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30. apríla 2011 sa v Bratislave konala 
kulturistická súťaž Grand Prix Slovakia, 
ktorej súčasťou boli aj Majstrovstvá 
Slovenska v kulturistike. Tohto 
športového zápolenia sa zúčastnil tiež 
Jozef Riecky - kulturista z Kysuckého 
Nového Mesta, ktorý pri svojej výške 180 
cm a váhe 98,5 kg sa v kategórii nad 90 
kg v súťaži Grand Prix Slovakia umiestnil 
na 3. mieste a na Majstrovstvách 
Slovenska v kulturistike v kategórii do 
100 kg obsadil skvelé 2. miesto!
o  Jožko, umiestnili ste sa na vysokých 
priečkach, určite by ste sa chceli poďakovať 
ľuďom, ktorí Vás podporovali, či už 
sponzorom, alebo svojmu najbližšiemu 
okoliu...
- Áno, chcem sa poďakovať priateľke Lucke, 
rodine, priateľom a kolektívu RS Fitclubu za 
podporu počas prípravy,  (že to so mnou 

vydržali)a v neposlednom rade aj 
sponzorom - firme EUROMAXX 
(Marián Ripel a Jozef Kondek), 
MM COMPany (Marián Mariňák) 
a firme DOMTECH GIACOMINI 
(Miloš Labuda).
o  Aké sú Vaše budúce športové 
plány?
- Čo sa týka ďalších plánov, zatiaľ 
ešte neviem, uvidíme podľa 
chuti súťažiť, zdravia a hlavne 
financií, ktoré sú v tomto športe 
veľmi dôležitou súčasťou . Bolo 
by však príjemné získať aj zlatý 
kov a stať sa majstrom Slovenska, 
aby som mal kompletnú zbierku. 
Čas ukáže... 

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

Ako Ondrej sám priznal, tentokrát nebol úspeš-
ný ako v minulom roku. V kategórii muži do 
70 kg získal 7. miesto a v kategórii do 65 
kg 3 miesto.“ Myslím, že som v tomto roku 
podcenil tréningovú prípravu, a to najmä v 

posledných týždňoch. V budúcnosti si dám 
na to väčší pozor,“ hovorí Ondrej. Nič to nemení 

na fakte, že v budúcom roku skúsi zabojovať opäť. 
Len pripomíname, že Ondrej Ozaniak bol oceneným 
športovcom mesta za rok 2010 a ocenenie prebral 

priamo z rúk primátora Kysuckého Nového Mesta 
– Ing Jána Hartela. „ Chcem sa týmto poďakovať 
nášmu mestu, poslancom, primátorovi a riadite-
ľovi Kultúrneho strediska Jurajovi Čierňavovi za 
uznanie, ktoré mi ako športovcovi preukázali, 
veľmi si to vážim a v tomto duchu k športu aj 
pristupujem. Verím, že v budúcej sezóne budem 

úspešnejší. Ďakujem aj všetkým, ktorí mi fandili a 
podporovali ma,“ dokončuje Ondrej Ozaniak. 

My obidvom športovcom za redakciu srdečne 
gratulujeme, pretože svojou reprezentáciou nepo-

chybne úspešne zviditeľňujú Kysucké Nové Mesto.

Na Majstrovstvách Slovenska 
v kulturistike 2011 v kategórii do 

65 kg získal Ondrej Ozaniak 3. miesto!

ING. MIRIAM BUGROVÁ 
VýNIMOČNÁ A SKVELÁ 

OSOBNOSť str.8.

Na  Majstrovstvách  sloveNska  2011 
získal  jozef  riecky  striebro!

Stanicu technickej 
kontroly v Kysuckom 
Novom Meste 
verejnosť akceptuje 
ako prirodzenú súčasť 
mesta a potrebnú 
službu každodenného 
života, čítajte na str.5.

Potrebujete dôsledné 
účtovníctvo?

Naša firma Vám to 
zabezpečí na vysokej 
profesionálnej úrovni.
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Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 Tel.: 041/421 3519,  0905 693 128,  0903 755 167 

  Autostop SKALKA v Radoli sa zúčastnil v apríli 21. ročníka 
medzinárodného salónu automobilov, autopríslušenstva , 

garážovej a servisnej techniky AUTOSALÓN BRATISLAVA 2011, 
ktorý sa konal v dňoch 12.4.-17.04.2011.

Ako nás informovali majitelia, vystavovali popredné značky SASIC 
-výrobca pre francúzske automobily, DOLZ- výrobca vodných 

čerpadiel,  MECAFILTER- výrobca filtrov, PROTECHNIK- výrobca 
brzdových segmentov, homokinetických kĺbov, stieračov,  DOLZ 
– výrobca vodných čerpadiel, CALORSTAT by VERNET –výrobca 
termostatov, čidiel, lambda- sond. Ako novinku na slovenskom 

trhu predstavili PLUUM . Táto novinka je v podstate kvapalina do 
ostrekovačov v tabletách. PLUUM je vo vode rozpustná tableta 

, ktorú stačí jednoducho vhodiť do nádobky ostrekovača a 
zaliať vodou, (nemusí byť destilovaná). Je to veľký šetrič miesta 

a navyše účinne čistí a príjemne vonia. Pokiaľ máte záujem o 
bližšie informácie o uvedených skutočnostiach, radi Vás privítajú v 

predajni (pri Moteli SKALKA v Radoli), 
ale informácie nájdete aj na stránke: 

www.auto-stop.sk , alebo emailom: info@auto-stop.sk 

Autostop SKALKA 
predstavil na Autosalóne v 
Bratislave užitočnú novinku 

pre motoristov PLUUM. 

Prídite ochutnať 
naše osviežujúce šalátiky...
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Ponúkame na predaj:
- palivá 
- uhlie, koks, kaly
- sypané materiály 
- drte, piesok, riečny štrk
- okrasné kamene 
- mramor, vápenec, andezit, žula
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Načo  chodiť  inde,  míňať  benzín  a  čas,  
keď STK-čku máme aj v Kysuckom Novom Meste?

...u nás sa o Vaše vozidlo kvalitne a odborne postaráme...

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR 
v areáli STK 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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V  decembri 2010 bol rok, 
čo v  Kysuckom Novom 
Meste začala svoju 
prevádzku súkromná 
stanica technickej kontroly, 
ktorá má svoje sídlo na 
Kysuckej ulici 2912/9B. 
Rok je zaujímavé obdobie 
nielen v živote človeka, keď 
sa ho dožije, ale aj v živote 
firmy, ktorá rozbehla svoju 
prevádzku v období vážnej 
ekonomickej krízy a je to 
viac než obdivuhodné, 
zvlášť, keď firma pokračuje 
ďalej. Aj preto sme sa 
v  redakcii Kysuckého 
Žurnálu rozhodli urobiť 
nasledujúci rozhovor 
s  majiteľmi STK, resp. 
konateľmi firmy: Ing. 
Vladimírom Liššákom, Ing. 
Petrom Plošticom a Igorom 
Korčekom. Po dohode 
menovaných, na otázky 
redakcie odpovedá Igor 
Korček:
o Prečo ste sa a  kedy 
rozhodli, že sa pustíte do takej investičnej 
akcie, akou bezpochyby STK je? 
- Myšlienka postavenia novej STK začala byť 
aktuálna v roku 2007. To sme ešte netušili, že 
legislatívny proces ku schváleniu prevádzky 
bude trvať 25 mesiacov! K  začatiu činnosti 
bolo potrebné niekoľko desiatok vyjadrení 
a schválení, hlavne z orgánov štátnej správy 
a  z príslušného ministerstva. Nebolo to 
jednoduché. Počas tohto legislatívneho 
konania každý z  nás, keďže sme traja 
spoločníci, mal slabé chvíle a  hovoril 
o  ukončení celého snaženia. Napokon 
sme sa „prehrýzli“ všetkými povoleniami 
a úspešne  zavŕšili snaženie povolením na 
výstavbu novej STK v  Kysuckom Novom 
Meste.
o Keďže ide o náročný projekt, bolo treba 
na neho zohnať, zabezpečiť potrebné 
financie. Aké boli Vaše zdroje, možnosti, 
ako sa Vám to nakoniec podarilo dať 
dokopy...?
- Projekt STK je upravovaný zákonom č. 
725 o  prevádzke motorových vozidiel. 
Investičná akcia tohto druhu a rozmerov 
si vyžadovala bezmála 160 tisíc EUR. 
Samozrejme, takýto projekt nebolo možné 
realizovať len z  vlastných zdrojov a  tak na 
krytie niektorých nákladov boli použité 
finančné prostriedky z poskytnutého úveru. 
Aj táto cesta bola veľmi tŕnistá, z  dôvodu 
prehlbovania hospodárskej krízy, keď banky 
boli veľmi opatrné pri poskytovaní úverov 
a  jeho výšky. Nakoniec sa nám podarilo 
dohodnúť podmienky, aj keď úrokové 
sadzby do dnešného dňa stále riešime.
o Predtým ste sa čomu, Vy konkrétne 
ako osoba, venovali..., mali ste aj 
nejaké skúsenosti z  podobného druhu 
podnikania, alebo ste robili úplne niečo 
iné, alebo ste skrátka šikovní, učíte sa 
a fungujete „za pochodu“...? 

- Od svojich 15-tich rokov, keď som 
prvýkrát získal vodičský preukaz (r.1982) 
som motorizmu  a veciam s tým súvisiacim 
venoval všetok svoj voľný čas, aj úsilie. Aj 
po štúdiu elektromechanika ukončeného 
maturitnou skúškou, som doplnil svoje 
vzdelanie o  výučný list automechanika. 
Odvtedy pracujem v  odbore a  po revolúcii 
v  roku 1989 som sa stal jedným z  prvých 
živnostníkov na Kysuciach v  poskytovaní 
služieb v  oblasti autoservisu a  predaja 
náhradných dielov do automobilov. Túto 
činnosť a  úsilie som „pretavil“ do výstavby 
STK.
o Inak – musím povedať, že priestory 
STK v  Kysuckom Novom Meste sú 
skutočne pekne vybudované, zariadené 
špičkovými technickými prístrojmi, 
zákazník môže mať skutočne dobrý pocit, 
že auto bude skontrolované poriadne 
a  kvalitne. Nielen podľa môjho názoru, 
bola takáto služba viac než potrebná 
ako pre Kysucké Nové Mesto, tak pre 
celý región dolných Kysúc, aby nemuseli 
motoristi cestovať kvôli technickým 
kontrolám do Žiliny, alebo do Čadce. 
Stavali sa a stavajú sa k Vašej práci takto 
zákazníci? Cítite to?
- Priestory Stanice 
technickej kontroly 
v Kysuckom Novom Meste 
sme stavali svojpomocne, 
keďže druhí dvaja 
spoločníci sú stavebnými 
inžiniermi a  majú 
dlhodobé skúsenosti 
v  tejto oblasti, zúročili 
sme ich na tejto našej 
stavbe. Nielenže sme 
ušetrili nemalé finančné 
prostriedky, ale skutočne 
sme vybudovali špičkové 
technické zázemie, kde 

