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

„Florbal v našom meste 
položil úspešné základy, 

skúsme ho morálne 
a Finančne podporiť – aj 

pre budúcnosť“,- hovorí  
mgr. michal vlček, pedagóg zš dolinský 

potok v kysuckom novom meste, str. 4.

Aktuálna Slovenka roka 2012 a Podnikateľka roka 2011 

Natália  Bugyi  Vicsápiová
„nezáleží na tom, akú máte národnosť a nezáleží na tom, v akej krajine žijete. do-
mov je tam, kde máte svojich blízkych, práca tam, kde si pre ňu dokážete vytvoriť 
podmienky svojou aktivitou. to je môj návod na úspech. našťastie som obdarená 
vnútornou energiou, ktorá ma nikdy nesklamala a vždy zburcovala moje vnútorné 
sily k výkonu. a som obdarená mysľou, ktorá dokáže nájsť príležitosti, ak reálne 
v mojom okolí sú“, hovorí aktuálna slovenka roka 2012 a podnikateľka roka 2011 
natália bugyi vicsápiová. natália vicsápiová je majiteľkou tlačiarne navigraf. v 
oblasti polygrafie pracuje od svojej ranej mladosti, najprv ako zamestnankyňa, 
potom ako prenajímateľka tlačiarenskej haly, strojov a ľudí, no a nakoniec ako 
majiteľka budovy tlačiarne s modernými strojmi a zamestnávateľka takmer stovky 
zamestnancov. je aktívna členka a viceprezidentka top centra podnikateliek, v 
rámci ktorého podnecuje svoje okolie k rozmýšľaniu o podnikateľskom prostredí a 
k jeho pretváraniu tak, aby zamestnanie podnikateľ nebolo hazardom s majetkom a 
životom ľudí, ktorí sa do podnikania na slovensku pustia. je to mladá žena, s ktorou 
sa život nehral. možno práve vďaka tomu si vás získa svojou priamosťou, vecným 
myslením a energiou. je príkladom toho, čo môžeme so svojím životom urobiť, ak 
sa nevzdáme svojich snov.

„základná 
škola v rudine 
oslavuje 
pÄťdesiatiny!“, 
- hovorí  
mgr. silvia Ďurcová, 
riaditeľka 
str. 13.

„ženské organizácie 
v regióne dolných 

kysúc majú veľmi 
pestrý, zaujímavý 

a tvorivý program 
svojej činnosti“,- hovorí 

zdenka stuchlíková, predsedníčka 
okresnej organizácie únie žien  

v kysuckom novom meste. str. 7.



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 2

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

AKCIA:    HNEDOUHOĽNÉ  BRIKETY  za  16,50 EUR

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
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Kysuckí drobní pestovatelia  
a živnostníci sa cítia ukrivdení....

nevedno, či je to zlomyseľnosť ľudí, 
alebo neznalosť problematiky súčasného 
podnikania vo vedomí staršej a starej 
generácie, ktorá zažila systém len 
socialistického obchodovania a princípy 
moderného podnikania, ako aj náklady 
s tým spojené, sú pre ňu „španielskou 
dedinou“, t.j. neznámym pojmom. alebo je 
jednoducho mnohým jedno, čo jeme a od 
koho! – hlavne, že to je lacnejšie. čo na 
tom, že nehygienické!!!!, alebo že namiesto 
podpory miestneho živnostenského 
prostredia podporujeme iných. a potom 
plačeme, že odveta je rovnaká..., keď napr. 
mesto, či obec, potrebuje sponzora kvôli 
nejakej udalosti, či akcii. nech sa nečuduje, 
ak dostane negatívnu odpoveď: „zavolajte 
si tých, ktorým umožňujete to, za čo my – 
domáci, musíme podstatne viac zaplatiť“. 
ak už hovoríme o solidárnosti, vzájomnom 
chápaní a podpore, tak trošku snáď by si 
mali spytovať svoje svedomie aj niektorí 
poslanci v kysuckom novom meste, ktorí 
na podnikanie domácich a cudzích nemajú 
rovnaký meter. tak napríklad, ako pred 
vyše rokom, keď sme priniesli v kysuckom 
žurnále článok o predávaní mäsa z áut 
poľských predajcov priamo v teréne – medzi 
ľuďmi, bez hygieny a navyše – bez kontroly 
a platenia daní za takýto štýl podnikania 
– odrazu na rovnakú tému začali písať 
a vysielať lokálne časopisy, televízie, hoci 
dovtedy o daný problém ani nezakopli. aj 
vďaka nášmu regionálnemu Kysuckému 
Žurnálu a otvorenému vyjadrenému 
názoru, ktorý nášmu časopisu poskytol 
dlhoročný mäsiar a podnikateľ v kysuckom 
novom meste - marcel svrček, sa problémy 
takéhoto nie práve férového podnikania, 
začali riešiť aj inštitucionálne a dnes mu 
konečne aj štátne orgány venujú riadnu 
pozornosť v celom hospodárstve. pretože 
naši domáci predajcovia boli takýmto 
„cudzím predajom“ značne poškodzovaní. 
pritom si riadne platia štátne dane, 
rešpektujú nariadenia štátnej hygieny, 
častokrát sú práve ňou kontrolovaní, kým 
cudzinec doslova s neumytými rukami po 
použití Wc – veselo porcioval mäso v aute 
počas celého dňa, aj v horúcich letných 
dňoch! a tí naši „jednoduchší“ ľudia, ale žiaľ, 
aj zástupy dôchodcov, kupujú a kupujú... 
až keď začali niektorým vážne zdravotné 

problémy, potom sa začali na vec pozerať 
inak. a obdobne to je aj s predajom zeleniny, 
ovocia, či priesad v kysuckom novom meste. 
celé roky tu totiž pred „bielym domom“ 
predávajú tieto tovary dodávatelia z iných 
končín slovenska a nikto, alebo len málokto 
z kompetentných, sa nepozastaví nad tým, 
že to nie je práve férové pre domácich 
– kysuckých predajcov. cudzí dodávateľ 
je vraj lacnejší, hovoria dôchodcovia. ich 
nezaujíma, resp. čo na tom, že domáci 
podnikatelia platia dane, odvody, smeti, 
zamestnávajú ďalších ľudí...! Cudzí si 
zaplatí akurát poplatok za deň, či mesiac 
a miesto predaja, navyše sa oháňa 
tým, že sú to prebytky, aby bol mimo 
zákona a dane zo zisku určite nejdú do 
Kysuckého Nového Mesta! Ale ide naozaj 
o prebytky? Keď dotyčný tu predáva 
dennodenne a celé roky?! – asi to nebudú 
iba prebytky...! Dajme mu rovnaké 
podmienky ako domácim pestovateľov, 
inak to je naozaj nefér. a naši dôchodcovia, 
najmä z dolnej časti kysuckého nového 
mesta, keď v kysuckom novom meste 
zastaví auto z cudzích končín s ovocím 
a zeleninou a začne predaj z auto ako v čase 
„výnimočného stavu“, idú sa doslova „zabiť“, 
aby mohli nakúpiť... argument: lebo ten 
náš kysucký predajca je drahší, a keďže mu 
mnohí aj závidia a z rôznych dôvodov ho 
neznášajú, tak doprajú radšej cudziemu. 
žiaľ, aj takáto mentalita je príznačná pre 
mnohých kysučanov. (prepáčte všetci tí, 
ktorí sa tak nechováte, nechcela som nikoho 
uraziť, ide len o konštatovanie na základe 
už viacročného pozorovania medziľudských 
vzťahov – pozn. red.) a prečo je drahší 
domáci predajca? znova len zopakujem už 
napísané, lebo musí do ceny „premietnuť“ 
aj náklady na platenie odvodov a daní, 
odvoz smetí vo svojom meste, atď..., kým ten 
cudzí nie! keď som sa rozprávala s malými 
predajcami zeleniny v kysuckom novom 
meste, ktorí sa so svojimi námietkami 
obrátili už aj na mestský parlament, vyjadrili 
sa tak, že mnohí poslanci chápali ich príkorie 
a vyjadrovali sa v ich prospech, aj že sa 
im budú snažiť pomôcť, a že by sa naozaj 
s týmto problémom malo začať niečo robiť. 
Ďalší poslanci, najmä tí, ktorí sú vo veľkej 
miere závislí od voličov- dôchodcov v dolnej 
časti knm, však mali zas iné názory. snáď 

