí nad všetkým mávli 

rukou a zvolili cestu ľahostajnosti, t.j. najmenšieho odporu. 
Veľa úloh prehadzovali na plecia najmladších a mladších, či 
akčnejších kolegov, keď sa však jednalo o odmeny, boli pri 
nich prví! Aj dnes mi mnohí zriaďovatelia škôl, starostovia, 

krajské úrady potvrdzujú, že zo strany škôl pod ich správou sú 
neustále požiadavky na zvyšovanie platov, ale chýba ochota 

za to urobiť aj niečo navyše. Predsa prísť do práce 
a odchádzať o 3-4 hodiny- vraj „doma sa pripravujú na 

nasledujúci deň“, to už snáď, páni pedagógovia, neveríte ani 
sami sebe, že to tak robíte ...(?) Prečo to nefunguje takto: ak sa 

pedagóg pripravuje na nasledujúci deň, prečo to nerobí po 
riadnom vyučovaní, teda nezostane v škole, nepripraví sa na 

ďalší deň a odíde tak, ako sa odchádza z iných zamestnaní, po 
7-8- ich hodinách. Prečo zo školy doslova uteká „tryskom“ ako 

vo filme s legendárnym Fantozzim? Je normálne, ako mi 
nedávno povedala dcéra, tiež pedagogička, že kolegyne 

(50-tničky) ešte len začala škola v septembri, už počítali, kedy 
budú prvé voľná, a že budú konečne (?) doma? Alebo, ako mi 

povedala riaditeľka istej školy v regióne, že len čo začal 
školský rok, okamžite niektoré kolegyne začali maródovať 

a chodiť po vyšetreniach. Pritom celé letné prázdniny sa slnili 
pri vode a cestovali po dovolenkových destináciách? Proti 
takýmto „vyciciavačom“ sociálneho systému- aj keď ide 

o učiteľa, budem vždy kritická. Veď sú to aj moje dane 
a kým ja, ako súkromný vydavateľ si musím zarobiť na plat, na 
odvody, aj na prevádzkové náklady, pedagóg dostane všetko 

zo štátu- preto by si to mal vážiť každý štátny a verejný 
zamestnanec a podľa toho sa aj správať a pracovať. Vážim si 
pedagógov, ale nie takých, ktorí v škole vyplakávajú, aké sú 
deti agresívne, ale vôbec sa o dušu týchto detí nezaujímajú. 

Možno by niekedy stačil zmenený prístup. Rozčuľuje ma 
ľahostajnosť mnohých „pseudo pedagógov“, ktorí 
púšťajú žiakov z ročníkov do ročníkov, len aby si 

nenarobili problémy, pričom žiak v maturitnom ročníku 
nevie, ako sa povie zelená farba po nemecky 

a o vyčasovaní slovesa „sein“ môže len snívať (konkrétne 
poznanie z istej strednej školy). Áno, aj takéto sú moje 

poznania. Za čo takíto učitelia, ktorí nevedia naučiť žiakov 
základné veci, vlastne berú pravidelný plat? Môže sa to žiak aj 
doučiť, ale predsa učiteľ študuje aj metódy a psychológiu ako 
pôsobiť a vzdelávať zverencov, a teda aj doučovanie by malo 
byť jeho dôležitou záležitosťou. To ako keby operatér nechal 

na stole rozrezaného pacienta, nech si to dokončí rodina 
sama. Aj o agresivite žiakov sa už toho veľa pohovorilo. A čo 
ostatní zamestnaní, či podnikajúci občania, tí sa nestretávajú 

s agresivitou? Na každom kroku! Denne na cestách, na 
úradoch, pri jednaní je zamestnávateľ surový na 

zamestnanca, zamestnanci sa ohovárajú, znevažujú ..., 
a musíme s tým žiť všetci. Aj pri platoch je večná debata 

o nespokojnosti. Na druhej strane zabúdame, že hoci detí 
je od roku 1990 stále menej, škôl máme viac a v záujme 

zachovania tých, „tak nevýhodných a slabo 
ohodnotených učiteľských miest“, delíme triedy na stále 
menšie- pomaly v triede sedí 5, či 7 žiakov? Nie je tu únik 
financií a umelá prezamestnanosť? O chvíľu budeme ako 

v Grécku, kde po mnohých rokoch vyšla najavo pravda 
o istej škole, kde 40 učiteľov učilo 10 žiakov!!! Ešte pred 
dvadsiatimi rokmi bola moja dcéra v triede s 30-imi ďalšími 

spolužiakmi. Pritom ich študijné výsledky a dôslednosť 
vtedajších učiteľov sa nedajú porovnať s výsledkami, ktoré 

dosahujú dnešní tínedžeri. Vedia len málo, pritom 
prechádzajú z ročníka do ročníka bez nejakých veľkých 

stresov. Učiteľ musí trvať na zvládaní látky a má na to dnes 
oveľa viac možností ako kedysi- ako urobiť hodinu 

zaujímavou. Napriek tomu, si mnohí odrapocú látku, čím to 
končí. Kde je charizma a osobnosť učiteľa? On sám musí na 

nej pracovať, veď preto si vybral učiteľovanie. Nikdy som 
netvrdila, že všetci učitelia sú príživníci, ale niektorí z nich 

určite, pani riaditeľka! Aj to, že sú mnohí vynachádzaví. 
Napríklad v škole sú unavení z detí, ale po skončení 

vyučovania, ktoré doslova odfláknu, utekajú za svojimi 
súkromnými podnikateľskými aktivitami, kde sa im zrazu 

vrátila sila a ešte sa aj pochvália, že školstvo im je dobré, aby 
mali istotu, ak im podnikanie náhodou nevyjde. Áno, aj 
takéto mám zistenia, ako napríklad z nitrianskeho, tak 

z kysuckého kraja. Kým v škole nevedia svojich žiakov prinútiť 
k učeniu a slušnosti, v súkromí (na doučovaní- samozrejme za 
peniaze a podotýkam, že nezdanené, to zrazu ide ...)? Čudné, 
že? Nedávno sa mi jeden z kamarátov riaditeľov sťažoval, že 
niektorí kolegovia, ktorí o ničom inom nesnívali, len o tom, 
ako pôjdu od tých „zlých detí“ do dôchodku, len čo sa tam 

naozaj ocitli- prišli za ním, aby ich na dôchodku zamestnal. Už 
neboli zrazu unavení? Už nie sú zrazu tie isté deti agresívne? 

A opäť to je o farizejstve. Brať naraz dôchodok aj plat zo 
sociálneho systému, to už je zaujímavé! Preto je veľa mladých 
absolventov škôl nezamestnaných a nemôžu si založiť rodinu, 

keďže ich miesta sú obsadené dôchodcami. Prečo si nejde 
učiteľ- dôchodca, ak naozaj chce, privyrobiť napr. do 

súkromného sektoru? Je na mieste, ak aprobáciu nevie 
riaditeľ obsadiť a vtedy osloví dôchodcu. Ale ak mu dá 

prednosť pred mladším kolegom, ktorý má pre to všetky 
predpoklady, je to viac než trestuhodné! Som proti 

„pseudoučiteľom“, ktorí si povolanie pedagóga zamenili za 
„byť zamestnaný“, aby som prežil. Takíto „odborníci“ išli 

študovať na pedagogickú fakultu, lebo im to inde nevyšlo 
a chceli za každú cenu vysokoškolský titul, ale práca ich 

nebaví, taký majú aj prístup k nej a potom tak vyzerá. Na 
druhej strane závidia, že spolužiak- ako právnik- zarobí 3 až 4 

x toľko, ako oni. Ale to je zasa len zúžený pohľad 
„pseudoučiteľa“. On totiž nevidí, koľko hodín musel stráviť 

onen právnik pri naštudovaní sporu, pri overovaní si 
a získavaní faktov okolo neho, koľko nocí neprespal, aby 

vedel klienta dobre zastúpiť. Aj koľko stresov zažil, keď súd 
prehrali a klient sa mu vyhrážal a otravoval ho vyše roka. Na 
druhej strane poznám právnikov, ktorí ledva z platu vyžijú. 

Prečo? Lebo prácu flákajú a klienti si to medzi sebou povedia. 
Je paradoxom, že jeden môj známy advokát- naozaj 

nemožný- skončil nakoniec súkromnú advokátsku prax 
a nastúpil ako právnik na štátnom úrade. Vraj mu je lepšie. 
Plat dostane- či vyhrá alebo prehrá- má istotu, tak načo sa 

trápiť inde? Žeby sa nám začínala stávať štátna správa 
„odkladiskom“ pre neschopných a zlenivených? Aj preto 

beriem trochu s rezervou Vaše posledné slová, že 
vzdávate hold všetkým učiteľom, ktorí vydržali 

v učiteľovaní ... Prečo všetkým? Veď niektorí sú v školstve 
len preto, že inde by sa vďaka svojej 

pohodlnosti, spráchnivelosti a nepružnosti, čo sa týka 
reagovania na nové požiadavky doby, jednoducho 

neuživili a možno by v súkromnej firme nezvládli ani 
prácu stredoškolského kádra, či upratovačky, pretože 

súkromný sektor platí za výkon a kvalitu, nie za 
maródovanie a skracovanie si pracovného času 

z dôvodov ... všelijakých. Mám priateľku z Galanty, ktorá 
spolu s kolegyňou odišla pred 15-imi rokmi zo školstva do 

súkromnej firmy- automobilky- pracovať na pozíciu 
marketingového pracovníka. Práca zaujímavá, ale tvrdá na 
dochvíľnosť, presnosť, energickosť, rýchlosť vybavovania 
pohľadávok, organizačnosť a dobrú pamäť. A plat začal 

majiteľ pomerne rázne upravovať smerom hore až po pol 
roku, ale na základe hmatateľných výsledkov. Kým priateľka 
zvládla režim výborne, práca ju bavila a dnes je obchodnou 

riaditeľkou a zarába  70 až 90 tisíc Sk mesačne v čistom, 
druhá- jej kolegyňa sa vrátila naspäť- do školstva s tým, že 
málo je niekedy viac, keďže videla, čo všetko vysoký plat 
obnáša (služobné cesty, častokrát aj 10 až 12 hodinový 

pracovný čas, lebo kým určená práca nebola hotová, nebolo 
spomínané adekvátne ohodnotenie. Takže reči mnohých 
pedagógov typu „inde zarobím viac“ sú len reči. Skúste 

a uvidíte! Mnohí spohodlnení pedagógovia, ktorí ešte stále 
žijú v opare: „my sme učitelia, my niečo znamenáme“- by 

„plakali krv“, keď by ich pracovný deň nekončil okolo obeda 
a navyše by si dostatočne užili aj agresivity a krutosti, stresov, 
ktoré sú v súkromnom sektore, v konkurenčnom prostredí na 

dennom poriadku. A úplne na záver jedna dôležitá 
poznámka: Na základe porovnania, ale aj vyjadrení 

kompetentných- si treba úprimne priznať, že v školstve, tak 
ako v celej štátnej správe máme nadmernú prezamestnanosť. 
Bolo by načase zmeniť systém prideľovania prostriedkov 

na školy a trvať na vzdelávacích, ale aj výchovných 
výsledkoch. Škola musí nielen vzdelávať, ale aj 

vychovávať. Nechápem, keď sa pedagóg zbavuje 
výchovy, že na to tu je rodič. To je samozrejme, ale tu 

nesmie chýbať ani škola! Doslova som žasla, keď mi manžel 
pedagóg povedal, že musel v septembri učiť žiakov svojej 
školy- zdraviť sa. Vraj na predchádzajúcej škole to od nich 

nikto z pedagógov nežiadal. A sme doma. Všetko je to 
o postavení učiteľa, o jeho osobnosti, ako sa chová, ako 

pristupuje k práci, akým ide príkladom, že mu nie je 
ľahostajný osud „jeho“ študentov, že ho zaujíma aj ich citový 

život a že trvá na svojich príkazoch, že si nájde vhodný 
spôsob, ako žiaka osloviť, spracovať ho tak, že tento sa na 
jeho hodiny teší, resp. pripravuje sa aspoň v rámci svojich 

možností a snaží sa učiť. Učiteľ je autorita a ak decko zbadá, 
že učiteľ fláka svoju prácu, aj on tak k učeniu pristúpi. Ale 

takto to je v každom povolaní. Preto máme lekárov a „lekárov 
šuplikantov“, podnikateľov a podnikavcov- zlodejov, umelcov 
a (ne)umelcov, ale aj učiteľov a tých, čo sú akurát zamestnaní 

v školstve. Treba tiež podotknúť jeden dôležitý fakt, že od 
roku 1990 nechce žiadna z našich vlád „pichnúť“ do školstva, 

lebo by to bol „vpich do osieho hniezda“. Nedostatky sa 
kritizujú potichu, vymýšľajú sa rôzne zákazy na zákazy, 

výsledkom čoho sú stále „blbšie“ deti- prepáčte za výraz, 
avšak náklady na školstvo sú stále vyššie. Za čo teda? Veď 

peniaze nejdú na zvýšenie vzdelanosti a odbornosti, 
múdrosti našich detí, ale iba na platy učiteľov a to je večná 
priepasť, keďže je neúmerne veľa škôl, navyše s rovnakým 

zameraním, teda umelo udržiavaná zamestnanosť za 
minimálny výkon učiteľa a mizivého počtu žiakov. 