sa zákazník môže cítiť príjemne. 
Svedčia o  tom naši zákazníci 
z  Kysuckého Nového Mesta, 
Čadce, zo Žiliny, Martina, Bytče 
a  ďalších miest, ktorí veľmi 
pozitívne hodnotia ako aj budovu, 
tak aj prístup k nim samotným.
o Ako sa k  Vašej myšlienke 
postaviť a  rozbehnúť STK- čku 
v  Kysuckom Novom Meste 
„stavalo“ vedenie mesta?
- Ako každá nová výstavba, aj 
tu boli úskalia, ktoré dodnes 
pretrvávajú. V  prvom rade 
sme potrebovali k  našej 
stavbe adekvátny pozemok, 
čo nebolo jednoduché získať. 
Aj týmto chceme poďakovať 
Urbariátu v  Kysuckom Novom 
Meste a  poslancom mestského 
zastupiteľstva, primátorovi mesta 
Ing. Jánovi Hartelovi, s  ktorými 
sme po dlhých rokovaniach 
napokon našli spoločnú cestu 
k  uskutočneniu našich plánov. Aj 
keď pozemok, ktorý sme takýmto 
spôsobom získali, bol 20 rokov 

využívaný iba ako odkladisko 
(smetisko), pri nemalých finančných 
investíciách sme ho upravili a  pripravili 
na výstavbu STK, ktorá je dnes jednou 
z dominantných stavieb v meste. Sme radi, 
že aj takýmto spôsobom sme mohli prispieť 
k zviditeľneniu a rozvoju Kysuckého Nového 
Mesta, pretože stanice technickej kontroly 
sú len v 150- ich mestách Slovenska! 
o Máte aj nejaké negatívne skúsenosti 
počas uplynulého roka, čo sa týka reakcií 
občanov, zákazníkov ..., konkurencie?
- Koľko ľudí, toľko chutí. Samozrejme, našli sa 
a nájdu sa aj  ľudia, ktorí či už ako zákazníci, 
pozorovatelia, alebo len večne reptajúci 
„neprajníci“(?) by boli asi najradšej, keby 
na pozemku bolo naďalej smetisko a  ľudia 
by chodili so svojimi vozidlami do iných 
miest. Našťastie rozvoj a  kladné reakcie 
občanov (zákazníkov), ďaleko prevyšujú 
tieto záporné názory. Len naivný človek 
môže uvažovať tak zadubene, že výstavba 
STK v  Kysuckom Novom Meste bola len 
pre nás, majiteľov, alebo úzky okruh ľudí. 
Jednoznačne slúži potrebám obyvateľstva, 
a  to nielen z  Kysuckého Nového Mesta 
a dolných Kysúc, ale aj z ďalších miest, šetrí 
čas, pohonné hmoty, ktoré v dnešnej dobe 

STANICA  TECHNICKEJ  KONTROLy  V  KySUCKOM  NOVOM  MESTE  AKO 
KOMPLEX  UŽITOČNýCH  SLUŽIEB  šETRí  ČAS,  AJ  PENIAZE  OBČANOM 
A MOTORISTOM,  PRISPIEVA  K  ZVIDITEľňOVANIU  MESTA  A  NEUSTÁLE 
ROZšIRUJE  PONUKy  O NOVé  SLUŽBy.  PO ROKU  ČINNOSTI  MôŽEME 
SMELO  POVEDAť,  ŽE VEREJNOSť  JU  AKCEPTUJE  AKO  PRIRODZENú 

SúČASť  MESTA  A POTREBNú  SLUŽBU  KAŽDODENNéHO  ŽIVOTA. 

(pokračovanie str. 6.)
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S kysuckým podnikateľom 
Marcelom Svrčkom 
(majiteľ Mäso + údeniny 
na Komenského ulici 
v  Kysuckom Novom 
Meste) sa rada rozprávam, 
ak mám čo i  len trochu 
času. Je to normálne 
zmýšľajúci človek, ktorý 
nič v  živote nedostal 
zadarmo a  ktorý sa vždy 
spoliehal len sám na seba. 
Je vďačný za všetko, čo 
mu život dáva a na druhej 
strane sa vie aj s  druhými 
podeliť. Už som viackrát 
písala, že jeho obchod 
je doslova „nasiaknutý“ 
dobrou energiou a  tovar, 
ktorý ponúka je nielen 
pekný a čistý už na pohľad, 
ale aj kvalitný a sortiment 
je rôznorodý. Dnes to 
malí živnostníci nemajú 
jednoduché. Dostávajú 
„po ušiach“ od zákazníkov, 

konkurencie, najmä tej nekalej a  z  druhej strany ich bičuje štát 
s častokrát nezmyselnými a byrokratickými predpismi. A o tomto sme 
sa naposledy v  rozhovore trošku dlhšie pobavili. Mnohí živnostníci, 
potravinári, mäsiari, kaderníčky, sú doslova prenasledovaní 
pracovníkmi štátnej hygieny, či dodržiavajú a  spĺňajú predpísané 
normy a  takéto kontroly sú aj viackrát za rok. Ja samozrejme 
súhlasím, že kvalita služieb pre verejnosť sa má neustále zvyšovať, 
čo znamená dôraz na čistotu, hygienu predajných a podnikateľských 
priestorov. Neznamená to však, aby úradníčky z  oddelenia hygieny 
prenasledovali živnostníkov za maličkosti – ako som bola svedkom, 
keď kontrolórka (inšpektorka) doslova „buzerovala“ kaderníčku len za 
to, že nemala stoličku podľa jej predstáv a dlážka sa jej zdala už dosť 
obšúchaná, takže by si ju mala vymeniť..., atď. Marcel Svrček veľmi 
správne poukázal na predaj tzv. poľského mäsa priamo z áut poľských 
dovozcov, ktorý sa rozmohol najmä v  posledných dvoch rokoch. 

„Ako môžu s  takýmto predajom naše colné, štátne a  veterinárne 
úrady súhlasiť? Tu už netreba dodržiavať hygienu? Však sa choďte 
pozrieť, auto sa pristaví v  dedine a  začne priamy predaj. Je jasné, 
že ceny bude mať nižšie, veď neznáša žiadne prevádzkové náklady, 
ale pravdepodobne neodvádza ani dane z  predaja. Keď sa opýtate 
zainteresovaných, dostanete odpoveď, že sme „v únii“, tak je aj 
takýto predaj povolený (?) Stačí súhlas starostu, primátora a cudzinec 
si kľudne môže tovar predávať. Prečo aj takýto predaj a  najmä 
podmienky predaja nekontroluje naša hygiena a inšpekcia? Kde si 
napríklad predávajúci umýva ruky? Ako je to s  používaním toaliet? 
Ako je to s čistotou a hygienou prostredia vozidla, z ktorého sa mäso 
predáva? A  naši ľudia, dobre že sa nejdú pozabíjať, tak nakupujú, 
lebo je to o pár centov lacnejšie! Ale je to mäso aj v poriadku? Prešlo 
kontrolou? Niekedy žasnem nad Slovákmi, akí sú „úzkoprsí“ tam, 
kde majú byť hrdí a  podporovať svoje výrobky a  svoju krajinu. Veď 
my prispievame takto na životnú úroveň susedného štátu a vlastnú 
ekonomiku si likvidujeme. V  tomto sa mi páčia Francúzi, švajčiari, 
tam jednoznačne vlastní podporujú vlastných. Ale mne ani tak nejde 
o to, že si sem prídu Poliaci predávať mäso a mäsové výrobky. Mne 
ide o  to, aby pravidlá predaja, hygieny a odvádzania daní za predaj 
boli, keď sa to realizuje na našom území, rovnaké pre každého, aj 
cudzinca. A nie, že naše výrobky sa pomaly kontrolujú mikroskopom, 
či neobsahujú baktérie a cudzinec sa s prepáčením vyčúra vedľa auta, 
v ktorom má mäso a potom s tou istou rukou balí zákazníkovi mäso. 
Áno, tak je to! Tu by skutočne bolo na mieste aj trochu „chochmesu“ 
od tých, čo kupujú od takýchto predajcov. To sme už tak naozaj 
všetci hlboko klesli, že sme, resp. ste- odkázaní na takýto nekultúrny 
a nehygienický tovar? Prechádzajú takíto predajcovia kontrolami tak, 
ako naši predajcovia? Nie som o tom presvedčený.“,- dokončuje Marcel 
Svrček. My mu v tomto dávame len a len za pravdu. Skutočne si 
treba dávať pozor na to, čo jeme, čo si púšťame do vnútorností. 
Na oblečenie vyhadzujeme neskutočné peniaze, len, aby to 
bolo značkové, ale keď sa jedná o stravu, tu do seba napcháme 
všetko, čo je lacnejšie? Zdravie je predsa najvyšší dar, ktorý 
človek môže do života dostať. Od neho sa totiž odvíja to ostatné 
– rodina, pohoda v živote, radosť z priateľov, z práce..., atď. Tak 
si ho chráňme a  naozaj dobre zvažujme, čo jeme. Vyberajme si 
kvalitu a hygienu, pred neistotou, nehygienou, aj keď lacnejšou. 
Podporujme svoju krajinu, svoju ekonomiku.

pripravila: Mgr. Alena Jaššová

sú už naozaj dosť drahé, a  toto všetko aj 
nás- majiteľov, napĺňa spokojnosťou, že sme 
sa rozhodli pre dobrú vec. Veríme, že ďalšie 
roky našej činnosti presvedčia aj doterajších 
neprajníkov o  opodstatnenosti STK- čky 
v Kysuckom Novom Meste.
o Iste žiadna konkurenčná firma nie 
je rada, ak sa objaví niekto nový z  jej 
brandže. Je len logické, že, ak chce 
dobre fungovať, musí sa permanentne 
starať o  spokojnosť, pohodlie, kvalitné 
a  rýchle vybavenie každého zákazníka, 
aby sa dobré meno rýchle šírilo, čo 
tiež dopomáha k  stabilnejšiemu 
a  dôveryhodnejšiemu postaveniu 
a  vplyvu každej súkromnej firmy na 
ekonomickom trhu. V  tejto súvislosti 
sa Vás opýtam, aké služby ponúkate 
a  či máte aj nejaké „špecifické“, alebo či 
nemáte nejaké aktuálne novinky, akcie, 
atď...? 
- Ani jedna susediaca STK nebola 
z  konkurencie nadšená. Ale tu sa nedá 
hovoriť o  konkurencii, pretože hodnotenie 
vozidiel a  ich technického stavu musí byť 
v  súlade so zákonom. Preto ide hlavne 
o  občanov, zákazníkov, motoristov, ktorých 
čakacie doby sa skracujú. Aj naša služba 
- objednávka na termín, hodinu a  čas 

prostredníctvom internetu na našej 
webovej stránke, bola ako prvá v  celom 
regióne! Podotýkam, že je bez poplatku a 
zákazník si môže aj takouto cestou presne 
naplánovať svoj čas a  organizovať ďalšie 
povinnosti.
o Prečo by som si mala vybrať práve 
Vašu STK – teda STK v Kysuckom Novom 
Meste? Ako sa „viete predať“, získať ma 
ako zákazníčku? 
- STK v  Kysuckom Novom meste ako ďalšiu 
službu pre verejnosť zároveň otvorila 
kontrolu originality, kde pre vozidlá, 
individuálne dovezené zo zahraničia, 
vykonáva všetky náležitosti potrebné 
k prihláseniu motorového vozidla a získania 
šPZ. V  priestoroch STK sú zároveň 
vykonávané kontroly VIN čísiel (Polícia SR), 
ktoré tak isto zjednodušilo prístup vozidiel, 
pre osobné aj nákladné vozidlá. Individuálne 
na prianie zákazníka poskytujeme čiastkové 
kontroly STK (príprava na STK), kde si 
motoristi za minimálny poplatok môžu svoje 
vozidlá pred pravidelnou kontrolou preveriť. 
Táto kontrola nemá žiadny vplyv na okamžité 
hodnotenie vozidla, je len informatívna. 
V  priestoroch STK majú sídlo aj externé 
firmy, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú 
činnosť, súvisiacu s motorizmom ako takým, 