by naozaj 
nebolo od veci k tomuto problému 
zvolať rokovanie poslaneckého zboru 
a zosúladiť podmienky predaja tak, aby 
domáci – kysuckí predajcovia, nemali 
dlhoročný pocit krivdy. a tiež by bolo načase 
mať v kysuckom novom meste peknú 
a priestrannú tržnicu, kde by sa konkurenčne 
predviedli a ponúkali svoje tovary aj ďalší 
podnikatelia z regiónu dolných kysúc, 
prípadne iných regiónov, samozrejme, za 
rovnakých obchodných podmienok. veď 
každý žije z peňazí a na druhej strane, pre 
každého je na zemi dosť miesta, len sa treba 
vedieť dohodnúť, ale zároveň nezasahovať 
do životného priestoru tomu druhému, veď 
komu by sa to páčilo? tržnica v kysuckom 
novom meste jednoducho chýba, a je 
načase tento problém riešiť! pre spokojnosť 
domácich kysuckých dodávateľov, pre 
občanov a najmä pre podporu tých, ktorí 
v domácom regióne podnikajú a platia dane, 
odvody a všetko potrebné, čo s tým súvisí, 
čím regiónu tiež pomáhajú. napríklad aj už 
spomínaným rôznym sponzorstvom rôznych 
akcií. keď sa hovorí, že šediny skrývajú 
skúsenosti, múdrosť, nadhľad nad vecou 
a pragmatizmus – a ja si múdrych starších 
ľudí preto veľmi vážim, tak by sa mali snažiť 
pochopiť aj zdravé obchodnícke vzťahy títo 
naši starí spoluobčania. a poslanci, ktorí 
ich zastupujú, by im mali preto v tomto 
duchu pomáhať, možno aj trošku dlhšie 
vysvetľovať súčasnú obchodnú politiku 
a problémy živnostníkov, skrátka priučiť 
ich tomuto novému ponímaniu doby, aby 
zbytočne neuprednostňovali častokrát 
iba nízku cenu pred kvalitou! a aj neustále 
im zdôrazňovať hrdosť k domácemu, 
vlastnému. a podporovať tieto atribúty. 
Skúsme to, prosím, aj v tomto zmysle 
apelujú na svojich spoluobčanov 
a poslancov dotknutí a ukrivdení malí 
predajcovia zeleniny, ovocia, kvetín 
z Kysuckého Nového Mesta. medzi 
normálnymi ľuďmi sa dá predsa vždy nájsť 
zhoda a dohoda.
 

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Mgr. Michal Vlček je učiteľom v ZŠ Dolinský Potok 
v Kysuckom Novom Meste, vyučuje angličtinu a telesnú 
výchovu, takže má k športu logicky blízko, preto aj ten 
zvýšený záujem o florbal, ktorý založil a vlastne u detí 
v Kysuckom Novom Meste takto podchytil. Mám dobré 
informácie? To už je otázka pre Mgr. Michala Vlčka. 
- Florbalový klub je klubom mestského kultúrno – športového 
strediska knm a bol založený v roku 2010. hlavným podnetom 
založenia klubu boli školské súťaže vo florbale, na ktorých bolo 
evidentné, že o florbal v našom meste je obrovský záujem, 
ale to, čo sa na turnajoch predvádzalo, nemalo nič spoločné 
s florbalom. nazval by som to skôr halový hokejbal, pri ktorom 
išlo o zdravie detí. bolo veľmi ťažké  vysvetliť, že florbal nie 
je ani hokejbal, ani hokej, ale je to nová hra, ktorá má svoje 
špecifiká, ktoré pre ich náročnosť mnohí učitelia radšej odmietli, 
resp. odignorovali. pri jeho zakladaní som nemal žiadne veľké 
ambície. v podstate som len chcel, aby sme na týchto turnajoch 
naozaj hrali podľa pravidiel florbalu a ukázali deťom, že je to 
naozaj hra pre každého.
o Koľko má klub členov?
- Florbalový klub sa v našom meste zatiaľ venuje len dievčatám. 
sme klubom mkšs, ktorý dlhodobo zastrešuje futbal a hádzanú 
v meste pre chlapcov. ich prioritou bolo dať priestor dievčatám 
a preto nám športová komisia mesta schválila florbalový 
klub dievčat. s odstupom času sa to ukázalo ako výborné 
rozhodnutie. momentálne máme zaregistrovaných viac ako 40 
dievčat.
o Ako často sa stretávate, trénujete? Kde vlastne trénujete? 
- trénujeme 4 krát do týždňa. na tréning využívame priestory 
zš dolinský potok a mestskej športovej haly, v ktorej hrávame aj 
majstrovské zápasy. 
o Ako bol tento druh športu prijatý mestom, rodinami, máte 
podporu?
- ako som už spomínal, sme mestským klubom a zhruba 80 
percent rozpočtu nám pokrýva mkss, ktorého riaditeľom je 
pán juraj čierňava, ktorému patrí obrovská vďaka za jeho 
ústretovosť a podporu.  zvyšok financií máme od majiteľa firmy 
marpin, s. r. o. pána miroslava piňáka, ktorý nás podporuje od 
samého začiatku a veľkou mierou sa podieľa na rozvoji florbalu 
v našom meste. veľmi by som chcel poďakovať aj vedeniu zš 
dolinský potok, kde prebieha väčšia časť našich tréningov - za 
ich podporu.

o Aké doterajšie úspechy družstvo zaznamenalo?
- za najväčší úspech nášho tímu samozrejme považujem zisk 
„slovenského pohára“ v kategórii u16. veľmi vysoko si ale cením 
aj 4. miesto dievčat na majstrovstvách slovenska v kategóriách 
u14, (dievčatá narodené v roku 1998 a mladšie) a u16, (dievčatá 
narodené v roku 1996 a mladšie).v obidvoch prípadoch im 
k zisku medailí chýbalo len trošku športového šťastia. 
o Ktoré sú najvýraznejšie úspechy, na čo zvlášť ste hrdý?
- za najväčší úspech považujem, že dievčatá pochopili, že 
podstatou florbalu, resp. športu v našom klube, je radosť 
z pohybu a radosť z hry.
o Ak má niekto záujem, za akých podmienok sa môže stať 
Vašim členom – florbalistom?
- Florbalistom sa môže stať každý, koho táto hra oslovila a má 
chuť jej venovať niekoľko hodín týždenne.
o Aké máte – ako mužstvo – najbližšie športové plány?
- budúcu sezónu stojí pred nami obrovská výzva v podobe 
vstupu do 2. ligy žien. bude to veľmi ťažké, najmä kvôli mladému 
veku našich dievčat. naša najstaršia hráčka v tíme nemá ešte ani 
17 rokov. pevne však verím, že ťažké zápasy, ktoré nás v tejto lige 
čakajú, budú prospešné pre výkonnostný rast dievčat.
o Ak má niekto chuť a chcel by sa stať florbalistom, 
alebo získať bližšie informácie o tomto športe, alebo 
len úplne ľudsky, či podnikateľsky by chcel tento 
kysuckonovomestský klub florbalu finančne podporiť, 
uvádzame pre neho kontaktné údaje:
Mobil: 0903669339
Email: mvvlcek@gmail.com
Facebook: Florbal KNM
peniaze investované do športu 
našich detí sú určite tou 
správnou investíciou.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Na slovíčko s... Mgr. Michalom Vlčkom, pedagógom ZŠ Dolinský Potok v Kysuckom Novom Meste:

„Florbal v našom meste položil úspešné základy, skúsme 
ho morálne a finančne podporiť – aj pre budúcnosť“! 
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v  kysuckom novom meste, to je: 
kvalita práce, dochvíľnosť, špičkové prístroje, 

odborne zdatný personál, spokojnosť zákazníkov

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR 
v areáli STK

STK
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Okresný predseda Klubu mladých 
sociálnych demokratov v Kysuckom 
Novom Meste Juraj Šefar je hlavným 
organizátorom zaujímavého 
a atraktívneho športového dňa, ktorý 
sa uskutoční 26. augusta 2012 o 14.30 
h v Športovej hale v Kysuckom Novom 
Meste na štadióne.
o Čo ešte by ste v úvode doplnili, to už je 
otázka priamo pre Juraja Šefara...
- poopravil by som trošku organizátora 
súťaže, ktorým je okresný klub mladých 

sociálnych demokratov v knm, teda nie iba ja ako osoba 
a spoluorganizátorom je oo strany smer- sd v kysuckom novom 
meste.
o V akej disciplíne sa bude v tento deň vlastne súťažiť?
- ide o disciplínu pretláčanie rukou. akcie sa zúčastní 5-násobný 
majster sveta v pretláčaní rukou Ľubomír Jagnešák, 4-násobná 
majsterka sveta Snezhana Babayeva a majster slovenska 
v kulturistike Filip Godzsák. súťaže budú pozostávať 
z hmotnostných kategórií do 75 kg, do 85 kg a nad 85 kg. víťazi 
skupín získajú: 1.miesto – ročná permanentka do fitness klubu rs 
fit club kysucké nové mesto + 1000 min. do solária, 2.miesto – ½ 
ročná permanentka + 500 min. do solária, 3.miesto – 100€ nákup 
vo fit bare podľa ľubovoľného výberu. súťaž bude pozostávať 
v tlaku na lavičke, v počte opakovaní a v pretláčaní rukou. 
o Ešte stále sa môžu hlásiť prípadní záujemcovia do tejto 
súťaže?
- áno, môžu volať na telefónne číslo: 0917456122, prípadne sa 

prihlásiť na recepcii RS fitclub v Kysuckom Novom Meste. ešte 
doplním, že verejnosť sa môže tešiť na exhibičné vystúpenie 
majstra slovenska v kulturistike, Filipa Godzsáka. Sponzorom 
tohto športového dňa je: RS fitclub Kysucké Nové Mesto. 
zároveň využijem kysucký žurnál na to, aby som obyvateľov 
regiónu dolných kysúc pozval na túto športovú atrakciu, aby tak 
príjemne strávili aj s rodinou posledné dni tohtoročných prázdnin. 
tiež ďakujem vašej redakcii za možnosť zverejnenia tohto článku 
a pozvánky pre verejnosť. 

otázky: redakcia Kysuckého Žurnálu

26. augusta 2012 bude v športovej hale na štadióne kysuckého nového mesta 
súťaž v pretláčaní rukou a v tlaku na lavičke. prídite povzbudiť svojich borcov!

5-násobný majster sveta v pretláčaní 
rukou Ľubomír Jagnešák  

a 4-násobná majsterka sveta  
v pretláčaní rukou 

Snezhana Babayeva

Majster Slovenska v kulturistike, 
Filip Godzsák

mediálnym partnerom podujatia je regionálny časopis kysucký žurnál.

Poistenie života a majetku, 
životná nevyhnutnosť 

poistenia
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

Predám 
stavebný 
pozemok, 
asi 7 km 
od žiliny,

informácie:
0903 516 499

ospravedlňujeme sa všetkým čitateľom 
kysuckého žurnálu, že v minulom čísle boli nechtiac uvedení do omylu, keď 
sme pri rozhovore so starostom obce radoľa, zverejnili snímky zo stavania 
mája z kysuckého nového mesta, a nie z obce radoľa. zároveň sa osprave-
dlňujeme aj vedeniu mesta kysucké nové mesto, primátorovi ing. hartelovi, 
riaditeľovi kultúrneho strediska v kysuckom novom meste jurajovi čierňavo-
vi, ako aj členom folklórneho súboru, že sa ich snímky objavili nedopatrením 
pri spomínanom článku. Ďakujeme za pochopenie.

-  šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu -
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V Kysuckom Novom Meste panuje 
čulý spoločenský ruch, pracujú mnohé 
spoločenské organizácie, aktívni sú športovci, 
dôchodcovia, mládež, ale aj ženy, babky, dámy 
v produktívnom veku, ale aj v dôchodkovom. 
Ako pracuje Únia žien Slovenska v Kysuckom 
Novom Meste, to už bola otázka pre 
predsedníčku Okresnej organizácie ÚŽS, pani 
Zdenku Stuchlíkovú (na snímke vpravo).
Hovorí Zdenka Stuchlíková: 
- vo funkcii predsedníčky oo úžs v kysuckom 
novom meste pracujem necelé dva roky, preto 
môžem hodnotiť len toto obdobie v rámci okresu. 
okres kysucké nové mesto má päť základných 
organizácií. v  povine - predsedníčka janka 
bendová, budatínskej lehote - predsedníčka 
elena holienčíková, kysuckom lieskovci - 
predsedníčka anna kečková, kysuckom novom 
meste - predsedníčka štefánia buková a v 
rudinke - predsedníčka alena beláková. každá 

základná organizácia má svoj plán práce, ktorý sa 
zostavuje na prvý a  druhý polrok. je zameraný /
hlavne na dedinách/ na  spoluprácu s obecným 
úradom /starostkou, starostom/, brigádnickú 
činnosť, zachovávanie ľudových tradícií /Fašiangy 
- pochovávanie basy, veľká noc, stavanie a 
váľanie mája, mikuláš a pod./, výstavy, návšteva 
kultúrnych a športových podujatí, spolupracujú aj 
s ostatnými spoločenskými organizáciami a účasť 
na akciách, ktoré pripravuje v rámci okresu oo 
úžs v kysuckom novom meste.  
o Pani predsedníčka, keď by ste mali rozdeliť 
kalendárny rok podľa záujmových aktivít 
Vašich žien, ako by vyzeral? 
- aktivity sú zamerané hlavne na jarné, jesenné 
a zimné obdobie. v letných mesiacoch máme, 
v úvodzovkách, letné prázdniny. nakoľko členskú 
základňu tvoria už väčšinou ženy v dôchodkovom 
veku, tak v letných mesiacoch sa venujú hlavne 
svojím vnúčatám, no a je aj dovolenkové 
obdobie.
o Ako Vaša organizácia spolupracuje s ďalšími 
organizáciami?
- ak mám hodnotiť činnosť  za moje volebné 
obdobie, hneď v úvode musím povedať, že veľkú 
pomocnú ruku mi poskytuje zo úžs v kysuckom 
novom meste pod vedením jej predsedníčky pani 
štefánie bukovej. pripravujeme napríklad okresnú 
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
„vansovej lomnička“, kde sa súťaže zúčastňujú aj 
naše členky, deň narcisov, žena roka. nemôžem 
nespomenúť aj dobrú spoluprácu s mestským 