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí do tejto kategórie nepatria, 
ale žiaľ, treba nazvať veci pravými menami. Vlády, či už 

V októbri sme zverejnili v Kysuckom Žurnále redakčný materiál pod názvom: „Živnostník, ak chce prežiť 
a existovať, sa nemôže vyhovárať na kalamitu ani krízu, ani si nemôže pridávať voľné dni a navyšovať 
dovolenku, ako to bežne funguje u  štátnych zamestnancov a  v  štátnych a  verejných organizáciách. 
Plat si môže zvýšiť len vtedy, keď zvýši produktivitu vlastnej práce. Prečo by to takto konečne nemalo 
fungovať aj v štátnom sektore? Platy a odmeny za množstvo a kvalitu odvedenej práce!“,
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ľavicové alebo pravicové do školstva nepichajú už 

z princípu, veď je tu ohromná bašta voličov, tak načo si ju 
rozhnevať, že? Takže všetci potichu šomrú, vyhrážajú sa, či 

ticho kritizujú, ale tam to aj končí. Pokiaľ sa nezmení 
hodnotový rebríček ohodnotenia škôl a práce učiteľa (peniaze 
za výsledky), pokiaľ budeme ticho len preto, lebo najlepšie sa 

ohovára za chrbtom, pokiaľ budeme farizejmi voči sebe 
navzájom a nezačneme pristupovať k akejkoľvek práci 

zodpovedne, tak všetko to, čo píšem, sú len „kecy na papieri“ . 
Ale naozaj a nielen ja som presvedčená, že naše školstvo má 

až priveľa voľna- to sú opäť názory Vás, čitateľov- treba si 
spočítať všetky prázdniny, riaditeľské voľná, chrípkové 

prázdniny, výlety, zvláštne voľná. A keď sa bavíme 
o náročnosti tohto povolania, nie je práve veľké množstvo 

voľných dní až nadpriemernou náhradnou formou načerpania 
síl? Ale nedá sa pracovať 3-4 hodiny denne, mať 3-4 mesiace 
voľno a ešte brať plat ako minister! Ale takto si to žiaľ, mnohí 

pedagógovia predstavujú. Navyše, keď v triede sedí 
v porovnaní s minulosťou pomaly tretina žiakov, česť 

výnimkám! Lebo aj to je rozdiel, učiť 30-35 žiakov denne! Na 
záver mojej odpovede sa Vám chcem však poďakovať pani 

riaditeľka, za úprimnosť a otvorenú reakciu na redakčný 
článok. Zaslúži si to uznanie, lebo ja si vážim otvorených 

ľudí, nie „šuškárov“ a intrigánov, ktorí sa zmôžu akurát na 
ohováranie, pričom s vlastným názorom, či podnetným 

návrhom nevyrukujú nikdy. Želám Vám, aby ste vo svojej 
práci stretali len takých pedagógov, kolegov, ktorí svoju 

prácu skutočne milujú a nie, že sú „učiteľmi“ len preto, 
lebo inde by ich kvôli ich pohodlnosti, povrchnosti 

a pomalosti v reagovaní, malej aktívnosti a nekreativite 
veľmi rýchlo vyhodili. A ešte bodka za všetkým: na 

Slovensku sa štatisticky eviduje okolo jedného milióna žiakov 
a viac ako 80.000 pedagógov. Ak dobre rátam, vychádza mi 

približne 12 žiakov na jedného pedagóga. Pred 20.-30.- rokmi 
bolo v triede približne 3 x toľko žiakov. A pamätáte si, že 
akékoľvek vynechanie hodín vyučovania sme „dobiehali“ 

v neskorších poobedných hodinách, alebo v sobotu? 
Nehovoriac o krúžkovej činnosti, ktorá „fičala“ v poobedných 

hodinách? Po Vianociach sme nastupovali do školy 2.,3. 
januára, aj keby bolo snehu po kolená. Taktiež si nepamätám, 

žeby sme na pol roka mali voľné dni len preto, že nám bolo 
odovzdané vysvedčenie a rovnako tiež pred začiatkom 

Vianočných, či Veľkonočných sviatkov sa prakticky riadne 
učilo až do posledných dní, nie ako v súčasnosti, keď sa nasilu 

vyučovanie skracuje, škola dostáva tzv. riaditeľské voľná 
a decká sa potulujú častokrát po uliciach len preto, že škola je 
uzavretá, krúžky nepracujú, rovnako ako družina, atď. ... Aj pre 

toto mnohým rodičom vyvstáva vážny problém, čo s ich 
deťmi- keď oni sú v práci a škola im nijako nechce vyjsť 

v ústrety, pretože to mnohí pedagógovia berú ako prácu 
navyše ...! Ešte stále budeme hovoriť o preťaženosti 

pedagógov v súčasnosti?
Ozval sa aj lekár z Kysuckého Nového Mesta, MUDr. 
Ján Martiška, ktorý tému prezamestnanosti štátnej 

správy zúžil len na okruh učiteľov a zaútočil na mňa- ako 
pisateľku článku. Napriek tomu si vážim jeho osobný 

názor, ktorý uvádza pod svojim celým menom a nemá 
ani problém s jeho zverejnením. Z jeho krátkeho listu 
vyberáme podstatnú časť a následne ide opäť reakcia 

šéfredaktorky.
Vážená pani šéfredaktorka, pani Mgr. Alena Jaššová

S veľkým záujmom som si prečítal Váš príspevok v časopise 
Kysucký žurnál č. 7. V príspevku sa navážate s neobvyklou 
silou hlavne do učiteľov. Ubezpečujem Vás, že ja nie som 

učiteľ, pracujem ako lekár. Mám 40 rokov a 3 zamestnania - v 
nemocnici, ako lekár záchrannej služby a ako posudkový 

lekár. Bez toho, že by som chcel dehonestovať Vaše povolanie, 
som si istý, že toto povolanie je určite zodpovednejšie a 

dovolím si tvrdiť, že aj náročnejšie ako Vaše. Nikdy by som sa 
neodvážil takto zadupať povolanie učiteľa, ako ste to urobila 
Vy. Ja si totiž, na rozdiel od Vás, uvedomujem, že bez nich /

učiteľov/, by som určite nevyštudoval a nedosiahol svoj 
stav. A to bez učiteľov v materskej, základnej, strednej aj 

vysokej škole. Ak ste presvedčená, že ich povolanie je ľahké, 
dobre ohodnotené, prečo nevyštudujete pedagogickú školu 

a neskúsite si to? Ozaj, nebudete veriť, ale aj ja platím odvody, 
poistky, ostatné povinné platby. Je to tak dané, nezmeníme 

to. A platia aj učitelia a ostatní štátni zamestnanci.
Reakcia šéfredaktorky:

 Mrzí ma pán doktor, že Vám ušla základná pointa z môjho 
článku a „zakotvili“ ste len pri časti článku- o školstve, ktorému 
som venovala asi 20% z celého materiálu. (Skúste si vyčiarkať 
pasáže o školstve). Ja som sa hlavne zamerala na nenásytnosť 
štátnej správy- jej rozrastenosť, prezamestnanosť, a v tomto 

duchu tu spadá žiaľ, aj školstvo. V žiadnom prípade som 
nenapadla školstvo a učiteľov vo všeobecnosti, treba čítať 

poriadne. Kritizujem len tých, ktorí skutočne chodia do školy 
akurát pre výplatu. Snáď mi nechcete povedať, že všetci 

v školstve „makajú“ ako sa patrí a že tu je v oblasti využívania 
pracovnej doby a rozdeľovania financií všetko v poriadku ...? 
To by som sa musela fakt zasmiať. Tak- ako aj v iných sférach, 

aj tu sú dobrí učitelia a lajdáci, ignoranti a intrigáni, 
napádajúci dobré myšlienky a prácu aktívnejších kolegov, atď. 

... Od roku 1990 sa rodí stále menej detí, ale škôl a učiteľov 
pribudlo takmer o 40%... Je to normálne? Vy, takéto počínanie 

schvaľujete? Veď aj z Vašich daní platíte, resp. doplácate na 
množstvo voľných dní, ktoré v školstve v posledných 10- ich 
rokoch narástlo (skrátené vyučovania, voľná pred sviatkami, 

po sviatkoch, predĺžené prázdniny kvôli chrípkam, v lete zase 
kvôli veľkým teplotám, a čo ja viem ešte čo, nikdy sa 

vyučovanie nenadpracúva ako kedysi, napr. keď sme išli kvôli 
prehliadke filmu do školy aj v sobotu, aby sme doplnili 

vymeškané hodiny z vyučovania, mzda pedagóga nie je 
percentuálne krátená, ak sa nevyučuje pre nejaký dôvod 

a škola je zavretá...), ale doplácame aj na zástupy 
neproduktívnych úradníkov v štátnej správe. Ak ste Vy 

spokojný s týmto stavom, tak ja určite nie a vždy na to budem 
tvrdo poukazovať- nie ako novinár, ale hlavne ako občan. 

Práve práca v súkromnom sektore ma naučila rozpoznávať, čo 
je naozaj produktívne a efektívne, čo je zbytočné, neužitočné 
a podľa mňa by takouto školou mal prejsť každý, kto rozdeľuje 
financie zo štátnej kasy, ale aj ten, kto ich dostáva. Určite by si 

potom lepšie vážili všetko, čo im prideľuje štát vo forme 
platov pravidelne na ich účet. Myslím, a nielen ja, že veľká 

prezamestnanosť v školstve vznikla aj rozdeľovaním tried na 
stále menší počet žiakov, s cieľom vytvárania nových 

pracovných miest, resp. záchrany práce pre niektorých 
nadbytočných pedagógov, čo je taktiež nepochopiteľné, že to 
vôbec zriaďovateľ, resp. ministerstvo akceptuje. Pomaly bude 
na školách viac učiteľov a ďalších zamestnancov ako žiakov. 
Trošku som to zvulgarizovala, ale ak sa pozrieme na niektoré 

malé školy a materské školy, tak toto vyjadrenie začínajú 
napĺňať. Možno som sa dotkla Vašej rodiny, ak máte v nej 

učiteľov, možno manželku, ktorú som vyjadreniami 
„natlakovala“, ale moje vyjadrenie sa týka tých, ktorí nemajú 
v školstve čo robiť, ktorí si zamenili povolanie učiteľa s „byť 
zamestnaný“. A že som použila pri porovnaní ako príklad za 

podnikateľov- seba- to asi nebol šťastný nápad. To sa 
ospravedlňujem, mohla som spomenúť kohokoľvek zo 

súkromného sektora, ktorý však nie je v ňom iba zamestnaný, 
ale je sám zamestnávateľom, ako ja. Budem odporovať aj 

Vašim slovám, že Vaša práca je možno zodpovednejšia, ako 
moja. Každá práca, ktorá slúži iným, povznáša ducha, 

zveľaďuje spoločnosť, keď sa vykonáva so zodpovednosťou, je 
rovnako dôležitá, ako tá druhá. Nerozlišujem viac dôležitú 
prácu a menej dôležitú. Možno je niektorá náročnejšia na 

odborné znalosti tej- ktorej oblasti, ale Vaše slová o tom, že 
máte zodpovednejšie povolanie, ako ja, beriem ako také Vaše 
trošku povýšenecké nazeranie „zhora na druhých“, pretože, čo 
to je zodpovednejšie povolanie? Poznám lekárov, ktorí chodili 

častokrát pripití do ordinácií, ani dnes to nie je žiadna 
výnimka, koľkí ďalší sú arogantní, pritom vedia akurát vypísať 
recept- prepáčte za možno nemiestnu poznámku, ďalší „delia“ 

pacientov podľa výšky ich konta, či funkcie a podľa toho sa 
k nim aj chovajú. Rátajú totiž s tým, že ľudia sa sťažovať 

nebudú, lekára každý potrebuje. Ja preto neviem 
o „zodpovednejšom povolaní“, ako je to susedove, ale poznám 

a rozlišujem zodpovedný a nezodpovedný prístup k práci 
v každej profesii! Kedysi si veľa lekárov, najmä toho prvého 

stupňa, spolu s niektorými učiteľmi vytvárali o sebe mienku, 
že im nemôže nikto nič negatívne povedať, „ako si vôbec 

môže niekto dovoliť- niečo povedať na ich adresu“! Ja som 
síce „len“ súkromná vydavateľka a novinárka, ale ak chcem 

vydať to, čo napíšem, resp. čo napíšu iní, musím si na to najprv 
zabezpečiť aj financie, zároveň na celý chod vydavateľstva, na 
platy, na prevádzkové náklady, všetky dane. Takže musím byť 
aj dobrá manažérka, aby som toto dokázala, aby som prežila 

a preto sa tak kriticky pozerám na to, ak niekto dostane všetko 
od štátu a ešte si to neváži, frfle a fláka prácu. O tom je pointa 
môjho článku! Predpokladám, podľa toho čo píšete o sebe, že 

ste lekár platený štátom, takže odvody platí za Vás 
zamestnávateľ, teda v tomto prípade štát (ak ste súkromným 
lekárom, tak sa Vás nasledujúce slová samozrejme netýkajú), 
ak platíte poistky, či iné povinné platby, o ktorých píšete, to 

platí predsa každý občan, to je o inom, preto nechápem túto 
Vašu poznámku. Čo to má spoločné s povinnými odvodmi 

a platbami zamestnávateľov zo súkromného sektora? Predsa 
svoj byt, telefón a poistenia pre deti, či seba si platím aj ja, ako 

občan- nie podnikateľ. Ako súkromný vydavateľ musím 
svojimi platbami prispievať však do sociálneho systému práve 

na štátny sektor, v tom je rozdiel. Taktiež za kancelárie, 
v ktorých sedíme, platíme opäť „zo svojho“, štát nám ich 
nedotuje, rovnako ako neplatí redakčné telefóny, autá, 

benzín, poštové a telefónne poplatky. Tu je rozdiel, napríklad 
s prácou pedagóga, kde štát zabezpečuje všetky prevádzkové 

náklady, vrátane platov a odvodov. Je to určitá istota, ktorú 
nemá súkromný sektor a práve to si treba vážiť, ale zároveň 
nezneužívať vo forme umelej zamestnanosti a neustáleho 

navyšovania počtu pracovníkov v každej štátnej sfére. A práve 
manažérske myslenie chýba takmer všade v štátnej správe, 
preto sa tam tak rozhadzovalo a rozhadzuje. Keď by takto 
hospodárila akákoľvek súkromná firma, ako naša štátna 

správa, dávno by skrachovala. Nemôžeme mať predsa väčšie 
náklady, ako je produktivita práce firmy, t.z. jej výkon, kvalita 

a množstvo vykonanej práce. V štátnom sektore to zrejme ide, 
veď to občan zaplatí, nie? A ešte k Vášmu doporučeniu, aby 

som si vyskúšala štúdium pedagogiky, len upozorním 
faktickou poznámkou, že niečo vyštudovať, ešte 

neznamená, že sa dotyčný bude vedieť realizovať aj v 
praxi, čo badať nielen na niektorých našich pedagógoch. 