(uzatváranie zákonných a  havarijných 
poistiek, predaj a dovoz ojazdených vozidiel 
a  pod.). Od budúceho roka sa chystá tiež 
rozšírenie služieb o  požičovňu motorových 
vozidiel a prívesných vozíkov. 
o Ak ste ma teda „spracovali“ a  ja som 
sa rozhodla vyskúšať Vaše služby, aký je 
môj postup – ako zákazníčky – čo mám 
robiť, ako sa objednať, kde a kedy prísť...?
- Na všetky Vaše otázky, ako aj otázky ďalších 
záujemcov, Vám radi odpovieme osobne, 
alebo prostredníctvom mailu, ako aj na 
našom telefónnom čísle:

STK KNM
Kysucká 2912/9B

Kysucké Nové Mesto
www.stkkmn.sk
info@stkkmn.sk
tel.: 041/422 005

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Kým našich mäsiarov hygienici pravidelne a  hĺbkovo kontrolujú, 
cudzinci na Kysuciach predávajú mäso priamo z auta..., tu už nie je 

potrebná hygiena?“,- rozčuľuje sa Marcel Svrček, obľúbený kysucký mäsiar.
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Často sa s priateľmi 
a známymi 
rozprávame 
o filozofii 
súčasného života, 
o hodnotách, 
ktoré ľudia vo 
všeobecnosti 
uznávajú, ako 
sa prezentujú, 

ale mnohí – aj pretvarujú, len, aby zaujali. 
úprimnosť akoby sa už ani nenosila, je dokonca 
pre mnohých na smiech. Napriek všetkému však 
treba zostať vždy človekom so svojím názorom, 
ktorý sa nechveje v  smere vetrov a  názorov 
iných. Len vyrovnaný človek má pevné 
zásady, čistý charakter a  priamy pohľad. Dnes 
prakticky z  každej strany počujeme o  závisti, 
ohováraní, nespokojnosti. Stretol a  stretáva sa 
s  tým každý, ale koľkí z  nás si môžu úprimne 
polichotiť, že nikoho nikdy neohovárali 
a nezávideli? Ak chceme, aby sa zmenilo okolie 
– tí druhí, mali by sme sa najprv zmeniť my. 
Začať od seba. Náš Kysucký Žurnál vychádza 
už piaty rok! Je to úspech, za ktorý vďačíme 
v  redakcii každému, kto sa spolupodieľa na 
jeho obsahu, vytváraní materiálov, článkov, či 
na jeho distribúcii, alebo spolufinancovaní. To, 
že sa stal už neoddeliteľnou súčasťou života 
obyvateľov Kysuckého Nového Mesta a regiónu 
dolných Kysúc + obce Dunajov, to už netreba 
ani pripomínať. Je to fakt a  som na neho, ako 
majiteľka periodika, patrične hrdá. Predsa mi 
len nedá, nepozrieť sa trochu do minulosti 
a  nezaspomínať si na začiatky ... Na samom 
začiatku – pri myšlienke o  založení časopisu 
a neskôr jeho „spustení“, bolo v mojej blízkosti 
veľa ľudí, ktorí fandili celej aktivite. Vtedy 
nevidíte, kto to myslí úprimne, kto neúprimne, 
kto sleduje len svoje ciele, alebo má úplne 
iný pohľad na poslanie časopisu, ako takého. 
Samozrejme, veľa sa dá aj vycítiť. Ale ľudia sme 
už raz takí – radšej mnohí rozprávajú a málo 
konajú. Rovnako to je aj s kritikou. Kritizujú skoro 
všetci a horlivo. Ak však majú prísť s nápadom 
ako problém riešiť, už to nejde. Tak to bolo aj 
s mnohými, ktorí na začiatku podporovali, či už 
morálne, alebo menšou finančnou čiastkou – vo 
forme reklamy – vznik Kysuckého Žurnálu. Keď 
však postupne časopis neprinášal iba články, 
ktoré z ich pohľadu boli dobré a správne, začali 
sa nám otáčať chrbtom a dokonca  ohovárať 
redakciu a  postavenie časopisu. Opäť sa mi 
potvrdila pravda pani starostky z Dunajova, že 
tí, ktorí na začiatku vyzerajú ako priatelia, sú 
dnes naši neprajníci. A tí, ktorí boli v názoroch 
odmietavejší, dnes pristupujú k  našej práci 
pozitívne a  oceňujú ju. Samozrejme, že so 
všetkými takýmito praktikami musí rátať každý 
vydavateľ a  každé nové periodikum, preto ani 
naša redakcia nebola a  nie je nejako zvlášť 
prekvapená, keď si naši neprajníci, predtým 
fandovia, dnes nedávajú servítku pred ústa 
a  nesmierne aktívne ohovárajú a  znevažujú 
– čo sa len dá a  čo len trochu cítiť Kysuckým 
Žurnálom. O to s väčšou a doslova nedočkavo 
„slintajúcou hubou“ však očakávajú každé nové 
číslo! Viete prečo? Pretože vedia, že  v Kysuckom 
Žurnále je dobré a  aktuálne čítanie, trefné 
poznámky a  glosy zo života, živé a  zaujímavé 
rozhovory zo života, pretože Kysucký Žurnál 
prináša všetky tieto informácie v novom duchu 
a  v  novom poňatí – tak, ako to tu nerobilo 
a  nerobí žiadne médium, navyše v špičkovej 
tlačiarenskej kvalite a papieri. Naša redakcia už 
dávno opustila desiatky rokov zastaraný systém 
spracovania informácií a grafiky na nekvalitnom 
papieri, ale neznížila sa ani k momentálne veľmi 
populárnemu lacnému bulváru a  vytrhávaniu 
informácií z  kontextov. Keď sa teda vrátim 
k pôvodnej myšlienke tohto môjho príhovoru, 
musím povedať, že niektorí, ktorí sa na 
začiatku tvárili ako naši priatelia a  pomocníci, 

či podporovatelia, dnes tak už nerozmýšľajú. 
A  viete prečo? Lebo sme v  časopise zverejnili 
napríklad informáciu o starostoch, ktorých oni 
neznášajú – a  tak sme ich v redakcii nemali 
znášať ani my, nieto ešte o  nich aj písať! Pri 
všetkej úcte, takéto rozmýšľanie mi je nielen 
smiešne, ale začínam niekedy aj pochybovať 
o  zdravom rozume. To ako keby predavačka 
v obchode nepredala susedovi, ktorého z duše 
neznáša, chlieb, keď si ho príde kúpiť. Alebo 
poďme napríklad k prvému tohtoročnému číslu 
Žurnálu, kde boli  zverejnené názory verejnosti 
na prácu a  postavenie niektorých našich 
štátnych pracovníkov, medzi nimi aj učiteľov. 
Ako ľahko sa každému hovorí o demokracii, ale 
keď verejnosť demokraticky a verejne vyjadrí 
názor na prácu niekoho, ktorý je platený z daní 
občanov – je tento na smrť urazený. Tak, ako 
sa urazili niektorí učitelia, že si vôbec niekto 
z verejnosti dovolil kritizovať ich prácu! Nie sú 
totiž naučení, že aj ich prácu a postoj môžu ľudia 
vnímať inak, ako je celé roky smerom k verejnosti 
posúvaná. Alebo sa urazili na náš časopis, že 
takéto informácie zverejnil? Verejnosť, ani 
redakcia, však rozhodne nekritizovala prácu 
a pedagógov ako celok. Len bolo vyjadrené, že 
tak, ako v iných profesiách aj tu je veľa lajdákov, 
nekreatívnych ľudí, farizejov a  takých, ktorí 
chodia do tejto práce len „pretrpieť“. Čo je na 
tom zlé? A  kto dal právo učiteľom namýšľať 
si, že sú niečo viac ako ostatní a  že verejnosť 
má okolo nich „chodiť po špičkách“, že sú 
v  podstate všetci len dobrí? Redakcia naďalej 
zotrváva na presvedčení, na základe získaných 
informácií a skúseností, že v našom školstve je 
v súčasnosti veľká prezamestnanosť, že mnohí 
učitelia si svoje postavenie sami znehodnotili 
ľahostajnosťou v  prístupe k  vyučovaniu 
a  k  dnešným problémom v školstve, keď si 
„nechcú robiť z ničoho a z nikoho problémy“. 
Ďalšia urazená časť čitateľov je z radov tých, ktorí 
si mysleli, že si môžu do časopisu písať čo chcú, 
kedy chcú, ale znášať za to následky už nechcú. 
A  ďalších urazených máme vtedy, ak píšeme 
o  podnikateľoch, vraj ich „chválime“... Dotyční 
čitatelia však mnohých podnikateľov poznajú 
ako zlodejov a  chrapúňov, atď. ... Do ďalších 
debát však už takíto kritici neboli ochotní ísť, keď 
sme ich oslovili, aby boli konkrétni. A keď sme 
ich aj vyzvali, aby dali verejnosti poznať, prečo 
majú takéto negatívne skúsenosti, nechceli. Zo 
strachu? Alebo preto, že tí, ktorí nepodnikajú si 
myslia, že súkromníci sú všetci len zlodeji? My 
v  časopise sme nikdy neobhajovali 
podnikateľov - rýchlozbohatlíkov 
a  privatizérov, alebo takých, ktorí sa 
„nabalili“, lebo mali kamarátov na 
ministerstvách. Obhajujeme tých, ktorí sa 
živia sami, strádajú, zanedbávajú svoje rodiny, 
aby vedeli zabezpečiť svojím zamestnancom 
prácu, riadne platia dane, odvody, mzdy svojim 
zamestnancom. Obhajujeme zodpovedných 
podnikateľov a  živnostníkov, nie 
podnikavcov! Lebo zodpovední občania, 
tak ako zodpovední podnikatelia, to majú 
v  živote veľmi ťažké. Oni od štátu nedostanú 
nič zadarmo. Naopak – štát od nich stále pýta. 
Zodpovedný živnostník si nemôže dovoliť 
ani maródovať, ale ani štrajkovať. Všimnite si, 
kto sa stále vyhráža štrajkami ...! Tí, ktorí na 
to majú čas! V  dobe celosvetovej krízy, keď sa 
z  práce prepúšťajú tisícky zamestnancov na 
celom svete, naši učitelia, alebo tiež súkromní 
lekári, či štátni zamestnanci, žiadajú zvyšovanie 
miezd, lebo sa cítia nedocenení! Myslím si, 
že toto už nie je drzosť, ale nevedomosť o 
súčasnej  spoločensko-ekonomickej situácii 
a  číry egoizmus! Možno by nebolo od veci 
naozaj už raz urobiť podrobnú analýzu napr. 
o využiteľnosti našich škôl, či sú toľké potrebné 
a s takým obrovským personálnym zastúpením, 
keď žiakov z  roka na rok ubúda ...! Sú využité 
triedy naplno? Koľko sa míňa na prevádzku 