športovo-kultúrnym strediskom, konkrétne s 
jurajom čierňavom, riaditeľom, pánom bílešom, 
správcom denného centra. 
mali sme veľmi zaujímavú besedu o zdravej 
výžive s andy timkovou – pavlík. o svojej 
náročnej redaktorskej práci nám  porozprávala 
andrea šprochová. už v úvode som spomenula, 
že sa naša okresná organizácia zúčastňuje verejno 
- prospešnej finančnej zbierky ligy proti rakovine 
/ tento rok oslávila 20. výročie/ „deň narcisov“. 
organizačne pomohli aj študenti zo spojenej 
školy, nábrežná 1325 a strednej odbornej školy 
strojníckej v kysuckom novom meste. v športovej 
oblasti sme pripravili pre členky športové 
dopoludnie, po jeho vyhodnotení a ocenení 
nás čakal rozvoniavajúci a chutný guláš, ktorý 
nám navaril j. stuchlík, člen turistického oddielu 
v knm. pre zdatnejšie členky únie  pripravila 
jarka pršková zo zo úžs knm, spoločne s 
manželom, turistický výstup na majtánky, spojený 

s opekačkou, ktorá sa niesla v dobrej nálade a s 
pocitom, že sme urobili niečo aj pre svoje zdravie.  
k mesiacu október „mesiaca úcty k starším“ bola 
vyhlásená anketa „žena roka 2010“. aj keď to 
bol nultý ročník, musím hodnotiť, že bola na 
vysokej kultúrno- spoločenskej úrovni. tento rok 
pripravujeme prvý ročník „žena roka 2011“, už 
v spolupráci s kultúrno-športovým strediskom  
v kysuckom novom meste. tento ročník by už 
mal byť v kultúrnom dome. veľmi ma dojala aj 
ochutnávka a súťaž o „najlepší jablkový koláč“, 
do ktorej sa prihlásilo 11 členiek v rámci okresu. 
musím konštatovať, že pre začiatok to bolo veľmi 
pekné a milé. okrem vyhodnotených prvých 
troch miest, každá zúčastnená členka dostala 
kilogram múky a horkú čokoládu. 
o Keď Vás trápia problémy súvisiace so 
životom v Kysuckom Novom Meste, zvyknete 
sa obrátiť na vedenie mesta, svojich 
poslancov? A ako sa k tomu stavajú? Čo sa 
Vám napríklad podarilo vybaviť, vyriešiť 
v súvislosti s Vašimi podnetmi?
- zatiaľ som sa nestretla s problémom, ktorý by 
som musela riešiť s poslancami a vedením mesta, 
ale  keby sme potrebovali pomoc, pevne verím, 
že by nám podali pomocnú ruku. 
o Ženy to v dnešnej dobe vôbec nemajú ľahké. 
Musia častokrát súťažiť s mužmi, ale aj staršie 
ročníky s mladšími a napokon vedieť sa tiež 
vyrovnať so starnutím, s odchádzajúcim 
produktívnym vekom, prispôsobiť sa 
novým podmienkam, stíhať domácnosť, 

starostlivosť o zovňajšok, byť skrátka stále 
„po ruke“, ak to rodina potrebuje. Je to veľmi 
vyčerpávajúce a preto si naše ženy, babky, 
kolegyne naozaj zaslúžia úctu a uznanie 
zvlášť tie, ktoré nemyslia len na seba, ale sú 
starostlivé ochrankyne svojich domovov, 
rodín a zároveň sa spoločensky angažujú, 
teda myslia aj na druhých. Pani predsedníčka, 
koľko máte členiek, a ktoré z nich si zaslúžia 
naozaj pochvalu za aktivitu, spolupatričnosť 
s inými...? 
- pri hodnotení základných organizácií už v 
úvode som spomenula ich zameranie, preto 
chcem spomenúť len pár akcií: zo úžs v 
kysuckom lieskovci hlavne spolupracuje so 
spoločenskými organizáciami, robia rôzne 
výstavy /veľkonočná výstava, výstava ovocia a 
zeleniny, súťaž o najkrajšiu kvetinovú záhradku, 
brigáda na krížovej ceste, pripravuje sa 
otvorenie/. zo úžs povina /klasická zabíjačka, 
zapájajú sa aj manželia, pri organizovaní podujatí 
pomáhajú aj poslanci a podnikatelia v rámci 
poviny/, zo úžs budatínska lehota - vianočná 
kapustnica a zhotovovanie ikebán, štefanská 
zábava, „stretnutie lehôt a lhot v rámci česka 
a slovenska“, zo úžs rudinka - štefanská 
zábava, 1. máj - otváranie kysuckej brány, pre 
asi 140 kysuckých turistov,  účastníkov, sa varil 
kotlíkový guláš v spolupráci s obecným úradom 
a starostkou ing. a. grigovou.  no v závere 
by som  chcela  poďakovať predsedníčkam 
základných organizácií a členkám zo úžs knm, 
ktoré si nájdu v tomto uponáhľanom živote 
ešte čas na spoločenskú aktivitu, za čo im patrí 
úcta a uznanie. konkrétne chcem poďakovať 
m. melišíkovej, a. štecherovej, a. stráňavskej, v. 
turčániovej, b. peťkovej, a. podmanickej, mgr. 
zite vegovej, j. kubicovej, mgr. e. braceníkovej, 
phdr. e. gavlákovej, a. anteckej, h. ponechalovej, 
j. prškovej a i. bílikovej. chcem osloviť dediny, 
kde ešte nie sú zo úžs a ženy, ktoré sa cítia 
osamelé a už nepotrebné, aby prišli medzi nás. 
som presvedčená, že každá si nájde medzi nami 
to svoje miesto. radi si dáme poradiť a prijmeme 
aj dobrý námet, alebo nápad. radi budeme 
spolupracovať aj s ostatnými spoločenskými 
organizáciami a samozrejme, veľmi sa tešíme 
aj spolupráci s vaším regionálnym časopisom 
kysucký žurnál. informácie o našej aktivite 
sa dozviete na internetovej stránke mesta a 
v skrinke pri mestskom kultúrno-športovom 
stredisku v kysuckom novom meste.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Ženské organizácie v regióne dolných Kysúc majú veľmi 
pestrý, zaujímavý a tvorivý program svojej činnosti
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V minulom režime, ako sa hovorí „za 
socializmu“, bola pýchou dolných 
Kysúc. Ale chodili tu aj občania zo 
širšieho regiónu Kysúc, tiež z iných 
kútov Slovenska, vtedy ČSSR – tiež zo 
zahraničia. Organizovali sa tu zájazdy 
detí, dôchodcov, návštevy podnikov 
z družobných miest a tiež pionierske 
tábory, kde sa mohli deti do sýtosti 
vyblázniť a vyšantiť. Prostredie 
nádherné, vybavenie zariadenia účelové 
a praktické. O čom hovoríme? No predsa 
o rekreačnom stredisku – CHATA OSTRÉ. 
Do septembra 1992 prevádzkované 
podnikom ZVL Kysucké Nové mesto, 
a.s. Následne veľká chata je odovzdaná 
vlastníkovi – odborovej organizácii 
OZ KOVO v Kysuckom Novom Meste a 
malé chatky rozpredané individuálnym 
vlastníkom. Asi každého Kysučana preto 
zaujíma, prečo je spomínané zariadenie 
zatvorené a v podstate chátra. 
o Takže prečo? To sme sa opýtali 
konateľa a zároveň predsedu Základnej 
organizácie OZ KOVO v Kysuckom Novom 
Meste, pána Karola Vnuka.
- začal by som asi tým, že podnikať 
znamená aj investovať, modernizovať = 
prilákať zákazníka a to hlavne v turistickom 
ruchu a reštauračných službách. na to 
potrebuje podnikateľ peniaze a tie sa dajú 
získať viacerými spôsobmi. naše možnosti 
sú však obmedzené. neviem, či čitatelia 
vedia, ale zariadenie chata ostré je 
zariadením základnej organizácie oz kovo.  
ako viete, odvetvie cestovný a turistický 
ruch za posledné obdobie, hlavne po roku 
2003, začalo byť stratové, ľudia prestali 
investovať do domácich dovoleniek, vznikali 
nové hotely vyššej kategórie a stúpal 
záujem o moderné zariadenia so službami 
na vyššej úrovni. chata ostré bola a je 
turistická ubytovňa, bola postavená ako 
zariadenie pre deti a mládež a pre účely 
zvl kysucké nové mesto. chatu sa darilo 
prevádzkovať až do doby, keď sa podpísal 
pod jej stav zub času. moderná doba si 
pýtala svoje a  na nejaké väčšie investície 
a  modernizáciu zariadenia sme nemali a 
ani nemáme finančné prostriedky. v roku 
2008 prišlo rozhodnutie vedenia základnej 
organizácie oz kovo chatu ostré predať. 
doteraz stále neúspešne. áno, je to  škoda, 
ale rozhodnutie bolo správne, len mohlo 
prísť asi skôr.                                                 