Na druhej strane, kto išiel študovať pedagogiku, vedel aké 
sú tam pracovné podmienky a platy. Mal si vybrať niečo 
iné, keď s tým nesúhlasil a nie teraz frflať. Koľko ľudí by 
možno rado učilo a dobre, ale nemali možnosť, alebo sa 

na štúdium nedostali, a tak teraz robia úplne iné 
povolanie, pretože ich miesta na vysokej škole obsadili 

práve takí, ktorí len chceli mať „nejakú školu“ a keďže 
bola pedagogická voľná- skončili tam ... Keď nie je niekto 
spokojný a cíti, že má nevyužité schopnosti, a môže byť teda 

aj lepšie zaplateným a ohodnoteným, má možnosť predsa 
skúsiť využiť svoje schopnosti inde. Ja mám známych, 

bývalých učiteľov, ktorí zo školstva odišli, pretože ich práca 
nenapĺňala, tak ako mysleli, a dnes pracujú v iných firmách 

a sú spokojní, takže ...? Pre Vašu informáciu však chcem 
povedať, že v žurnalistike robím od 18-ich rokov- teda mám 
takmer 30 rokov praxe, s výpadkom dvoch rokov, keď som 

bola na materskej dovolenke so synom a dcérou, čiže už som 
naozaj niečo zažila, počula a videla. Takže v bezprostrednom 

pracovnom tempe som podľa všetkého o 15 rokov dlhšie 
v porovnaní s Vami. Aj preto mám možno viac skúseností zo 
života, či už v dobrom, alebo v zlom ponímaní. Napísala som 

stovky článkov a spoznala stovky osudov ľudí bohatých, 
chudobných, múdrych, intrigánov aj nesmierne vzácnych ľudí, 

medzi ktorými nechýbali aj učitelia. Ja, keď píšem článok 
o niekom, či niečom si dlho zháňam materiál, sondujem 

a rozprávam sa so zainteresovanými. Prešla som prácou aj 
v štátnej správe (ako redaktorka, šéfredaktorka časopisov), ale 

sama som sa rozhodla odísť do súkromného sektoru, a na 
vlastnú päsť, lebo som videla, že tvorivosť a iniciatíva je 

hlúpejšími a lenivšími odo mňa- potieraná. Preto som si v roku 
1996 založila svoj prvý vlastný časopis. Je to „naháňanie“, ale 

chcela som to ja. Preto mám možnosť porovnania práce a 
„práce“. Ako novinárka mám aj veľa informácií 

z každodenného života zo všetkých oblastí spoločnosti 
(školstvo, úrady, zdravotníctvo, banky, poisťovne, 

poľnohospodárstvo, parlament miest a obcí, atď...). Nikdy som 
vo svojom článku netvrdila- ako Vy píšete, že práca učiteľa je 
ľahká. Keď sa vykonáva zodpovedne, tak je náročná ako na 
výkon, tak aj na čas, ale aj na odborné vedomosti. Nie som 

zaujatá voči nikomu a ničomu, ale som realistka. Poukazujem 
na lajdákov, darmožráčov a tých je všade dosť, najmä 

medzi úradníkmi, poslancami a žiaľ, aj v našom školstve. 
Neodsudzujem kvalitu a pracovitosť, aj ja som mala 

dobrých učiteľov a poznám ich aj teraz. Ale rozhodne nie 
sú všetci takíto! A za tým si stojím. Pán doktor, 

„nezadupávam“- ako Vy píšete, nikoho, ale ani nepreceňujem 
postavenie a prácu učiteľov vo všeobecnosti, čo znamená, že 

nehádžem všetkých do jedného vreca. Nie sú všetci zlí, ani 
dobrí. To znamená, že aj v školstve nie všetci sú rovnako 
pracovití a zodpovední, presne tak, ako to je aj v iných 

povolaniach. Prečo by sme sa mali báť povedať otvorene 
tento názor? Som však rada, za Váš e-mail a Vaše postoje 

k môjmu článku a ďakujem zaň. Ale naozaj si ešte raz článok 
prečítajte a zistíte, že pointa je iná. Ozaj- viete koľkokrát sme 

už práve v Kysuckom Žurnále písali pozitívne a pochvalne 
o učiteľoch v kysuckom regióne? Viackrát, a predstavte si, ani 
jeden z takého množstva nezareagoval, aby poďakoval. Keď 

som však týmto posledným článkom trošku do nich 
„zašpárala“..., zrazu koľko ohlasov ... Ale musím povedať, že aj z 
„druhej strany“, od občanov, živnostníkov, študentov, dokonca 

z radov samotných pedagógov, ktorí nie sú so súčasným 
stavom práce vo svojich kolektívoch spokojní. Prakticky všetky 
názory sú voči štátnej správe a školstvu nelichotivé. Rozhodne 

nepatrím medzi typy, ktoré vyplakávajú. To by som asi 
nemohla robiť to, čo robím. Som skôr akčnejší, energickejší 
typ, pragmatička, veľa mi dalo, že som pracovala vždy skôr 

v mužskom kolektíve, čo ma naučilo operatívne jednať, 
nezaťažovať sa bočnými vecami a pomenovať veci 

otvorene, brať veci z nadhľadu. Vyplakávajú vždy najmä 
a leniví ľudia, a teda aj neschopní pedagógovia (zdôrazňujem, 

že neschopní- nie schopní), ktorí sú narobení, ešte len ráno 
vkročia do školy. Tí poriadni, stíhajú byť nielen dobrými 

pedagógmi, ale sa venujú aj verejným funkciám, študujú, či 
podnikajú. Ja som poukázala práve na tých, ktorí málo robia 

a veľa stonajú ... Žiaľ, do systému a práce školstva a do 
učiteľov vo všeobecnosti nechce „vŕtať“ ani jedna z našich 
vlád, či už je ľavicová, alebo pravicová. Už dávno sa mohol 

prehodnotiť počet aj smerovanie našich škôl, počet 
pedagógov v nich, počet žiakov v triedach, už dávno sa mohlo 

zaviesť prísnejšie rozdeľovanie odmien pre tých, ktorí sú 
ochotní pracovať aj viac, ako ich zaväzuje pracovná zmluva. 

Kompetentní už dávno mohli skúmať efektívnosť vyučovania, 
kvalitu podania látky od vyučujúceho, metódy používané pri 

výučbe, aj jeho prípravu na druhý deň vyučovania. Ozaj, prečo 
to nerobia pedagógovia v škole hneď po vyučovaní? Ale 

tvrdia, že si prípravy robia doma. Ozaj? Ja som presvedčená, 
že to robí maximálne 1%. Nebolo by istejšie, aby si prípravy 
učiteľ robil naozaj bezprostredne po skončení vyučovania? 

Veď koniec- koncov každá pracovná zmena, aj v ďalších 
povolaniach, trvá 7-8 hodín, tak prečo učitelia silou mocou 
odchádzajú zo školy okolo obeda? Je to nefér voči ďalším 
povolaniam, pretože, keď sa chce niekto pripravovať na 

vyučovanie na druhý deň, môže tak oveľa lepšie urobiť po 
riadnom vyučovaní, ako niekedy večer vo svojom príbytku, 

keď je zavalený inými, napr. rodičovskými starosťami. A tak sa 
problémy nabaľujú, nikto z kompetentných nič nekontroluje, 

reálne nezhodnocuje, nuž a byrokracia a prezamestnanosť 
štátnych zamestnancov prerastá do mamutích rozmerov. 
Keďže je práve školstvo ohromnou (počtom) baštou 

voličov, kto by do takejto „sily“ špáral? A o tom vlastne 
riešenie akýchkoľvek problémov v štátnom sektore- 

v našej spoločnosti- je. Aj preto si ako novinár pokladám za 
prvoradú povinnosť poukazovať na tieto nedostatky a snáď 

konečne si to niekto z kompetentných- aj na základe takýchto 
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článkov, začne všímať. A čo sa týka Vášho názoru na 

bezcharakternosť podnikateľov, súhlasím s ním, pretože 
máme v podnikateľskej brandži aj veľa chrapúňov- tzv. 
podnikavcov, ktorí sú naviazaní na tzv. štátne zákazky 

a takto sa im „podniká jedna radosť“. To sú tie „žraloky“, 
ktoré sú veľakrát napojené na naše politické zoskupenia 
a spolu s nenažratými poslancami a tými, ktorí vládnu, je 

jedno, či ide o ľavicu alebo pravicu, rozkrádajú našu 
republiku. Jedni- ako volení predstavitelia ľudí a tí druhí- 

ako „špičkoví podnikavci“, prečečúrajúci sa „v 
smotánkach“ a vyhrávajúci vopred dohodnuté tendre. 

A práve takíto robia negatívne meno bežným a normálne 
žijúcim malým a stredným podnikateľom a živnostníkom, 

ktorí si plnia všetky zákonné povinnosti, živia seba 
a svoje rodiny bez pomoci štátu a určite nemajú na 
najdrahšie vozidlá svetových značiek! Zbohatlíkov 

a vykrádačov štátneho majetku som v mojom článku 
neobhajovala a nikdy nebudem! Tiež sa mi to z duše 

protiví, rovnako ako fakt, ak napríklad niektorí naši akože 
ľavicoví poslanci obhajujú práva chudobných 

a najchudobnejších a sami žijú luxusným životom 
a v honosných vilách, za ktoré by sa nehanbil ani arabský 
šejk. Ak niekto zastupuje sociálnu politiku, resp. sociálne 

smerovanie v politike, tak potom určite pôsobia až 
provokatívne a drzo drahé šperky na krku istej našej 
europoslankyne z takejto politickej strany, ktorú ako 
občania častejšie vidíme v istej komerčnej televízii „v 

smotánke“ ako pri verejných vystúpeniach v Bruseli, resp. 
medzi radovými občanmi, ktorých má zastupovať. 

Nehovoriac o drahých šatách, jachtách..., škoda reči... 
Farizejov neznášam, a ak využívajú emócie, strach, či 

nemohúcnosť ľudí, tak o to viac.                                                                                                   
podpísaná  šéfredaktorka

No a nakoniec sme zhromaždili názory ďalších občanov, 
ale aj pedagógov, ktorí ste nám napísali. 

...úradníci a štátni zamestnanci nikdy nepochopia, čím 
všetkým prechádza ten, kto sa živí sám a že jednoducho, keď 
nemá odbyt tovarov, či služieb, že nemá niekedy z čoho vyžiť, 
pretože na rozdiel od štátnych zamestnancov si musí zaplatiť 

aj prevádzkové náklady a to bez ohľadu na to, či obchody 
idú, alebo nie. Teda, platí nielen odvody, ale množstvo ďalších 

povinností, o ktorých štátni zamestnanci ani nechyrujú, 
pretože oni plat dostanú. Aj ja vďačím najmä učiteľom, že 
som tým, čím som dnes. Ale to boli páni učitelia, ktorí nás 

silou svojej osobnosti prinútili „aj k nemožnému“, lebo našli 
spôsob ako nás osloviť, keď bolo treba, tak aj podusiť, ale aj 
pochváliť. Na niektorých hodinách sme ani nedýchali, také 

boli zaujímavé a obohatené rôznymi materiálmi, či historkami 
k danej téme. Verím, že aj dnes je dosť takýchto skutočných 

pedagógov. Lenže veľakrát sú ich miesta obsadené 
„pseudoučiteľmi“, ktorých nič nebaví a blokujú vlastne prívod 

zdravej krvi do učiteľského povolania. 
... pani redaktorka, trafili ste dobre do tých úradníkov. 
Minule som bola na úrade a viete, aké sú tie „chudery“ 
vyťažené? Jedna mi podala papier, druhá tam dopísala 

číslo a tretia ho opečiatkovala. Všetky boli v jednej 
miestnosti, mali teplúčko, hrala im hudba..., viete ako sa 

ja narobím ako predavačka zeleniny, ak chcem uživiť deti? 
Mali by si to takýto lenivci vyskúšať...

... už tretí rok dochádzam do práce 40 km, kde učím, pretože 
som nevedela nájsť miesto učiteľky v bližšom okolí. Mám dve 

malé deti v materskej škôlke, takže to nie je žiadne sranda 
všetko stíhať, keďže manžel chodí na týždňovky. Pritom na 
tunajších školách učia dôchodkyne, ktoré za žiadnu cenu 

nechcú pustiť- nás mladých- na ich miesta. Naozaj nechápem 
takúto prax niektorých riaditeľov škôl ...

... učím len druhý rok, ale hneď som bola prekvapená 
prístupom mojich kolegýň, ktoré sa ku všetkým 

aktivitám, iniciovaných riaditeľkou, stavali negatívne. 
Vraj načo je to dobré, aj tak si to nikto neváži, len to 

berie čas, atď. ... Stotožňujem sa s Vaším poznaním, že 
mnohí z učiteľov chodia do školy len pre plat a vôbec 
ich nezaujíma, že ich zverenci nič nevedia, veď načo si 

majú robiť problémy? Ale ja som potom dostala žiakov 
od takýchto „odborníčok“ a dnes neviem, čo skôr, aby 
som ich doučila a nadväzne na to dopĺňala novú látku. 
Toto je práca? Podľa mňa má riaditeľ chodiť nečakane 
na hospitácie a sám by zistil, koho má zo školy vyraziť 

a komu dať odmenu ...
... keď by mali niektoré učiteľky pracovať čo i len v bežnom 

supermarkete, kde by dostali aj s odmenami (pri dvoch 
smenách) 13-14.000 Sk, potom by mohli plakať. A nech 

povedia vedúcemu, že majú nárok na zvýšenie platu podľa 
veku a odrobených rokov ... A upozorňujem, že vlastním 

bakalársky titul.
... som právnička a veľakrát ma uráža, keď mi známe 

zo zlomyseľnosti povedia: tebe je dobre, ty dobre 
zarobíš, prečo ja nie som právnička, atď. ... Určite, že 

mám príjem väčší ako učiteľ, ale aj oveľa, oveľa väčšie 
náklady a oveľa viac práce. Študovať prípady, zastupovať 
klienta- kdekoľvek v rámci republiky, či mimo nej, platiť 
si všetky náklady (odvody), sekretárku, telefóny, auto, 

benzín, dane, atď. ...Pritom mám tiež malé deti, takže keď 
nie som doma, musím si zaplatiť opatrovateľku, pretože 

rodičov nemám. Po odrátaní všetkých nákladov je to 
síce o niečo viac, ako čistý príjem učiteľa, ale o toľko viac 
stresov a nevyspatých nocí, že to sa vôbec nedá zrovnať. 