škôl v štáte a ako sú využívané školské budovy? 
Neoplácame vykurovanie a  ďalšie náklady 
v  budovách, ktoré sú využité napríklad len na 
40 – 50 %? Je potrebných toľko škôl v každom 
meste? Keď je v  triede málo detí, nie je až 
priveľa pedagógov? Ak sa prepúšťa z  práce, 
ani školstvo predsa nie je výnimka! A  možno, 
keby sa prepustili nekreatívni pedagógovia 
a  dôchodcovia, ktorí za nijakú cenu nechcú 
odísť do dôchodku a prepustiť miesto mladým 
kolegom, tak by sa mohli zvýšiť platy kvalitným 
učiteľom!  Ak chce dôchodca pracovať, nič mu 
nebráni v tom, aby išiel napr. do Kauflandu do 
pokladne, resp. do inej súkromnej firmy využiť 
svoje schopnosti, kde potrebujú pracovníkov. 
Častokrát mladí a  schopní učitelia nemajú 
ani šancu ukázať, čo v  nich je, lebo ich 
miesto zaberá dôchodca, dôchodkyňa, ktorí 
si už jednoducho zvykli na to, že poberajú 
naraz plat aj dôchodok a nezaujíma ich fakt, 
že žiť potrebujú aj mladé rodiny. Navyše 
naši dôchodcovia, ktorí odišli do dôchodkov za 
socializmu, mnohí ako 54-56 roční, majú lepšiu 
kondičku ako dnešní 40-tnici, lebo socialistický 
štátny systém ľudí tak psychicky nevyťažil 
a  fyzicky nevyčerpal ako dnešný život, ktorý 
stresuje mladé rodiny nezamestnanosťou, 
dražobou, rôznymi prírodnými katastrofami, 
alebo dvoma, troma zamestnaniami, aby 
rodina vôbec mohla existovať! Toto súčasní 
dôchodcovia nepoznali, a  ak oni vyžadujú 
solidárnosť od mladej generácie, mali by byť 
aj oni ústretovejší voči mladším ročníkom. 
Napríklad aj v  tom, že ak chce nejaká učiteľka 
– dôchodkyňa učiť, tak môže, ale iba vtedy, a na 
dobu určitú, ak riaditeľ nemá za ňu adekvátnu 
náhradu v mladšej kolegyni. Ale nie, že učiteľka 
– dôchodkyňa učí v škole, ktorú má v blízkosti 
svojho domu a  mladá učiteľka musí učiť 3040 
km od svojho domova, pričom ešte vychováva 
2 maličké deti! Je to férové? Myslím si, že je 
to sebectvo najhrubšieho zrna! Opäť však 
na základe týchto úvah bude veľa urazených. 
Ale to sú len tí, ktorých sa to zrejme dotýka. 
Človeka predsa nemôže uraziť niekto, kto 
o  ňom hovorí nepravdu, keď on sám vie, že 
koná a  správa sa zodpovedne. Reagovalo 
nám v listoch veľa kysuckých učiteľov, ktorí 
potvrdili, že v  súčasnom školstve je naozaj 
veľa neporiadku, zakrývajú sa mnohé veci 
a  kreatívni, samostatní a  akčnejší jedinci sú 
odignorovaní, resp. oklebetení. Rešpektujeme 
ich právo na nezverejnenie mena ani školy. 
O  niečom to iste svedčí, že sa boja pod svoje 
názory podpísať. Ale iste sa neboja verejnosti, 
keďže s názormi občanov súhlasia, ale majú skôr 
obavy z tlakov z vlastných radov. (Prepáčte, ale 
tieto informácie nám boli prezradené z Vašich 
radov, páni učitelia). 
Veľké sklamanie sme však zažili od tých, 
o  ktorých sme presvedčení, že sú nadčasoví, 
sčítaní, že majú zmysel pre objektívny pohľad 
na vec. Keď sa však zrazu problematika ich 
bytostne, či profesne dotýka,  odrazu sú 
ich názory o  100, resp. až 360 stupňov iné. 
Z priateľov sú naraz neprajníci, ignoranti, ktorí 
majú problém dvihnúť aj telefón. A  naopak, 
z ľudí, ktorí nás spočiatku prijímali nevrlo, sú dnes 
normálni komunikatívni jedinci, ktorí keď treba, 
pomôžu. Svet sa mení, mení sa aj človek, ale ak 
je niekto múdry a normálny, predpokladám, že 
nemôže osprostieť a otupieť zo dňa na deň. Ale 
asi už ani toto neplatí. Som veľmi rada, že sme 
počas našej práce objavili a objavujeme veľa 
príjemných ľudí, nadčasovo orientovaných, 
ktorí sa nezaťažujú „drobnosťami“, ale berú 
život tak, ako prichádza. To znamená, že nežijú 
v  oblakoch, ale sú racionálni, nechýba im cit, 
ani zmysel pre objektívnosť. Lebo práve tí, 
ktorí najviac dávajú najavo to, akí sú „duchovne 
založení“, ako dobre chápu plynutie energie 
okolo nás a  ohurujú okolie poznatkami, ktoré 
nikdy nepreštudovali, sa vlastne len hrajú na 

Ak si sám voči sebe falošný a pretvaruješ sa, nečakaj, že bu-
deš mať okolo seba úprimných a dobrých ľudí. Pritiahneš 
len falošných hráčov, ako si Ty sám...

(pokračovanie str. 8.)
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Ing. Mirku Bugrovú som spoznala ako 
riaditeľku Domova pre starých a chorých 
občanov v  Kysuckom Novom Meste na 
štúrovej a  Litovelskej ulici približne pred 
dvomi rokmi. Musím povedať, že som 
bola a  som doslova pozitívne unesená 

zistením, že keď človek len trochu chce, všetko ide. To, akým spôsobom 
ona oživila a spestrila život starkých, je obdivuhodné a mohli by jej príklad 
nasledovať všetci tí, ktorí sa starajú o našich starých a chorých otcov a matky. 
Pani Miriam Bugrová dennodenne spríjemňuje život „svojich starkých“, tak im 
ona totiž hovorí. A ďalej pokračuje: „Veď tí starčekovia už naozaj majú život 
profesne aj biologicky odžitý, mnohí prišli o rodiny, resp. rodiny ich „odložili“ 
do ústavu, lebo ich nechcú a ďalší sú zas chorí a vyžadujú dennú aj nočnú 
starostlivosť, tak je pochopiteľné, že ak sú ich deti v  produktívnom veku 
a chodia do práce, nemôžu sa o rodičov starať a tak využívajú naše služby. 
Nič na tom však nemení fakt, že aj oni si potrebujú svoje ostatné roky života 
trochu ľudsky a spoločensky spríjemniť. A na to sme tu my – personál, aby 
sme sa o nich kvalitne a zodpovedne postarali. Viete, ja stále mám na pamäti 
skutočnosť, že aj ja keď budem stará, tiež nebudem chcieť iba sedieť, či ležať 
v  izbe a civieť do stropu a po každom dni len s nudou očakávať ďalší deň, 
pričom sa nebudem mať na čo tešiť. Toto mám vždy pred sebou a  preto 
vymýšľam ako spríjemniť ich život a  popritom si aj ja „dobijem baterky“,- 
smeje sa energická riaditeľka Mirka. Maličká, usmiata, neustále prekypujúca 
životným elánom, áno – presne taká je Ing. Miriam Bugrová. A dôchodcovia 
ju doslova milujú. Riaditeľka pre nich v pravidelných intervaloch organizuje 
výlety do prírody, opekačky, kúpanie v termálnych strediskách. Starčekovia 
sa stretávajú na kamarátskych stretnutiach s dôchodcami z iných ústavov na 
Kysuciach, ale aj z iných častí Slovenska a udržiavajú družbu aj so zahraničím. 
O  tom, že vedenie Domova nezabúda na pripomenutie si sviatku Matiek, 
Dňa žien, Mesiaca úcty k  starším, Mikulášske, vianočné, silvestrovské 
a  novoročné posedenia – o  tom ani netreba hovoriť. Rôzne druhy zábav, 
plesy, Katarínska zábava, Fašiangový ples, alebo súťaže v tancoch, naposledy 

II. ročník módnej show, ktorý snímala aj televízia – to všetko slúži ako príklad 
pre ďalšie slovenské zariadenia dôchodcov. „Naozaj si vtedy starý človek tak 
neuvedomuje starnutie a pribúdajúci vek, resp. choroby a bolesti, ktoré ho 
trápia. A  keď len trošku môžem rozveseliť deň mojich starkých, tak prečo 
nie?“,- smeje sa riaditeľka Bugrová.
o Pani Mirka, Vy ste vždy mali takýto vzťah a úctu k šedinám? Chceli ste 
robiť to, čo robíte?
- Ja som absolventkou Vysokej školy ekonomickej v  Banskej Bystrici a  od 
jej ukončenia, v  roku 1988, som pracovala na ústave sociálnych služieb 
v  Žiline. Som rodená Žilinčanka, takže som celkom prirodzene „zakotvila“ 
práve vo svojom meste. Na tomto odbore som mala na starosti v podstate 
ekonomickú oblasť (rozpočty) pre celý okres, čo sa týka sociálnej sféry. 
A musím povedať, že veľa som sa naučila, pretože život je naozaj dobrá škola. 
Môj riaditeľ, Ing. Pavol Grebač, bol prísny, ale aj spravodlivý a aj od neho som 
sa neskutočne veľa naučila. Neskôr, po roku 1990, prišlo k  decentralizácii - 
zariadenia so sociálnym programom a  orientáciou sa osamostatnili. Vtedy 
som prešla na odbor sociálnych vecí Okresného úradu v Žiline, ale opäť som 
„gazdovala“ s peniazmi pre tieto zariadenia, skrátka náplň práce sa mi nejako 
zvlášť nezmenila. Zároveň som v tomto roku dostala ponuku ísť pracovať na 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny, kde som aj odišla a zostala do 
roku 1996. V tom období som sa „stihla“ aj vydať a splodiť s manželom troch 
synov – smeje sa Ing. Miriam. 
V podstate tak, ako prechádzal náš štát rôznymi reformami, tak prechádzali 
zmeny aj v  sociálnej oblasti a  Miriam ich všetky prežívala, spoznávala, 
učila sa z  nich a  na nich a  v  každodennej praxi ich aj skúšala, skrátka žila 
s nimi dennodenne. Takže v oblasti sociálnych záležitostí bola a je viac než 
kompetentná! Okrem toho, ekonomické vzdelanie ju priam predurčilo na 
prácu s peniazmi. A keď k tomu prirátame fakt, že mala a má úprimný vzťah 
k  ľuďom, k  riešeniu ich osobných a  sociálnych problémov, tak potom ani 
nemohla byť v roku 2002 vybratá lepšia kandidátka na funkciu šéfky odboru 
sociálnych vecí Krajského úradu v  Žiline, ako ona! Potom sa konštituovali 
VúC- ky, aj ona prešla pracovať do Žilinského samosprávneho kraja pod 
vedením predsedu Tarčáka. Tu už riadila odbor odvetvových činností (kultúra, 
školstvo, sociálna politika a šport). „Musím povedať, že každá funkcia a práca 
predstavovala v  mojom živote vždy posun ďalej v  mojom profesionálnom 
raste. Spoznala som zároveň veľa výnimočných a múdrych ľudí, odborníkov 
vo sfére, v ktorej som pracovala, veľa som sa od nich naučila, získala som nové 
kontakty, ktoré mi dodnes slúžia, ak potrebujem niečo užitočné vybaviť pre 
náš Domov, pre našich klientov“,- netají sa Ing. Miriam Bugrová s tým, že ak 
známosti slúžia pre dobro verejnosti a  pomáhajú k  zlepšeniu jej života, je 
na mieste, ak si ľudia pomôžu. Hoci len dobrou radou. Neskôr pani Bugrová 
šéfovala oddeleniu pre neštátne subjekty v  sociálnej oblasti Žilinského 
samosprávneho kraja. „Tuto bola práca o inom. Inštitúcie požadovali peniaze, 
ale kontrolovať sa nechceli dať. A tak často prichádzalo ku kolíziám. A poviem 
otvorene, že v tejto dobe som už trošku potrebovala aj zmenu v pracovnej 
oblasti. Už mi trochu začala vadiť tá úradnícka činnosť, aj keď my sme 
boli často v teréne, na stretnutiach s  ľuďmi, ale aj tak. V  roku 2008 mi bola 
ponúknutá moja dnešná funkcia – nezaváhala som ani na chvíľu a odvtedy 
som tu, v Kysuckom Novom Meste. Musím povedať, že práca ma veľmi baví, 
teším sa na každý nový deň, mám nové a  nové nápady, ako urobiť naše 
pracovisko a klientov veselšími, a keďže sme zohratý tím, darí sa nám, lebo aj 
starkí počúvajú, rešpektujú personál, a keď existuje zhoda a dohoda, nemôže 
to ani inak, ako dobre, fungovať.“,- dopĺňa Ing. Bugrová.
o Vaša práca je teda aj Vašim koníčkom ...
- Jednoznačne, moja práca ma doslova napĺňa. Po profesionálnej, ale aj 

