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

KysucKé Nové Mesto 
bolo postihNuté 
vážNou ziMNou 
KalaMitou, 
Ktorá si vyžiadala 
MiMoriadNe 
opatreNia! ale 
Údržba Mesta 
NesKlaMala, str. 12.

Kysucký žurnál 
navštívil Špeciálnu 

základnú školu 
v Kysuckom Novom 

Meste. str.10.

Náčelník Mestskej polície 
v Kysuckom Novom Meste, 
mjr. ing. Ferdinand Kubišta, 
v aktuálnom rozhovore. str.5.

Ponúkame na predaj:
- palivá 
- uhlie, koks, kaly
- sypané materiály 
- drte, piesok, riečny štrk
- okrasné kamene 
- mramor, vápenec, andezit, žula

10%
 zľava pri väčšom

 odbere tovaru
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K solidárnosti treba dvoch – ten, čo dáva a ten, 
čo si to váži a vráti takéto spolucítenie 
v rámci svojich možností. Nielen „cicať“ 

zo spoločného a nič do spoločného hrnca, (systému), nedať.
v minulých dňoch, (týždňoch), bola na 
slovensku snehová kalamita, hlavne v 
severnej a východnej časti krajiny, čo 
znamenalo obrovské skomplikovanie 

bežného života občanov v mestách, ale 
najmä v obciach. a samozrejme, hlbšie 
načretie do rozpočtu, lebo dlhá zima, 

spojená so silným snežením a námrazami, 
automaticky vyžaduje oveľa dlhšiu údržbu 
komunikácií, neustále využívanie ťažkých 
mechanizmov na odpratávanie snehu a 

ľadu – a to znamená nové a nové výdavky 
samospráv, čo vyprázdňuje pokladnice 

najmä tých obcí, ktorých rozpočet je 
naozaj minimálny. preto si veľa práce 

vykonajú aj samotní občania, či už okolo 
svojich domov, ale pomáhajú aj v rámci 

obcí, či miest, ak je to potrebné. Je to 
normálne a ľudské chápanie situácie, že 

treba pomôcť... ale...? Je to ozaj tak? a tu 
znova narážame na problém, ktorý sme 
už v časopise viackrát rozoberali – a síce 

solidárnosť medzi občanmi, vzájomný súcit, 
spolupráca, chápanie sa. zaujali ma totiž 
rôzne informácie zo severu slovenska, z 

horných Kysúc a oravy, kde bola skutočne 
krutá zima, obrovské nánosy snehu, že 

ľudia si museli doslova robiť „uličky“, aby 
sa dostali k svojim domovom. ale pri 

verejnom odpratávaní následkov zimy sa 
akoby zázrakom (?) neobjavovali tí, ktorí 
by si aj mohli trochu ponaťahovať svaly 
– teda naši nezamestnaní občania, žijúci 
zo sociálnych dávok, ale čo je dôležitejšie 
– aspoň takto by trochu solidárne vrátili 
štátu aj oni niečo späť. Namiesto toho sa 
odpratávacích prác zúčastňovali hlavne 

ľudia, ktorí prichádzali unavení z pracovnej 
smeny, ale keďže im nebolo ľahostajné, 
že ich samospráva je zasypaná snehom, 

pustili sa do práce. už tu mala, podľa mňa, a 
nielen mňa, samospráva „stopnúť“ sociálne 
dávky: ak si ich nepôjdeš aspoň vtedy, keď 

je to potrebné, odrobiť. pričom celá táto 
aktivita v kalamitnej situácii mohla byť 

systémovo riadená z príslušných štátnych 
orgánov. veď, koľko doslova zdravých ľudí a 
v produktívnom veku, sedí v teple doma a 
nič nerobia! Na jednej strane si radi užívajú 

pomoc štátu, teda tých občanov, ktorí sa 
im na ich dávky daňami skladajú, ale na 

druhej strane ani prstom nepohnú, ak ich 
štát, teda aj tí druhí občania,  potrebujú. A 
o tomto je solidarita a solidárnosť. veľa 

o solidárnosti bohatých, resp. bohatších 
s chudobnými, resp. chudobnejšími, 

hovoria aj mnohí naši politici. Je to všetko v 
poriadku a som za! ale rovnako si myslím, že 
to neznamená, že dávať a platiť budú naozaj 
len tí bohatší a chudobnejší a neschopnejší 
budú doma len čakať so založenými rukami 

a prijímať podporu od nich vo forme 
rôznych sociálnych dávok. (áno od nich, 
pretože štát to sme my, všetci. ale štátnu 
pokladnicu plnia len tí, ktorí pracujú. toto 
hovorím na margo tých nezamestnaných, 

ktorí štát pokladajú za niečo abstraktné 
a používajú slovné zvraty: „veď štát mi 

pomôže“. pritom vo svojej obmedzenej 
hlave vôbec nevie pochopiť, kto sa skrýva 

za slovíčkom štát..., čo je žiaľ, niekedy až do 
plaču. tak len pre nich znovu zdôrazňujem, 
že štát, to sú štátne orgány, platené z daní 

občanov, ktorí pracujú, a tieto orgány práve 
z daní týchto pracujúcich občanov, môžu 
následne vyplácať sociálnu pomoc tým, 

ktorí nepracujú. snáď toto vysvetlenie už 
pochopia aj tí najväčší zabednenci.) aj 

preto, nezamestnaní, resp. chudobnejší 
občania, by mali byť solidárni voči tým, 

ktorí sa im 
skladajú na 
ich sociálne 

dávky. a 
nech sú 

akékoľvek 
malé, vždy 

sa vyplácajú 
z daní ľudí, 

ktorí pracujú. 
Kto dnes 
dostane, 

okrem 
nich, niečo 
zadarmo? 

Mnohí 
dlhodobo 

nezamestnaní si však myslia, že je 
povinnosťou štátu postarať sa o nich! pritom 

oni nie sú ochotní ani len dvihnúť lopatu a 
ísť pomôcť samospráve aspoň pár dní, keď 
to situácia naozaj vyžaduje, radšej sa budú 
skrývať a hľadieť cez okno... ako „myši pod 
chrastou...“, lebo pracovať je podľa nich asi 

urážka, alebo že by hanba? alebo, že by 
zbytočnosť? K solidárnosti treba dvoch – 

ten, čo dáva a ten, čo si to váži a vráti takéto 
spolucítenie v rámci svojich možností. 

Nielen „cicia“ zo spoločného, ale ničím do 
spoločného hrnca, (systému), ani neprispeje. 

potom je úplne prirodzené, že solidárnosť 
odmietajú bohatší, a hlavne pracujúci, ktorí 
by ju mali dávať, lebo nedostávajú za ňu ani 
obyčajné ľudské „ďakujem“. chudobnejšia 
vrstva si totiž myslí, že je to ich povinnosť. 

veď bohatší „na to“ predsa majú...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Každý si dnes uvedomuje potrebu učiť sa cudzí jazyk, 
ľudia dnes cestujú za prácou, na dovolenku a určite viete, že je 

príjemnejšie, ak sa viete dohovoriť. Naša jazyková škola vám  
ponúka jazykové vzdelávanie, ktoré prebieha v kurzoch, ale aj 

individuálne alebo vo dvojiciach. Novinkou je vyučovanie 
cez internet pre tých, ktorí sú časovo zaneprázdnení. robíme 

aj úradné preklady so zameraním na anglický a nemecký 
jazyk, takže, ak potrebujete preložiť vysvedčenie, rodný list 

alebo iný úradný doklad, vieme to zariadiť aj na počkanie a bez 
cenového navýšenia. sme najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou 

v tomto regióne aj preto, lebo ponúkame kvalitné a rýchle 
služby s cenovým zvýhodnením o 20-40% v porovnaní s 
konkurenciou. vyskúšajte naše služby a sami uvidíte, že to, 

čo ponúkame, tak naozaj aj je. už teraz sa tešíme na každého 
ďalšieho žiaka našej jazykovej školy.

MgR. RadosLav JeŽo, 
MaJiteľ JazyKoveJ šKoLy 

LiNQUa, hovoRí:
„Učte sa cUdzie JazyKy a 
vo svete sa NestRatíte.“

Navštívte nás v našej spoločnosti 
LiNQUa a vzdelávajte sa  

v cudzom jazyku.
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Už je skutočne najvyšší čas 
pripraviť si daňové priznanie 
a správne si vypočítať výšku 
daní, ktorú treba štátu do 
31.3.2012 zaplatiť. a kto je 
kompetentnejší na to, aby vám 
poradil, ako to urobiť správne, 
ak nie ekonomický poradca 
a účtovník? ing. daniela 
hrivíková, majiteľka kancelárie 
ekonomického účtovníctva 
MidaRo v Kysuckom Novom 
Meste je tu pre vás a poradí 
vám. 
o Pani inžinierka, na čo by 
nemal žiadny daňovník, 
najmä z radov živnostníkov 
a podnikateľov, zabudnúť? 
Ktoré sú tie najzákladnejšie 
pravidlá správneho 
vypočítavania dane? čo 
zarátavame, čo nie do 
daňového priznania, čo tam 
nesmie chýbať...?
-  Každý, kto dosiahol v zdaňovacom období, 
v kalendárnom roku 2011 zdaniteľné príjmy 
by mal vedieť, či je povinný podať daňové 
priznanie. daňové priznanie k dani z príjmov 
fyzických osôb je povinný podať  daňovník, ak 
za  zdaňovacie obdobie  dosiahol zdaniteľné 
príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka, t.j. za zdaňovacie 
obdobie roku 2011 presahujúce sumu 1779,65 
eura. daňové priznanie však je povinný podať aj 
daňovník, napríklad živnostník, ktorého príjmy 
síce nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazuje 
daňovú stratu. taktiež povinnosť podať daňové 
priznanie má aj daňovník, ktorému plynuli 
príjmy zo zdrojov v zahraničí, ak je rezidentom 
v našom štáte, tak je povinný podať v sr daňové 
priznanie z celosvetových príjmov... ide najmä 
o našich občanov s trvalým pobytom v sr, ktorí 
pracujú v zahraničí. daňovník môže mať rôzne 
druhy zdaniteľných príjmov, najčastejšie sú 
to príjmy zo závislej činnosti  a z podnikania. 
Menej časté sú zdaniteľné príjmy z prenájmu 
nehnuteľností, prípadne z predaja nehnuteľnosti, 
ak nejde o príjmy oslobodené od dane, ďalej 
príjmy z pozemkových spoločenstiev a iné. ak má 
daňovník len  príjmy  zo závislej činnosti v sr, t.j. 
z pracovného pomeru  alebo z dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
nemusí podať daňové priznanie, ale môže 
požiadať svojho posledného zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania, čo mal urobiť 
už najneskôr do 15.2.2012. ak to neurobil, je 
povinný si podať daňové priznanie,  ak presiahol 
uvedenú hranicu príjmu. Ďalej máme  príjmy, 
ktoré sa do daňového priznania neuvádzajú. 
sú to príjmy, ktoré nie sú predmetom dane /
napríklad podiely na zisku vyplácané osobám, 
ktoré sa podieľajú na základnom imaní/, alebo 
príjmy oslobodené od dane /napríklad príjmy 
z prenájmu nehnuteľnosti  podľa §-u 6 ods.3   sú 
oslobodené do  sumy 500,. eur/, alebo niektoré 
príjmy zdanené zrážkovou daňou podľa §-u 43 /
napríklad úroky z účtu v banke/, pri ktorých sa 
zrazená daň považuje už za vysporiadanú. Máme 
dva typy tlačív daňových priznaní pre fyzické 
osoby. typ a môže použiť daňovník, ktorý ma 
len príjmy zo závislej činnosti. Na všetky ostatné 
príjmy sa použije typ b /napríklad z podnikania, 
z prenájmu alebo  z predaja nehnuteľnosti, ak 
nejde o oslobodené príjmy a iné/. 
daňové priznanie môže podať aj daňovník, 
ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové 
priznanie, môže to urobiť v prípadoch, ak je to pre 
neho výhodné /napríklad, ak podaním daňového 
priznania mu budú vrátené zrazené preddavky na 
daň/. týka sa to daňovníkov, ktorí mali príjmy zo 
závislej činnosti nižšie ako 3559,3 eur, z ktorých 
bola zrazená preddavková daň  /ide napríklad 
o príjmy z brigádnickej činnosti u študentov/ 
alebo u dôchodcov, ak ich príjmy boli nižšie ako 
1779,65 eur.  podnikateľom, fyzickým osobám 
ako sú napríklad živnostníci, podnikatelia podľa 