o Je pravda, že toto rekreačné stredisko 
(CHATA OSTRÉ) bolo rozkradnuté 
a pripravené na predaj za 1 €?
- nie, nie je to pravda, chata ostré  je stále 
na predaj v stave, v akom fungovala do roku 
2009 a momentálne je mimo prevádzky, 
teda zatvorená. stále sa snažíme nájsť 
záujemcu o kúpu. predajná cena sa vyvíja 
na základe podmienok na trhu. záujemcov 
bolo za posledné roky už mnoho, ale 
zatiaľ sa nenašiel taký, čo by chcel 
podnikať v cestovnom ruchu, zariadenie 
prevádzkovať a do zariadenia aj investovať. 
o Kto bol majiteľom Chaty Ostré za 
posledné roky, pretože stále ľudia 
v našom meste nemajú v tom jasno...
- majiteľom bola a je zo oz kovo, ktorá 
vždy bola a je vlastníkom chaty ostré ako 
i spoločnosti s.r.o, ktorá bola založená 
v roku 1993 ako správcovská spoločnosť 
a podnikateľský subjekt. 
o Takže, nie je pravda, že majitelia tu 
boli viacerí a Chatu Ostré len využili 
a vytunelovali...? 
- nie, ešte raz teda,  majiteľom chaty je stále 
zo oz kovo. chata nebola nikdy predaná 
a ani v prenájme, takže tu nemôže byť 
o tunelovaní ani reč. pokiaľ sa budeme baviť 
o období po mojom nástupe ako konateľa,  
od roku 1995 bola každoročne predkladaná 
správa o hospodárení riaditeľom 
spoločnosti a kontrola realizovaná aj priamo 
v zariadení. ešte aj účtovníčku, audítorku  
sme si ako organizácia najali externú 
a veľmi skúsenú osobu.  takže sa osobne aj 
v mene zamestnancov a bývalého vedenia 
ohradzujem voči takýmto rečiam.  práve 
v rokoch 1995 – 2002 sme rástli s tržbami 
a konečne začali modernizovať zariadenie.  
slovo tunelovanie musí pôsobiť ako 
urážka na vtedajšie vedenie,  pretože tu 
naozaj išlo o poctivú prácu, chuť, nadšenie 
a aj výsledky. ale poznáte to, žijeme na 
kysuciach a závisť a osobné intrigy sú 
najlepšia odmena za prácu a úspech.
o Ako vidíte budúcnosť tohto 
rekreačného zariadenia, je možné ešte 
oživiť  slávu a účel, na ktorý bola CHATA 
OSTRÉ postavená ?
- všetko závisí od budúceho majiteľa, 
pretože oz kovo neplánuje investovať a ani 
prevádzkovať zariadenie. bol by som veľmi 
rád, ak by sa našiel podnikateľský subjekt, 
ktorý by dokázal nadviazať na úspešné roky 
1995 – 2002, keď sa nám darilo, znovu oživiť 

celé stredisko, teda nielen prevádzkovať 
zariadenie, ale aj zo zisku investovať do 
jeho rekonštrukcie. boli to úspešné roky, 
za čo treba ešte dodatočne poďakovať 
zamestnancom a vedeniu chaty ostré, 
s.r.o.  
o Neplánovali ste ponúknuť zariadenie 
obci Radoľa, lebo aj takú informáciu  som 
dostala?
- áno, je pravda, že prebehlo jedno 
stretnutie so súčasnými predstaviteľmi 
obce, ale nebolo nijako špecifické, bol 
záujem vidieť v akom stave je zariadenie 
2 roky po zatvorení a tiež hľadať možnosti 
prípadného využitia pre obec.  čo sa týka 
spolupráce s obcou radoľa, tá bola vždy 
na vysokej úrovni. s  pomocou  bývalej p. 
starostky sme v už spomínaných úspešných 
rokoch zachránili prístupovú cestu a začali 
sme sa aktívne zúčastňovať na akciách  
regionálneho rozvoja a turistiky. takže 
spolupráca nášho zariadenia s obcou radoľa 
tu vždy bola.
o Nepokúšali ste sa využiť prostriedky 
z EÚ na modernizáciu?
- áno, myšlienka tu bola už v roku 2002, no 
zamietli sme ju, pretože to boli projekty, na 
ktoré sme neboli v organizácii pripravení. 
sme totiž občianske združenie na ochranu 
záujmov zamestnancov. 
o V akom stave sa nachádza rekreačne 
zariadenie momentálne?
- musím priznať, že aj napriek snahe 
o udržanie dobrej kondície zariadenia, sa na 
ňom prejavuje stav a roky, takže povedať, že 
je v dobrom stave, si nedovolím. ale vieme 
stále ponúknuť funkčný stav.
o Vidíte reálnu šancu z Vašej strany na 
otvorenie zariadenia, aj v prípade, že by 
sa nepredalo?
- áno, viem si predstaviť takúto možnosť. 
dokonca by ma to osobne potešilo. avšak 
reálne, je to o ľuďoch a možnostiach. 
nemôžeme si dovoliť minúť peniaze 
našich ľudí na teóriu pokus - omyl. rád 
by som osobne videl chatu otvorenú 
a nechal si pripraviť dobrý obed od jednej 
pani kuchárky, ktorá tam roky varila. ale 
teraz reálne,  všetko sme zvážili a v zo oz 
kovo stále veríme, že nájdeme záujemcu 
o kúpu.      

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 

chata ostré nebola nikdy predaná,  
neustále čaká na schopného majiteľa, ktorý by ju oživil  

a ponúkol verejnosti so všetkými službami.
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Odpoveď: 
- doporučujem vám poslať písomnú výzvu na zaplatenie, v ktorej by ste mu 
zároveň stanovili primeranú lehotu na zaplatenie a upozornili ho, že pokiaľ 
nedôjde k zaplateniu vo vami stanovenej lehote, obrátite sa s celou vecou na 
súd. síce výzva  na zaplatenie nie je zákonnou povinnosťou veriteľa pred po-
daním návrhu na súd, ale  tento krok  môže priniesť výsledok,  za predpokla-
du prevzatia výzvy,  pretože  môže vyvolať u dlžníka obavu z hroziaceho súd-
neho konania a tým i zvýšenia celkovej dlžnej sumy. lehota na zaplatenie sa 
stanovuje buď pevným dátumom od doručenia (napr. do 20.7.2010 odo dňa 
doručenia), alebo počtom dní, mesiacov a pod. odo dňa doručenia (v lehote 
do 7 dní/týždňov/ … odo dňa doručenia).  samozrejme, treba si uschovať 
doklad o zaslaní, aby ste mali potom čím preukázať, že písomná výzva mu 
bola skutočne odoslaná. pokiaľ  dlžník skutočne nezaplatí, nič nebráni tomu, 
aby ste sa bez ďalšieho vyzývania obrátili na súd. upozorňujem však na 
zákonnú poplatkovú povinnosť spočívajúcu v zaplatení súdneho poplatku z 
návrhu na vydanie platobného rozkazu vo výške 6%  z  vymáhanej pohľadáv-
ky (bez príslušenstva), ktorou povinnosťou je zaťažený navrhovateľ t,j.  osoba 
podávajúca návrh. pokiaľ súdny poplatok nebude zaplatený pri podaní 
návrhu, súd vyzve navrhovateľa k splneniu tejto povinnosti v ním stanovenej 
lehote. nezaplatením súdneho poplatku sa navrhovateľ vystavuje zastaveniu 
konania. pretože  vo vašom prípade ide o peňažité plnenie, môžete podať 
návrh na vydanie platobného rozkazu.  platobný rozkaz  je samostatnou 