Žena, riaditeľka, osobnosť, z ktorej by si mali  brať 
príklad ďalší, ako prežiť zaujímavý a užitočný 
život, keď žijete nielen pre seba, ale aj pre druhých 
a pomáhate im život robiť krajším. V tomto je 
Miriam Bugrová výnimočná a skvelá osobnosť! 

to, že chápu súčasný svet,  jeho smerovanie. 
Ich životné hodnoty sú častokrát v  rozpore 
s tým čo hovoria a robia. Konanie človeka musí 
byť rovnaké ako myslenie. Nemôžem predsa 
niekomu slovne lichotiť a  v  duchu ho zabíjať. 
Kto nepochopí túto filozofiu života, nemôže 
hovoriť o  tom, že je pozitívne zmýšľajúci. To 
nezachránia iba pekné rečičky, zmeniť musí 
svoje vnútro. Takíto ľudia častokrát hovoria 
o  tom, že im peniaze nič nehovoria, avšak 
dennodenne sa hádajú o pozemky so susedom, 
ohovárajú známych, keď si kúpia nové auto, 
závidia susedke značkové veci, či dovolenku pri 
mori. Tak ide im o  peniaze, či nie?  Som veľmi 
rada, že Kysucký Žurnál objavil veľa kvalitných 
a  zaujímavých ľudí- osobností, a  ešte veľa 
určite objaví. Musím tiež potvrdiť, že okolo 
redakcie sa nám stmeluje čoraz viac čitateľov 
a  spriaznených duší, rozumne uvažujúcich, 
pragmaticky zmýšľajúcich a nadčasových. ľudí, 
ktorí nie sú zaťažení predsudkami z  minulosti 
a  z  obáv z  budúcnosti. Aj takýmito článkami 

chceme trochu viac otvárať nové pohľady na 
život našim čitateľom a najmä mladej generácii. 
Nebojte sa hovoriť o  tom, čo viete, v  čom ste 
dobrí, ak nie výborní! Nebuďte skromní tam, 
kde máte právo ukázať sa v  plnej kráse. 
A  neobávajte sa toho, že Vás zasa niekto 
ohovorí, oklebetí. To bude vždy tak, že 
neschopný hlupák a  zakomplexovaný 
úbožiak so slepačím mozgom vie akurát 
ohovárať. Podľa tohto si však neorientujte 
život! Vy úspešní a  schopní, príjemní ľudia, 
riaďte sa svojim rozumom a  inštinktom! Len 
od Vás a  Vášho smerovania závisí, ako sa Vám 
bude Váš osud napĺňať, vylepšovať, aký život 
prežijete. Buďte sami sebou a buďte pozitívni. 
Pozitívni ale neznamená len nahlúplo sa 
usmievať a  neprijímať nič kritické. Nebojte 
sa preto poukázať otvorene na lenivcov 
a darmožráčov, zlodejov, ak na to máte dôkazy. 
Bojujme spoločne proti všetkému chorému 
v  spoločnosti. Práve v  tom je pozitívum, ak 
si uvedomíme, že môžeme byť aj omylní, 

a že nie vždy robíme všetko dobre. A aj naše 
požiadavky na život musia byť v súlade s tým, čo 
skutočne potrebujeme, ale aj akú námahu, aké 
prekážky a koľko poctivej práce sme vynaložili 
na to, aby sme si svoje požiadavky naplnili. 
Je veľkou pravdou, že dostávaš naspäť to, čo 
rozdávaš. A  ako myslíš, ľudí takého zmýšľania 
k sebe aj priťahuješ. Ak si sám voči sebe falošný, 
pretvaruješ sa, hráš sa na to, čím nie si, nečakaj, 
že budeš mať okolo seba úprimných a dobrých 
ľudí. Vždy pritiahneš len falošných hráčov ako si 
Ty sám. A o tom je tá energia okolo nás – a v nás. 
Ak nekonáš dobro, nečakaj dobrú odozvu. Je 
to veľmi jednoduchá a  logická matematika. 
Stačí ju len premeniť na drobné a  pochopiť 
ako jedinú nevyhnutnú životnú filozofiu, ak 
chceme, aby veci a ľudia okolo nás boli lepšími.

Mgr. Alena JAššová
šéfredaktorka
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ľudskej stránke.
Treba povedať, že Ing. Miriam Bugrová „šéfuje“ 250 ľuďom (klienti + 
personál). Keď zariadenia preberala, boli v  nedobrom stave, budova 
ošarpaná, zničená. Jej prvé kroky viedli k  firmám a  živnostníkom, aby 
opravovali podlahy, okná, garníže, vymenil sa kompletne nábytok. 
Zrekonštruovala sa kuchyňa, momentálne ju práve Kysucké Nové Mesto má 
jednu z najkrajších v celom kraji, je urobená podľa posledných predpísaných 
európskych noriem (kapacita 40 stoličiek). Jej prevádzku otvárala 
ministerka Tomanová. „Z pivnice pod činžiakom sme urobili šatne, WC pre 
zamestnancov, dielne pre klientov. Upravil sa priestor (záhrada, trávniky) pri 
Domove – sú tam lavičky, kaplnka, vybetónovali sa chodníky, cesta. Veľmi 
dobre spolupracujeme s  lekármi, napr. MUDr. Činčura – všeobecný lekár – 
dochádza za našimi klientmi 2 x do týždňa, psychiatrička prichádza podľa 
potreby a konzultujeme s ňou veci aj po telefóne, je vždy ochotná. Máme 
v  pracovnom pomere dvoch masérov a  keď Vám poviem, že intenzívnou 
starostlivosťou sa nám podarilo doslova „rozchodiť“ 14 klientov, čo na to 
poviete?“,- šibalsky sa zasmiala pani riaditeľka, ktorá nemala, vďaka svojim 
kontaktom v predchádzajúcich zamestnaniach, žiadny problém vybaviť pre 
„svojich starkých“ 45 elektrických polohovateľných postelí a kardiacke kreslá. 
V blízkej budúcnosti by sa mali rekonštruovať rehabilitačné priestory (aj tu 
by mali byť zariadenia podľa požadovaných noriem z Eú a využívať sa budú 
moderné liečebné metódy). V Domove na Litovelskej ulici by malo vzniknúť 
športové stredisko, (zamerané na muzikoterapiu a telocvičňa). Tento projekt 
by mal byť realizovaný prostredníctvom ORANGE a ten prvý (rehabilitačné 
oddelenie) cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V Domovoch 
sociálnej starostlivosti sa nezabúda ani na bohoslužby, za klientmi chodia 
viacmenej pravidelne traja kňazi z Kysuckého Nového Mesta, farár Mazúch, 
kaplán Hrvoľ a dekan Sardanasi.
o Čo máte rada na živote?
- Čestnosť, otvorenosť – čestných a  otvorených ľudí. Mám rada históriu, 
najmä francúzsku, milujem prírodu, túry, rada chodím na hríby. Milujem 
svoju prácu, mám ju ako poslanie. Moji starčekovia ma napĺňajú energiou. 
Keď vidím veľa ľudskej tragédie, akosi zabúdam na vlastné problémy, lebo 
niektorí ľudia prežívajú nesmierne ťažký a  zložitý život a  nechcela by som 
meniť. Preto, ak môžem, snažím sa im ich život uľahčiť, vylepšiť ... Aby našli 
aspoň trošku lásky, nehy a  pochopenia. Viete, niekedy stačí človeku, ak sa 
s ním porozprávate. 
o Čo neznášate na živote?
- Klebety, odkazovanie vecí po tretej osobe.
o Ako sa Vám spolupracuje s vedením Kysuckého Nového Mesta?
- Jednoznačne odpoviem, že mám s  ním perfektné vzťahy! Tak, ako nám 
vedúci funkcionári vychádzajú v  ústrety, tak to asi nefunguje v  žiadnom 
inom meste. To vidno, že si vážia starobu, vrásky a  majú prirodzenú úctu 
k svojim starým spoluobčanom. Primátor Hartel a viceprimátorka Svrčková 
prídu vždy, keď ich pozveme na posedenie, ale aj keď sa na nich obrátime 
s prosbou o pomoc. Naozaj im patrí srdečná a úprimná vďaka! A ich pomoc je 
o to vzácnejšia, že nie sú našim zriaďovateľom, nešéfujú nám, ani nepatríme 
do ich pôsobnosti. Pomáhajú preto, lebo chcú a  túto povinnosť berú 
prirodzene, pretože tu bývajú občania Kysuckého Nového Mesta a okolia. 
o A aké sú Vaše ďalšie plány, lebo už ste síce toho pre starkých urobili 
veľa, za vyše dva roky vo funkcii, ale ako Vás poznám, Vy ste nezmar...?
- To som, a v  tomto mám neutíchajúcu energiu. Bola by som rada, keď by 
nám vyšiel projekt z  Eurofondov (realizácia nákladného výťahu, celková 
rekonštrukcia budovy, zateplenie, využiteľnosť podkrovia, nové služby), 
nová knihovňa, nová pracovňa s  hrnčiarskym kruhom. Starkí sa totiž cítia 
veľmi užitoční, keď môžu niečo pekné vytvoriť, urobiť. A ešte si aj môžeme 
zarobiť, ak bude o naše pekné výrobky záujem medzi verejnosťou.
Žena, riaditeľka, osobnosť, z ktorej by si mali  brať príklad ďalší, ako prežiť 
zaujímavý a  užitočný život, keď žijete nielen pre seba, ale aj pre druhých 
a máte pre nich pochopenie, pomáhate im život robiť krajším. V tomto je Ing. 
Miriam Bugrová výnimočná a skvelá osobnosť! 

spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

Pozvanie! 6. mája 2011 – pri príležitosti 
Dňa matiek organizuje pani riaditeľka Ing. 