osobitných predpisov t.j. 
lekári, daňoví poradcovia, 
audítori, advokáti, činnosť 
sprostredkovateľov zákon 
o daniach z príjmov 
umožňujeme pri splnení 
určitých podmienok 
vybrať si spôsob 
uplatnenia výdavkov 
a to buď spôsobom 
uplatnenia si  skutočných 
výdavkov podľa dokladov 
v účtovníctve alebo 
v daňovej evidencii alebo 
stanovenie výdavkov 
percentuálne a to vo 
výške 40% z príjmov, 
tzv. paušálne výdavky. 
pokiaľ fyzická osoba, 
podnikateľ sa rozhodne 
viesť účtovníctvo, či už 
dobrovoľne alebo jej to 
vyplýva z podmienok 
zákona, môže viesť 

jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. 
takúto možnosť nemajú podnikatelia, právnické 
osoby, obchodné spoločnosti, napríklad s.r.o., 
ktoré majú povinnosť viesť len podvojné 
účtovníctvo, kde sa výsledok hospodárenia 
zisťuje porovnaním výnosov a nákladov, 
z ktorého sa následne vychádza pri zisťovaní 
základu dane. v jednoduchom účtovníctve sa zistí 
čiastkový  základ dane  z podnikania z daňových 
príjmov a výdavkov. správne vypracovať daňové 
priznanie totiž vôbec nie je také jednoduché, 
už aj z dôvodu neustále meniacej sa legislatívy. 
Každý rok prináša množstvo zmien nielen 
v daňových zákonoch, ale aj v ďalších súvisiacich 
predpisoch a preto by som doporučovala 
daňovníkom navštíviť odborné firmy, ktoré sa 
denne venujú tejto problematike.
o čo ak firma, daňovník nestíha odovzdať 
priznanie a zaplatiť do 31.3.2012? Má iné 
možnosti?
- daňové priznania k dani z príjmov sa 
každoročne podávajú do konca marca. Keďže 
v tomto roku pripadá posledný marcový deň 
na sobotu, je možné daňové priznanie podať  
ešte aj v pondelok, 2. apríla a do tohto termínu 
aj daň zaplatiť. ak daňovník nestíha odovzdať 
priznanie do tejto lehoty má možnosť predĺžiť 
si lehotu na podanie daňového priznania o tri 
mesiace /t.j.  najneskôr do konca júna/  alebo, 
ak má príjmy zo zahraničia až do 6 mesiacov /t.j. 
do konca septembra/ a to podaním oznámenia 
daňovému úradu najneskôr  2. apríla. v oznámení 
sa neuvádzajú dôvody odkladu, ale musí sa 
uviesť, v ktorom mesiaci podá daňové priznanie 
a zaplatí daň. Formulár oznámenia si možno 
stiahnuť z internetovej stránky Finančného 
riaditeľstva.  daňové priznanie sa podáva na  
miestne príslušný daňový úrad osobne,  poštou, 
alebo  elektronicky. 
o aké sú sankcie, ak bez vysvetlenia, resp. 
udania dôvodu – daňovník si nesplní daňové 
povinnosti?
- pokuty za nepodanie daňového priznania 
v ustanovenej lehote sú stanovené v zmysle 
nového daňového poriadku, ktorý platí od 
1.1.2012, a to od 30 eur do 16000 eur. za 
neodvedenie dane v ustanovenej lehote alebo 
v ustanovenej výške vyrubí správca dane úrok 
z omeškania.
o vaša ekonomická kancelária poskytuje 
komplexné ekonomické a účtovné služby, 
vrátane poradenstva. ak si niekto vyberie 
vašu kanceláriu, čo mu garantujete a prečo 
by bolo dobré, aby si klienti vybrali, resp. 
vyskúšali práve vaše služby... 
- Naša firma úspešne pôsobí na trhu od roku 
1994 a poskytuje komplexné nasledovné služby: 
vedenie a spracovanie účtovníctva, spracovanie 
daní - daňové priznania, spracovanie miezd 
a personalistika, Účtovné a daňové poradenstvo, 
iné služby /napr. zakladanie spoločností, 
vypracovanie podnikateľských zámerov/, 

Kurzy účtovníctva, semináre  z oblastí daní 
a účtovníctva .
 Úzko spolupracujeme s audítorskými 
spoločnosťami a daňovými odborníkmi.
Klientami našej firmy sú Fo a po, pôsobiace na 
trhu v rozličných oblastiach, ako sú napríklad: 
obchod, výroba, doprava, stavebníctvo, 
zdravotníctvo, stravovanie, umelecká činnosť, 
remeselná a montážna činnosť.
 Firma poskytuje komplexné služby prispôsobené 
individuálnym podmienkam klienta podľa jeho 
požiadaviek pri rešpektovaní platnej daňovej a 
účtovnej legislatívy. 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. pri dlhoročnom pôsobení na trhu sa 
firma stretla s mnohými daňovými kontrolami 
a riešením rozličných problémov a sporných 
prípadov. zastupujeme klienta pri daňových 
kontrolách a znášame prípadne dôsledky. Naša 
firma má poistenie zodpovednosti za škody 
spôsobené pri práci účtovníkov. do dnešného 
dňa sme neboli nútení túto poistku využiť. 
Podrobnejšie o ponúkaných účtovných 
službách viď. na našej internetovej stránke 
www.midaro.sk. alebo nás osobne navštívte 
na našej adrese:
vajanského 865, Kysucké Nové Mesto, 
tel.041/4212609, mob.0907817558.
 Naša firma ponúka aj vzdelávanie 
prostredníctvom kurzov a seminárov, ide 
o: kurzy v oblasti účtovníctva, ekonomiky 
a miezd, kurzy prác na Pc, semináre 
v oblasti účtovníctva, daní, miezd 
a personalistiky. vzdelávanie formou kurzov 
má dlhoročnú tradíciu. zabezpečuje ho spolu 
s tímom spolupracovníkov (lektorov) odborný 
garant, ing. daniela hrivíková od r. 1994. 
Kurzy účtovníctva, ekonomickej a mzdovej 
problematiky sú organizované pravidelne 
pre úrady práce a pre verejnosť. ide o kurzy 
akreditované ministerstvom školstva. doteraz 
bolo vyškolených mnoho absolventov, z 
ktorých sa mnohí uplatnili na trhu práce. Po 
úspešnom absolvovaní kurzu a záverečných 
skúšok účastník obdrží certifikát o jeho 
absolvovaní platný v sR. Bližšie o činnosti 
vzdelávania viď. služby – kurzy a semináre. 
Lektori pôsobia dlhodobo v praxi a snažia 
sa odovzdať účastníkom kurzu i mnoho 
praktických rád a skúseností, o čom svedčí 
fakt, že mnohí absolventi kurzov úspešne 
pracujú ako ekonómovia a účtovníci.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Správne vypracovať daňové priznanie nie je vôbec jednoduché, pretože naša 
legislatíva sa neustále mení, čo každý rok prináša množstvo zmien v  daňových 
zákonoch a predpisoch, preto by ste nemali podceňovať radu a pomoc odborníkov.
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Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste si v tomto roku 
pripomína 21. výročie svojho vzniku. v  Kysuckom Žurnále 
ešte priestor nedostala, takže v  tomto čísle napravíme tento 
rest a ponúkame vám, vážení čitatelia, nasledujúci rozhovor. 
Podarilo sa nám pre rozhovor získať samotného náčelníka MsP 
v Kysuckom Novom Meste -  mjr. ing. Ferdinanda Kubištu. 
o Pán náčelník, ako by ste hodnotili - z vášho pohľadu – život v Kysuckom 
Novom Meste po stránke bezpečnostnej situácie? 
- bezpečnostnú situáciu v našom meste môžeme považovať za uspokojivú, 
i  keď je potrebné poukázať na množiace sa drobné krádeže, ktoré úmerne 
rastú s narastajúcou nezamestnanosťou. to isté možno povedať i o náraste   
drobnej majetkovej kriminality a pouličnom vandalizme.

o čo vám, ako polícii, spôsobuje najväčšie ťažkosti pri výkone práce?
- pri výkone práce sa príslušníci mestskej polície stretávajú s  nemalým 
množstvom problémov,   týkajúcich sa najmä: občianskeho spolunažívania 
v  rámci rodín – napr. otec -syn, manžel –manželka, atď.., susedských 
sporov, nerešpektovania dopravných značiek nedisciplinovanými vodičmi, 
aktuálneho problému s  vodičmi, ktorí nerešpektujú oznámenia o  nutnosti 
preparkovania svojich motorových vozidiel z dôvodu zimnej údržby a následne 
odvozu nahromadeného snehu pracovníkmi údržby mesta,  nedodržiavania 
nočného kľudu,  problémy s  túlavými psami, ktorých riešenie stojí mesto 
nemalé finančné prostriedky, nedisciplinovanosť majiteľov psov pri venčení /
neodstraňovanie exkrementov/, zneužívanie tiesňovej linky 159 falošnými   
volaniami,  nedodržiavanie verejného poriadku v  okolí objektov, kde sa 
konajú nočné diskotéky. 
o ako vás rešpektuje verejnosť? Uznáva vás, alebo sa nájdu aj takí, ktorí 
ignorujú vaše príkazy, prácu? ako potom proti nim konáte? sú u  vás 
prvoradé preventívne, alebo represívne opatrenia? 
- verejnosť v našom meste mestskú políciu rešpektuje, ale samozrejme nájdu 
sa aj výnimky, keď občania majú problémy s dodržiavaním zákonov. v týchto 
prípadoch konáme represívne, ale v  súlade so zákonom o  obecnej polícii 
č. 564/91 zb. v  platnom znení.   snažíme sa v  prvom rade pôsobiť formou 
prevencie, avšak aj občania si musia uvedomiť, že je potrebné dodržiavať 
všeobecne platné zákony a nariadenia.
o čo všetko mestská polícia na území mesta vykonáva? aká je vaša 
právomoc?
právomoc mestskej polície je vymedzená zákonom o  obecnej polícii č. 
564/91 zb. v platnom znení . Mestská polícia plní nasledovné úlohy v zmysle 
uvedeného zákona: zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri 
ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a 
zdravia, spolupôsobí   s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane 
majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred 
poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím, i s využitím ústrední, 
zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (strediská 
registrácie poplachov), dbá  o ochranu životného prostredia v meste, dbá 
o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva kontrolu 
plnenia všeobecne záväzných nariadení mesta, plní uznesenia mestského 
zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,  objasňuje priestupky, ak tak 
ustanovuje osobitný  predpis, prejednáva v blokovom konaní   priestupky 
ustanovené osobitným predpisom  a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho: 
a) z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz 
odbočovania, zákazu otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer 
obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, 
zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, 
b) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,   ktorou sa zakazuje zastavenie, 
státie a vjazd vozidiel, 
- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri 

plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta, plní úlohy 
na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 
ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky.  
o vaša práca sa dosť orientuje aj na preventívnu činnosť, či prácu s deťmi, 
prečo? Môžete aj niektoré akcie vymenovať?
- Mestská polícia venuje značnú pozornosť aj preventívnej činnosti a to najmä 
práci s  deťmi, pretože deti v    predškolskom a  školskom veku sú schopné 
osvojiť si správne návyky /napr. dopravná výchova, správanie na verejnosti 

a  pod./. taktiež 
pravidelne vykonáva 
na školách prednášky 
s  cieľom informovať 
mládež o práci mestskej 
polície a  o  tom, ako 
sa má každý občan 
zachovať v  niektorých 
prípadoch, napr. pri 
ničení zelene, rušení 
nočného kľudu, ako sa 
správať pri ohrození 
života, zdravia a  pod. 
Mestská  polícia na 
základe vypracovaného 
projektu prevencie 
kriminality zameranej 
na deti a  mládež 
zrealizovala   výtvarnú 
súťaž pre základné školy 
na území mesta, ktorá 
bola následne vyhodnotená a  víťazi tejto súťaže boli ohodnotení vecnými 
cenami. pre deti základných škôl sme poskytli i bezpečnostné prvky.
o aký je personálny stav Mestskej polície v  Kysuckom Novom Meste 
v súčasnosti, vyhovujú vám priestory? a aká je vybavenosť mestských 
policajtov?
- Na Mestskej polícii v Kysuckom Novom Meste v súčasnosti pracujú: náčelník 
mestskej polície, zástupca náčelníka mestskej polície, pracovník pre veci 
vnútorné  a  organizačné, štyria pracovníci strediska registrácie poplachov a 
dvanásť príslušníkov v priamom výkone. vybavenosť   príslušníkov mestskej 
polície je na štandardnej úrovni v zmysle zákona  o obecnej polícii č. 564/91 
zb. 
o ako dlho vy pracujete v  radoch mestskej polície, ako sa vám práca 
v  polícii páči, resp., čo vás vie najviac rozčúliť, že nad tým dlho 
rozmýšľate?
- v  radoch mestskej polície pracujem od roku 2000. práca mestskej polície 
je veľmi náročná, človek vždy nemôže vyhovieť všetkým požiadavkám 
spoluobčanov, preto by si mal každý uvedomiť, že je potrebné dodržiavať 
zákony a  nariadenia. Nie je možné, aby na dodržiavanie poriadku 
v  našom meste dohliadali len príslušníci   polície, tu je potrebná aj väčšia 
spolupráca zo strany občanov.  Najviac ma mrzí nedisciplinovanosť, napr. 
porušovanie nočného kľudu, nedodržiavanie dopravného značenia v meste, 
nedodržiavanie vzN č. 14/2008 o niektorých podmienkach držania psov na 
území mesta, či ľudská ľahostajnosť.   
o ak sa niekto chce stať jedným z vás, čo k tomu treba? 
- ak sa chce niekto stať príslušníkom Mestskej polície Kysucké Nové Mesto, 
treba splniť tieto podmienky: 

Mestskí policajti sa pri výkone svojej práce stretávajú s nedobrým spolunažívaním v rodinách, 
so susedskými spormi, riešia vlámačky a krádeže, nedisciplinovaných vodičov, ale aj 

netolerantných psíčkárov, ktorí nevedia po svojich miláčikoch upratať výkaly...

pokračovanie na 6. strane
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 - bezúhonnosť (nesmie mať záznam v registri trestov),
 - vek vyšší ako 21 rokov,
 - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii,
- odborná spôsobilosť (v súlade so zákonom sNr č. 564/1991   zb. o obecnej 
polícii v znení zmien a noviel). 
o s akými výsledkami, úspechmi práce sa môžete pochváliť za celú dobu 
existencie polície? Môžu mať aj občania mesta pocit, že Mestská polícia 
v Kysuckom Novom Meste im pomáha, chráni ich?
- Mestská polícia v  Kysuckom Novom Meste   sa venuje hlavne ochrane 
obyvateľov a  ich majetku, prevádzkuje   stredisko registrácie poplachov, 
čím v  značnej miere pôsobí na znižovanie páchania majetkovej trestnej 
činnosti /krádeže vlámaním/. Úspešne sme zaviedli kamerový systém, 
ktorý plánujeme ďalej rozširovať do ďalších častí mesta. tento kamerový 
systém taktiež značnou mierou prispieva k znižovaniu pouličnej kriminality, 
vandalizmu a  iných protispoločenských činností.   Naši príslušníci   zasahujú 
i pri záchrane ľudských životov a zdravia našich občanov. v prípade potreby 

zabezpečujeme   poskytnutie prvej pomoci   a  následne ďalšieho ošetrenia 
v zdravotníckom zariadení. za významnú považujem i činnosť, pri ktorej boli 
zadržaní viacerí páchatelia trestnej činnosti   /napr. krádeže vlámaním/. sme 
radi, že sa nám darí i pri preventívnej výchove našich detí a mládeže. taktiež 
sme zaviedli pochôdzkovú činnosť, aby naši občania mohli priamo osloviť 
príslušníkov mestskej polície a  tak chceme aj týmto spôsobom prispieť 
k dobrému výkonu našej činnosti. chceme, aby občania mesta Kysucké Nové 
Mesto mali pocit, že ich mestská polícia chráni a pomáha im, nakoľko činnosť 
mestskej polície sa zameriava hlavne na ich ochranu ako aj ochranu ich 
majetku. Na záver by som chcel poprosiť občanov nášho mesta, aby boli viac 
ostražití a bdelí, čím pomôžu príslušníkom mestskej polície zabezpečovať ich 
väčšiu bezpečnosť. sami policajti, hoc by ich bolo aj sto, to bez vašej pomoci, 
vážení občania, nedokážu. 

 spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

v decembri  2011 sa zišlo zhromaždenie delegátov  stavebného bytového 
družstva v Kysuckom Novom Meste. pracovné sedenie sa začalo hodnotením   
práce  za uplynulý rok,  bol  schválený rozpočet na rok 2012 a prednesené 
nové úlohy,  v ktorých sa hľadajú ďalšie možností rozvoja družstva. delegáti 
si vypočuli aj správu kontrolnej komisie. z hodnotiacej správy   predsedu 
predstavenstva vyzdvihnem len niektoré najdôležitejšie úlohy. celkovo sa sbd 
stará o 41 bytových domov, v ktorých je 1974 bytov. v roku 2007 sa začala obnova 
bytových domov   - komplexné zateplenie domov, zateplenie striech, generálne 
opravy balkónov, výmena plastových dverí a okien, a iné generálne opravy.  
vlani sa zateplili domy súpisných čísel :1025 na  ul.clementisovej, dom 1054 
na ul. dlhopoľského, dom 1023 na ul. clementisovej,  dom 958 na ul. Matice  
slovenskej, dom 1036 na ul. clementisovej, čiastočná obnova sa urobila na dome 
1023 ul. sládkovičova a na dome 951 na Nábrežnej ulici. určite  sú majitelia bytov 
spokojní a verím, že sa im lepšie  býva vo vynovených  domoch.  Je vidieť, že 
naše mesto vyrastá do krásy. Jeden činžiak je krajší ako druhy. radosť je  pozrieť, 
ako sa skrášlené domy rôznymi farbami vypínajú medzi ostatnými. z celkového 
počtu 41 bytových domov ostáva  7 domov neobnovených, z toho  4 domy už 
požiadali sbd o začatie vybavovania všetkých  potrebných podkladov. od roku 
2007 dodnes okrem výdavkov na bežné opravy  družstvo  preinvestovalo  4 500 
438, 30 €. Na finančnom krytí preinvestovaných nákladov sa podieľali :Štátny 
fond rozvoja bývania v sume 2 108 573 ,87 €,  banky v sume 1 280 833,45 €,  
poskytnuté nenávratné finančné prostriedky v sume 311 077,08  €  a finančné 
prostriedky z fondov domov v sume 799 951,90 €. v roku 2011 sa dokončila 
obnova aj administratívnej budovy družstva, čo znamená, že vedenie  družstva 
ušetrí finančné prostriedky za teplo. za prvý rok po obnove sa ušetrilo cca 35  %  
tepla na vykurovanie a zároveň centrála sbd dostala pekný vzhľad.
pravidlom sa stalo, že v júni členovia predstavenstva a riaditeľ družstva 
uskutočňujú domové schôdze. schôdze boli v  39 domoch. užívateľov bytov  
informovali o   výsledkoch hospodárenia na družstve, o stave  finančných 
prostriedkov na účte jednotlivých domov  a o prijatých nových smerniciach v 
roku 2011 na družstve. Jedna z dôležitých a neľahkých úloh pre vedenie družstva 
každoročne je riešenie tých, ktorí  neplatia  nájom za byty. za  minulý rok sa 
nedoplatky znížili o  69 368, 02 €. za dobre vykonanú prácu je potrebné sa vždy 
poďakovať. poďakovanie patrí za zodpovedný a odborný prístup k práci  celému 
vrcholovému vedeniu sbd v KNM, predstavenstvu, aj pracovníkom výkonného 
aparátu sbd, členom kontrolnej komisie a delegátom zhromaždenia. všetci 
prispeli k tomu, že družstvo dosahuje rok čo rok lepšie výsledky.

Mgr. Zita Véghová, delegátka  SBD KNM

(Ne)spravodlivosť a (ne)kvalita, ale najmä 
úplatnosť vo verejnom obstarávaní...?

sbd v Kysuckom Novom Meste je dobrým gazdom 
pre 41 bytových domov a 1974 bytov.

„Módou“, či pre niekoho výhodným zákonom (?) – neviem ako 
to nazvať, prepáčte vážení čitatelia, sú vyhlasované súťaže o ve-
rejnom zaobstarávaní. Možno na začiatku to malo opodstatnený 
dôvod, a aj myšlienka bola správna. ale tak, ako dokáže len človek 
všetko „dodrbkať“ a pokaziť, tak v tejto oblasti je to viac než jasné. 
ak niekto, resp. nejaká štátna, či samosprávna organizácia, vyhlási 
verejné obstarávanie – prihlási sa viac subjektov, ktorí svoje služby, 
či prácu ponúkajú. Namiesto toho, aby toto obstarávanie posu-
dzovali ľudia, ktorí danej brandži rozumejú, sú v nej odborníci, 
zriadi sa nejaká „umelá komisia“ – zložená častokrát z pseudo-
odborníkov, ktorých zaujíma jediné kritérium: byť najlacnejší, 
prípadne, ak ponúkne komisii ešte aj nejaké tie bonusy (ústupky – 
im do vrecka), má kandidát vyhraté. o tom, že vo veľa prípadoch je 
už dopredu jasné, kto súťaž vyhrá, nebudeme ani písať. Je to totiž 
existujúci a trestuhodný fakt. pýtam sa však, ako sa „odborníci“ 
dopracovali k tomu, že práve ten najlacnejší je aj najlepší? Ja viem, 
dnes sa veľa firiem a spoločností naučilo až priveľmi nadhod-

nocovať svoje služby, ale dá sa tomu predísť, ak podrobnejšie 
prehodnotia odborníci, čo sa za takouto cenou skrýva. Napísať 
sa dá do ponuky veľa..., ale podrobne, na osobnom pohovore s 
faktami rozobrať, prečo to tak je – by veľmi pomohlo. pokiaľ však v 
komisiách rozhodujú o víťazovi ľudia, ktorí ani len „šajnu“ nemajú 
o tom, čo sa skrýva za tou, či onou prácou, službami, tak potom 
výberové konanie vyhrajú vždy len tí najlacnejší, ale aj „dobrí“ vri-
ťolezcovia, ktorí „v tom“ vedia dobre behať. len, či to vzápätí dva 
až trikrát nepreplatíme? pretože ruka v ruke s nízkou cenou môže 
ísť aj nekvalita, poruchovosť, zastaralosť, opotrebovanosť, ale aj 
už nemodernosť poskytovaných služieb, či starý (preležaný) tovar 
(rozum, pohľad na prácu) – o tom snáď hovoriť netreba. tak – ako, 
najlacnejší poskytovateľ, alebo radšej o niečo drahší, ale kvalitný 
a zároveň trendový, chápajúci a pracujúci v duchu súčasných 
aktuálnych požiadavok doby? Je to už len na zdravom úsudku a 
nadčasovom zmýšľaní toho, kto rozhoduje...