formou rozhodnutia  vo veci samej vyda-
ným súdom  v skrátenom konaní.  súd  ho 
väčšinou vydá vtedy, ak vznik pohľadávky a 
jej podstata vyplýva už priamo z priložených 
listinných dôkazov. súd v platobnom rozkaze 
uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia 
platobného  rozkazu zaplatil navrhovateľovi 
uplatnenú pohľadávku s príslušenstvom  a 
trovy konania, alebo v tej istej lehote podal 
odpor.  zákonným príslušenstvom  pohľadáv-
ky je úrok z omeškania. v návrhu na vydanie 
platobného rozkazu je potrebné špecifikovať 
výšku  úroku z omeškania a od kedy ho žia-
date priznať spolu so žalovaným peňažným 
nárokom. platobný rozkaz sa však nevydáva, 
ak nie je známy pobyt odporcu a ak by sa mal 
doručovať  odporcovi do cudziny. k návrhu 
treba pripojiť i listiny odôvodňujúce pohľadávku (i výzvu na zaplatenie a 
doklad o jej odoslaní).  upozorňujem však, že súd nemá povinnosť platob-
ný  rozkaz vydať a ak ho nevydá, nariadi pojednávanie, na ktoré účastníkov 
predvolá. rovnako urobí i vtedy, ak odporca podá v zákonnej lehote odpor. 
právoplatný  a vykonateľný platobný rozkaz  je exekučným titulom s účin-
kami právoplatného rozsudku. druhá  možnosť, ako iniciovať konanie na 
súde je podanie žalobného návrhu, ktorý predpokladá i štandardné verejné  
pojednávanie a vykonávanie dokazovania vrátanie výsluchu účastníkov ( na-
vrhovateľa i odporcu) i prípadne  svedkov. čo sa týka vašej pohľadávky, ktorá 
je peňažného charakteru, máte právo požadovať popri plnení i úroky z omeš-
kania, ak ich výška nebola do-
hodnutá v zmluve, stanovuje 
ich výšku nariadenie vlády č. 
87/1995 z. z. právo na úroky 
z omeškania vzniká prvým 
dňom omeškania dlžníka 
so splnením svojho dlhu, 
za ktorý deň omeškania sa    
považuje   deň nasledujúci 
po splatnosti dlhu,  vo vašom 
prípade faktúry. 

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

Urobil som práce, ale objednávateľ nechce zaplatiť...

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  

Urobil som práce tomu, kto si ich u mňa objednal. Som živnostník 
a riadne sme sa dohodli. Pre výkon prác sme uzatvorili zmluvu 
s podmienkami, ktoré objednávateľ akceptoval a ja som ich ako 
zhotoviteľ zabezpečil. Následne bola vystavená faktúra, dokonca aj 
dátum splatnosti sme vystavili podľa želania a potreby objednávate-
ľa. Tento mi však dodnes nezaplatil a vyhovára sa, že nemá peniaze. 
Niekoľkokrát som ho slovne upozornil, neskôr sms-kou. Teraz chys-
tám písomné upozornenie a výzvu na zaplatenie. Ak aj tak nebude 
reagovať, ako mám postupovať? Ekonóm tvrdí, že treba k sume 
narátať aj penále z omeškania a následne opäť poslať urgenciu. Ako 
však postupovať, ak lajdák nebude reagovať, alebo dokonca obálku 
ani nepreberie? Som rozhodnutý záležitosť dotiahnuť do konca, 
lebo tu ide zrejme o špekuláciu. Prosím, poraďte mi – podrobnejšie a 
konkrétnejšie – jednotlivé kroky a úkony – ako postupovať, aby sme 
nič nezanedbali – čo by mohla protistrana využiť.

výchova a výcvik psíka, ako aj iného spoločenského zvieraťa, je základnou 
podmienkou pre spokojné spolužitie zvieraťa a človeka v jednej domácnosti. 
psík musí vedieť rešpektovať majiteľa a takisto pre spokojný spoločný život, 
musí majiteľ rešpektovať potreby psíka. s výchovou začíname čím skôr po 
kúpe psíka. najlepšie samozrejme je, ak psík už k novému majiteľovi pri-

chádza so základmi 
výchovy a socializácie  
od predchádzajúceho 
majiteľa. aby sa hneď 
od začiatku šteňaťu 
vštepovali hygienic-
ké návyky, zaviedol 
určitý režim kŕmenia, 
starostlivosti o psíka a 
vymedzili sa konkrét-
ne hranice správania 
sa psa, aby pes mohol 
pochopiť, čo sa od 
neho očakáva, snažiť 
sa psa smerovať k 
takému správaniu 
a poslušnosti, aké 
od neho očakáva-
me, aby spolužitie 
nebolo trápením. 
je mnoho druhov 
plemien, každé má 
určité charakteristické 
povahové  črty, tem-
perament, schopnosť 
učiť sa. preto si aj 

plemeno psa nevyberáme len podľa vzhľadu. 
niektoré plemená sú dokonca kvôli svojej 
charakteristickej povahe až nevhodné pre začí-
najúceho psíčkara. pri výchove šteňaťa sa majú 
zúčastňovať všetci členovia rodiny a používať rovnaké pravidlá vo výchove a 
zbytočne už fixované návyky nemeniť. najľahšie sa samozrejme učia šteňatá 
a mladé psy, odnaučenie zlozvykov u starých psov je problematickejšie. 
často zlozvyk súvisí so stereotypným správaním u starého psa. tu patrí aj 
uvedené ,,žobranie” psa pri stole, kde tiež zlyhala výchova psíka v mladosti. 
teraz psík otravuje pri stole, aj keď nie je hladný, nerešpektuje majiteľa, 
nemá vyhradený priestor, ktorý by nemal prekračovať, teda stôl, nereaguje 
na zákazy a stáva sa nezvládnuteľný. v mladosti sa mu neurčili hranice, že je 
to neprijateľné správanie u neho. aj u starého psa je možné zmierniť nežia-
dúce správanie, ktoré však často potrebuje pomoc špecialistu na behaviorál-
ne poruchy a oveľa dlhší čas na fixáciu. častokrát však nestačí vychovávať len 
psa, ale je potrebné ,,prevychovať“ aj majiteľa a naučiť ho, ako má efektívne  
zaobchádzať so psom. zlozvyky môžu takisto súvisieť s nevhodnou starost-
livosťou o psa, alebo nedostatkom pozornosti od majiteľa atď… žobranie 
pri stole, agresivita, nežiadúce vokálne prejavy, značkovanie, deštrukčné 
správanie je najčastejšie problémové správanie psa. niektoré z nich súvisia 
takisto aj so zdravotnými problémami a preto by sa mali riešiť komplexne, 
napr. nadmerné olizovanie sa. keď sa psíkovi vymedzia hranice správania sa, 
bude primerane plemenu pracovne zaťažený, bude mu poskytnutá vhodná 
starostlivosť a krmivo, bude aj život s ním v jednej domácnosti jednoduchší 
a plnohodnotný. pokiaľ si 
majiteľ sám nevie so psom 
vo výchove poradiť, je po-
trebné požiadať o pomoc 
odborníka na výcvik.

Chcel by som sa opýtať, prečo je dôležitý výcvik pre psíka. Ja viem, že je to o disciplíne, aby sa naučil inštinktívne sprá-
vať, čo si môže a nemôže dovoliť voči majiteľovi a iným ľuďom. Ale čo výcvik dáva samotnému psovi, ako to on vníma? 
Osobne si myslím, že je to dôležité, lebo minule k nám prišla teta a priviedla svojho psa, no čo ten „dorábal“, to bolo 
neuveriteľné. Skákal po stoličkách, strkal ňufák do jedla každému, neustále sa „liepal“ po všetkých. Akože nehrýzol, 
ale aj tak to bolo obťažujúce a nechutné. A teta sa ešte aj urazila, keď sme ho napomínali, že sme „barbari“ a nemáme 
radi zvieratká. Dá sa vychovať k poslušnosti aj starší pes? Čo si Vy – ako „doktorka cez zvieratká“ – myslíte? Nebude to 
bolestivé pre to zviera?