Miriam Bugrová so svojim personálom 
a svojimi klientami zábavnú spoločenskú 

show: MISS a MISSÁK KYSÚC.
To zas bude srandy...! 

Už teraz sa starčekovia tešia. 
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o Ing. Eva Chládková je hlavnou 
kontrolórkou mesta Kysucké Nové 

Mesto. Ako sa k tejto zaujímavej, ale 
veľmi náročnej práci dostala, to už 

bola otázka pre ňu ...
- Začiatkom roku 2007 Mestské 

zastupiteľstvo vyhlásilo voľby na 
uvoľnenú funkciu hlavného kontrolóra 

mesta. Keďže som predtým celý svoj 
predchádzajúci pracovný život pôsobila 
v štátnej správe s krajskou pôsobnosťou 

a vykonávala som postupne, okrem 
rozhodovacích, aj inšpekčné a kontrolné 

činnosti zamerané na štátny dohľad 
nad dodržiavaním predpisov, 

niekoľko známych ma upozornilo na 
túto zaujímavú pracovnú ponuku. 

V predchádzajúcom zamestnaní som 
pracovala takmer 15 rokov, takže 

rozhodnutie podať prihlášku na toto 
miesto bolo spojené na jednej strane 

s túžbou vyskúšať niečo nové a na strane 
druhej sprevádzané rozpakmi z opustenia 

niečoho budovaného a rozbehnutého. 
Hlavným kontrolórom mesta som sa teda stala 

po riadnej voľbe a túto prácu vykonávam od 
1.októbra 2007. 

o Aká je vlastne činnosť hlavného kontrolóra 
mesta?

- Náplňou činnosti hlavného kontrolóra 
je predovšetkým kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 
kontrola hospodárnosti pri nakladaní 

s verejnými financiami, kontrola nakladania 
s majetkom mesta, kontrola dodržiavania 
interných predpisov a ďalšie úlohy, ktoré 

vyplývajú z osobitných predpisov. Dalo by 
sa povedať, že hlavný kontrolór je vlastne 

výkonným zamestnancom mestského 
zastupiteľstva, je ním splnomocnený na výkon 
kontroly všade tam, kde sa používajú verejné 

prostriedky. Cieľom kontrolnej činnosti je 
zistiť, či kontrolovaný subjekt skutočne použil 

tie financie, ktoré mu boli z rozpočtu mesta 
pridelené, v súlade s predpismi a zároveň, 
či dodržal princíp hospodárnosti, účelnosti 
a efektívnosti ich použitia. Hlavný kontrolór 

vykonáva svoju činnosť na základe plánu 
kontrol, ktorý polročne schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. Príprave návrhu plánu kontrol 
venujem veľkú pozornosť a snažím sa do 
neho zahrnúť tie oblasti, kde z inej mojej 
činnosti je s veľkou pravdepodobnosťou 

možné predpokladať, že je potrebné 
niečo dať do súladu so zákonom, resp. kde 
hrozia vážne porušenia finančnej disciplíny 

kontrolovanými subjektmi. Pod kontrolu 
hlavného kontrolóra podliehajú mestský 
úrad, školy, školské zariadenia (materské 
školy, základná umelecká škola, centrum 

voľného času), príspevkové organizácie mesta 
(údržba mesta a MKšS), právnické osoby, 

v ktorých má mesto majetkovú účasť, ďalej 
tí, ktorí nakladajú s majetkom mesta, alebo 
ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu 
mesta. Okrem toho je hlavný kontrolór ten 

človek, ktorý je povinný podať odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu mesta a rovnako 
i k záverečnému účtu mesta. Rovnako overuje 
dodržanie podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania a nezastupiteľné miesto 

má v prípade ozdravného režimu, alebo 
nútenej správy mesta. Správy z jednotlivých 

kontrol predkladám zastupiteľstvu, v prípade, 

že kontrolou boli zistené nedostatky, 
zastupiteľstvo je s nimi podrobne oboznámené. 

Začiatky výkonu tejto funkcie boli veľmi 
náročné, poznačené štúdiom rozsiahleho 

množstva nových informácií, snahou vytvoriť 
určitý systém v kontrolnom mechanizme 

mesta, úsilím zaviesť spôsoby a metódy, ktoré 
do toho času neboli v meste samozrejmosťou. 

Od začiatku svojej činnosti som sa stretala 
tak s nedôverou, ktorá pramenila z toho, že 
tu zrazu bol niekto, kto si „trúfol“ povedať 
„nie toto je v rozpore so zákonom“, alebo 
„žiaľ, toto nie je dovolené“, ale rovnako aj 

s povzbudzovaním, ktoré svedčilo o tom, že 
túto prácu robím dobre. Celý život som bola 

vedená k tomu, že musím niesť zodpovednosť 
za svoju prácu a správanie, a o to sa aj snažím. 

Nerobím kontrolu len preto, aby som mala 
čiarku a všetci by boli spokojní: „ako si my tu 

dobre a pekne žijeme“, ale s úmyslom, posunúť 
veci k lepšiemu. Možno i preto, že si vážim 

sama seba a nepotvrdím niečo, čo je v rozpore 
s mojím svedomím a presvedčením, aj keď 

mnohokrát v živote sa mi potvrdilo, že je to tá 
náročnejšia cesta. 

o Neprenáša sa „choroba z povolania“, t.j. 
zvýšené kontrolovanie, u mladých nazývané 

tiež „buzerácia“, aj do Vašej domácnosti?
- Touto otázkou ste „pohladkali“ dušičky 

mojich milých detí. Ja si myslím, že nie, oni 
si myslia, že áno. Tento rozdiel v názoroch 

však pravdepodobne vychádza z vnímania 
a chápania hodnoty času. Keď desiaty krát na 
tretí deň zopakujem, že treba vyniesť smeti, 
(ale vtedy ma už počuť snáď i na námestí), 
môj milý syn s anjelským úsmevom vystrčí 

hlavu z dverí svojej izby a spýta sa: „Čo kričíš, 
veď stačí povedať...“ Na otázku odpovedám 

teda nie, nebuzerujem. Snažím sa vždy urobiť 
všetko sama, lebo nemám rada zbytočné reči, 

komentáre, ale to asi vyplýva z mojej podstaty.
o Funkcia kontrolóra vzbudzuje 

všeobecný rešpekt, takže to akosi takto 
automaticky ľudia v meste aj chápu. Ale 
čo doma? Tam ste zraniteľná ako každá 
bežná žena. Ale myslím, že aj doma to 
„fičí“ podľa Vašich princípov, nakoľko 
ste veľmi temperamentná a energická 

dáma.  V konečnom dôsledku však funkciu 
kontrolóra by ani nemohla robiť nejaká 

ustrašená osobnosť. Ak ste energická 
v práci, tak nebudete zrejme iná ani doma, 

či sa mýlim?

- Áno, fičí to podľa mojich princípov. Nie 
som typ čo očakáva, že manžel umyje 
okno, riad, navarí, operie, ožehlí. Som 

presvedčená, že muž je muž a žena je žena 
a každý má svoje miesto v deľbe práce. Môj 

manžel má veľmi náročné zamestnanie 
a bola by som nespokojná sama so 

sebou, keby som mu po príchode z práce 
nenachystala jedlo na stôl a rovnako keď 
odchádza z domu veľmi skoro, aby som 

s ním nestrávila chvíľu času. Rovnako je to 
i s deťmi. Deň všetci začínajú spoločnými 

raňajkami v prípade, že odchádzajú z domu 
v rovnakom čase a sedia spolu pri večeri. 

Vážim si tradičné hodnoty a uvedomujem 
si to, že všetko je len do času, aj preto mi 

nerobí problém poslúžiť tým, ktorí sú okolo 
mňa.

o Čo dôležité bude kontrolórka mesta 
kontrolovať a sledovať v tomto roku?

- Mestské zastupiteľstvo mi svojím 
uznesením určilo úlohu vypracovať 

finančnú analýzu Kina Kysuca a mesačníka 
Zvesti Kysuckého Nového Mesta. Okrem 

toho momentálne kontrolujem dodržiavanie 
záväzných predpisov pri prideľovaní 

nájomných bytov, ktoré boli občanom 
pridelené v roku 2010. Predmetom kontroly 

je to, či nájomné byty boli prideľované 
oprávneným žiadateľom a či pri ich pridelení 

boli splnené podmienky tak, ako splnené mali 
byť. Zároveň mám rozpracovanú kontrolu 

plnenia podmienok VZN o vykonávaní 
opatrení na sociálnoprávnu ochranu detí 

a sociálnej kurately na území mesta. Podľa 
polročného plánu kontrol mám pred sebou 
kontrolu poplatkov za komunálny odpad. 
Táto kontrola bude zameraná na plnenie 

povinností mesta a tiež právnických a fyzických 
osôb – podnikateľov, pri platbách a správe 
poplatkov za likvidáciu odpadov v meste. 

Dôvodom kontroly bolo neustále narastanie 
rozdielu medzi výdavkami mesta za odvoz 

komunálneho odpadu a platbami obyvateľov 
mesta. Pri tvorbe rozpočtu mesta na rok 2011 

sa vyskytli v požiadavkách škôl a školských 
zariadení na ich financovanie značné 

rozdiely. Práve z tohto dôvodu je naplánovaná 
kontrola- ako sa používajú finančné prostriedky 

z rozpočtu mesta, či sú správne, oprávnene 
a hospodárne použité pridelené financie na 

prevádzku školskej jedálne pri základnej škole.
o Keď už konečne môžete relaxovať, 

oddychovať, aký spôsob relaxu volíte 
najradšej?