- Alena JAŠŠOVÁ - 

Mgr. Janka JaNíčKovÁ 

0902 169 321
...vyskúšajte nás...

licenciovaná sestra v odbore 
detská sestra + ošetrovateľstvo,
radoľa, vadičovská cesta 377, 

e-mail: jankajanickova@gmail.com

ospravedlnenie čitateľom
ospravedlňujeme sa všetkým našim čitateľom, že v minulom čísle 
Kysuckého žurnálu sme nesprávne uviedli dátum predčasných 
parlamentných volieb, namiesto 10.3.2012, bolo zverejnené 12.3.2012. 
Naša chyba vznikla neúmyselne, žiaľ, aj u nás občas „zaharaší“ 
tlačiarenskému škriatkovi. Ďakujeme za pochopenie.

vedenie redakcie
Kysuckého Žurnálu
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Nakupujte a využívajte služby u predajcov a odborníkov 
s dlhoročnou skúsenosťou, dobrým menom a rozumnými cenami.

 

OBUV  JANEL 

belanského 6 
(pri papierníctve arveN)

Kysucké Nové Mesto

e-shop: www.obuvjanel.sk
e-mail: obchod@obuvjanel.sk
tel.: 0907/414 066

Jarná kolekcia už v predaji

- 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!

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

Potešte mamy, babky, partnerky 
na DEŇ MATIEK... voňavým darčekom...

sPRostRedKovaNie    PoisteNia

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
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vo vzduchu je 
21% kyslíka, 

v oXyLiFe 95%

              
     Vo vzduchu je 21% kyslíka, 

      v OXYLIFE 95% 
 
 
 
 
 
Oxygenoterapia – inhalácia 95% molekulárneho kyslíka 
Je určená všetkým tým, ktorí pociťujú fyzickú a psychickú únavu, 
 trpia alergiami, astmou, hypertenziou, cukrovkou, angínou, ischémiou,  
nespavosťou, atď. Ďalej pre fajčiarov, športovcov a študentov.  
 

POZOR AKCIA  Prvá inhalácia úplne zadarmo!!! 
 
Okysličenie pleti -  kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
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Naučte sa cudzí jazyk 
a vo svete sa nestratíte.

www.linqua.sk

Úradné preklady!

Jazykové kurzy – 
oveľa cenovo výhodnejšie 

ako u konkurencie!
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„starý pivovar u bociana“ 
v Kysuckom Novom Meste hostil 
zástupcov z Ministerstva dopravy 

sr  a vrcholových manažérov 
významných firiem a spoločností 

slovenska.

v Kysuckom Novom Meste bola 29. februára t.r. slávnostne ukončená a otvo-
rená veľmi užitočná stavba pre verejnosť: „Modernizácia trate žilina – Krásno 
nad Kysucou. tohto slávnostného aktu sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva 
dopravy sr, železníc sr a doprastavu, a.s. bratislava, spolu s ostatnými staviteľ-
skými firmami, za účasti vrcholových  manažérov. „Bolo nám cťou, že si vybrali 
práve  našu reštauráciu „starý pivovar u bociana“ a náš kolektív mohol pre 
takýchto vzácnych hostí zorganizovať slávnostný raut  a tým aj  prezentovať 
naše priestory, dobrú kuchyňu a  služby personálu, čo je iste tou najlepšou 
vizitkou a reklamou aj pre ďalších, aby vyskúšali naše služby. tejto príleži-
tosti sme sa veľmi potešili, pretože sa nestáva každý deň, ale o to viac nás 
zaväzuje, aby sme naše služby, ponuku jedál a priestory neustále skvalitňo-
vali“,- hovorí ing. Mária srncová, konateľka spoločnosti (na snímke vľavo).

foto: Gabo Muška 

www.ubociana.sk

Miloš K. z  Budatínskej Lehoty sa rozhodol zmeniť 
svoj výzor – a tým aj zrejme –  životný štýl. Požiadal 
o pomoc Rs fitclub – Jožka Rieckeho, aby mu v tom 
pomohol. a  on, keďže je v  tomto smere nielen 
skúseným trénerom, ale už viacročným úspešným 
slovenským reprezentantom v  kulturistike, sa na 
takúto podporu, pomoc a  spoluprácu podujal. 
Fotografie dokumentujú – ako Miloš vyzeral predtým 
– ako sa zveril do rúk odborníka a  o  3 mesiace po 
tréningoch a  upravení stravy. Uveďme však aj pár 
faktov:
situácia pred:
1. september 2011: váha 105 kg,  obvody: hruď – 116 cm, 
pás – 105 cm, boky – 108 cm, stehná – 67 cm, ruky – 44,5 
cm,  tuk v % - 24, bMi  31,5
situácia po 3 mesačnom zverení sa do rúk odborníka:
1. december 2011:  váha 80,3 kg, obvody: hruď – 103 cm, 
pás – 87 cm, boky – 97 cm, stehná – 59 cm, ruky – 39 cm, 
tuk v % - 10,1, bMi  24,2
Miloš schudol 17 kg tuku!
opýtali sme sa aj jeho, prečo sa ku chudnutiu 
a  formovaniu postavy podujal, v  čom bola hlavná 
motivácia?
hovorí Miloš K., Budatínska Lehota:
- pretože som nebol spokojný s tým, ako som vyzeral a 
práve preto som sa rozhodol pre zmenu. a  prečo som 
si vybral posilňovňu rs fitclub? lebo táto posilňovňa 
má aj podľa hodnotenia iných cvičencov, a  k  tomu sa 

prikláňam aj ja, najkvalitnejšie vybavenie a poskytuje najlepšie služby 
svojho charakteru v Kysuckom Novom Meste.
o cvičenie si mal pravdepodobne rozdelené, že?
- áno, trénoval som štyri krát do týždňa . Kardio som mal 10 min pred 
tréningom a 25 po. pri každom cviku som mal štyri série po 25,20,15,12 
opakovaní s minútovými pauzami. partie som mal rozdelené: 
pondelok- hrudník, biceps, utorok  -stehná, lýtka, streda –oddych, 
štvrtok    -chrbát, zadné ramená, piatok – oddych, sobota -ramená , 
triceps, nedeľa –oddych.
o ako vyzeralo tvoje stravovanie?
- 5:00- proteín, ovsené vločky s  mliekom, 8:00- tuniak a celozrnné 
pečivo, 11:00- kuracie prsia s ryžou, 13:00- kuracie prsia s ryžou hodinu 
a pol pred tréningom, 16:30- proteín po tréningu, 18:00- kuracie 
prsia s ryžou, 20:30- proteín, 21:30- tvaroh, 1:30- proteín. tesne pred 
tréningom a počas som si dával aminokyseliny.
o si spokojný s tým, ako sa ti podarilo rozumne schudnúť?
- s výsledkom som bol veľmi spokojný . podarilo sa mi dosiahnuť 
môj cieľ. Naozaj úprimne a zodpovedne doporučujem aj iným, ktorí 
sa rozhodnú schudnúť, aby to robili vždy pod dohľadom odborníka. 
bude to mať určite svoj efekt. a aj odborníka si treba vybrať, ja som si 
vybral – Jozefa rieckeho, a urobil som naozaj dobre.

pýtala sa: Alena Jaššová
 foto: RS fitclub

blíži sa leto, určite chcete schudnúť do plaviek. robte to však pod 
dohľadom odborníka. Napríklad v Kysuckom Novom Meste u Jozefa 

rieckeho, slovenského reprezentanta v kulturistike a skúseného trénera.
Pred... Po...

ú

Nedarí sa Vám schudnúť???
Chcete sa cítiť fajn, ale neviete ako???

Nebavia Vás cvičebné programy, ktoré nezaberajú???

Tak potom neváhajte a kontaktujte jediného
profesionálneho trénera V Kys. N. Meste,

ktorý Vás nasmeruje na správnu cestu.
Cenovodostupné tréningy pripravené len pre Vás.

Jozef Riecky - osobný tréner

vicemajster v kulturistike

0915 913 744

www.rsfitclub.sk
3. miesto na M-SR 2008, 2. miesto na M-SR 2011



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 10

Bola som veľmi 
prekvapená 
nesmiernou aktivitou, 
nápadmi a dobrou 
náladou, ktorú som 
uvidela na osobnej 
návšteve v špeciálnej 
základnej škole 
v Kysuckom Novom 
Meste. zaujať 
a podchytiť k aktivite 
a spolupráci deti 
so zdravotným 
postihnutím je určite 
náročnejšie a viac 
oceneniahodné ako 
viesť k takejto činnosti 
deti zdravé. vyžaduje 
si to nesmiernu 

trpezlivosť, obetavosť, bohatú fantáziu, ale aj odborné znalosti 
a ľudskú empatiu – chápať takéto deti, spolucítiť s nimi 
a zároveň ich akceptovať ako keby na tom boli rovnako ako 
zdravé deti. Pritom, ak sa takéto deti, žiaci, dopracujú k pekným 
výsledkom a úspechom, je za tým veľmi veľa vyčerpávajúcej 
práce pedagóga, pomoc rodiča, ale aj húževnatosť dieťaťa, 
školáka, ktorý – ak je správne odborne podchytený, naozaj 
dokáže podať slušné výkony. Nemýlim sa, pani riaditeľka? to 
je už otázka pre Mgr. oľgu anteckú – riaditeľku tejto inštitúcie 
v Kysuckom Novom Meste.
- Možno s vami iba súhlasiť. Čo je v našej práci veľmi dôležité je to, že deti 
musia zažiť úspech! v našej špeciálnej škole máme k žiakom individuálny 
prístup a aj menej učiva oproti bežným školám. deti sú častejšie pochválené. 
pretože je potrebné, aby získali častokrát veľmi ponížené, alebo úplne 
stratené sebavedomie. Či už od okolia, alebo aj z rodiny. učíme našich 
žiakov, aby si vedeli povedať svoj názor k nejakému problému, ktorý 
vytypujeme, alebo ktorý trápi ich. viete, niektorí rodičia akoby sa báli, alebo 
hanbili zveriť svoje dieťa do našej 
školy, boja sa predsudkov, hanbia sa 
pred susedmi, atď... tu si treba však 
uvedomiť, že takéto nepodstatné 
veci treba potlačiť do úzadia, ak ide 
o moje dieťa, jeho vývoj a napokon 
zapojenie sa do bežného života, keď 
sa stane dospelým. tu nepomôžu 
žiadne fámy, falošné ilúzie. treba fakty 
o zdraví dieťaťa brať zodpovedne 
a pragmaticky a netrápiť dieťa v bežnej 
základnej škole. Naši pedagógovia sú 
vzdelaní pre prácu s deťmi zdravotne 
postihnutými, a teda aj naša práca je 
potom inak odborne tomu dieťaťu 
podávaná – ako v bežnej škole. tým 
samozrejme nechcem znižovať úroveň 
bežných základných škôl, len chcem 
zdôrazniť rozdiel, a to, čo je lepšie pre 
dieťa.
o zrejme však musíte aj viac 
spolupracovať s rodičmi. aká je 
táto spolupráca?
- viete, aj toto je individuálne. Máme 
rodičov, ktorí našu prácu berú ako samozrejmosť, nemajú pocit, žeby sme 
niečo špeciálne a naviac pre ich deti robili, ale máme rodičov, ktorí nám 
všemožne pomáhajú a radia sa s nami, ako dieťaťu pomôcť, čo vylepšiť aj 