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

výchova a výcvik psíka
...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...
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Partner sa mi priznal, že mu pri preventívnej prehliadke zistili chlamýdie. Okamžite som si „naštudovala“, 
o čo ide a som pohoršená, aj zhrozená, pretože ja som partnera nemohla týmto nakaziť, keďže mám sex 
iba s ním. Prosím, vysvetlite mi, ako sa k nim „dopracoval“, aké liečenie musím absolvovať, a samozrejme 
aj on. Som nielen zhrozená, ale cítim sa veľmi oklamaná a podvedená, i keď mi partner tvrdí, že on už 3 
roky nemá inú ženu, len mňa. Ja som žiadne príznaky nezbadala, takže mi vychádza, že ak ma sexuálne 
podviedol, musí to byť naozaj len nedávno – inak by som aj ja bola nakazená už dávnejšie. Ďakujem za 
odpoveď. 

Keď nás strašia chlamýdie...

infekcie spôsobené chlamydia trachomatis sa stávajú 
najrozšírenejším sexuálne prenosným ochorením súčasnosti, 
premorenosť populácie dosahuje až cez 10%. chlamýdie 
prvotne osídľujú sliznicu kanála krčka maternice u ženy a 
parauretrálných, prípadne bartoliniho žliaz.
významnú úlohu pri prenose infekcie môžu mať infikované 
spermie. klinický obraz ochorenia, vyvolaný týmto 
mikroorganizmom, môže byť  veľmi pestrý. u ženy najčastejším 
sprievodným znakom pri postihnutí  kanálu krčka maternice 
pri akútnych infekciách - býva krémovitý, hnedastý, prípadne 
nazelenalý výtok. neliečené onemocnenie chlamýdiovou 
infekciou z krčka maternice môžu prechádzať kanalikulárnou 
cestou do dutiny maternice a cez vajcovody až do malej 
panvy u ženy - prípadne až do brušnej dutiny a spôsobovať 
v extrémnom prípade i zápal pobrušnice. akútne ochorenie 
u ženy sa môže prejavovať mierne zvýšenou teplotou, až 
vysokou teplotou, hnisavým výtokom a až hnedastým 
výtokom sfarbeným krvou po súloži - ako aj bolestivosťou 
pri súloži u ženy. uvedené príznaky môžu rýchlo odoznieť a 
u takmer polovice infikovaných sa nevyskytujú vôbec. časté 
močenie spojené s bolesťami u muža, s pálením pri močení, 
sú najčastejším príznakom akútnej infekcie močovej rúry u 
muža. časté nútenie na močenie a sťažený odtok moču - u 
mužov spolu s bolesťami v oblasti perinea /oblasť i lokalizácie 
prostaty/, bývajú prejavom zápalu prostaty. neliečená 

chlamýdiová infekcia močovej 
rúry u mužov má tendenciu prejsť 
do spontánnej remisie. následky 
dlhodobej aktivácie lokálnej 
zápalovej reakcie chlamýdiovej 
infekcie  sú ďalekosiahle a 
často nezvratné u žien vznikom 
chronickej panvovej bolesti, 
neplodnosti u žien, ako aj opakovaných potratov do 12. 
týždňa gravidity u infikovaných žien. chlamýdiova infekcia je 
sexuálne prenosné ochorenie s inkubačnou dobou 1-3 týždne, 
s priebehom od akútnej infekcie a pri neliečení prechodom 
do chronickej infekcie s hore uvedenými následkami. u  našej 
čitateľky je samozrejme potrebné gynekologické vyšetrenie so 
zameraním sa na detekciu chlamýdiovej infekcie –  v prípade, že 
u partnera bola zistená táto infekcia. a samozrejme zahájenie 
adekvátnej liečby, čo i len okamžitej  preventívnej. podľa 
výsledkov získaných z odberov ako u ženy-  tak u muža, možno 
analyzovať procesy akútne získaných infekcií a chronických 
exacerbácií /vzplanutí “nových zo starých”/ infekcií. ku analýze 
možno využiť konziliárne infektologické a imunologické 
vyšetrenie. až po kompletnej diagnostike a analýze výsledkov 
a konziliárnych vyšetreniach priebehu ochorenia u partnera – 
“zahájiť desivé rozmýšľanie o vernosti partnera”.

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... 

mediálnym partnerom tohto kultúrno-spoločenského podujatia je regionálny časopis kysucký žurnál.

anketa žena roka 2011
okresná organizácia únie žien slovenska v knm v spolupráci so základnými organizáciami úžs knm, povina, 
kysucký lieskovec, budatínska lehota, rudinka  a rudinská vyhlasujú „anketu žena roka 2011“. v termíne do 
17.9. 2012 môžete nominovať ženu z vášho okolia v jednotlivých kategóriách. nominačný list nájdete v mestskej 
knižnici alebo na webovej stránke mesta v sekcii mesto - organizácie, združenia a spolky. vyplnený nominačný 
list odovzdajte do 17.9.2012 v mestskej knižnici alebo zašlite na adresu: uniazien.knm@gmail.com. nominácie 
môžete nahlásiť aj na telefónnych číslach 0910793390 (p. buková), 0902317921 (p. stuchlíková). z doručených 
nominácií vyberie odborná porota jednu ženu v každej kategórii a na slávnostnom posedení v mesiaci október 
bude každá z nich ocenená a jedna vyhlásená za ženu roka 2011 v dolnokysuckom regióne. záverečné posede-
nie sa bude konať 11.10.2012 v dome kultúry v kysuckom novom meste.
ženy a dievčatá  môžete nominovať v kategóriách: verejný a kultúrny život * šport * zdravotníctvo a sociálna 
oblasť * školstvo a vzdelávanie * žena ako matka. 
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Nakupujte a využívajte služby u predajcov a odborníkov 
s dlhoročnou skúsenosťou, dobrým menom a rozumnými cenami.

- 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!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

 

OBUV  JANEL 

belanského 6 
(pri papierníctve arven)

kysucké nové mesto

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

výpredaj 
letnej obuvi

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

AVON Vám ponúka kvalitnú letnú kozmetiku 
za výhodné ceny a naviac, môžete

počas  leta  získať  krásny  
PINKNIKOVÝ KÔŠ AVON. Info v AC.
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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!

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 
Je určená pre ľudí, ktorých trápi ich starnúca pleť, vrásky, akné, rozšírené póry,  
suchá, namáhaná a mdlá pleť. 
 
Okysličenie vlasov – kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
Je určená pre ľudí s lámavymi, vypadávajúcimi štiepajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.  
 

Hľadáte originálny vianočný darček?! 
Potom máme pre Vás zvýhodnené pernamentky  

Pernamentka na 9  inhalácií = 30 € + (kanyla zdarma) 
Pernamentka na 9 okysličení pleti alebo vlasov = 144 € + (1x ošetrenie zdarma) 

V cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu 
Vianočnú pernamentku si môžte objednať osobne na Vajanského 865, KNM (oproti parku) 

alebo na hello@oxylife.sk a 0948 060 766 
Viac o oxygenoterapií na www.oxylife.sk alebo FB funpage /oxylife 

 

 

 

Oxygenoterapia – inhalácia 95% moleku-
lárneho 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.

Okysličenie pleti – kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra 
spolu s kyslíkom. je určená pre ľudí, ktorých trápi ich starnúca pleť, vrásky, 
akné, rozšírené póry, suchá, namáhaná a mdlá pleť.

Okysličenie vlasov – kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie 
séra spolu s kyslíkom. je určená pre ľudí s lámavými, vypadávajúcimi štie-
pajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.

pernamentka na 9 inhalácií = 30 € + (kanyla zdarma)
pernamentka na 9 okysličení pleti alebo vlasov = 144 € + (1 x ošetrenie zdarma)

v cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu.

vajanského 865, knm (oproti parku)
e-mail: hello@oxylife.sk
tel.: 0948 060 766
viac o oxygenoterapii na www.oxylife.sk alebo 
Fb funpage: OXYLIFE - Kyslíkové štúdio

úspešný aranžér, účastník mnohých súťaží v aranžovaní 
kvetov, návrhov záhrad a ich realizácií. Zákazníci využívajú 
jeho služby od roku 1989.