- Som človek, ktorý k životu potrebuje aktivitu. 
Takže aj pri oddychu uprednostňujem 

činnosti, kde cítim, že som. Milujem lyže, tak 
bežky, ako aj zjazdovky. Milujem kolieskové 
korčule, bicykel a plavecké okuliare. Všetky 

tieto športy ma napĺňajú nádherným pocitom 
voľnosti, slobody a radosti zo života a naozaj 

využívam každú zo skromných príležitostí, 
ktoré mám, aby som sa im venovala. Nie 

som fanúšik televíznej zábavy, ale keď mi je 
naozaj ťažko, čerpám energiu z dobrého filmu 

a často sa utiekam ku knihám, ktoré tvoria 
neodmysliteľnú súčasť mojej spálne, doslova 
som na nich závislá. Viem si však vychutnať 

i nedeľné odpoludnie na lúke zaliatej slnkom 
a štebotom vtákov v spoločnosti mojich 

najbližších. 
pripravila: Mgr. Alena Jaššová

foto: Gabo Muška

„Nerobím kontrolu len preto, aby som si urobila čiarku 
a všetci boli spokojní, že „si tu dobre a pekne žijeme“, 
ale sledujem úmysel – posunúť veci k lepšiemu. 
Zo zásady nepotvrdím niečo, čo je v rozpore s mojim 
svedomím a presvedčením“,- hovorí Ing. Eva Chládková.
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V redakčnej pošte sme našli viacero príspevkov 
od našej verejnosti, ktorá nás upozornila na 
čoraz častejšiu súčasnú prax učenia, či skôr 
doučovania jazykov, resp. ďalších predmetov a to 
doma – v  súkromí mnohých  učiteľov základných 
a stredných škôl. Pedagóg, ktorý si odflákne prácu 
v  škole, nezabudne pripomenúť, že ak niekto 
neporozumel, môže prísť k nemu na doučovanie. 
Samozrejme nie po vyučovaní v  škole - zadarmo 
(česť výnimkám!), ale k nemu domov a  za 
peniaze! Áno, takáto prax sa rozmáha čím ďalej – 
tým viac a  mnohí učitelia si z  nej urobili celkom 
slušný „bočný“ zárobkový príjem, ktorý však 
nepodlieha zdaneniu. V  kľude môžeme hovoriť 
o „čiernom podnikaní“. Pretože kým súkromné 
jazykové školy podliehajú prísnym účtovným 
pravidlám a odvádzaniu daní, niektorí naši učitelia 
si veselo zarábajú v tichosti svojich domovov, ale 
na odvádzanie daní z týchto príjmov akosi zabudli 
...! A  možno aj preto tak slabo mnohí učia, aby 
mali doma čo doučovať- (za peniaze)...!? Tiež 
treba povedať, že tak robia za celkom „slušnú“ 
taxu. Kde sú časy, keď nás učitelia doučovali bez 
nároku na peniaze? A  my – ako žiaci – sme im 
natlačili po dlhých týždňoch za ich trpezlivosť 
aspoň bonboniéru, pretože sa nám venovali 
toľko hodín, že by bolo doslova neslušné, aspoň 
takou maličkosťou učiteľa neodmeniť. Ale to boli 
naozaj páni učitelia, ktorým aj teraz po rokoch 

vzdávam úctu a  hlboko si ich vážim! Rozhodne 
by sme sa mali každý z nás postaviť proti takýmto, 
nie práve fér praktikám! Ak som učiteľ, mám učiť 
a naučiť v škole a nie prenášať gro práce, myslím 
tým doučovanie za peniaze domov. Na to sú 
tu iné inštitúcie, ktoré to majú v popise svojich 
pracovných náplní, ktoré pracujú pre verejnosť 
– samozrejme za úplatu – avšak zo zisku svojej 
práce si riadne odvádzajú daň. Treba bojovať proti 
akýmkoľvek prejavom „práce načierno“, aj keď je to 
v radoch našich učiteľov, či sa im to už páči, alebo 
nie. Keďže mnohí naši učitelia radi vyplakávajú 
na verejnosti o  svojich malých zárobkoch, 
čo je tiež diskutabilné, vzhľadom k  dĺžke ich 
pracovného času, plateného voľna a prázdnin, 
bolo by iste na mieste, keď by verejne 
pohovorili aj o  svojich príjmoch „pomimo“...! 
Či v  tomto prípade je to v  poriadku? Spomínam 
to hlavne preto, že práve v  očiach mnohých 
pedagógov je zlodejom častokrát len živnostník 
a podnikateľ. To by bola veľmi dlhá debata a hra 
so slovíčkami, keď by sme v načrtnutom probléme 
pokračovali. O  tom však niekedy inokedy. Aj 
my – samotní občania môžeme sčasti prispieť 
k  tomu, aby sa veci verejné čistili a  dávali do 
poriadku. Každou „troškou do mlyna“ môžeme 
veci napomôcť. A  začneme tým, že budeme 
ako občania a  rodičia žiadať, aby si škola riadne 
vykonávala prácu, za ktorú je platená, to znamená, 

aby vzdelávala a učila a nie, aby učitelia naše deti 
radšej doučovali po večeroch za peniaze, na ktoré 
nám však nikto z  nich nevystaví žiadny doklad 
o  ich prijatí. Nie sú neznáme ani skutočnosti, 
že niektorí učitelia nepriamo nútia (vydierajú?) 
žiakov, aby k nim na platené doučovanie chodili, 
a  to pod prísľubom lepšej známky z  predmetu 
na vysvedčení. Pritom napr. súkromné jazykové 
školy, ktoré majú častokrát kvalitnejších jazykárov, 
doučujú záujemcov za menšie ceny – navyše 
zdokladované, ale aj samotní rodičia radšej platia 
za doučovanie učiteľovi ich detí. Že by aj oni 
z  obavy, aby potomok na predmete uspel? Túto 
otázku však nechávam už na premýšľanie Vám – 
čitateľom. Ospravedlňujem sa zároveň všetkým 
pedagógom, ktorí takto nekonajú. Ale ak sa 
má vrátiť učiteľstvo znovu na piedestál úcty od 
verejnosti a každého z nás, treba, aby si upratalo 
vo vlastných radoch a  začalo vykonávať to, čo 
pedagógom vo výchove a  vzdelávaní vyplýva 
z  náplne práce v  riadnom pracovnom čase. A  ak 
chce pedagóg robiť aj niečo viac, po pracovnej 
dobe je to samozrejme dovolené, veď podnikaniu 
sa medze nekladú, živnostenské úrady predsa 
pracujú a živnosť sa dá založiť za pár minút. Ale to 
už je asi o inom, čo mnohým nevonia. 

- Mgr. Alena Jaššová -

Udávané ťažkosti čitateľky vyžadujú širší 
diagnostický záber. Pri udávaných ťažkostiach 
chýba ešte údaj o veku, pravidelnosti - 
nepravidelnosti menštruačného cyklu, a údaj 
o stavoch, ktoré bolesti a ťažkosti zhoršujú 
a zlepšujú /pohybová aktivita, chlad, teplo, 
budenie sa na bolesti krížov zo spánku, problém 
pri močení a ťažkosti so stolicou, trávením…/. 
Diagnostické vylučovanie popisovaného 
stavu v gynekologickej ambulancii začína 
vylúčením onkologických stavov orgánov v 
malej panve /maternica, vaječníky../, vylúčením 
zápalového procesu orgánov v malej panve 
- preferenčne maternica, pošva, krčok 
maternice, vaječníky a ich prívesky, močový 
mechúr. A v značnej miere diagnosticky 
treba myslieť na poruchy menštruačného 
cyklu zvlášť na predmenštruačné obdobie. 

Uzavretie diagnostickej “mozaiky” udávaných 
ťažkostí dáva mnohokrát až účasť i iných 
špecialistov ako urológ, neurológ, ortopéd… 
Samozrejme, snaha o detailnú diagnostiku po 
už predtým základných odberoch /krv, sekréty 
z pošvy, krčka maternice, moč../  ide postupne 
-  kontinuálne  už i so začínajúcou liečbou /
vyplývajúcou z prvotného anamnestického a 
detailného morfologického vyšetrenia orgánov 
malej panvy u ženy /. Samozrejme, nemôžeme 
zavrhnúť v úplnom začiatku ťažkostí aj produkty 
naturálnej medicíny, homeopatické prípravky, 
čaje  a samozrejme úpravu fyzického režimu 
pri ťažkostiach /kľud, obmedzenie námahy../. 
Ale stavy bez lepšenia a opakovanie sa ťažkostí 
už vyžaduje hore uvedené špecializované 
diagnostické a liečebné postupy.

V poslednej dobe ma neustále nafukuje a mám v posledných dvoch mesiacoch výtok. Je sla-
bohnedej farby. Aj ma pobolievajú kríže. Je možné, že som nachladla, čo to môže byť, pán 
doktor, z Vášho pohľadu, lebo ja nie som z tých žien, ktoré s každou blbosťou otravujú dok-
tora, skôr sa snažím dávať si na seba pozor a uprednostňujem liečivé bylinky a vhodnú živo-
tosprávu. Myslím, že mám nachladnuté vaječníky. Môže to byť? Ak áno, čo mi doporučujete?

Objednajte sa na:
Odbornú poradňu,  
konzultáciu, vyšetrenie 
na špičkových  
prístrojoch, stanovenie  
diagnózy, liečbu... 

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800

Stále ma nafukuje, mám aj výtok...

V  školstve  sa  čoraz  viac 
rozmáha  práca  „načierno“.
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7. 5. 2011 o 19,00 hod. MAJÁLES S JEDĽOVINOU

8. 5. 2011 o 16,00 hod.  SVÄTÁ RODINKA
Tragikomédia od Gyorgyho Swajdu v podaní Divadelného súboru 
J. Palárika z Čadce.  Hra o konfliktných vzťahoch, o nedostatku 
lásky, porozumenia, vzájomnej úcty a pod. 
Vstupné 2,5€

12. 5. 2011 o 19,00 hod.  KONCERT BRATOV NEDVĚDOVCOV
Hudobný koncert Honzu Nedvěda a jeho brata Františka
Vstupné 12€

13. 5. 2011 o 19,00 hod.  
„NESLADÍM“
Divadelná komédia 
Radošinského naivného 
divadla
Vstupné: 12€

15. 5. 2011 o 14,00 hod. 
MAJÁLES PRE SENIOROV
Vstupné 5€ (v cene večera)

27. 5. 2011 o 19,00 hod.  KLAMÁRKA KATTY 
PREMIéRA novej hry  Divadelného súboru dospelých pri MKšS. 

PRIPRAVUJEME NA  JÚN 2011: 

1.6. 2011 o 16,00 hod.  na námestí mesta
Chodúľová show Divadla ERVE Maják Žilina – k MDD!

10. 6. 2011 o 16,00 hod. na námestí mesta
KOKTEIL POHODy – 11. ročník prehliadky umeleckých súborov 
MKšS
účinkujú: Asanka, Jedľovina, Jedľovinka, Nová Kysučanka, Babylon, 
Didero, DSD, Niagara, KaNeM, Gulya Kubaláková a pod.