v samotnej škole, aby nám s nimi uľahčili prácu – a mnoho rodičov nám 
príde aj úprimne poďakovať, najmä keď vidia, že to ich dieťa po dosiahnutí 
nejakého úspechu je veselé, šťastné, sebavedomé. vtedy sami chápu, že 
naša škola je pre ich potomka lepšia, ako trápiť ho v škole so zdravými deťmi, 
ktoré – povedzme si otvorene – vedia byť veľakrát veľmi kruté voči psychicky 
slabším rovesníkom a práve tam vzniká zárodok úpadku sebavedomia 
postihnutých detí. 

o vraj máte veľmi vydarenú spoluprácu najmä s rodičmi 
autistických žiakov...?
- Naozaj je výborná a touto cestou im chcem poďakovať, napríklad mamičky 
nám ušili pre žiakov šaty na kultúrne podujatia, mnohí rodičia nám 
pomáhajú pri organizovaní rôznych kultúrnych a športových podujatí počas 
celého roka. 
v špeciálnej základnej škole v Kysuckom Novom Meste sa vyučujú, ako 
sme sa dozvedeli, deti s najslabším mentálnym postihom, so stredným 
a najťažším. Ďalej autysti a deti s kombinovaným postihnutím, 
telesným a vozíčkari. spoločným označením pre ne je názov: žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. stupeň postihnutia 
samozrejme určí odborník, psychologické vyšetrenie a podľa toho je 
žiak zaradený do školy. táto špeciálna škola je školským zariadením 

pre celé dolné Kysuce, jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad 
v Žiline. Je to štátne zariadenie.  deťom z okolitých obcí, ktoré do školy 
dochádzajú, resp. ich musia doviezť rodičia, je preplatené cestovné 
(dopravné). v tomto školskom roku školu navštevuje 65 žiakov. 

„ak zdravotne postihnuté dieťa zažije úspech, 
vracia sa mu sebavedomie a radosť zo života, 

práve preto sa o to v našej škole snažíme“, 
- hovorí Mgr. oľga antecká, riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Kysuckom Novom Meste.

(pokračovanie na strane 11.)
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samozrejme učiť a pôsobiť tu môžu len tí pedagógovia, ktorí majú 
ukončené požadované vzdelanie – špeciálnu pedagogiku. Riaditeľka 
– Mgr. oľga antecká tu pracuje od absolvovania vysokoškolského 
vzdelania, od roku 1992. Pôsobila aj ako zástupkyňa školy a v roku 
2008 sa stala riaditeľkou. 
o vždy ste chceli robiť takúto prácu?
- áno, naozaj ma takáto práca baví, napĺňa ma, keď vidím vďačnosť 
v očiach detí, ale aj rodičov, lebo práve takéto deti vedia ukázať skutočnú 
a nefalšovanú radosť zo života, vedia úprimne ľúbiť a tešiť sa z každej 
maličkosti. skrátka, vedia byť vďačné. práve pre toto ma moja práca napĺňa 
a som rada, že ju môžem robiť. Navyše je veľmi kreatívna. záleží len na 
samotnom pedagógovi, ako dieťa, žiaka, zaujme, ako urobiť vyučovanie 
pútavé a hravé. 

o čo nemáte rada – ako človek?
- Nemám rada a doslova neznášam konfliktné situácie a stavy napätia medzi 
ľuďmi, resp. v kolektíve. to mi uberá sily pre riešenie dôležitých vecí. aj preto, 
odkedy som riaditeľkou, snažila som sa zmeniť niektoré direktívne praktiky, 
avšak - aj demokratické vyjadrenie svojich názorov musí mať svoje pravidlá 
a mantinely, inak by sme všetci len viac rozprávali a menej konali. ale na 
druhej strane – treba sa naučiť rešpektovať dohodnuté kritériá a zásady, 
rešpektovať sa navzájom ako kolegovia a ľudia, a myslím, že potom sa dá 
všetko celkom dobre zvládnuť. dôležitá je aj vzájomná kolegiálna podpora, 
súdržnosť, úcta a dobrý vzťah k rodičom a žiakom a potom môže škola 
naozaj celkom slušne fungovať a jej prosperita slúži najmä tým, pre ktorých 
je založená – pre deti so zdravotným postihnutím. 
o Pani riaditeľka, vy ste začali práve vďaka tomu, že sa zmenil 
štýl práce vo vašej škole, prístup k vyučujúcim, takú nejakú 
novú etapu života v špeciálnej základnej škole v Kysuckom 
Novom Meste. Nemýlim sa?
- asi máte pravdu, riadim sa krédom, že kolegov treba vypočuť, každý má 
predsa aj svoje osobné problémy, zároveň to však nesmie mať vplyv na ich 
výkon a chod inštitúcie. ale, keď človek vie, že ten druhý sa o neho zaujíma, 
že mu nie je ľahostajný, určite sa mu potom prekonávajú ľahšie aj jeho 
problémy, čo celkom prirodzene súvisí aj s jeho výkonom v práci. zmenili 
sme si napríklad aj výzor našej školy. Je tu oveľa farebnejšie, máme viac 
výzdoby. pôsobí to uvoľnenejšie, útulnejšie, stráca sa tým predchádzajúca 
prísnosť a akási neosobnosť z bielej steny. ak chcem dobre fungovať, musím 
sa aj v prostredí dobre cítiť. Naše farebnejšie prostredie veľmi pozitívne 
prijali aj kolegovia. 
o Pani riaditeľka, od vášho vstupu do funkcie škola prešla aj 
rôznymi úpravami, rekonštrukciami. Keďže o vás a vašej práci 
verejnosť na dolných Kysuciach nemá veľa informácií, iste ich aj 
toto bude zaujímať, kde sa vzdelávajú ich deti...
- No, vymenili sme napríklad výmenníkovú (odovzdávaciu) stanicu, okná, 
radiátory, dvere, lavice, dokupujeme neustále potrebné vyučovacie 
pomôcky. skultúrnili sme celkovo celý interiér, bezbariérový prístup je 
samozrejmosťou.
o vašou pýchou je vraj „keramická dielňa“. o čo ide?
- v roku 2011 sme sa zapojili do projektu MŠsr – „vzdelávanie pre všetkých“, 
a tu sme na túto aktivitu získali potrebné peniaze. cieľom v tejto keramickej 
dielni je získavať a naučiť žiakov pracovným zručnostiam. žiaci si tu cibria 
talent, zručnosť, fantáziu a cit pri práci s hlinou. pracujú fakt s nadšením. Je 
to akási príprava pre ich budúce zamestnania.
o ale ste veľmi úspešní – ako škola – aj v ďalšom projekte 
„zelená škola“, o čo ide tu, pani riaditeľka?
- ide tu o to, že naši žiaci sa formou, im prijateľnou, učia šetrnosti, ďalej, 
ako robiť separovaný odpad, ako chrániť našu prírodu a životné prostredie, 
v ktorom žijú. vďaka výborným výsledkom sme získali tzv. vlajku zelenej 

školy. a vďaka nej sa naša škola stáva členom celosvetovej siete ecoschools. 
verte, že nie je ľahké získať a obhájiť takúto vlajku, pretože tomu predchádza 
splnenie mnohých úloh a aktivít. Našou prvoradou úlohou v tomto smere je 
žiakov vychovávať a viesť k tomu, ako zachovať život na zemi. 
o vaša škola je však naozaj nesmierne aktívna a doslova hmýri 
tvorivými a zaujímavými nápadmi, ako napr. „Kysucký jarmok 
hier“ – čo to je?
- od môjho nástupu organizujem toto regionálne podujatie pre žiakov 
špeciálnych škôl v žilinskom kraji. tu mi išlo hlavne o to, aby sme sa konečne 
ako škola, naše školské zariadenie, verejne prezentovali s našou prácou 
a výsledkami a myslím, že tento zámer vyšiel a bol verejnosťou veľmi dobre 
prijatý. 
o špeciálna základná škola sa môže pochváliť aj vlastným 
časopisom „štvorlístok“, ktorý začal vychádzať v roku 2009 
a jeho hlavnou iniciátorkou ste boli práve vy, pani riaditeľka. 
Prečo?
- lebo vždy ma lákala aj takáto forma prezentácie našej práce. takto sa 
dozvedia rodičia, inštitúcie, ale aj ďalší občania o tom, čo vlastne v Špeciálnej 
škole robíme, v čom je naša práca zložitejšia, o čom je, prečo by malo dieťa 
byť v našej škole, ak to psychológ odporučil, ale aj aké sú naše plány do 
budúcna, resp. kto našej škole pomáha a podporuje ju. 
Musím len podporiť tieto slová, lebo po prelistovaní niektorých 
čísiel časopisu – som bola ako profesionálna žurnalistka – milo 
prekvapená obsahom materiálov, formou ich spracovania, zistila som, 
že špeciálna škola v Kysuckom Novom Meste je naozaj nesmierne 
vynachádzavá v poriadaní rôznych akcií, do ktorých zapája aj rodičov 
svojich žiakov, organizuje odborné semináre pre učiteľov. Naozaj 
príjemná aktivita – tvorba takéhoto časopisu pre školu! škola má tiež 
veľmi dobrý vzťah a spoluprácu s vedením Kysuckého Nového Mesta, 
s primátorom hartelom, viceprimátorkou svrčkovou, ale aj so šéfom 
kultúry – Jurajom čierňavom, s ÚdRŽBoU mesta – Mgr. Jakubcovou, 
poslanci Mičian a Macášek sa v minulosti o školu zaujímali s tým, ako 
môžu pomôcť. dúfajme, že to tak bude aj naďalej a že pomoc škole 
neodmietnu ani ďalší vplyvní ľudia. Pretože pracovať so zdravotne 
postihnutými žiakmi, učiť ich a pripravovať na život, je ďaleko 
náročnejšie, ako vyučovať v bežnej škole bežný štandard žiakov, a tak 
je naozaj každá pomoc vítaná.
o aké je uplatnenie vašich absolventov?
- samozrejme to záleží od „variantov ochorenia“ – a,b,c – ako sme na 
začiatku rozhovoru hovorili, slabší postih, stredný, najťažší postih. Naši žiaci 
sa učia všetko ako v bežných školách, ale učiva je menej a je prispôsobené 
postihnutiu. taktiež ich neučíme cudzie jazyky. profilové predmety sú 
slovenský jazyk, Matematika a pracovné vyučovanie. Naši žiaci po skončení 
9. ročníka pokračujú na odborné učilištia, kde sa vyučia remeslu, aby vedeli 
potom v živote samostatne fungovať. to hovoríme o slabom postihu – 
variant a. stredne postihnutí žiaci pokračujú na odborné učilištia a do 
praktických škôl a c varianty – najťažší postih – ten ďalej nepokračuje, 
mentálne, žiaľ, na to nemajú. o vysokej škole nemôžu uvažovať ani pri 
variante a, teda slabom postihu.
o a slová na záver – pani riaditeľka?
- dúfam, že v našej škole sme zohratý kolektív, ktorý odovzdáva všetko čo vie 
žiakom, ktorých nám rodičia zverili. Mám svoju prácu rada a chcem chodiť 
do školy s radosťou a chuťou. dúfam, že takéto prostredie som od môjho 
nástupu vytvorila a že to cítia aj kolegovia. a som rada, že tvoríme dobrý tím, 
aj s rodičmi. verím, že naďalej budeme v škole žiť pestrým životom, aby sme 
žiakov aj niečo užitočné naučili, 
ale aj, aby sme im ukázali iné 
stránky života. aj ich rodičom. 
práca s ľuďmi je veľmi náročná, 
s deťmi o to viac, a keď ide 
o postihnuté deti, tam treba zo 
seba odovzdať oveľa väčší kus 
srdca, ako pri zdravých deťoch.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška     