Za posledné 3 roky som mala dovolenku len asi desať dní. 

Okrem toho, neustále sa u nás menia zákony, nariadenia, 
nové a nové novelizácie zákonov, treba byť stále 

v obraze a stále to sledovať, inak klienta neviete odborne 
zastupovať. Neviem, menili by takúto záťaž niektorí 

naši učitelia? A ak áno, prečo to neskúsia? Veď dnes sa 
dá študovať právo aj na súkromných školách- v čase 

voľných dní (sobota, nedeľa), takže stále je možnosť odísť 
z nevyhovujúceho pracoviska ...

... jedna vec je byť zamestnaný a druhá uživiť sa ako 
živnostník, ktorý nič od štátu nedostane, ale naopak 
musí stále niečo platiť. Dobre ste napísali, že je veľká 

prezamestnanosť úradníkov aj učiteľov. A na ich platy 
a odvody sa skladáme všetci. Stále veľa ľudí nechápe princíp. 
Môžeme ho sedliacky vysvetliť? Ja si ako zámočník- čalúnnik 
platím svoje odvody sám, aj plat si vyplácam sám z toho, ako 
si viem získať zákazníkov a tí si u mňa dajú niečo zhotoviť. Ale 

úradník dostane plat zo štátu (teda z našich daní, aj odvody 
mu zaplatí štát- zasa z našich daní) a to platí aj pre učiteľov 

a ďalších štátnych zamestnancov...
...učiteľka môjho syna je v kuse viac mesiacov v roku 

chorá. Keď sme na to- ako rodičia upozornili, že by bolo 
dobré zohnať inú silu, bolo nám povedané, že by to bola 

diskriminácia. Pritom viem minimálne o dvoch učiteľkách, 
ktoré by mohli s touto aprobáciou nastúpiť okamžite, 

ale nemajú šancu, lebo riaditeľka má k dotyčnej osobný 
vzťah... U súkromníka by takýmto pracovníkom dali 

výpoveď. Chcem to povedať na margo toho, že v školstve 
sú naozaj veľké rezervy a tí, ktorí chcú úprimne pracovať 

a učiť, nemajú šancu...
... sama som učiteľka, nebudem sa podpisovať, lebo 

by ma kolegovia a nadriadení „zožrali“, že čo som si to 
vlastne dovolila. Ale to, čo ste napísali, je pravda do bodky. 

Upozorňujem, že už nejaký ten rok učím a vidím, čo sa 
okolo mňa deje. Keďže mám v rodine živnostníkov a malých 
podnikateľov, aj v tej najbližšej, vidím, akými stresmi každý 
mesiac prechádzajú, či vyžijú, či bude na zaplatenie účtov, 

inkasa, nájomného a ak chcú získať a udržať si klientov, musia 
neustále niečo pozitívne pre nich vymýšľať, aktualizovať 

služby, skrátka nespať a ísť s dobou. Keď to porovnávam so 
sebou, tak aj po vybavení všetkých činností a povinností 

spojených s mojou prácou, nemám také stresujúce prostredie 
ako oni, lebo živiť seba a rodinu z toho, čo sám vyprodukujem 

je nesmierne ťažké. Môžem byť dobrá učiteľka, ale ak by 
som nemala plat zo štátu, kto by to vedel? Keď vidím, 

aké nevďačné sú moje kolegyne, ako ohovárajú každého 
schopnejšieho od seba, ako závidia, je mi zle ... Pritom ich 
žiaci sa mi zverili, že hodiny práve s nimi sú trápením, že si 
môžu robiť, čo chcú, a tak to aj využívajú. Že keby sa sami, 

z vlastného presvedčenia, nenaučili látku, tak by nič nevedeli. 
Ale nie všetci žiaci chcú takýchto učiteľov, keď by im to však 

povedali, dotyčné kantorky by sa po nich „vozili“ a tak sú 
radšej ticho. Platí pravda, že aký som človek, taká je aj moja 

práca. Povrchní ľudia sa asi najlepšie schovajú práve v štátnej 
správe. 

...súhlasím s Vami, pani redaktorka, že je v školstve veľká 
prezamestnanosť, deti sa skutočne rodia v oveľa menšom 
meradle, ale školy rastú ako huby po daždi. Ale ich úroveň 

dnes a pred 30-imi rokmi sa nedá porovnať a určite to 
nie je len preto, že deti sú drzejšie. Deti sú zrkadlom 
spoločnosti, ale dobrý učiteľ ich dokáže vždy nejako 

osloviť a čo-to do nich dostať.
...čudujem sa, že učitelia a úradníci vyplakávajú, akí sú 

nedocenení, ako by inde zarobili viac ..., ale čo ma udivuje, 
práve tí najväčší vyplakávači stále „smradia“ na svojich 
miestach. Už máme slobodu vôle a využitia vlastných 

schopností vyše 20 rokov, tak čo sa nechytili iného kormidla? 
Veď, keď ma niečo nebaví, tak nebudem plakať, ale idem 

od toho a skúsim to, čo ma baví, či nie? Poznal som už veľa 
„siláckych kritikov“, ale všade rýchlo skončili. A dnes viacerí 

povedia, že lepšie je, keď majú istotu- hoci za menej peňazí...
... učiteľov si vážim, ale len tých, ktorí v škole učia 

a obohacujú ma o nové poznatky. O tie, ktoré si 
neprečítam v knihe, ale sa ich dozviem práve od nich. 

Neznášam tých, ktorí si o sebe namýšľajú a závidia iným 
a ešte, keď sa takto rozprávajú medzi sebou a my to, ako 
študenti počujeme. A naozaj sa musím veľa vecí doúčať 

sama, lebo u mňa nie je vysvetlenie látky- diktovanie 
učiva z knihy ... (názor maturantky)

... mám známu, ktorá je učiteľka a má manžela podnikateľa. 
Nedávno sa vyjadrila, že ona vlastne chodí do školy učiť 
len preto, že jej to vybavil manžel, ale že ju to nebaví, no 
pre pokoj v rodine to robí. O tom, ako vyzerajú jej hodiny 

sa nemusím zmieňovať, pretože od švagrininej dcéry mám 
vždy bližšie informácie. Katastrofa, čo Vám mám povedať, 

takže o čom to je? A kde je nadriadený? Čo na takúto „kvalitu“ 
hovorí riaditeľ? Podľa mňa nemusí trpieť nekvalitu, ale, ak mu 

to vyhovuje- lebo sú kamaráti- tak my sa môžeme aj po ...
... som starostom a nedávno sme sa stretli aj s ďalšími 

na spoločenskom stretnutí v rámci Slovenska a tak sme 
si trošku poťažkali na náš osud a našu prácu. A viete, čo 
bolo zaujímavé a prakticky u každého, čo sme boli spolu 
pri stole, bez ohľadu z akého mesta, či obce Slovenska, 

podobné? Že sa, ako zriaďovatelia (išlo najmä o starostov) 
sťažovali na „svojich“ učiteľov, ktorí pracujú v škole v ich 

obci. Majú s nimi neustále problémy, lebo sú netaktní, 
stále niečo požadujú, nevedia si poradiť ani s tými 

najzákladnejšími problémami, napríklad- rozbité okno, 
volajú starostovi, aby to on zariadil! Nič navyše nechcú 

pre obec urobiť, len to, čo treba, ale požiadavky na 
odmeny majú neustále. Nedá sa im vysvetliť, že obec na 

to nemá financie a na druhej strane- za čo odmeny? Za to, 
že o 13-tej hodine je v škole už iba kuchárka? Nič nechcú 
chápať, tolerovať, doslova, keď sa rodičia sťažovali na to, 
že sú v škole stále nejaké voľná a deti sa potulujú po ulici, 
keď sú oni v práci, tak som na to riaditeľku upozornil. No, 
to ste mali vidieť..., že inde to ide, u nás nie, že za nadčasy 
neberie peniaze a deťom dobre urobia dlhšie prázdniny..., 

čo na tom, že študijné výsledky sú naozaj z roka na rok 
úbohejšie, dôležitejšie je, či budú odmeny a vôbec ich to 

nezaujíma, že niet na ne ...! 
... som rád, že konečne niekto zašpáral aj do učiteľov a našich 

úradníkov. Namýšľajú si o sebe, že sú niečo viac, pritom 
napríklad úradníci vám nevedia povedať ani to, za čo sú 

platení. Potom vás preháňajú, akoby sme nemali inú robotu, 
pretože postrácajú veci, nenapíšu, čo treba a kde treba a ty- 
občan- staraj sa. Učiteľke, keď poviete svoj protinázor, hneď 
ste arogantný a urážate jej dôstojnosť. Pritom sa normálne 
bavíte, nezdvíhate hlas, ani ju neurážate. Mám so všetkým 

súhlasiť? Alebo aj to vypisovanie žiackej knižky- poznámky, 
upozornenia. A ešte jedna vec, na jednej strane sami učitelia 

hovoria o tom, že majú malé platy, ale vymýšľajú samé 
hlúposti. Nákupy knižiek od dealerov, ktoré nikdy, alebo 
len párkrát decko použije, hlavne, že stáli 500 Sk, výlety, 

exkurzie, návštevy divadiel, kina, výstav. Ono to všetko stojí 
peniaze. Mnohí rodičia na to nemajú, ale ich dieťa to nechápe 

a je oheň na streche. Aj tu by mohli byť naši učitelia trošku 
empatickí a pri troške rozumu, by sa dali takéto záležitosti 

vybaviť lacnejšie. 
...pani redaktorka, s tými úradníkmi a učiteľmi to máte 

ako aj s našimi lekármi. Všetci nariekajú, aké majú 
v porovnaní so západom platy, ale choďte sa pozrieť, 

v akých haciendach bývajú. Aj tí naši Kysučania. 
(leN PriPomíName, Že oKrem KySucKého ŽurNálu 
VlaSTNíme aj GalaNTSKý a ŠaliaNSKy ŽurNál- oBa 
čaSoPiSy Sú celé Na iNTerNeTe: www.zurNaly.SK 

a Teda K Téme doSTáVame e-maily aj z TrNaVSKého 
a NiTriaNSKeho Kraja- PozN. red.)

...sama som učiteľka a súhlasím s tým, že naozaj sa nemôžeme 
v školstve sťažovať na málo voľna, či odpočinku. Keď sa 

rozprávam s mamičkami, ktoré sú zamestnané v priemysle, 
alebo rozvedené, naozaj často pre nich vyvstáva problém, 

kde dať dieťa, keďže počas neplánovaných voľných dní 
v škole- nefunguje ani družina a ony od zamestnávateľa 

nedostanú dovolenku. Takže treba chápať aj druhú stranu- 
my učitelia sa na jednej strane tešíme, ak sme na dlhšej 
dovolenke- prázdninách, ale druhá strana to tak nemusí 
chápať ... A naozaj treba priznať aj ten fakt, že ani v iných 
zamestnaniach to nemajú ľudia ľahké, zamestnávateľ sa 

s nimi nemazná, personálna politika a vzťahy k podriadeným 
sú príšerné. A dokonca aj dovolenku si nemôžu čerpať kedy 
chcú. Pritom sú to ľudia vzdelaní, minimálne stredoškolsky 

a ich platy nie sú väčšie ako naše. Buďme, ako učitelia, 
spravodliví a priznajme si aj svoje výhody v zamestnaní oproti 

iným...
... to, že je v triede oveľa menej žiakov, ako kedysi, ale 

školy máme „na každom kroku, to je pravda. A taký 
aparát treba zaplatiť. Práve preto by bolo vhodné urobiť 

poriadok aj v školstve, čo je potrebné, čo nie. Koľko 
skutočne treba škôl a koľko učiteľov. A tí, čo stále hundrú, 

že je im zle, nech skúsia inde šťastie a odídu, keď si 
myslia, že inde budú obletovaní, pretože veľa pedagógov 

si myslí, že rodič sa im má poklonkovať. Nehovorím, 
máme dnes tupcov aj medzi rodičmi, ale ak sa pýtam 
na veci, zaujímam sa o školu, tak narážam na odpor, 

„čo vlastne chcem“ a hneď je učiteľka urazená. A čo sa 
týka doučovania, mali by učitelia automaticky doučovať 
tých, ktorí slabšie chápu, ale zadarmo. Po vyučovaní, nie 

utekať poobede zo školy. Ak mu na študijných výsledkoch 
záleží, iste to urobí. Veď dnes veľa rodín nemá na platené 

doučovanie. Ale pýtam sa, čo to je potom za odvedenú 
robotu, ak sa rodič má s deckom doma učiť po večeroch, 
keď príde uťahaný napr. z 12-tky? Ja som sa učil v škole, 
poobede sme to v družine zopakovali a v podstate ma 
večer rodičia iba vyskúšali. Nehádžte Vašu prácu, páni 
učitelia, na rodičov. My Vám môžeme pomáhať, ale za 

výučbu ste platení Vy. Ste škola ...
... učila som asi dva roky a keďže som videla, že škola má 
finančné problémy, dohodla som sa s rodičmi na ZRPŠ, 

že si svojpomocne dáme do poriadku aspoň našu triedu. 
Vymaľovali sme ju, natreli radiátory, opravili stoly a stoličky 
a natreli ich peknou farbou. Skutočne to bola pekná práca 

a riaditeľka ma dala za príklad aj iným kolegyniam a kolegom. 
Viete, aká bola reakcia? Že načo provokujem, že teraz majú 
starosti navyše a či sú tu od toho, aby opravovali triedu. Vraj 

nech sa stará štát... Len reagujem na článok , že naozaj by sme 
aj v našich radoch mohli trochu inak v školstve jednať a že 
každá iniciatíva, ktorá narúša „zaužívaný pokoj“ odsúdená. 

