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Predstavenstvo SBD v Kysuckom Novom
Meste veľmi vážne porušilo Stanovy,
rokovací a volebný poriadok SBD  /viac sa dozviete na strane 10-11.

NAVŽDY ODIŠIEL 
SKVELÝ ČLOVEK 

S DOBRÝM SRDCOM 
– Ing. Karol Klimek... /str.6.

Autoumyváreň v Kysuckom Novom Meste (pri STK-čke) Vaše auto nielen perfektne umyje, ale prekvapí Vás aj ľu-dovými cenami. Aj Kysucký Žurnál vyskúšal túto službu – a určite ju doporučuje aj ďalším Kysučanom!. /str.15. 

„V advokátskej 
praxi sa riadim 

zásadou, že 
neexistuje právny 
problém, ktorý by 
sa nedal vyriešiť“, 

hovorí JUDr. Emília 
Mušková, 

advokátka 
z Kysuckého 

Nového Mesta. /
str.4. 

„Riaditeľ žiadnej poisťovne 
nič nezmôže, ak nemá okolo 

seba tím správnych 
a pracovitých ľudí..., a tých ja 
mám,“ hovorí Dana 

Pinčiarová, 
šéfka krajskej 

pobočky 
Komunálnej 

poisťovne a.s. 
VIENNA

 INSURANCE 
GROUP 

v Žiline. /str.14. 



Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:00 - 12:00 h.
tel./fax.: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

DOLNÝ KUBÍN
Matuškova1 (bývalý dom nábytku)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 582 3770, fax.: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

TVRDOŠÍN
Vojtaššákova 496 (za Coop Jednota)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 532 4060, fax.: 043/ 532 4061
nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

KVALITNÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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Faloš medzi ľuďmi má neuveriteľné 
rozmery, pozor však na hyeny, to je oveľa 
nebezpečnejší level!
Nie je nebezpečný ten, kto otvorene 
a napohľad možno tvrdo, ale bez vulgarizmov 
a kompetentne, racionálne – poukáže 
kriticky na veci, ktoré sa nerobia v súlade 
s právom. Nebezpečný je ten, kto sa pod 
rúškom dobrodinca hrá na ochrancu slušnosti, 
spravodlivosti a majetku iných, ale pritom 
psychopaticky manipuluje ľudí – len preto, že 
oni sa v určitej problematike a záležitostiach 
nevyznajú, a  na falošnú nálepku ochrancu 
mu naskočia. Vyšší stupeň takéhoto 
falošného dobrodincu je hyenizmus, keď 
sú mu cudzie absolútne základné princípy 
ľudskosti a psychicky týra svojich priateľov, či 
spolupracovníkov, a to tak, že oni sami si to ani neuvedomujú, 
lebo to robí vždy len „medzi štyrmi očami“, t. j. vždy chýba tretí 
do debaty, ktorý by mohol byť svedkom. Takáto hyena tak 
aj kšeftuje napríklad s majetkom tých, ktorí mu dali dôveru. 
Dohadzuje z peňazí iných obchody svojim kamarátom – 
avšak, za tučné provízie, o ktorých on samozrejme svojich 
spolupracovníkov alebo priateľov neinformuje. A keď, tak 
v duchu, „vybavil som takúto službu, ktorá je výhodná.“ A ak 
„pustí“ nejaký ten cent aj podriadeným a kamarátom, je to 
len preto, aby si ich držal v relatívnom pokoji a neodvrávaní, 
na „uzde“, v duchu „buď ticho, dostal si odmenu, tak sa 
nestaraj, ostatné ja zariadim...“ To, že veľký manipulátor riadi 
„svoje osobné obchody a kšefty“  vždy len z cudzích peňazí, 
vlastne ani podriadenému, či kolegyni, kamarátom spočiatku 
nedochádza. A niektorým to nedôjde nikdy. Po prvé – preto, 
že sa v obchodnej a „kšeftárskej“ sfére nevyznajú, lebo na to 
nemajú vzdelanie alebo vlohy, a ani skúsenosti, či chrbtovú kosť, 
a po druhé – slepo veria, že ich šéf je ten, ktorý vlastne všetkým 
chce len dobre... Nevedomosť alebo ležérnosť podriadených 
a kamarátov „šikovná manipulatívna hyena“ tak môže využívať 
v prospech seba a svojej rodiny, veď koniec  - koncov, má to 
ešte aj odsúhlasené alebo odobrené okolím. Je až do plaču, 
ako málo Slovákov rozumie a študuje právne normy a zákony 
a že vlastne častokrát nepoznajú, aké majú práva ako ľudia, 
občania, alebo členovia určitého zoskupenia. A tak „šikovným 
hyenám“ potom stačí, aby „eštebáckym“ konaním zmanipulovali 
okolie tak, že napr. do funkcií navrhnú „svojich“ ľudí, a tak sa 
dostanú k rozhodovaniu v podstate síce vzdelaní ľudia, ale už 
takí, ktorí sú ďaleko za profesným a produktívnym zenitom, 
alebo ich odbornosť je úplne iná, aby pochopili – o čo vlastne 
ide a hyena má vyhraté.  Za občasné posedenie pri fľaške, či 
falošnej lichôtke „učiteľke na dôchodku“, ktorá má od znalostí 
odbornej problematiky veľmi ďaleko, alebo psychicky labilnej 
kolegyni, ktorá si zarobí pár eur a tak je radšej ticho, či za pár 
obložených chlebíčkov a falošné podanie ruky pri oslave menín 
– má vynachádzavá a po peniazoch prahnúca hyena zelenú 
– a prepáčte, ale zmanipulované okolie, ako blbci a poddajné 
stádo oviec – hlasuje a odsúhlasúva všetko, čo im pán hyena 
podsunie. Čo na tom, že hlasujú vlastne proti vlastným zákonom 
a normám, ktoré si ako spoločenstvo, či kolektív sami odobrili 
a schválili na vlastnú ochranu. Je to normálne? Určite nie! Buď 