- návrhy a realizácie záhrad
- dekorácie interiéru a exteriéru
- aranžovanie kytíc
- dovoz kvetov a kytíc na miesto určenia
- exkluzívne služby pre VIP zákazníkov
- aranžovanie rôznych akcií s celkovou dodávkou
- poradenské služby

Tel.: 0949 746 288
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Pri príležitosti významného výročia Základnej školy 
v Rudine sme o aktuálny rozhovor požiadali jej riaditeľku 
Mgr. Silviu Ďurcovú, ktorá nám hneď v úvode povedala 
nasledujúce skutočne nádherné vety:
- tento školský rok je 50.výročím otvorenia našej školy. 
už polstoročie k nám prichádzajú žiaci za vzdelaním, 
sebapoznaním. päťdesiatročnica je jubileum, ktoré utkvie 
v pamäti každého zainteresovaného človeka. 50 rokov je viac 
ako polovica ľudského života. a práve pred toľkými rokmi 
bola slávnostne otvorená nová budova našej školy. jej brány 
prekročili prví žiaci, ktorí s napätím a očakávaním pozerali 

na svojich učiteľov. oni a ďalšie generácie detí prežívali so 
svojimi pedagógmi veselé i smutné chvíle. každé jubileum 
je spojené s nazretím do minulosti, do spomienok dávnych 
i tých nedávnych. nemožno zabudnúť na tých učiteľov, 
ktorí si plnili náročné výchovno-vzdelávacie povinnosti, ale 
nezabudli popri tom na čestnosť a ľudskosť. sen každého 
rodiča i žiaka je mať učiteľa: zanieteného, obetavého. my, 
učitelia, sme zasa vďační za každého pozorného, slušného 
a zodpovedného žiaka. a ja, tak ako všetci riaditelia, si cením 
oboch.
o A teraz by som Vás, pani riaditeľka poprosila, aby sme 
sa pozreli trošku do histórie Vašej školy...
- prvým riaditeľom našej školy bol pán bakoš. do školy v tej 
dobe chodilo vyše štyristo žiakov z rudiny a zo spádových 
obcí. v roku 1994 bola za riaditeľovania pariša otvorená 

prístavba školy s tromi učebňami, 
kabinetmi a oddelením škd. o rok 
neskôr sa otvorila nová školská kuchyňa 
a jedáleň.1.júla 2002 získala škola právnu 
subjektivitu. v súčasnosti máme 23 
zamestnancov. všetci si kladieme za cieľ 
vychovávať a vzdelávať žiakov tak, aby 
ju po jej ukončení opúšťali ako vzdelaní, 
slušní a v rámci svojich schopností úspešní 
absolventi, ktorí získajú základ pre svoje 
ďalšie vzdelávanie a dokážu sa tak uplatniť 
v profesijnom i osobnom živote.
o A čo sa v škole zmenilo už za Vášho 
„direktorovania“, od posledného článku 
v našom časopise, kde ste sa mohli 
okrem iného  popýšiť vybudovaním 
nového dopravného ihriska 
a rekonštrukciou športového ihriska?

- pred vianocami sme dokončili  zrkadlovú tanečnú sieň, 
zrekonštruovali sme chlapčenské toalety. v januári sme na 
väčšej časti školy  vymenili okná, zrekonštruoval sa hlavný 
chod do budovy a na jar dostala stará časť budovy novú 

fasádu. okrem toho sme zasa s vyučujúcimi zrealizovali 
množstvo aktivít pre našich žiakov. na oslavy sme sa 
pripravovali niekoľko mesiacov dopredu. takú významnú 
udalosť bolo treba dobre premyslieť a naplánovať. na 
príprave sa podieľali takmer všetci zamestnanci. že tá 
námaha stála za to, svedčia i pochvalné a spokojné reakcie 
všetkých zúčastnených hostí. pozvanie prijali i bývalí 
riaditelia, medzi nimi i už spomínaný pán bakoš s manželkou, 

mnohí bývalí pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, 
starostka našej obce - ing. mičianová, poslanec za žsk- ing. 
m. macášek, mgr. jánošová, riaditeľka zuš v kysuckom 

základná škola v rudine oslávila pÄťdesiatiny!

pokračovanie na str. 14.
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s miestom konania  v centre mesta na ulici hlavnej.  
v rámci širokej ponuky si môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi. 

zavítajte do vínnej uličky, ktorá sa opäť vrátila na nádvorie kaštieľa v mestskom  
parku k posedeniu s  priateľmi pri poháriku kvalitných vín a 

jarmočných špecialitách. nebude chýbať gastroakcia 
s prezentáciou a ochutnávkou pikantného gulášu. milovanú 
osobu môžete potešiť perníkovým srdiečkom, cukrovinkami 

a inými dobrotami. svoju zručnosť vám predvedú  aj umeleckí  
remeselníci s ukážkami mnohokrát i zabudnutých remesiel.  

no a o pravú jarmočnú atmosféru sa postarajú 
prevádzkovatelia zábavných atrakcií – kolotočov. 

neodmysliteľne k akcii patrí pestrý kultúrny program, 
sprievodné podujatia, výstavy. srdečne vás pozývame a pevne 
veríme, že sa budete cítiť príjemne a na galantu vám zostanú 

len tie najlepšie spomienky.

P O Z V Á N K A
na galantské
trhy

mesto galanta srdečne pozýva širokú verejnosť, návštevníkov, 
predajcov, umeleckých remeselníkov na tradičné podujatie 

nášho mesta, ktoré sa tento rok uskutoční

v dňoch 9.-10.-11.-12.
augusta 2012,

novom meste, ktorej pobočka je u nás zriadená. Ďalej to 
boli sponzori, poslanci obecného zastupiteľstva a ďalší 
pozvaní hostia. samozrejme nechýbali ani naši terajší 
zamestnanci. celá slávnosť sa uskutočnila v škole. hostia 

hneď pri vstupe do budovy boli obdarovaní upomienkovými 
predmetmi  a kvetom. hlavná časť osláv bola v krásne 
vyzdobenej jedálni. na úvod som, ako súčasná riaditeľka 
školy, privítala prítomných hostí, predniesla slávnostný 
príhovor a po mne niekoľko hrejivých slov povedala tiež 
naša starostka, ing. mičianová. po slávnostnom prípitku 
sa všetci odobrali na krátky kultúrny program, ktorý si so 
svojimi žiakmi pod vedením mgr. čulákovej nacvičili niektorí 
vyučujúci. celý program bol zameraný retrospektívne, takže 

mnohým divákom sa počas neho  v oku zaleskla slza dojatia. 
po vydarenom programe nasledovala prehliadka školy a 
inštalovanej fotodokumentácie. pri bohato prestretých 
stoloch si hostia po zvyšok večera mohli zaspomínať 
na svoje pracovné zážitky, veselé i vážne. takéto akcie 
určite prispievajú k podpore spolupatričnosti danej veci, 
k patriotizmu, k úcte k tomu, čo sme už vybudovali a zároveň 
nás to napĺňa zodpovednosťou za budúcnosť nasledujúcich 
generácií.

otázky: redakcia Žurnálu
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bar las vegas v kysuckom novom meste  
vás víta vo vynovených priestoroch!  

prídite si k nám v lete posedieť pri chladenom nápoji!



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

reštaurácia v kysuckom 
novom meste 

„starý pivovar u bociana“ 
prijme čašníka:
prax v odbore, 

alebo vyučený absolvent, 
komunikatívnosť, 

spoľahlivosť.
                  

ponúkame: 
dobré platobné podmienky, 

ubytovanie 
pre dochádzajúcich, tpp.

 
záujemcovia môžu 

mailom poslať
životopis a kontakt na: 

starypivovar@ubociana.sk
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rok prekvapení
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