Keď my- mladí učitelia- niečo chceme, tak starší kolegovia nás 
ignorujú. Zvažujem, že asi odídem pracovať do súkromného 

sektora, lebo tvorivý človek, fantázia a vlastná iniciatíva- 
v našom veľakrát spráchnivenom myslení niektorých učiteľov, 

naráža na odpor a doťahovať sa nemá význam ... 
Ešte raz vďaka za všetky vaše ohlasy a názory, 
vážení čitatelia. Týmto diskusiu na danú tému 

v našom časopise uzatvárame.
Mgr. Alena Jaššová, šéfredaktorka   
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Ing. Daniela Hrivíková vlastní spoločnosť MIDARO na ul. 
Vajanského 865 v  Kysuckom Novom Meste. Je to spoločnosť, 
ktorá sa zaoberá ekonomikou,   účtovníctvom a vzdelávaním, 
o  čom sa porozprávame v  ďalšej časti rozhovoru. Najprv sa 
poďme trošku s  pani Hrivíkovou porozprávať, odkedy vlastne 
v  tomto odbore podniká a  aké boli vôbec pohnútky- prečo si 
takúto firmu založila...
- Začala som podnikať krátko po revolúcii, pracovala som v bývalej 
ZVL ako účtovníčka a  bolo vždy mojim snom sa realizovať sama 
a založiť si vlastnú firmu. Absolvovala som gymnázium v Kysuckom 
Novom Meste, neskôr nadstavbu na ekonomickej škole a  vysokú 
školu. Hlavným dôvodom začatia môjho podnikania bola podpora 
môjho manžela a  ostatnej rodiny, pretože som sa toho bála, ale 
spoločnými silami sme sa do toho pustili. Na začiatku to nebolo 
jednoduché. Narážala som na  rôzne prekážky, keď som získavala 
klientelu, alebo keď som chcela zabezpečiť prevádzku firmy, musela 
som si doplniť vzdelanie, atď ... Na začiatku 
som to robila všetko sama, v rodičovskom 
dome som si zariadila miestnosť, kde som 
v  podstate pracovne fungovala. Paralerne 
s  poskytovaním účtovníckych služieb 
som začala s  kurzami účtovníctva pre 
verejnosť. Práca s  ľuďmi ma veľmi bavila 
a aj baví. S  postupným získavaním nových 
klientov som prijala jednu zamestnankyňu. 
Neskôr som firmu rozšírila a  postupne 
sme prerobili celé jedno podlažie domu na 
kancelárie s  prednáškovou miestnosťou, 
kde vyučujem kurzy a robím školenia.
◊ Pracovať s  číslami, faktúrami 
a  vôbec s  ekonomikou ako takou je 
veľmi zaujímavá práca, hoci z  môjho 
novinárskeho pohľadu sa zdá trochu 
nudná. Ako to vidíte Vy?
- Práca účtovníčky je veľmi náročná 
a  zložitá z  toho titulu, že musí dodržiavať 
zákonné postupy a tieto zákony podliehajú 
neustálym zmenám a  novelizáciám, takže 
veľká časť pracovného, ale aj súkromného 
času, je o neustálom dopĺňaní si vedomostí 
a študovaní zákonov. Nie je to práca ako sa 
hovorí pre každého človeka, táto práca Vás 
musí skrátka baviť a zaujímať.
◊ Na druhej strane mi jeden z  mojich 

výborných priateľov a  odborníkov vo finančnom odvetví 
povedal, že pracovať s  peniazmi, učiť sa tomu a  učiť tomu 
ďalších, je vlastne umenie, ako každé iné. Narábať s  peniazmi, 
správne ich investovať, vedieť, kedy „korunu pustiť“, inokedy 
podržať- je akoby žonglovanie, hra, ale aj zodpovednosť. Určite 
je to však schopnosť a vrodený talent s nimi rozumne pracovať 
a  dosahovať tak ocenenie a  uznanie. Čo hovoríte na takéto 
vyjadrenie?
- Jednou z  dôležitých súčastí našej práce je ušetriť podnikateľovi 
peniaze, teda využívať zákon v  prospech podnikateľa. Poradiť mu 
o najvhodnejších spôsoboch financovania a nakladania s peniazmi 
a tým ho usmerňovať a aj vychovávať k zodpovednému podnikaniu.
◊ Ako ovplyvňuje ekonomika a  práca s  peniazmi, vykonávaná 
profesionálne, Váš život, rodinu? Nepociťujete niekedy tzv. 
profesionálnu deformáciu?
- Moje vedomosti a  skúsenosti sa snažím využívať naplno aj 
v  rodinnom živote, čo sa týka rodinného rozpočtu a  nakladania 
s financiami. Snažím sa vychovať mojich synov a dať im to, čo viem 
najlepšie, teda rozumieť financiám a práci s peniazmi.
◊ Čo Vás Vaša práca naučila, čo Vám dala, ale aj vzala...?
- Moja práca mi dala hlavne pocit sebanaplnenia a  sebarealizácie, 
pretože som veľmi túžila urobiť si veci ako ja chcem. A čo mi vzala? 
Veľmi veľa súkromného času, bohužiaľ niekedy aj na úkor rodiny, no 
s cieľom splnenia si nielen môjho sna, ale najmä vidiny pozitívneho 
prínosu pre celú moju rodinu.
◊ A  teraz poďme k  Vašej práci konkrétne, čo tvorí jej náplň, 
orientáciu, aké ponúkate služby klientom, čo všetko skrátka 
MIDARO v  Kysuckom Novom Meste vykonáva, zabezpečuje, 
poskytuje? 
- Firma poskytuje komplexné služby vedenia a  spracovania 
účtovníctva, spracovanie daní, vypracovanie miezd 
a  personalistiky, účtovné a daňové poradenstvo prispôsobené 
individuálnym podmienkam klienta podľa jeho požiadaviek. Ďalej 
ponúkame iné súvisiace služby ako napríklad založenie spoločnosti, 
vypracovanie podnikateľských zámerov, návrhy a vypracovanie 
zmlúv. Upozorňujeme klienta na daňové, účtovné a iné právne 
predpisy súvisiace s podnikaním a na ich zmeny. Sme pripravení 
na riešenie problémov, alebo sporných prípadov, s ktorými sa 
pri vedení účtovníctva občas stretávame. Taktiež ponúkame 
vzdelávanie formou rekvalifikačných kurzov účtovníctva, ktoré 
má u  nás dlhoročnú tradíciu. Pre účastníkov máme pripravené 
viaceré formy vzdelávania od navštevovania prednášok až po 
formu samoštúdia, prípadne doučovania pod vedením odborného 
lektora, ktorý využíva pri vyučovaní svoje vedomosti nadobudnuté 
praktickou prácou. Účastník sa oboznámi s účtovnou problematikou 
a nadobudne teoretické a praktické vedomosti pre vykonávanie 
práce ako účtovník. Tento rok sme rozšírili našu ponuku o odborné 
semináre týkajúce sa účtovnej, daňovej a mzdovej problematiky.

„jednou z dôležitých súčastí našej práce je ušetriť podnikateľovi peniaze, teda
využívať zákon v prospech podnikateľa. Poradiť mu o najvhodnejších spôsoboch 
financovania a nakladania s peniazmi a tým ho usmerňovať, ale aj vychovávať 
k zodpovednému podnikaniu“,- hovorí Ing. Daniela Hrivíková, majiteľka spoločnosti MIDARO z Kysuckého Nového Mesta.
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◊ Myslíte si, že semináre, ktoré poriadate, sú potrebné a užitočné 
pre verejnosť?
- Naše semináre sa zaoberajú aktuálnymi témami v  oblasti 
účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, ktoré podliehajú neustálym 
zmenám a novelizáciám a každý kto pracuje s financiami v akejkoľvek 
oblasti, potrebuje postupovať v  rámci najnovších právnych noriem 
a postupov. Práve preto sú naše semináre potrebné a  ich výhodou 
je dostupnosť pre Kysuckú verejnosť, pretože ich zabezpečujeme 
v Kysuckom Novom Meste.
◊ Prednášajú na nich uznávaní odborníci zo svojich profesií. Ako 
sa Vám podarilo osloviť ich a „dotiahnuť“ do Kysuckého Nového 
Mesta...?
- Keďže sa účtovníctvu venujem už prakticky vyše 20 rokov, za ten 
čas som získala mnoho kontaktov na správnych ľudí. Sú to väčšinou 
odborníci zo  štátnej správy, ktorí s  danou problematikou pracujú 
neustále.
◊ Ako také školenie prebieha, čo všetko ako organizátor pre 
účastníkov zabezpečujete a aké povinnosti si musia splniť oni?
- Sú to jednodňové semináre, na ktorých sa rozoberá daná 
problematika. Pre účastníkov sú zabezpečené komplexné materiály 
a  občerstvenie. Účastníci majú možnosť prediskutovať s  lektorom 
svoje pripomienky a riešenia svojich problémov z praxe.
◊ Aké sú Vaše pracovné plány do budúcna, plánujete rozšíriť 
služby, resp. orientáciu spoločnosti, alebo ostáva smer rovnaký?
- Chceme sa aj naďalej venovať účtovníctvu a ekonomickým veciam. 
Snáď do budúcna by som si priala, ak mladší syn úspešne ukončí 
vysokú školu práva, zriadiť právnu kanceláriu, a  tým poskytovať 
komplexnú starostlivosť o klienta na jednom mieste.
Kontakt na spoločnosť MIDARO:
Telefón:  041-421-26-09
Mobil:  0907-817-558
E-mail:  midaro@midaro.sk
Web. www.midaro.sk

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
                   foto: Gabo Muška

Pozývame Vás na jednodňové semináre

1. 
Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia 
a odvody do SP, ZP a Zákonníka práce od roku 2011
Termín : 25.01.2011 (utorok)
Lektor: 
JUDr. Ján Matlák, CSc. - odborník v oblasti SP a ZP

2. 
Ročné vyrovnanie dane z príjmov FO za rok 2010 
a zmeny od roku 2011
Termín : 28.01.2011 (piatok)
Lektor: 
Ing. Marta Lešková - odborník na daň z príjmu FO

3. 
Daň z príjmov právnických osôb pre rok 2010 
a zmeny od roku 2011
Termín : 04.02.2011 (piatok)
Lektor: 
Ing. Ľubica Sekerková - odborník na daň z príjmu PO

Miesto konania: 
Dom kultúry, Kysucké Nové Mesot
(oproti parku), ul. Litovelská
Prezentácia: 8:30, cena: 33,- € 
Informácie: (041) 421 2609, 421 2608, 
www.midaro.sk
e-mail: midaro@midaro.sk
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Ing. Jana Svrčková je viceprimátorkou 
v  Kysuckom Novom Meste a  zároveň župnou 
poslankyňou ŽSK. Nech ktokoľvek hovorí o práci, 
či nevyťaženosti našich úradníkov, v  prípade 
Ing. Svrčkovej sa nedá odškriepiť, že je naozaj 
verejne aktívne činná, ale aj pracovne vyťažená 
až nad rámec. Takto ju totiž hodnotia samotní 
občania, ktorých som sa pýtala, ako hodnotia 
prácu mestskej samosprávy vo všeobecnosti. 
Aj preto dostala táto dáma od občanov regiónu 
dolných Kysúc najviac hlasov v  minuloročných 
voľbách do VÚC, čím ju oprávnene posadili do 
kresla župnej poslankyne. Ale aj, čo sa týka jej 
funkcie poslankyne mestského zastupiteľstva 
v  Kysuckom Novom Meste a  viceprimátorky 
tohto mesta, je za ňou kus práce. Jej kancelária 
je stále plná ľudí. Neviem, ako je to u  iných, 
ale kedykoľvek prídem na Mestský úrad 
v Kysuckom Novom Meste a potrebujem hovoriť 
práve s  ňou, vždy „narážam“ na občanov, ktorí 
vchádzajú, či vychádzajú z  jej kancelárie. A  to 
nehovorím o tom, že aj počas našich spoločných 
pracovných rozhovorov, jej neustále vyzváňajú 
telefóny a  podchvíľou niekto z občanov 
vyklopkáva, pretože „urgentne“ potrebuje 
radu viceprimátorky a  skrátka, jeho problém je 
momentálne akútny... a  pani Svrčková sa vždy 
snaží pomôcť, poradiť, nájsť nejaké východisko... 
◊ Ale Vám takýto pracovný ruch a  dynamika 
v živote pravdepodobne vyhovuje, inak by ste to 
nerobili, je tak, pani poslankyňa? 
- V  prvom rade chcem pripomenúť, že takých 
úradníkov ako som ja, je veľa. A či mi  to vyhovuje?  
Je to odpoveď na dlhšie ... Najskôr chcem zdôrazniť, 
že človek, ktorý sa dá na dráhu služby ľuďom, musí 
mať na to predispozície, tzv. „výbavu“. Okrem tejto 
„výbavy“ je dôležité mať vedomosti a skúsenosti zo 
správy vecí verejných. Pritom všetkom sa človek – 
úradník /a navyše poslanec/ každý deň učí novému. 
Ľudia, ktorí prídu za mnou potrebujú pomoc. Nie 
každému sa však dá pomôcť, najmä čo sa týka vecí, ktoré  náš úrad /mestský/, 
či ŽSK, nemá v  kompetencii. Ale aj takýmto ľuďom s  ich problémami /
majetkovoprávnymi – najmä ľútosť nad unáhlenými darovacími zmluvami, 
pocitmi skrivodlivosti z  rozhodnutí iných štátnych orgánov, atď./, sa vždy 
snažím aspoň dobre poradiť. Aj keď je toho niekedy príliš, nemôžem sa 
sťažovať /ak, tak len sama na seba/,  lebo som si túto cestu vybrala dobrovoľne. 
Snažím sa zostať nad vecou, riešiť každý problém, ale nie vždy sa mi to darí. 
Ľudské osudy sú príliš komplikované, aby nechali človeka ľahostajným, aby 
zostal chladný a necítil potrebu pomáhať. Občas narážam /a musím povedať, 
že ma to ešte stále prekvapuje/ na problém, keď vyžadujem také isté princípy 
práce od kolegov, resp. úradníkov iných inštitúcií.
◊ Keď sa povie práca pre verejnosť, nie každý to chápe čestne. Vás však 
samotní občania hodnotia tak, že ste tu „zrástli s  úradom“ a  robíte, 
čo viete, zabezpečujete, organizujete, vybavujete, ale keď treba, aj 
pokričíte, usmerníte ... Ako teda Vy vnímate svoju prácu pre občanov?
- Áno, robím čo viem a  čo môžem. Vo vedomí občanov sa žiaľ, premietajú 
skúsenosti zo stretnutí s  rôznymi „úradníkmi“ na celom Slovensku. Ja mám 
tú výhodu, ale zároveň veľkú zodpovednosť, že pôsobím už nejakú dobu 
v  riadiacej funkcii. Chcem zdôrazniť, že sám človek, nech akokoľvek chce, 
neurobí nič, môže mať aj najväčšiu funkciu. Prirodzená autorita sa získava 
obojstranne, tak u  podriadeného, ale i  nadriadeného. Práca v  samospráve 
je nadovšetko tímová. Mám to veľké šťastie, že robím s  kvalitným tímom. 
Musí fungovať každá súčiastka celého stroja. A dobrý riadiaci pracovník musí 
vedieť, kde treba bežnú opravu a kde je nevyhnutná „generálka“. Prácu pre 
občanov teda vnímam nie ako slogan, často používaný vo voľbách „všetko 
pre občanov“, ale ako každodennú samozrejmú činnosť. 
◊ Už rok trvá nové zloženie župného zastupiteľstva v Žiline. Ktoré veci sa 
riešili, týkajúce sa výsostne regiónu dolných Kysúc?
- Vaša otázka riešenia vecí, týkajúcich sa výsostne regiónu Dolných Kysúc, 
je veľmi komplikovaná. Či zastupiteľstvo ŽSK, či jeho poradné orgány, resp. 
politické orgány, sa nikdy nezaoberajú, pokiaľ nejde o  konkrétny problém, 
či návrh, jednotlivými historickými oblasťami, alebo ich časťami. Komisie 
a rovnako i zastupiteľstvo sa snažia riešiť oblasti kompetencií, ktoré má v správe 
ŽSK. A  tak každá komisia, alebo zasadnutie zastupiteľstva rieši aj akútne 
problémy jednotlivých prirodzených regiónov v našom kraji, či už v oblasti 
stredného školstva, kultúry, regionálneho rozvoja, dopravy, zdravotníctva, 
alebo sociálnej pomoci. Ak mám uviesť úspešné projekty týkajúce sa Dolných 
Kysúc, musím spomenúť napr.  úspešnú rekonštrukciu a  modernizáciu 
budovy Spojenej školy Kysucké Nové Mesto /bývalá priemyslovka/, čiastočnú 
opravu a modernizáciu Zariadenia pre seniorov a DSS Kysucké Nové Mesto, 
ul. Štúrova /sociálne zariadenia, kuchyňa, jedáleň, priestory pre záujmovú 
činnosť klientov/, rekonštrukcia časti polikliniky, rekonštrukcia chodníkov pre 
peších na moste cez rieku Kysuca, opravy a vybavenie elektronikou na SOU 
strojárskom v Kysuckom Novom Meste, zriadenie Domova sociálnych služieb 