mnohí neovládajú to, za čo sú zodpovední, sami 
voči sebe, a aj za tých, ktorých zastupujú, alebo 
tomu vôbec nerozumejú, alebo sú blbí a blbší, 
alebo ľahostajní, alebo úplatní – pre niečo...? A aj 
keď zdraví jedinci sa postavia na odpor - dobré 
zdravé myšlienky sa nevedia dostať na povrch, 
pretože úplatných, ľahostajných a obmedzených 
ľudí je vždy viac. Každá pravda a spravodlivosť 
sa ako v rozprávke žiaľ, len veľmi ťažko a pomaly 
prediera na povrch, ale nakoniec sa nečakane 
vyplaví, je to nezastaviteľný proces, tak ako 
pnutie látky. Každý tlak raz buchne, aj tlakovanie 
ľudí a  falošné vzťahy.  Len škoda, že kým hyena 
„zachrebe nožičkami“ alebo inak príde o svoje 
výsady, urobí nešťastných veľa ľudí, mnohých 
zničí zdravotne, profesne a niektorí pod 

psychickým tlakom skončia až fatálne (smrťou). O škodách na 
majetku a hodnotách pre budúce generácie, ktoré vybudovali 
iní ľudia a ktoré hyena zničí, ani hovoriť nebudeme. Hyena sa 
napr. nehanbí prísť ani na pohreb tomu, koho zničila, resp. 
vyhlásiť sa za blízkeho, či až za najlepšieho priateľa umretého 
kolegu, pritom ešte pred smrťou nenávistne viac rokov ohovárala 
jeho potomkov, a to pred samotným umrelým kolegom, čím 
ho prakticky psychicky ubíjala a deptala... Aj vyroniť falošnú 
slzu, či odpadnúť na fingovaný infarkt..., hyene problém 
nerobí. A zvlášť, aby toho svedkom bolo veľa ľudí, napríklad 
na schôdzi, alebo v kostole... Poznáte takéto hyeny vo svojom 
okolí? Na pracoviskách? A prečo mlčíte? Prečo sa im nepostavíte 
zoči-voči? Najlepšou zbraňou voči hyenám je jedine hovoriť 
pravdu, uvádzať argumenty, fakty, nedovoliť im hrať sa s vašimi 
citmi a nedovoliť im vyvolávať u vás emócie, cez ktoré hyena 
ovláda ľudí vo svojom okolí, aj ich myslenie. Hyena nič nerobí 
úprimne zo srdca ani s citom, ak nerátame jeho úprimnú 
nenažratú chuť po cudzích peniazoch a províziách. Hyena 
totiž city nepozná, je to len dobrý divadelník a falošný hráč 
so zvlčilým pohľadom chladnokrvnej šelmy.  Hyeny nemá 
nikto rád a okolie, aj podriadení v práci, či falošní kamaráti – lebo 
hyena faloš len priťahuje - len čakajú, kedy sa konečne hyena 
šmykne, aby jej to mohli všetko spočítať... Niekto na súde, niekto 
len tak preventívne v krčme bakuľou po chrbte, alebo opľutím... 
Niekedy aj to jednoduchému človeku stačí k tomu aby cítil 