adresa: 
Špeciálna základná škola, 

lipová 622, 
02401 Kysucké Nové Mesto 

telefón: 
041/421 2958, 041/421 2072 

Mobil: 
0911 847 005 

Fax: 
041/438 6872 

e-mail: 
szs.knmesto@gmail.com
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pred kúpou, resp. zaobstaraním si mačiatka, je potrebné najprv zvážiť  
priestorové možnosti v byte. Malá mačička je veľmi hravá a spočiatku bude 
loziť úplne všade. bude reagovať na všetky podnety z okolia a od nás, preto 
je vhodné zabezpečiť zariadenie bytu, dvere, okná a nábytok alebo izbové 
rastliny pred ničením mačkou. akonáhle sa mačička v byte udomácni a je jej 
poskytnuté vhodné krmivo, miesto na kŕmenie, odpočinok, hru, toaletu, sú s 
ňou minimálne starosti. takže, pri kúpe mačiatka myslíme aj na zaobstaranie 
misiek na krmivo a vodu, útulný pelech, škrabadlo, ktoré uchráni nábytok 
pred mačacími pazúrikmi, mačaciu toaletu s kvalitnou podstielkou, prípadne 
hygienické potreby určené na starostlivosť o srsť. ak sa bude mačka pohy-
bovať voľne po väčšom byte, je vhodné zo začiatku rozmiestnenie  viacerých 
toaliet. Mačka je dostatočne inteligentná a za veľmi krátky čas sa ich naučí 
používať. výber plemena mačičky nechávam na voľbe majiteľky. Čistokrv-
né plemená sú síce atraktívnejšie, pekne sfarbené, či už dlhosrsté alebo 
bezsrsté- vhodné pre alergikov, s typickou povahou pre dané plemeno, ale 
od toho sa odvíja aj cena mačiatka a vyššie nároky napr. na starostlivosť. ale 
aj mačka- kríženec vie byť milá, hravá, nenáročná a vďačná majiteľovi za sta-
rostlivosť, lásku a pohladenie. pri starostlivosti o mačku netreba zabúdať na 
kvalitné granulované krmivo a stály prísun čerstvej pitnej vody. zo zdravot-
ného hľadiska je dôležité pravidelné ošetrenie proti vnútorným a vonkajším 
parazitom. vhodná je preventívna prehliadka mačiatka čím skôr po prinesení 
do nového domova. veterinár mačičku vyšetrí a vylúči možné riziko parazi-
tárnych, infekčných, prípadne plesňových ochorení zvieratka a tým chráni 
zdravie človeka. zdôrazňujem potrebu tohto prvého vyšetrenia najmä, ak 
ide mačička do domácnosti, kde sú deti, alebo, ak je mačička prichýlená z 
ulice. u týchto jedincov je najvyššie riziko prenosu ochorení. pokiaľ je mačka 
zdravá a ošetrená proti parazitom, je možné ju dať zaočkovať proti mačacím 
infekčným ochoreniam a samozrejme aj besnote. v období dospievania 
mačky/ kocúra je vhodné spomenúť potrebu sterilizácie alebo kastrácie. 

ide o bežný chirurgický zákrok, 
ktorý zjednodušuje život s mačkou 
v jednej domácnosti a odstraňuje 
nežiaduce správanie. Čo sa týka 
hygieny v byte, kde mačička žije, je 
najmä dôležitá čistota misiek na kr-
mivo a vodu a miesta na odpočinok 
mačky. vhodné je používanie ľahko 
čistiteľných povrchov a materiálov, s 
ktorými mačka prichádza do styku. 
samozrejmosťou je pravidelné 
čistenie mačacieho Wc niekoľkokrát 
denne, umývanie a dezinfekcia celej 
toalety niekoľkokrát týždenne a 
dodržiavanie osobnej hygieny vždy 
po manipulácii s mačacou toaletou. 

zimná nádielka 
v roku 2012 
prišla vo veľkom 
štýle.  vzhľadom 
na pretrváva-
júce intenzív-
ne sneženie  
vyhlásilo Mesto 
Kysucké Nové 
Mesto dňa 16. 
februára 2012 
o 09,00 hod. 
„MiMoriadNu 
situáciu“. 

zasadla krízová 
rada, na ktorej sa rozhodlo o opatreniach, 
ktoré budú spočívať v sprístupnení mestských 
komunikácií na záchranu života, zdravia, alebo 
majetku a zabezpečenie zásobovania. oslovili 

sme miestnych podnikateľov, ktorí za krátky čas 
zabezpečili potrebnú techniku (veľké kolesové 
nakladače, nákladné automobily ) a nastalo 
odstraňovanie následkov snehovej kalamity. 
situácia bola náročná, naša organizácia nonstop 
zabezpečovala odhŕňanie snehu všetkými vlast-
nými mechanizmami. boli nasadené 3 traktory, 
ktoré sprejazdňovali mestské komunikácie  a 
2 malé nakladače (uNc  060 a locust), ktoré 
odstraňovali sneh z chodníkov. Keď sneženie pre-
stalo, bolo potrebné zľadovatený povrch posypať 
a  traktory sme vymenili za sypač. dodávateľské 
firmy vyvážali sneh z najkritickejších úsekov, kde 
už nebolo možné sneh pluhovaním nahrnúť a 
vozovka bola natoľko zúžená, že zabraňovala bez-
pečnému prejazdu automobilov a chodcov. bolo 

potrebné sprejazdniť úseky prudkého 
stúpania na podstráni, mestskej časti bu-
datínska lehota a v oškerde – k družstvu. 
Keďže sneženie neutíchalo, kritické miesta 
začali byť aj na sídliskách, problematické 
bolo aj parkovanie. aj v centre mesta, na 
ul. belanského, hviezdoslavova, 1.mája, 
Námestí, ul. benkovej boli mantinely .... 
skrátka sneh bol všade a začal sa vyvážať 
aj z týchto miest. uvedenú činnosť vyko-
návali hlavne dodávateľské mechanizmy, 
bolo k dispozícii 8 veľkých kolesových 
nakladačov a 9 nákladných automobi-
lov. po troch dňoch hustého sneženia, 
keď sa situácia ako tak znormalizovala a 
najfrekventovanejšie úseky boli zabezpečené, 
sme počas víkendových dní mohli pristúpiť k 
dokončovacím prácam. vyvážal sa sneh medzi 
garážami v dolnom aj hornom meste, rozširovali 
sa vozovky, upravovali mantinely na križovatkách, 
aby bola zabezpečená viditeľnosť, sprístupňovali 
sa parkovacie miesta. v spolupráci s mestskou 
políciou a občanmi, ktorí boli ochotní dať nabok 
svoje autá, sa umožnilo mechanizmom odhrnúť a 
na potrebných miestach vyviesť sneh z parkovísk. 
Na základe zlepšenia počasia Mesto Kysucké 
Nové Mesto v pondelok, 20.februára 2012 o 08,00 
hod., odvolalo mimoriadnu situáciu. zvýšené 
finančné náklady, ktoré vznikli počas mimoriad-
nej situácie si Mesto Kysucké Nové Mesto bude 
uplatňovať formou refundácie od štátu cestou 
obvodného úradu žilina, odbor co a krízového 
manažmentu. Ďalšie práce sa vykonávali v rámci 
našej organizácie, bez dodávateľských mecha-
nizmov. pokračovali sme vo vyvážaní snehu na 
ul. lipovej, upravovali parkoviská, sprístupňo-
vali kontajnery, manuálne dočisťovali chodníky 
na miestach, kde nie je možný strojový prístup. 
taktiež bolo potrebné urobiť úpravy, tzv. „dola-
diť“ terén po veľkých kolesových nakladačoch, 
ktoré na niektorých úsekoch vykonali prácu 
nahrubo. v nočných hodinách sme pokračovali 
vo vyvážaní snehu z ulice belanského, ktorá 
je v centre mesta, je veľmi frekventovaná a v 
špičke tam parkuje množstvo áut. asi toľko v 
stručnosti. Nie je možné zachytiť všetko, napr. 
rýchle riešenie mnohých prípadov, keď bolo 
treba okamžite uvoľniť úsek pre príjazd sanitky 
a pod. denne sme prijímali množstvo telefo-
nátov zo strany občanov s malými i väčšími 

prosbami. vyselektovať, kde skôr, bolo obtiažne, 
všetkým sa nedalo hneď vyhovieť. Na záver by 
som sa chcela poďakovať svojim zamestnancom, 
ktorí v čase kalamity boli nonstop k dispozícii, na 
úkor svojho oddychu. prejavili veľké nasadenie a 
odhodlanie, aj napriek mnohým kritikám a invek-
tívam na moju a tým pádom aj na ich adresu a 
snažili sa vykonať v sťažených podmienkach svoju 
prácu ako najlepšie mohli. Ďalej ďakujem vedeniu 
mesta p. primátorovi ing. Jánovi hartelovi, p.  
zástupkyni primátora ing. Janke svrčkovej, p. 
prednostovi Judr. Ľubomírovi Ježovi za ich pod-
poru a aktívnu spoluprácu pri riešení kalamitnej 
situácie, mestskej polícii, dodávateľským firmám 
a všetkým milým ľuďom, ktorí nás povzbudili 
príjemnými telefonátmi alebo osobnými dotazmi 
a prejavili trpezlivosť.  

pripravila: Mgr. Dáša Jakubcová
riaditeľka ÚDRŽBY Kysucké Nové  Mesto

dcérka by chcela mačiatko. Možno jej ho kúpim, ale nič nevieme o starostlivosti. Žijeme v činžiaku, a to je iné 
ako na dedine. Poprosila by som pani zverolekárku, keď by nám poradila, aké mačiatko si zaobstarať, ako 
sa stravuje, ako vyprázdňuje, čo k tomu treba, či s ním a kedy treba chodiť k zverolekárovi na kontrolu, či ho 
treba zaočkovať, ako treba dodržiavať hygienu, atď... Ďakujem. 

veterinárna ambulancia Mvdr. Jana tunegová
1. mája 113;  Kysucké Nové Mesto

telefón: 0911137798
ordinačné hodiny: pondelok – piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

ako sa starať o naše mačiatka a mačky?