v Hornom Vadičove, podpora kultúrnych podujatí 
/Rozprávačské Lodno, Ochodnické  folklórne 
slávnosti/ a veľmi veľa ďalších menších projektov. Je 
mi ľúto, že v predchádzajúcom volebnom období 
sme nezrealizovali zámenu majetku medzi mestom 
a  ŽSK, ktorej najväčšiu oblasť predstavovala 
rozostavaná budova gymnázia v  našom meste. 
Hodnotím to ako neúspech, spôsobený tak 
aktérmi v  zastupiteľstve mesta Kysucké Nové 
Mesto, ako   i  stále meniacimi sa podmienkami zo 
strany úradu ŽSK. Gymnázium v Kysuckom Novom 
Meste so svojou bohatou tradíciou a  históriou 
vychováva a  pripravuje mladú generáciu na 
vysokoškolské štúdium v  neprimeraných 
technických a materiálnych podmienkach. Toto je 
súčasný stav. Napriek tomu, však vďaka vedeniu 
a pedagogickému zboru, má Gymnázium Kysucké 
Nové Mesto dobré meno a  dosahuje vynikajúce 
výsledky v  rôznych oblastiach v rámci  Slovenska. 
Otázka vysporiadania majetku mesta a ŽSK je príliš 
komplikovaná pre jednoduchú odpoveď v  rámci 
tejto vašej otázky.
◊ V čom sa Vy osobnostne angažujete, čo je taká 
tá „Vaša“ parketa?
- Nie je oblasť, ktorá by bola mojím favoritom, 
alebo by som sa jej snažila vyhnúť. Snažím sa riešiť 
všetko, čo život donesie a  verte mi, je to pestrá 
škála. Možno však dlhoročná činnosť v  oblasti 
sociálnej pomoci ma trochu viac chytila za srdce. 
Nič nemôže nahradiť dobrý pocit, ktorý mám, keď 
vidím, že moja snaha o  pomoc človeku v  núdzi 
nebola márna. 
◊ Sme na prahu nového roka a  treba 
pripomenúť, že primátorom ostal aj naďalej Ing. 
Ján Hartel. A  tiež treba pripomenúť, že svoje 
primátorské kreslo obhájil s vysokým náskokom 
hlasov voličov oproti ďalším kandidátom. Vy sa 
netajíte, že ste ho podporovali až do poslednej 
chvíle. Dokonca ste aktuálne verejne a písomne 

reagovali aj na nie práve férové výpady proti 
jeho osobe. Cítili ste, podľa všetkého, morálnu, ľudskú, či pracovnú 
povinnosť takto urobiť. Prečo?
- A máte pravdu, cítila som. Vždy som bola a rovnako i zostanem presvedčená, 
že len čestnou prácou, úctou človeka k človeku, je možné niečo dokázať. Ing. 
Hartela som poznala už  z predchádzajúceho zamestnania a posledné štyri 
roky som z pozície jeho zástupkyne priamo videla spôsob jeho práce. A toto 
moje poznanie som prezentovala i v mojom postoji k jeho kandidatúre. Preto 
môj list, adresovaný občanom pred voľbami, vznikol spontánne, ako odozva 
(reakcia) práve na neférové, urážlivé a  dehonestujúce „predvolebné listy“ 
voči jeho osobe, ktoré jeho neprajníci po Kysuckom Novom Meste rozširovali. 
◊ Čo považujete za najdôležitejšie v živote každého človeka, pokiaľ ide 
o jeho morálku?
- Vďaka mojej mame som sa naučila, že človek nech je v akejkoľvek životnej 
situácii, musí zostať človekom. To znamená neupriamiť sa sám na seba, ale 
uvedomiť si svoje poslanie, ktoré tu každý má. Morálka znamená pre mňa, na 
každodennú otázku, či som vykonala naozaj všetko, čo som mohla, dostať od 
svojho svedomia odpoveď, že áno. A keď odpoveď znie nie, alebo nie celkom,  
nezabúdam, že táto povinnosť ma čaká na ďalší deň. 
◊ Aké úlohy čakajú Kysucké Nové Mesto v najbližších mesiacoch?
- Voľbami sa život nezastavil. Ani v  Kysuckom Novom Meste. Je pred nami 
veľmi ťažký rok a  veľmi veľa práce. Situácia v  štáte, v  jeho hospodárení, 
bezprostredne ovplyvňuje dianie v  meste. Nedostatok financií, pokles 
podielových daní, zmena financovania originálnych kompetencií v  školstve 
mi robí nemalé starosti. Úprimne však verím, že sa nám podarí túto situáciu 
zvládnuť. Bezprostredne začiatkom roka 2011, samozrejme v  závislosti od 
poveternostných podmienok, začneme v  meste s  realizáciou rozsiahleho 
projektu „Regenerácia centrálnej mestskej zóny“. Veľmi sa teším, že naša snaha 
o zlepšenie života v meste konečne nadobudne reálnu podobu. Predovšetkým 
obyvatelia Ul. Komenského a sídliska Kamence boli doteraz istým spôsobom 
„podvýživení“. Uvedomovali sme  si to, pracovali sme a  výsledok snahy je 
na dosah. Mesto získa, realizáciou tohto projektu, novú tvár a zlepší životné 
podmienky obyvateľov nášho najväčšieho sídliska. Dúfame a  trpezlivo 
čakáme, že rovnako úspešný bude i medzinárodný projekt v rámci slovensko-
poľskej spolupráce /hodnotený vo Varšave/, ktorého výsledkom by mala byť 
realizácia obnovy Domu kultúry v rozsahu 1 mil. €. K ostatným akciám, ktoré 
sme sa snažili rozbehnúť v záujme mesta, je predčasné sa dnes vyjadrovať. 
Záleží od novozvoleného zastupiteľského zboru, jeho priorít. Samozrejme 
s cieľom zachovať štandard pre každého občana Kysuckého Nového Mesta. 
Už dnes mám poznanie o ďalších reálnych aktivitách, ale...
◊ Máme začiatok roka 2011, Vaše osobné prianie...?
 - Želám občanom nášho mesta, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle a zdravej 
mysle pevné zdravie, šťastie, veľa správnych rozhodnutí, nech ich nikdy 
neopúšťa zdravý sedliacky rozum a každodenná radosť zo života. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová; foto: Gabo Muška

„Vďaka mojej mame som sa naučila, že človek nech je v akejkoľvek  
životnej situácii, musí zostať človekom. To znamená neupriamiť sa sám 
na seba, ale uvedomiť si svoje poslanie, ktoré každý z nás v živote má“,
- hovorí Ing. Jana Svrčková, viceprimátorka v Kysuckom Novom Meste a poslankyňa ŽSK.



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 11

Aktuálne hovoríme s MUDr. Pavlom Hartelom, 
pretože sa na nás obracajú naše čitateľky 

s viacerými otázkami a podnetmi na jeho prax, 
takže sme sa rozhodli o spracovanie dlhšieho 

interview.
◊ Veľa našich čitateliek sa pýta na to, aby 

ste- pán doktor- bližšie opísali svoje odborné 
pracovisko v Žiline, na Bajzovej ulici. To 

znamená, ako je vybavené prístrojmi (pretože 
veľa gynekológov ešte aj dnes ordinuje 
v ambulanciách, kde je zariadenie 40-50 

ročné), aké lekárske vyšetrenia u Vás viete 
zabezpečiť, aké zákroky, ošetrenia, prípadne 
aké máte vzťahy na nemocnice, ak je nutná 

operácia...?
- Naše pracovisko pozostáva z troch častí: 
gynekologická ambulancia, ambulancia 

pre vykonávanie ultrazvukových vyšetrení 
v gynekológii a pôrodníctve a ultrazvukové 

vyšetrenia prsníkov a ambulancia praktického 
lekára pre dospelých. Pracovisko je technicky 
uspôsobené ku kvalifikovanému vykonávaniu 

všetkých neinvazívnych /neoperačných/ 
diagnostických vyšetrení v gynekológii aj 
v tehotnosti. V prípade potreby rozšírenia 

diagnostiky operačnou metódou využívame 
oddelenie jednodňovej chirurgie nemocnice 
s poliklinikou v Dolnom Kubíne a podobne 
aj jej oddelenie gynekológie a pôrodníctva, 

kde vykonávame aj liečebné operačné 
výkony na maternici a vaječníkoch. 

Samozrejme rešpektujeme aj individuálne 
požiadavky klientiek ku realizácii operačného 

výkonu vybraným lekárom i v ostatných 
gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach 

nemocníc na Slovensku. Na našom pracovisku   
uprednostňujeme diagnosticko – preventívne 
vyšetrenia, kde vďaka technickým možnostiam 

môžeme internetom konzultovať digitálne 
naskenované obrazové nálezy v rámci nielen 

Slovenska, ale aj iných pracovísk okolitých 
štátov – kde máme nadštandartné pracovno-
komunikačné vzťahy. Predovšetkým v Českej 
republike /Praha, Ostrava, Brno, Nový Jičín../. 
Významne využívame v regióne spoluprácu 

s klinickým pracoviskom Univerzitnej nemocnice 
v Martine- Gynekologicko pôrodnícka klinika. 
Operačné výkony v gynekológii a pôrodníctve 
náležia vykonávaniu na kvalitne vybavených 

operačných sálach s kvalifikovaným 
anesteziologickým zabezpečením. Vyšetrenia 

kolpovideoskopom /detailné – priblíženie 
vyšetrovacieho poľa vonkajšieho genitálu, 

pošvy a krčka maternice../, ako aj ultrazvukové 
vyšetrenie orgánov v malej panve u ženy 
a ultrazvukové vyšetrenie v tehotnosti sú 

digitálne archivované. Rozsah a spektrum oblasti 
diagnostických vyšetrení sú na našej webovej 

stránke: www.gynpraktik.sk.
◊ Ako odborník využívate v práci mnohé 

pracovné metódy, spôsoby, neustále 
musíte sledovať vývoj medicíny vo Vašom 

odbore, vzdelávať sa a dopĺňať si poznatky, 
ale aj prístrojové zabezpečenie tak, aby 
ste pacientkam poskytli čo najvernejší 

a najpresnejší obraz ich zdravotného stavu, 
stanovili diagnózu a zvolili tiež správny postup 

liečby... To všetko stojí naozaj veľa, veľa 
peňazí, ale je to náročné aj na čas, nemýlim sa?