25. 6. 2011 o 16,00 hod. na námestí
Súťaž amatérskych rockových hudobných skupín 
z Kysuckého Nového Mesta a okolia

o Kysuce vraj patria medzi rizikové 
oblasti, čo sa týka poistenia 
nehnuteľnosti proti povodiam. Je to 
pravda?
- Áno je  pravda, že Kysuce patria 
medzi rizikové oblasti v poistení 
nehnuteľností proti povodniam. 
o Ak áno, tak je to celý 
región dolných Kysúc, alebo 
len určité oblasti?
- Ak budeme brať do úvahy 
minuloročné povodne, tak 
môžeme hovoriť takmer 
o celom          regióne  
dolných Kysúc, aj 
keď tu neboli také 
rozsiahle škody ako 
na východnom,            
alebo západnom 
Slovensku. Aj napriek 
tomu, že počasie čoraz 
častejšie vyčíňa, čoho            
sme  svedkami platí, 
že záujem o poistenie 
stúpa najmä po väčšej 
prírodnej katastrofe.             
Práve mesiace máj až september sú z hľadiska 
škôd spôsobených počasím najrizikovejšie. 
Tu by som chcela poukázať na jeden fakt, 
že na poistení proti živlom Slováci ešte 
stále šetria. Možno sa spoliehajú na pomoc 
z fondov úradu vlády, vyššieho územného 
celku, obce, jednoducho od štátu. Je však 
aj druhá skupina obyvateľstva, ktorá síce 
majetok poistený má, ale neadekvátne k jeho 
hodnote.
o Ako v tejto súvislosti poisťuje Vaša 
poisťovňa?
- V zásade poistíme každú nehnuteľnosť. 
Ale v  prípade, že poistná udalosť vznikla 
povodňou, alebo záplavou, ktorá sa 
s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá 
predpokladať  – t.j. výskyt bol častejší ako 
jedenkrát za 5 rokov  pred dátumom vzniku 
poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená 
znížiť poistné plnenie.              
o Aké podmienky musí klient spĺňať, ak 
si chce dať poistiť nehnuteľnosť vo Vašej 
poisťovni proti všetkým pohromám?
- Okrem všetkých povinností stanovených 

právnymi predpismi tvoriacich právny 
poriadok Slovenskej republiky je poistník, 
resp. poistený povinný:
- umožniť poisťovni, alebo ňou 
povereným osobám posúdiť rozsah 

poistného rizika a vstup do poistených 
objektov
- odpovedať pravdivo na 
všetky písomné otázky 
poisťovne, ktoré sa týkajú 
dojednávaného poistenia

o Aké ponuky poistenia 
nehnuteľnosti viete 
ponúknuť? Doporučiť? 
- Komunálna poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group 
ponúka viacero možností. 
Ale všetko záleží od klienta, 
aké poistné riziká chce mať 
poistené. Ak by som mohla 
klientovi odporučiť, tak by 
to bolo minimálne už vyššie 
spomínané živelné riziko, tzv. 
ZDRUŽENý ŽIVEL – požiar, 
povodeň, vietor, zosuv, náraz, 
atmosférické zrážky. Ak je však 

klient ochotný si priplatiť, tak k združenému 
živlu by som doporučila ešte zodpovednosť 
z vlastníctva nehnuteľností, krádež, alebo 
lúpež, vandalizmus, nepriamy úder blesku, 
skrat elektromotorov s príkonom do 3000 W.       
o Aké sú cenové relácie?
- Pri poistení logicky platí, že čím je 
hodnota majetku vyššia, tým je vyššie aj 
poistné – cena. Táto sa odvíja od viacerých 
faktorov, hlavne od výšky poistnej sumy, 
rozsahu krytých rizík, výšky spoluúčasti 
a samozrejmosťou je, že ak konkrétny klient 
má u nás aj iné druhy poistenia /povinné 
zmluvné poistenie, havarijné poistenie, 
životné a úrazové poistenie, atď./ má veľmi 
výrazné zľavy pri poistení jeho majetku. Vždy 
je to individuálne, ale rádovo sa to pohybuje 
od cca 30 EUR a viac za jeden rok.
o Dostavujem rodinný domček v Hornom 
Vadičove, tak by som potreboval tiež      
informácie, či táto obec nie je riziková, 
čo sa týka poistenia proti povodniam. A 
ak áno, ako si mám dať dom poistiť, veď 
majetok si musím chrániť, zvlášť, keď 

staviam na hypotéku. Ďakujem za radu.
- Nedá sa jednoznačne povedať, či obec 
Horný Vadičov je, alebo nie je riziková 
proti povodniam. Nie každá časť bola 
v minulosti zasiahnutá povodňou. Budem 
predpokladať, že časť, kde klient stavia svoj 
nový domček nebola. Tu by som odporučila 
poistiť minimálne rozostavanú stavbu a po  
skolaudovaní poistiť už nový dom.
Záver
- Ak by som si mohla dovoliť dať odporúčanie. 
Nikdy si nehovorme: „Mne sa to nemôže 
stať“ – obľúbená veta tých, ktorí sa spoliehajú 
na „svoju šťastnú hviezdu“. Ibaže zákon 
schválnosti už nespočetne veľakrát dokázal 
pravý opak. Stalo sa to, čo nečakali a na čo 
neboli pripravení. „šťastná hviezda“ si iba na 
malú chvíľu dala prestávku a víchrica zničila 
strechu nového domu, voda z prasknutého 
radiátora zničila nábytok, podlahy, koberce.... 
Takýchto a podobných príbehov sú tisíce. 
Kým však pre tisíce z nás to bola iba drobná 
epizóda, pre iných to bola udalosť, s ktorou sa 
vyrovnávali celé roky. Pýtate sa, aký je rozdiel 
medzi jednými a druhými?  Jednoduchý.... 
Tí prví, mali svoj majetok poistený. Každý, 
kto vlastní nejaký majetok, má snahu nielen 
o jeho zveľadenie, ale aj o jeho ochranu 
a zachovanie. Naozaj sú situácie, ktorým sa 
nedá zabrániť /náhodné a nepredvídateľné/, 
no vhodným poistením je možné znížiť ich 
negatívny dopad. A preto, neodkladajme 
poistenie majetku na neskôr. 

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
Rubriku vedie: Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Komunálnej 
poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group v  Kysuckom Novom Meste.

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok, 
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod

                              
Daniela Pinčiarová

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93

pinciarova@kpas.sk
pinciarova@mail.t-com.sk

slavikovai@kpas.sk

www.kpas.sk

Pozvánka pre milovníkov kultúrnych podujatí



OBUV  JANEL

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

ZMENA ADRESY !

Obuv Ja
nel sa
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hovala na novú adresu
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 to

 na adresu
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op: w

ww.obuvjanel.sk

e-m
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obchod@obuvjanel.sk
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Ponúkame 
nové druhy 

jedál, 
osviežujúce 

šaláty 
a výborne 
chladené 
nápoje!

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

Potrebujete ubytovanie?

Prídite ku nám sledovať  Majstrovstvá sveta 
v hokeji a ochutnajte naše nové pokrmy.

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



Mgr. Radoslav Ježo je majiteľom úspešnej súkromnej jazykovej 
školy „LINQUA“, ktorá na kvalitnej profesionálnej úrovni 
zabezpečuje nielen výučbu cudzích jazykov, ale aj prekladateľské 
služby v  Kysuckom Novom Meste a  vlastne pre záujemcov 
z celého dolnokysuckého regiónu.
o Aká je aktuálna situácia vo Vašej inštitúcii?
- Nuž, blíži sa koniec školského roka a tak celkom logicky si študenti 
a žiaci chcú vylepšiť svoje známky, takže vo zvýšenej miere využívajú 
aj naše služby. Taktiež si k  nám chodia „cibriť“ svoje vedomosti 
vysokoškoláci, a potom aj bežní občania, ktorí sa zdokonaľujú, resp. 
chcú sa zdokonaliť v  jazykoch a  tiež podnikatelia, ktorí potrebujú 
znalosti jazykov pri svojom podnikateľskom pôsobení. 
o  Ktoré jazyky Vaša škola učí, resp. výučbu ktorých jazykov 
zabezpečujete?
- Anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a už aj ruský jazyk. Čo sa 
týka stupňa vyspelosti, zabezpečujeme všetky. 
o Aký je Váš názor na celkovú jazykovú zdatnosť našich žiakov?
- Mládež sa vo všeobecnosti nechce učiť, ale tiež treba kriticky 
povedať, že v  školách nie je dobrý spôsob učenia jazykov. Poviem 
otvorene, kritizovali sme výučbu jazykov za socializmu, ale musím 
s odstupom rokov a na vlastnej skúsenosti potvrdiť, že vtedy sa žiaci 
učili dôkladnejšie, viac sa opakovalo, samozrejme aj disciplína bola 
väčšia, čo sa zákonite odzrkadľovalo aj na príprave žiakov a študentov. 
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale štýl a  metódy výučby si jazykári 
volia sami, závisí to aj od ich postojov, záujmu a charizmy. Je to len 
a  len o  učiteľovi, ako dokáže zaujať, vzbudiť záujem, ak treba – aj 
trochu študenta „pritlačiť“. Najhorší je ľahostajný postoj – t.j. „odučiť 
si svoje, a keď žiaci nerozumejú – je to ich problém“. A takéto postoje 
sa mne osobne nikdy nepáčili, ale nechcem o tom polemizovať, ani 
rozdúchavať protinázory. Jednoducho, len som sa vyjadril.
o  Kedy sa podľa Vás dosahujú najlepšie výsledky vo výučbe 
jazykov?
- Ak sa chodí na kurz dlhodobo. Ponúkame niekoľko typov kurzov, 
napr. polročný – vtedy sa chodí 1x týždenne po 2 hodiny, alebo 
3-mesačný systém, kedy sa chodí 2x týždenne po 2 hodiny. Aj cenovo 
je naša jazyková škola ďaleko výhodnejšia oproti iným. 
o Čo sa vo Vašej praxi osvedčilo najviac?
- Viete čo, musím povedať, že individuálne hodiny. Skutočne sa to 
vypláca tomu, kto si výučbu takto objedná. Vyučujúci sa totiž naplno 
venuje výlučne jemu – čo sa zákonite odzrkadľuje v kvalite prípravy. 
Je to výhodné napr. pre podnikateľov, ktorí sa kvôli časovej tiesni 
potrebujú stretať vtedy, keď to vyhovuje im. Niekedy sa takto dohodnú 
dvaja, čo je potom zasa výhodnejšie aj po finančnej stránke. Ešte by 
som snáď trochu kriticky poukázal na fakt, že teraz je móda, aby učiteľ 
neprišiel o  miesto, že sa rekvalifikuje napríklad na výučbu jazyka. 
Rozhodne som presvedčený o tom, že takýto vyučujúci nemôže dobre 
naučiť jazyk, pretože venovať sa jazyku len v  rámci rekvalifikácie je 
strašne málo! Až žalostne málo! Takýto pedagóg má síce zabezpečené 
miesto, ale žiaci určite nedosiahnu taký stupeň znalosti jazyka, aký by 
dosiahli pri plne kvalifikovanom a kreatívnom jazykárovi. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„Kritizovali sme výučbu jazykov za socializmu, ale musím 
s  odstupom rokov a  na vlastnej skúsenosti potvrdiť, že vtedy sa 
žiaci učili dôkladnejšie, viac sa opakovalo, samozrejme aj disciplína 
bola väčšia, učiteľ prísnejšie trval na naučení látky, čo sa zákonite 
odzrkadlilo aj na vedomostiach žiakov a študentov, dnes v školách 
nie je dobrý spôsob učenia jazykov“,- hovorí Mgr. Radoslav Ježo.

Naučte sa cudzí jazyk 
a vo svete sa nestratíte.

ŠPECIÁLNA PONUKA!
Individuálna hodina len za 8 €/ 60 min. 

www.linqua.sk
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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!!!
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Kúpte si útulný byt uprostred kysuckých 
hôr – v dedinke medzi kopcami (POVINA).

Byty sú v novopostavenej 16-bytovke, 
dostupná občianska vybavenosť, každý byt 

má vlastné vykurovanie, veľkú kúpeľňu s 
vaňou a komoru, je výborne riešený a ak 

ste romantik, tak niet nad pohľad, keď máte 
na dotyk z Vášho balkóna – ihličnatý les, a 

to doslova... 

Neuveriteľná ponuka !

Volajte už teraz, niekoľko bytov je ešte stále voľných! 
0911 567 117