Aj Kysucké Nové Mesto bolo postihnuté vážnou zimnou kalamitou, 
ktorá si vyžiadala mimoriadne opatrenia! Ale ÚDRŽBA mesta nesklamala.

...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...



Mám viac zlatých prsteňov a šperkov (ná-
ušnice, retiazky), ale aj strieborné prívesky, 
náhrdelníky a starožitné truhlice, výšivky, 
gobelíny..., chcel by som dať tieto veci pois-
tiť. Ako sa to robí, ako vypočítavate výšku 
poistky, a ak dôjde ku krádeži, ako pois-
ťovňa plní záväzky voči klientovi, ako sa 
postupuje pri preukázaní straty, čo treba 
vydokladovať. Viete, pýtam sa, či sa vôbec 
takéto cennosti oplatí poistiť, ak potom 
poisťovňa pri krádeži podrobí okradnuté-
ho (poškodeného) takým byrokratickým a 
policajným dokazovačkám, že je poško-
dený viac ubehaný a zničený a nakoniec 
aj tak sa mu spôsobená škoda vráti len v 
minimálnom rozsahu a nie, v akom bola 
spôsobená. Či skrátka má význam takéto 

poistenie... Ďakujem za odpoveď.
predmetom základného poistenia je súbor zariadenia domácnosti, ktorý 
neslúži na podnikateľské účely. ide o súbor hnuteľných vecí, ktorý svojim 
charakterom slúžia k prirodzenej potrebe príslušníkov domácnosti, napr. 
nábytok, koberce, obrazy, odevy, obuv, prádlo, peniaze, veci umeleckej, 
historickej, alebo zberateľskej hodnoty, stroje, prístroje, bicykle, detské ko-
číky, invalidné vozíky, zásoby paliva, domáce dielne, autosúčiastky, materiál 
slúžiaci výhradne na údržbu vlastnej domácnosti (napr. farby, laky), ako 
aj stavebné súčasti domácnosti (napr. maľovky, tapety, parkety, obklady). 
elektromotory v domácich spotrebičoch s príkonom od 20-600 W vrátane a 
zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému, pokiaľ 
poistený za túto zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase 
trvania poistenia. v rámci základného poistenia domácnosti pri krádeži 
poistených vecí zo súboru zariadenia domácnosti, poisťovňa plní percen-
tuálne zo základnej dojednanej poistnej sumy, na ktorú je daná domácnosť 
poistená. Je dôležité vedieť, že domácnosť musí byť zabezpečená proti 
krádeži. spôsob zabezpečenia musí zodpovedať poistnej sume základného 
poistenia súboru zariadenia domácnosti. aj tu platí, že čím vyššia poistná 
suma,  zabezpečenie musí byť adekvátne k nej, čiže vyššie. ale asi bude 
lepšie dať konkrétny príklad:
predpokladajme, že klient si poistil celú domácnosť na 10 000,- €, spĺňa 
spôsob zabezpečenia, ktorý je na takúto sumu potrebný – má dvere pevnej 
konštrukcie (celodrevené, nie z tvrdeného papiera, plastové, kovové, 
automatické odsúvacie dvere) uzamknuté cylindrickou vložkou. ak by došlo 
ku krádeži vyššie spomínaných vecí a páchateľ by preukázateľne prekonal 
prekážku, tak by naša poisťovňa plnila nasledovne: Maximálne plnenie za 
veci umeleckej hodnoty (výšivky, gobelíny), starožitnosti (truhlice), klenoty 

a šperky (prstene, náušnice, retiazky, náhrdelníky a pod.) je 5% za jednu 
vec a najviac však 15% za všetky uvedené veci z poistnej sumy dojednanej 
pre základné poistenie zariadenia domácnosti. ak je hodnota vecí vyššia, je 
potrebné ich k základnému poisteniu pripoistiť. Nesmie sa však zabudnúť 
na spôsob zabezpečenia a ten už musí byť o stupeň vyšší, ako som písala 
vyššie – dvere musia byť v uzamknutom stave zabezpečené proti vysadeniu, 
zárubne zabezpečené proti roztlačeniu. bezpečnostná cylindrická vložka 
zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a 
vylomeniu vložky. tento systém je možné nahradiť visiacim bezpečnostným 
zámkom, kde všetky konštrukčné prvky vykazujú rovnakú úroveň mechanic-
kej odolnosti ako bezpečnostná cylindrická vložka. alebo ďalšou z možností 
je mať priestor zabezpečený elektronickou zabezpečovacou signalizáciou 
– ezs. v prípade poistnej udalosti na pripoistených klenotoch a šperkoch,  
poisťovňa poskytne poistné plnenie iba vtedy, ak tieto boli v čase vzniku 
poistnej udalosti umiestnené v uzamknutom, z vonkajšej strany nerozobe-
rateľným spôsobom zabudovanom trezore v stene, resp. podlahe alebo skri-
ňovom trezore o váhe minimálne 100 kg. ak by v prípade poistnej udalosti 
spôsob zabezpečenia nezodpovedal zmluvne dohodnutej poistnej sume, 
poisťovňa by poskytla plnenie len do výšky poistnej sume zodpovedajúcej 
skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti. No a teraz k do-
kladovaniu a ako to bolo pomenované- byrokratickým dokazovačkám. viete, 
pri krádeži sa klientom otvára pomerne veľký priestor na špekulácie. a o 
takýchto praktikách dosť často prinášajú informácie všetky médiá. skôr ako 
by niekto podľahol pokušeniu mal by vedieť, že aj úmyselné zvýšenie škody 
je poistným podvodom. pre poisťovne nie je jednoduché dokázať čo zlodej 
v skutočnosti ukradol a čo nie. Čiže klient je povinný odkladať si počas celej 
doby poistenia hodnoverné doklady o nadobudnutí vecí do domácnosti 
– faktúry, bločky, na umelecké diela a zbierky znalecké posudky, prípadne 
fotodokumentáciu a to isté platí aj 
na drahé šperky. No a na úplný zá-
ver moja odpoveď na otázku, či má 
význam takéto poistenie odpoviem. 
áNo – určite má. ak sú dodržané 
všetky podmienky a zásady, nie 
je dôvod, aby poisťovňa neplnila. 
samozrejmosťou však musí byť, že 
klientovi sa pri uzatváraní poistenia 
všetky skutočnosti ovplyvňujúce 
rozsah poistenia aj povedia a o 
prípadných výlukách z poistenia 
je klient informovaný. potom by 
nemali nastať situácie, že klient je 
nespokojný.
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
ako si poistiť šperky, cennosti, starožitnosti...?

Odpoveď: 
z opísaného problému nevyplýva aký je 
právny stav  bytu, resp. z akého právneho 
dôvodu tento byt užívate. pokúsim sa preto 
načrtnúť najpravdepodobnejšie situácie:
1) byt patrí do bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov –  tzn. nadobudli ste ho 
ako manželia počas trvania manželstva: v 
prípade bezpodielového spoluvlastníctva 

bytu miera účasti manželov na ňom nie je vyjadrená podielom, ale každý z 
manželov má úplné vlastníctvo k bytu, pričom vlastníctvo jedného manžela 
je obmedzené existenciou rovnakého práva druhého manžela. právo užívať 
veci, ktoré sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva prislúcha obom 
manželom. Môžu sa však dohodnúť na určitom spôsobe užívania veci. bežné 
veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý  z manželov. v os-
tatných veciach je potrebný súhlas druhého manžela, inak je úkon neplatný. 
v takejto situácii by tretia osoba mohla byt užívať len na základe nájomnej 
zmluvy, ktorý  právny úkon nespadá pod pojem „bežné veci“ a teda takéto 
užívanie by bez vášho súhlasu zakladalo bezdôvodné  obohatenie na 
strane tretej osoby.  Nezhody ohľadne práv a povinností rozhodne na návrh 
niektorého z manželov súd. Každý z bezpodielových spoluvlastníkov je 
samostatne oprávnený na podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti, resp. 
žaloby negatórnej smerujúcej na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, 
ktoré treba v návrhu špecifikovať. po márnej výzve adresovanej tretej osobe 
neostáva nič iné, len obrátiť sa so žalobou na súd.   
2)  byt je v spoločnom nájme manželov: táto situácia vzniká, ak sa za trvania 
manželstva manželia alebo jeden z nich stanú nájomcami bytu, alebo, ak 
sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva. 
spoločný nájom manželov nemôže vzniknúť, ak ide o služobný byt. opäť i tu 
platí, že bežné veci týkajúce sa nájmu bytu je oprávnený vykonávať každý z 
nájomcov a v ostatných veciach je pod sankciou neplatnosti potrebný súhlas 

i druhého manžela. v prípade nezhôd rozhodne súd na návrh niektorého 
z nich. Nájomca má okrem toho i obdobné právo ako vlastník, preto i v 
tomto prípade by pripadali do úvahy obdobné žaloby ako v prvom prípade. 
v takejto situácii by tretia osoba mohla užívať byt na základe zmluvy o 
podnájme, ku ktorej môže dôjsť len s písomným súhlasom prenajímateľa. 
Keďže prenechanie veci do podnájmu však môže nájomná zmluva vylučovať, 
treba byť v tomto smere opatrný, (ak by to bol váš prípad), pretože by sa tak 
naplnil výpovedný dôvod oprávňujúci prenajímateľa odstúpiť od nájomnej 
zmluvy, následkom čoho by nájom zanikol.
3)   byt je vo vlastníctve jedného z manželov: ak by bol byt vo vašom 
výlučnom vlastníctve (čo nepredpokladám), riešenie je najjednoduchšie, 
keďže nikto nemá právo zasahovať  do vášho vlastníckeho práva  a vyššie 
uvedená negatórna žaloba na súde by bola s najväčšou pravdepodobnosťou 
úspešná nielen smerom k tretej osobe, ale i vášmu manželovi. opačná a pre 
vás nepriaznivá situácia by bola, keby byt bol vo vlastníctve vášho manžela. 
Na záver ešte zmienka o možnosti domáhať sa predbežnej ochrany obcou a 
to v prípade, že došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu. obec môže 
predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. táto 
ochrana sa poskytuje v správnom konaní na návrh toho, kto sa dovoláva 
ochrany. výsled-
né  rozhodnutie 
nie je definitív-
nej povahy a 
kedykoľvek môže 
nasledovať  i 
konanie súdne, v 
ktorom sa bude 
riešiť spor o 
právo.

sme pred rozvodom a s manželom bývame stále v jednom byte. on si ku nám nasťahoval už aj frajer-
ku, ktorá mi neustále robí naprotiveň. vyťahuje mi veci zo skrine, z chladničky vyjedá deťom dobroty, 
naschvál necháva rozhádzanú kúpeľňu, večer v „ich“ izbe televízor ruší deti pri učení. Robí to vždy len 
vtedy, keď je manžel v práci. Pred ním strúha dobrotu. Manžel mi nechce veriť, ani deťom – myslí si, že 
ich huckám proti nemu a jeho budúcej. Moje nervy mám už „na dranc“. čo mám robiť, odsťahovať sa 
nemám kde a ak to takto ďalej pôjde, dôjde možno „k vražde“ – obrazne povedané. ale naozaj som už 
veľmi natlakovaná. Bojím sa, aby som niečo v zlosti dotyčnej neurobila, čo bude môcť manžel pri rozvo-
de zneužiť proti mne. Poraďte, pani doktorka...

§ § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §

Ešte nie sme rozvedení, a manžel si už stačil nasťahovať k nám do bytu frajerku...

advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil:   0908 929 559, 0907 252 238

e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com  

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
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Ďakujem vám za 
otázku. problematika 
užívania ibalginu 
je v dnešnej dobe 
aktuálna, vďaka jeho 
častej propagácii v 
reklame. Ľudia často 
siahajú po ibalgine, 
keď ich trápi bolesť, 
či horúčka. otázka 
užívania tohto lieku nie 
je taká jednoduchá, 
ako si mnohí myslia. 
ibalgin, okrem  svojich 
kladných vlastností, 
ktoré každodenne 
ľudia využívajú, má aj 
svoje nežiadúce účinky. 

Na otázku, či môže ibalgin vyvolať rakovinu vám môžem odpovedať, že 
nie sú známe prípady, kedy by ibalgin bol pôvodca rakoviny. skôr v užívaní 
tohto lieku, by sa malo hovoriť o jeho nežiadúcich účinkoch na gastroin-
testinálny trakt – hlavne žalúdok. Jedna zo štúdií v usa hovorí, že až 71 
% užívateľov ibalginu má stabilné problémy s ich tráviacim systémom. K 
týmto problémom hlavne vedie neodborné zaobchádzanie s dávkovaním a 
teda užívaním ibalginu. Jedná sa hlavne o riziko krvácania sliznice žalúdka, 
ktoré môže viesť k perforácii steny a vytvoreniu veľmi nebezpečných 
žalúdočných vredov. takže by som neriešil otázku ibalginu a rakoviny, ale 

ibalginu a tvorbe žalúdočných vredov. preto by som odporučil sa vyhýbať 
častému používaniu tohto lieku. a ešte jedna malá rada, nie je vhodné 
ibalgin používať na lačný žalúdok, pri problémoch so žalúdkom, či používať 
ibalgin po konzumácii alkoholu, na „rannú bolesť hlavy“. vo všeobecnosti 
ibalgin patrí do skupiny tzv. nesteroidných antoflogistých, ktoré všeobecne 
slúžia na odstránenie bolesti, zápalu, či  horúčky, ale taktiež majú podobné 
nežiadúce účinky ako ibalgin. preto neodporúčam ich pravidelné užívanie 
a taktiež apelujem na obozretné používanie týchto liekov a hlavne na 
dávkovanie.
vaša druhá otázka je zaujímavá, ale musím odpovedať, že nie je mi táto 
informácia známa. presnejšie, kombinácia alkoholu a ibalginu na zvýšenie 
účinku alkoholu, som sa v odbornej literatúre  nestretol. podľa účinku 
ibalginu, ktorý spočíva v ovplyvnení enzýmu tzv. coX  (cyklooxygnázy), nie 
je nikde napísané, žeby ovplyvňoval nejako aj alkoholdehydrogenázu, ktorá 
ma na starosti odbúravanie alkoholu (zablokovaním tohto enzýmu by sa 
predĺžil účinok alkoholu na telo). skôr sú 
známe, že po použití alkoholu a ibalginu 
nastáva nevoľnosť a možné zvracanie, 
čo je spôsobené práve účinkom napr. 
ibalginu  na tráviaci trakt. Ďalej je potreb-
né uviesť, že eliminácia obidvoch látok 
prebieha v pečeni, čo znamená, že tento 
orgán je pri súčasnom užití preťažený a 
možno očakávať, že raňajšie potiaže budú 
výraznejšie a budú trvať dlhšie. a samo-
zrejme táto kombinácia prináša väčšiu 
hepatotoxicitu .

v posledných rokoch mám veľký, aspoň pre mňa, problém. Je to veľmi citlivá téma a trochu 
sa aj za to hanbím. Mám pri súloži problém, pretože nejako sa mi „zväčšila“, či roztiahla 
pošva a tak pri dráždení nevzniká správne trenie a partner má veľký problém dosiahnuť vy-
vrcholenie, ako u mňa, tak u neho. existujú vraj operácie na zúženie pošvového vchodu, ale 
neviem sa k tomu odhodlať. aká je vaša rada? a neexistuje nejaká iná forma zúženia pošvy? 
Upozorňujem, že som ešte nerodila, mám len 30 rokov a partnerov som tiež veľa nemala. 
Nikdy som nežila a ani nežijem nejakým búrlivým sexuálnym životom čo do kvantity. som z 
toho veľmi nešťastná, už dostávam depresie – čo bude neskôr... Ďakujem za radu

trápi ma veľmi intímny problém, 
značne rozšírený obvod pošvy...

veľa sa dnes v lekárňach ponúka liek ibalgin, je lacný, dostupný a na bolesť rýchlo zaberá. ale dozvedela som sa tiež, že jeho 
užívanie môže spôsobiť rakovinové ochorenie... Je to pravda? Moja známa hovorí, že ibalgin dokonca tajne užívajú alkoholici s alko-
holom, alebo vínom, aby sa rýchlejšie opili, resp., keď majú málo peňazí na alkohol, tak sa „dobíjajú“ práve ibalginom, aby boli viac 
opití. Možno to je len hlúposť, ale zaujímal by ma váš názor na moje otázky, lebo žiaľ, toto skúšajú aj deti. Nebolo by vhodné, aby 
práve preto bol tento liek na predpis? Ďakujem za odpoveď.

Lekáreň sv. Lukáša
Belanského 297
02401 
Kysucké Nové Mesto
telefón: 041/421 45 98
otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok 
od 7.30 do 16.30
sobota, Nedeľa - zatvorené

téma, ktorá je otázkou našej čitateľky 
je samozrejme v našich “podnebných“ 
podmienkach ešte mnohokrát tabuizovaná a 
vyžaduje prísne citlivý prístup v návrhu riešenia. 
a to je veľmi individuálny a maximálne diskrétny 
prístup skúseného lekára - gynekológa ku svojej 
klientke. pohľad ku vysvetleniu ťažkosti našej 
čitateľky má 4 základné roviny posudzovania ku 
chápaniu ťažkostí vyplývajúce z:
-vrodená - vývojom a geneticky podmienená 
- anatomická stavba a štruktúra telovej dutiny – 
pošva u nerodiacej ženy – v malej panve
 -aktuálna anatomicky zmenená stavba a 
štruktúra pošvy a vonkajších rodidiel u ženy po 
tehotnosti a po pôrode - zvlášť po spontánnom 
pôrode dieťaťa s väčšou pôrodnou váhou /viac 
ako 4000gr../
 -aktuálna zmena stavby, štruktúry a 
priestrannosti pošvy - pošvového tunela  - u 
ženy v závislosti od hormonálneho stavu /ženské 
hormóny - estrogény/ a kvality schopnosti - 
vlhkosti pošvy - u ženy pri sexuálnom vzrušení
-a samozrejme nemožno opomenúť anatomické 
schopnosti partnera – jeho pohlavného orgánu - 
penis /dĺžka, hrúbka.../

analýzou hore uvedených skutočností je 
potrebné viesť taktiku riešenia a liečenia  - 
samozrejme individuálne a veľmi profesionálne, 
nakoľko tak si to vyžaduje téma našej 
čitateľky. veľmi dôležitou informáciou od 
našej klientky – pre jej individuálne riešenie 
- je fakt, že ešte nerodila a následné možné 
tehotnosti a pôrody sú určite samozrejme v 
očakávaniach. pre korektné a samozrejme 
individuálne riešenie ťažkosti našej čitateľky, 
prichádzajú do úvahy: precízne gynekologické 
vyšetrenie s uvedomením si pravdivého 
anatomického stavu pošvy a vonkajších rodidiel 
a po serióznom “vyspovedaní našej čitateľky” 
správne zhodnotenie “funkčného stavu pošvy” 
vyplývajúce zo zhodnotenia hormonálneho 
vplyvu na pošvové steny /trofika pošvových 
stien, poddajnosť.../, ako  aj pozitívnych aj 
negatívnych skúseností pri pohlavnom styku. 
až naplnením týchto skutočností v “diagnostike 
stavu” môžme správne zhodnotiť stav u ženy, 
ponúknuť návrh v riešeniach, /aby nedošlo 
ku zhoršeniu  vzťahu, ale predovšetkým ku 
zlepšeniu/ a neodmysliteľnou je i skutočnosť – 
spolupracovať i s partnerom- mužom. operačné 

zásahy - korekcie v zmenšovaní pošvového 
vchodu musia byť - ako posledné - a veľmi 
precízne prehodnotené,  ako najradikálnejší 
zásah v systéme vonkajších rodidiel a pošvy 
u ženy pre zlepšenie sexuálneho života u 
ženy. Modernosť súčasnej medicíny ponúka 
množstvo nielen medicínskych prípravkov /
lieky, hormóny.../, rehabilitačných programov /
cviky na posilovanie panvových svalov.../, ako 
i rôznych medicínskych pomôcok /vielle.../, 
ktorých hlavnou úlohou pre ženu v tomto a 
podobných stavov je úsilie o vytvorenie lepšej 
pevnosti a stability svalov panvového dna 
u ženy a tým zlepšenia “stability a pevnosti 
pošvového tunela”. ich zlepšením sa rieši 
množstvo 
diskomfortných 
stavov v 
sexuálnom 
živote - 
prežívaní oboch 
partnerov a 
navzájom.

ibalgin nemusí vždy len pomáhať...

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 

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 fotografické služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► spravoda-
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právo krátenia príspevkov. ► Názory čitateľov, dopisovateľov a opýtaných nemusia byť v súlade s názorom redakcie, nemožno ich preto 
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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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Ponúka:  
požičiavanie svadobných šiat: od  90 € 

spoločenských šiat: od 22 €
detských šiat:  od 22 €

detských a pánskych oblekov: od 22 €

predaj  bielizne, bižutérie, obuvi, 
svadobných doplnkov

 
sprostredkovanie výroby svadobných 

obrúčok a oznámení a pohárov

pri výbere svadobných šiat 
a obrúčok zľava 20 €

Nikatex:
predaj  pánskych oblekov od: 109 €

pánskej a dámskej konfekcie
spoločenskej módy

  
pri nákupe nad 100 € 

zľava 10%

otváracia doba:  pondelok - piatok 
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00

tel. 041/4216417, 0907/613939

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

Kysucké Nové Mesto

Požičovňa svadobných 
a spoločenských šiat „Venček“, 

Výpredaj svadobných 
šiat od 60 €, 

výpredaj spoločenských 
šiat od 29 €.

Detské šaty na sväté prijímanie 
požičiavame už od 22 €

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

Chceš za málo peňazí veľa muziky a cítiť sa pohodovo? Tak príď, aj s priateľmi, do „Penziónu Les“ v Nesluši!

Kontakt : 
0908 934 087, 0915 854 171
pevná linka: 041 42 81250

e-mail: 
anton.durias@azet.sk , 

duriasneslusa@gmail.com

- Ste starší? Na dôchodku? Potrebujete si vychutnať ticho? Alebo máte 
rodinku a potrebujete relaxovať?

- Chcete si vychutnať prechádzky v nádhernom zimnom, 
aj letnom horskom prostredí?

- urobte si u nás rodinné stretnutie, firemné posedenie alebo 
neformálne kamarátske oslavy

„... veď 13-tku PIVO PRIMÁTOR máme v okolí len my a lepšia je už len 16-tka z polepšovne...“