- Kvalitné a moderné 
diagnostické 

a monitorovacie prístroje 
v gynekológii a pôrodníctve 
sú drahé, ale ak porovnáme 

ich význam v odhalení 
gynekologického 

ochorenia  v najskoršom 
štádiu vývoja, je ich cena 

ďaleko významnejšia. 
Kvalifikovanosť – 

vzdelávanie -  personálu 
pracujúceho s technikou 
je ďalšou časťou mozaiky 

potrebných financií. 
Samozrejme, nestaviame 
diagnózy len na technike 

– tá je nápomocnou, 
predovšetkým sa ale 
opierame o klinické – 
životné - skúsenosti, 

kde využívame i 
taktiky  našich starých 
učiteľov v gynekológii 

a pôrodníctve.
◊ Pán doktor, chodíte 

často aj na stretnutia odborníkov do 
zahraničia, kde spolu diskutujete o svojej 

práci, rozvíjate si poznatky o nové skúsenosti, 
vedomosti..., všetky tieto skutočnosti potom 

tiež premietate do Vašej praxe. Takéto 
pracovné stretnutia sú potrebné a nemali by 
chýbať u žiadneho odborníka. Zdieľate aj Vy 

takéto postoje?
- Klinická, kolegiálna komunikácia je veľmi 

významnou časťou dobrého vývoja každého 
medicínskeho pracoviska. To všetko sa odohráva 

osobným prezentovaním nálezov v rámci 
konzultácií s kolegami a pracoviskami priamo z 
ambulancie, ale aj prezentovaním výsledkov na 

kongresoch doma a v zahraničí. Samozrejme, 
najkvalitnejšou sa stáva osobná komunikácia.

◊ Ako by ste charakterizovali zdravotný stav 
našich žien a dievčat?

- Vzhľadom ku skutočnosti, že som pracoval 
v zahraničí môžem povedať, že je veľmi 

potrebné budovať u našich žien - klientiek 
našich ambulancií - kvalitné „zdravotné 

povedomenie“, aby každá žena dostatočne 
zvládla preventívne opatrenia gynekologických 

ochorení /pravidelnosť gynekologických 
vyšetrení, preventívne kontroly../, aby si 

uvedomovala významnosť onko-genetickej 
záťaži onkologických ochorení svojich predkov /

rakovina vaječníkov, prsníka matka/dcéra../.
◊ Často sa stretávame s neplodnosťou párov 

v súčasnosti. Čo si myslíte, že je príčinou?
- S neplodnosťou u ženy  sa stretávam často už 
od začiatku svojej medicínskej praxe. Súčasný 

stav výskytu ťažkostí „splodiť potomka“ sa 
stáva „nemocou doby“ uponáhľaného života 

a pracovných stresov. Príčiny neplodnosti muža  
a ženy sa nezmenili za posledné desaťročia, 
pribudli snáď viac funkčné poruchy vývoja 

spermií u mužov a vajíčok u žien, vďaka predtým 
spomenutému stresu. A samozrejme, nemalou 

mierou sa na tom podieľa predmanželská 
promiskuita vo vývoji infekcií reprodukčných 

orgánov ako u muža, tak u ženy, a následnej 
nemožnosti otehotnenia.

◊ Keďže dnes už nie je tabu baviť sa aj verejne 
o zmene pohlavia, ak sa ten dotyčný, či 

dotyčná na to cítia, zaujímalo by ma, či Vaše 
pracovisko poskytuje takéto vyšetrenia, 
zákroky, resp. či to vie inak zabezpečiť...?
- Naše pracovisko sa zatiaľ minimálne stretlo 

s požiadavkou  - zmena orientácie pohlavia, viac 
sa v diagnostikovaní porúch menštruačného 

cyklu stretávame s vývojovými poruchami 
maternice.

◊ V minulosti nebolo veľakrát žiadnym 
tajomstvom to, že sa ženský lekár bavil 
o svojich pacientkach, o ich intímnych 

otázkach, ale aj o jej stavbe a výzore tela 
so svojimi kamarátmi, poviem to vulgárne, 

pripitý pri pive. Len máloktorá žena však mala 
tú odvahu, aby takéto spôsoby zažalovala. 

Lekár bol „boh“, ktorý si môže dovoliť všetko 
a pacient môže byť rád, že tu je. Aká je situácia 
dnes? Do akej miery sú chránené osobné dáta, 

údaje, intimita ženy? Iste tomu nahráva aj 
konkurencia v lekárskom prostredí...

- Gynekologická ambulancia je významne 
špecifické prostredie v práci so ženskou intimitou. 

Týka sa to nielen dotykov fyzického tela ženy, 
ale aj verbálnej komunikácie o najintímnejších 
ťažkostiach a požiadavkách v liečení rôznych 

stavov. Lekár, ako aj ostatný personál ambulancie, 
musí rešpektovať túto skutočnosť. Všetky 
diagnostické a liečebné úkony môžu byť 

realizované len so súhlasom pacientky, tak 
ako aj pohyb informácií záverov z vyšetrenia. 

Nemyslím si, že pozícia lekára dneška je v „úrovni 
neobmedzenej persony“. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Ďakujem všetkým našim klientom, obchodným priateľom, kolegom 
a zamestnancom za spoluprácu v uplynulom roku. Želám občanom 
regiónu v roku 2011 pevné zdravie, veľa šťastia a lásky vo svojich 
rodinách, úspechy a dobré rozhodnutia na svojich pracoviskách 
a vo svojich firmách. Stretajte len takých ľudí, ktorí Vás 
vnútorne obohacujú. 

S úctou,  Ing. Alojz Balát, Kysucké Nové Mesto

„Dnes sa mnohým párom nedarí „splodiť potomka...“, je to choroba 
doby a je následkom uponáhľaného života a pracovných stresov“,
-hovorí MUDr. Pavol Hartel, žilinský gynekológ a pôrodník.
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Sympatická Lenka Zátorská pred pár 
týždňami otvorila predajňu obuvi a  detského 
textilu v  Kysuckom Novom Meste. 41 ročná 
mamička troch detí (inak, vôbec na svoj vek 
nevyzerá- pozn. red.) sa nebála pustiť „do 
toho“. S podnikaním už má viacero skúseností. 
Pochádza z Valašska a s manželom „zakotvili“ 
na Kysuciach- v  Hornom Vadičove, kde si 
postavili domček. 
o Takže, ako to je s  tým Tvojím podnikaním, 
Lenka? Kedy si začala a  čím všetkým si už 
prešla v tomto smere? 
- Myslím, že nepoviem nič, čo by nevedel každý 
začínajúci podnikateľ.  Určite je ťažké začať, ale 
keď sa človek do toho pustí, tak sa dajú prekonať 
tie prvotné prekážky. Nakoľko som dlhé roky 
pracovala vo firme môjho manžela, dokážem 
sa celkom dobre orientovať v tejto oblasti. Mám 
veľa známych, ktorí mi vedia poradiť. Vždy som ku 
svojmu životu potrebovala komunikovať s ľuďmi, 
byť užitočná nielen pre svoju rodinu. 
◊ Podniká aj manžel, takže sa vzájomne 
dopĺňate, aj si poradíte, či nie?
- Áno, ako som už povedala, manžel podniká 15 
rokov v stavebníctve. V terajšej dobe je veľmi ťažké 
v tejto oblasti podnikať. Kríza postihla hlavne 
stavbárov. Ale s tým sa je treba zmieriť a snažiť 
sa to prekonať.  Aj keď som začala sama podnikať 
stále pomáham manželovi vo firme. Určite sa 
dopĺňame. Ja nedokážem za sebou ,,zabuchnúť 
dvere” a venovať sa len svojmu biznisu. Manžel má 
zasa dobrý vkus, takže každá jeho rada , čo sa týka 
výberu tovaru, je dobrá. 
◊ Ako sa Ti darí zvládať popri náročnom 
pracovnom štýle rodinu, výchovu detí, 
pomáha Ti niekto?
- Keďže mám dve deti už dospelé, je to 
jednoduchšie. Už sú rozumní a pomáhajú nám 
aj s malým 4 ročným Jankom. Môžem sa teda 
spoľahnúť, že neostane posledný v škôlke :-). A keď 
si človek vie rozdeliť prácu, tak sa to zvládnuť dá. 
Varím, pečiem, upratujem ...všetko, ako pred tým, 

než som začala podnikať. Ostala nám aj rozprávka 
na dobrú noc, bez ktorej by Janko nezaspal. 
◊ Aký je Tvoj názor na úroveň podnikania 
a  súkromnej práce na Slovensku, na aké 
problémy narážaš?
- Na túto otázku by bola veľmi dlhá odpoveď. 
Preto len toľko: Na Slovensku chce byť skoro každý 
začínajúci podnikateľ okamžite milionár. (Česť 
výnimkám). To je veľmi krátkozraké. Najskôr treba 
niečo dokázať, možno sa aj ,,popáliť“. Veľa ľudí by 
túto etapu chcelo preskočiť, ale to sa nedá. Treba 
prekonať aj veľa byrokracie, byť stále v strehu, 
pretože naši zákonodarcovia menia zákony zo dňa 
na deň. Ja už mám veľa vlastných skúseností, ale aj 
tak ma občas niečo prekvapí.
◊ Ak by si chcela vyšpecifikovať postavenie 
ženy v  podnikaní na Slovensku, resp. na 
Kysuciach, aké by bolo Tvoje hodnotenie?
- Myslím, že je málo žien, ktoré by chceli podnikať. 
Ono je jednoduchšie nájsť si prácu s pravidelnou 
dochádzkou, platom, dovolenkou, PN-kou a OČR-
kou. Toto všetko žena - podnikateľka nepozná. V 
podnikaní je to vždy risk, čo sa týka zisku. Ženy 
všeobecne majú v sebe zakódované neriskovať. 
Týmto nechcem samozrejme nikoho uraziť, alebo 
znevážiť, pretože aj zamestnané ženy sa v práci 
nadrú a svoje peniaze si právom zaslúžia. Chcem 
tým len povedať, že v zákone sa nemyslí na ženy 
podnikateľky. Veď v príspevkoch do štátu (odvody, 
dane...) zaplatia nemalé peniaze. Prečo by matka – 
podnikateľka, živnostníčka, nemala mať nárok na 
OČR- ku? Čo je horšia od inak zamestnanej ženy? 
◊ Myslíš, že ženy sa mužom v  úspešnosti 
vyrovnajú, alebo nie sú také dravé, ako oni? 
- Myslím, že muži majú čosi navyše, čo my ženy 
nemáme. Vedia riskovať, sú priebojnejší. Druhá 
strana ich berie vážnejšie a na ženy sa stále hľadí 
cez prsty. Ale dá sa povedať, že toto je už na 
ústupe. Veď aj vo vláde už je viacej žien :-) 
◊ Akú filozofiu v podnikaní Ty uznávaš?
- Prajem každému, aby sa mu darilo a mal sa dobre. 
Moje krédo je - Ži a nechaj žiť. Prečo existuje závisť, 
ohováranie a neprajnosť? Takýmto ľuďom som 
nikdy neprišla ,,na chuť”. Som rada, že som skoro 
vždy mala šťastie na pozitívnych a dobrých ľudí. 
◊ Keď sa bavíme o  Tvojom podnikaní, tak 
poďme trošku bližšie aj do Tvojho obchodu na 
ulici ČSA 85 (vedľa predajne RISS) v Kysuckom 
Novom Meste. Čo tam zákazníci nájdu? 
- Ono je lepšie raz vidieť, ako 10x počuť :-) . Preto 
veľmi rada privítam všetkých zákazníkov vo svojej 
predajni. Čo sa týka tovaru, snažím sa ponúkať len 
ten najlepší tovar v prijateľných cenách. Najradšej 
som, keď môžem zákazníkovi povedať vlastnú 
skúsenosť s výrobkom. Ale samozrejme všetko 
vyskúšať nemôžem. Predávam kvalitnú obuv zn. 

ara shoes, Josef Seibel, Marco Tozzi... Pre detičky 
certifikované topánôčky Slovenskej výroby. 
Taktiež tepláčky, mikiny, tričká, pančucháčky našej 
a českej výroby. Mám veľký výber ortopedickej 
plátenej obuvi v naozaj peknom dizajne. Kladiem 
dôraz na kvalitu všetkých výrobkov. Prieskumom 
trhu som zistila, čo ľuďom v Kysuckom Novom 
Meste chýba, takže určite sa oplatí urobiť zopár 
krôčkov navyše a presvedčiť sa na vlastné oči, čo 
ponúkam.  
◊ Pretože máme začiatok roka 2011, január, 
nepotešíš zákazníkov nejakými výraznými, či 
zaujímavými akciami, zľavami?
- Samozrejme a určite :-) Pripravili sme zľavy nielen 
na zimnú obuv, ale aj na jarnú. Taktiež pripravujem 
akciu -5% po predložení kupónu. A v neposlednej 
rade nesmiem zabudnúť na svojich malých 
zákazníčkov. Každé dieťatko, ktoré ku mne do 
predajne pride, dostane malú sladkosť:-) 
◊ Čo Ťa vie v živote potešiť a čo rozladiť?
- Potešiť ma vie prítomnosť milých ľudí, s ktorými si 
rozumiem. Taktiež ma vie potešiť synček, ktorý mi 
každý deň povie, že ma ľúbi. A čo ma rozladí? Toho 
by bolo veľa, ale ja sa nedám! :-)
◊ Aké máš prianie do nového roku?
- Veľa zdravia pre každého. 

pýtala sa: Alena Jaššová; foto: Gabo Muška

OBUV  JANEL
Nová predajňa 
v Kysuckom Novom Meste!

Vyberte si:
- pánsku, dámsku a detskú obuv

- detský textil
- kvalitnú značkovú obuv: ara shoes, John Garfield, Josef Seibel, 

Olivia, Marco Tozzi...
- detskú ortopedickú obuv od slovenských výrobcov 

- domácu obuv pre seniorov
- detský textil od slovenských výrobcov (tepláky, tričká, mikiny...)

- kvalitné bavlnené ponožky, pančucháče a iné

ul. ČSA 85 
(bývalá ulica Janka Kráľa, 

vedľa pizzerie VERA)
Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: 
PO-PIA:  9.00 – 17.00 hod.

Tel.: 0907 414 066   
e-mail: obuvjanel@gmail.com

NOVOROČNÉ  AKCIE !

Keď sa hovorí o čistení organizmu, dosť často sa to spája s tým, že človek sa 
veľa potí, vyprázdňuje (stolicou a močom). Je to tá detoxikácia organizmu, 
či ako sa tomu hovorí? Ja si kupujem rôzne očistné čaje, alebo si ich varím z 
natrhaných byliniek- tiež to pomáha čistiť ma. Aspoň si myslím. Ale dosť často 
močím, aj v noci- a to ma vyčerpáva. Netrpia tým obličky? Aký Vy máte na to 
názor...? Ako sa vlastne organizmus čistí pod Vašim odborným dohľadom a čo 
to pre organizmus znamená? Prečo by mal človek podstupovať takéto kúry?
Ďakujem za odpoveď.
Vnútorná očista organizmu, ktorú dnes nazývame aj detoxikáciou, má svoju 
históriu. V dnešnej dobe  existuje veľmi veľa informácií o rôznych očistných, teda 
„detoxikačných“ metódach.  Sauny, klystýre, diéty, pôsty, urinoterapia a iné, sú 
metódy, ktoré poznáme z minulosti a pretrvali dodnes vďaka svoje účinnosti. 
Okrem očisty tela nesmieme zabúdať aj na očistu mysle a vlastnej psychiky 
a teda aj metód, ktoré s tým súvisia a to rôzne meditačné a relaxačné techniky, 
modlitby a afirmácie. Venovať sa vnútornej očiste organizmu je nesmierne 
dôležité z hľadiska udržania si zdravia a vnútornej rovnováhy organizmu a tým aj 
predĺženia si kvality života. Riadená informačná detoxikácia, ktorej sa venujem, je 
založená na odstraňovaní toxínov a infekčných ložísk z organizmu. Toxín môže mať 
charakter materiálny, duševný, alebo duchovný. Najdokonalejším zariadením pre 
detoxikáciu je imunitný systém a najčistejším podnetom je informácia. Pomocou 
virtuálnej konštrukcie obrazu jednotlivého toxínu je možné informovať riadiace 
centrum imunitného systému. Imunitný systém sa tak snaží pokynu vyhovieť. 
Súčasná medicína sa snaží imunitný systém vybičovať k činnosti rôznymi látkami. 
Ďaleko prirodzenejšie je odstrániť z orgánu imunitného systému, teda z čreva, 
kostnej drene, lymfatického systému, sleziny a centrálnej nervovej sústavy toxíny, 
ktoré brzdia správny vývoj a funkciu tohto geniálneho zariadenia. Imunitný systém 

svojimi dlhými prstami sám môže prečistiť orgány, v 
ktorých problém vzniká. Takto môžeme postupovať 
prakticky u každej chronickej choroby. Pomocou 
funkčného biologického testeru môžeme nielen určiť, 
ktoré toxíny chceme odstrániť, ale aj skontrolovať, 
či detoxikačný proces prebehol. Bylinkové čaje sú 
veľmi dobré a účinné. Starí Číňania pili hlavne čistú 
vodu, iba v prípade chorobného príznaku, alebo 
pocitu nerovnováhy pili bylinné čaje. Pre nich bola 
bylina ako liek a preto boli na jej účinok aj citlivý. Aby 
bola bylinka účinná, treba presne poznať, ktorú, kedy 
a v akom množstve si  naordinovať. Čo sa týka Vášho 
močenia v noci, tu je potrebné poznať podrobne 
Vašu anamnézu a teda informácie o spánku, 
problémoch s močením, o príjme tekutín, iných ochorenia, užívaných liekoch, atď. 
Veľmi užitočný je záznam o frekvencii a objeme moču. Príčin môže byť niekoľko. 
Všeobecne sa doporučuje piť najneskôr do 18 – 19 hod. večer. Za primárnu príčinu 
noktúrie (nočného močenia) sa považuje nerovnováha medzi tvorbou moču v 
noci a kapacitou močového mechúra. Za nočnú polyúriu je zodpovedný porušený 
rytmus plazmatických hladín antidiuretického hormónu. Jeho nočný vzostup, 
ktorý je normálne prítomný u zdravých jedincov, sa znižuje až úplne chýba. To má 
za následok väčšiu produkciu moču v noci, ktorá prevyšuje kapacitu močového 
mechúra a vyvoláva potrebu močiť. A prečo podstúpiť detoxikáciu? Organizmus 
dokonale zbavený rôznych jedov - toxínov prináša radosť zo života, prirodzenú 
krásu, dobrú fyzickú i psychickú 
kondíciu, vysokú odolnosť 
voči vonkajším nepriaznivým 
vplyvom ako sú infekcie, či stres 
a to i do vysokého veku. A kto 
by nechcel žiť dlho a v zdraví.

Odborníčka na tzv. celostnú 
a detoxikačnú medicínu vysvetľuje:

VNÚTORNÁ OČISTA ORGANIZMU

CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny

MUDr. Martina Roubalová , konzultácie a objednávky
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com

„Skoro vždy mám šťastie na pozitívnych 
a dobrých ľudí „- hovorí podnikateľka Lenka Zátorská.
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Nielen deti a mládež si uctili koncom roka 2010 našich klientov. Navštívili nás 
zástupcovia mesta Kysucké Nové Mesto, Domu kultúry, ale aj súkromné oso-
by, ktoré vykonali chari-
tatívnu akciu a výťažok z 
nej rozdelili pre viaceré 
organizácie. Dary, ako 
DVD prehrávač, rádio a 
100 ks antikorových hrn-
čekov, prišiel odovzdať 
primátor mesta  Ing.  Ján 
Hartel, spolu s ostatný-
mi hosťami. Musíme po-
vedať, že nepriniesli nič 
nepotrebné, nakoľko sa 
vopred informovali, čo 
by sme potrebovali.
Za dary im patrí srdečná vďaka od všetkých klientov!   

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Kysuckom Novom 
Meste na ul. Ľ. Štúra  usporiadalo v októbri 2010 v Dome kultúry II. ročník 
módnej show pre seniorov. Zo šiestich sociálnych zariadení dolných, horných 
Kysúc a jedného zariadenia zo Žiliny, sa  seniori predstavili vo vychádzkovom 

a spoločenskom oblečení. Spolu s divákmi zo zariadení sa zišlo 100 seniorov. 
Na odbúranie stresu pred promenádou vystúpili v krátkom programe muži z 
DSS Litovelská, mažoretky súboru Asanka, deti z CVČ a detský folklórny súbor 
Nábrežníček. Sedemnásť modeliek a modelov ukázalo, že móda  je pre klien-
tov   v sociálnych zariadeniach stále zaujímavá. Skvelú zábavu pri bohatom 
občerstvení počas celého programu zabezpečoval svojím hudobným dopro-
vodom pán Klimek. Kto bol víťaz? No predsa všetci súťažiaci už len preto, že 
našli v sebe odvahu vystúpiť na pódium a predviesť svoj model, čo si vyžado-

valo veľkú dávku odvahy.

Takú nádheru sme ešte 
nevideli, bolo počuť 
hlasy pred betlehemom 
v Rajeckej Lesnej.
Noví klienti tam boli 
prvý krát, strávili tam 
takmer 2 hodiny. Spo-
ločne sme sa poklonili 
a pomodlili pri hrobe  
Vdp. Šadláka, tvorcu 
myšlienky tento betle-
hem vystavovať. Zdat-
nejší klienti odišli na 
kalváriu, ostatní sa ob-
čerstvili a prezreli areál 

betlehema. Spoločne sme odchádzali do Rajeckých Teplíc, kde sme si popo-
zerali kúpele, nakŕmili labute na jazere, popozerali podvodný svet rybičiek. 
Počasie nám prialo, slniečko a dobrá nálada nám bola sprievodcom  výletu.  

Pestré stuhy zdobili celé zariadenie. 
Od rána v tento deň vládla medzi 
klientmi veselá nálada, ich žiarivé 
očká prezrádzali niečo tajomné. Hneď 
na úvod tanečnej zábavy prekvapili 
klienti zariadenia pani riaditeľku krás-
nou kyticou a poďakovali za všetku 
starostlivosť a lásku, ktorú im dáva. 
Do tanca ich vyzvala harmonika Fran-
tiška Martinca. Bolo že to veselosti, 
tanca, spevu, pagáčov, kapustniakov, 

dobrého vínka, čaju s rumom......  Invalidné palice boli pod stolom a všetci 
klienti si chceli zatancovať ako sa patrí na dobrú zábavu.

V dňoch 19.-
23.9.2010 sa klienti 
ZpS a DSS, Ľ. Štú-
ra, Kysucké Nové 
Mesto zúčastnili 
jesenného rekre-
ačného pobytu vo 
Vysokých Tatrách. 
Keďže počasie nám 
prialo, klienti mohli 
robiť aj pekné túry 
po slnkom zaliatych 
tatranských chod-
níkoch. Denne sme 
vyrážali zo Štrby, 
kde sme boli ubyto-
vaní. Zubačkou sme 
sa vyviezli na Štrb-
ské Pleso, navštívili 
sme aj Popradské 
Pleso, kde sme si 
pozreli symbolický 
cintorín a potom sme sa po náučnom chodníku vrátili ku Štrbskému Plesu. 
Ďalší deň sme sa vyviezli lanovkou na Hrebienok a odtiaľ sme prešli k vodo-
pádom a k Bilíkovej chate, pozreli sme si Starý Smokovec. Klientom chutili 
halušky v Štrbe na neďalekom salaši. Nezabudnuteľné sú aj večerné pose-
denia pri ohni spojené s opekaním na chate v Štrbe, odkiaľ sme mali krásne 

výhľady na tatranské štíty.

Plná chodba detí, ve-
selosť a smiech nás  
prekvapil v októbri. Do 
nášho zariadenia zaví-
tali detičky z materskej 
škôlky Kamence v Ky-
suckom Novom Meste. 
Svojim vystúpením po-
tešili nejedno srdiečko 
našich klientov. Vzá-
jomne sa postískali, ob-
darovali maličkosťami, 
spoločne si zaspievali.

Vôňa špekačiek a rýb sa 
šírila celým mestom. Naši 
seniori sa ako už tradične 
lúčili s letom. Bol krásny 
slnečný deň, 13. október 
2010. Všetci sa nemohli 
nabažiť rýb, privezených 
až z Baltického mora a tep-
lého čaju s rumovou prí-
chuťou. Po občerstvení si 
zaspievali, zhodnotili leto, 
dovolenku a letné výlety.

Naše zariadenie sa zúčastnilo súťaže 
vypísanej na základe predložené-
ho projektu, do ktorého sa zapojili 
všetky zariadenia z Čadce a naše za-
riadenie. A hádajte, kto vyhral???? A 
kto získal  zlatý pohár???? No predsa 
naša maličká skalka v areáli zá-
hrady ZpS a DSS.

Takto privítali  dňa 6.12.2010 
naši seniori Mikuláša v našom 
zariadení. Svoju radosť niektorí 
neskrývali  potleskom a výsko-
tom. Od radosti recitovali bás-

ne, spievali koledy.
Očaril ich najmä čert, ktorý kaž-
dému pomaľoval  líčko. Mikuláš 
a anjel rozdal všetkým klien-
tom, aj tým na izbách, balíčky a 
ponáhľal sa ďalej. Poďakovanie 
patrí pracovníkom CVČ Kysucké Nové Mesto, ktorí pripravili našim klientom 

veľa radosti.

Sponzori

Seniori z domova sociálnych služieb v Kysuckom Novom meste 
s riaditeľkou ing. miriam Bugrovou prežívajú svoju starobu aktívne a veselo.

Módna show seniorov

Rajecká Lesná a Rajecké Teplice

Na tu sv. Katarínu..........

Turistická akcia – Vysoké Tatry
Úcta k starším

Ukončenie leta

Najkrajší záhon, balkón, záhradka

Mikuláš,  Mikuláš, čo v tom vreci máš...
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Potrebujete ubytovanie?

Penzión Bocian
v Kysuckom Novom Meste

(nad  reštauráciou  Starý  pivovar)
 ponúka  izby  pre  náročnejších  klientov...

Ubytovňa KYSUCA
Vajanského ul. 

(pri železničnej stanici)
v Kysuckom Novom Meste

...aj pre 
menej 

náročných 
klientov

Informujte sa:
ROFIS GASTRO s.r.o. 

Pivovarská 174, 
Kysucké Nové Mesto 

tel.: 0917 645 479, 
041/433 2732

e-mail: 
starypivovar@ubociana.sk
www.ubociana.sk

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za ich doterajšiu priazeň a dôveru.
v roku 2011 urobíme všetko pre to, aby sme naše služby ešte viac zlepšili.

Zároveň želáme všetkým ľuďom dobrej vôle pevné zdravie, 
radosť zo života a úspech na pracoviskách!

občanom regiónu želáme úspešný rok 2011!

Ďakujeme zákazníkom za dôveru a obchodným partnerom za spoluprácu.
v roku 2011 želáme pevné zdravie a úspešné 

rozhodnutia všetkým občanom regiónu!

Našim zákazníkom želáme v roku 2011 len to najlepšie!
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Viera Marčišová
ČSA 2809
(v areáli Hotela Kriváň)
024 01  
Kysucké Nové Mesto

Kontakt:
0907 800 730, 
0910 549 044
e-mail:  
marcisova@universalsk.sk

www.universalsk.sk

Naši partneri:

Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 Tel.: 041/421 3519,  0905 693 128,  0903 755 167 

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru v uplynulom roku, nech sa vám všetkým 
v roku 2011 splnia vaše túžby,  nech vás dobrá nálada nikdy neopúšťa!
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0948 66 89 89
0915 55 89 89

0911 44 89 89
0911 33 89 89

Kysucké nové mesto
www.taxim

istelknm
.sk

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru, 
ktorú nám preukazovali v uplynulom roku 

a v roku 2011 želáme veľa zdravia 
a vždy iba úspešné rozhodnutia!

Želáme všetkým našim klientom 
úspešný rok 2011!

Jana Ďuranová, AVON – zónová manažérka pre Kysuce a Oravu, 
Námestie Slobody 2295 (bývalá predajňa Drobček), 

Kysucké Nové Mesto
tel.č.: 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk

Otvorené: v pondelok a v stredu od 10:00-16:30 hod.

Želáme 
zdravie, 
pohodu 

a úspechy 
v celom roku 

2011!