zadosťučinenie za roky ubíjania. 
Želám Vám, vážení naši čitatelia, veľa zdravia a férovosti v živote 
v celom roku 2015, nech hyeny radšej nikdy nestretnete! 
Dovolím si Vám povedať ešte jedno dôležité úslovie, pred 
ktorým mám rešpekt a snažím sa ním riadiť počas môjho života: 
„Žiadny slušný a zásadový človek sa nesmie, resp. by sa 
nemal – ľahostajne prizerať a čušať, ak sa deje okolo neho 
nespravodlivosť, krivda, alebo ak niekto iného deptá a ničí 
z pozície spoločenského postavenia, či funkcie pre vlastný 
finančný prospech a pocit arogantnej nadvlády nad ľuďmi 
a ich ovládanie.“ Práve naša ľahostajnosť, či benevolencia, dáva 
hyenám v našom živote energiu, a pritom, keby sa včas zakročilo, 
tak by nemuseli napáchať toľkej škody, nešťastia a ľudskej 
bolesti!

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499; e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Hyena nič nerobí úprimne zo srdca ani s citom, hyena totiž city nepozná. 
Je to len dobrý divadelník a falošný hráč 

so zvlčilým pohľadom chladnokrvnej šelmy.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 3



JUDr. Emília MUŠKOVÁ, advokátka, 
poskytuje komplexné právne 
služby, poradenstvo, konzultácie 
a zastupovanie pred súdmi a orgánmi 
štátnej správy a samosprávy fyzickým 
i právnickým osobám so zreteľom na 
osobný prístup ku všetkým klientom, 
ktorý je založený na dôvere, účinnej 
právnej pomoci a efektívnosti 
zohľadňujúc pritom  ich konkrétne 
potreby a požiadavky.  Špecializuje sa 
predovšetkým na oblasť občianskeho, 
rodinného, pracovného, obchodného 
a správneho práva. Skoro desať rokov 
pracovala ako konkurzný správca, 
predbežný správca, resp. osobitný 
správca konkurznej podstaty. 
Posledných osem rokov sa zaoberá 
poskytovaním právnej 
pomoci pre samosprávu 
a aplikuje hlavne zákon 
o obecnom zriadení 
a zákon o majetku obcí, 
zákon o správnom 
konaní, ako aj súvisiacich 
právnych prepisov, čo je 
široké spektrum záberu 
a dotýka sa aj školstva, 
stavebných záležitostí, ako 
aj príslušných ustanovení 
občianskeho zákonníka 
a to v prípadoch, ak 
došlo k zrejmému zásahu 
do pokojného stavu.  
Podstatnou náplňou jej 
práce je vypracovávanie 
rôznych druhov zmlúv, 
ako sú kúpne, darovacie, 
zámenné, nájomné zmluvy, 
zmluvy o výpožičkách, 
dohody o uznaní dlhu a 
inominátne zmluvy. Tiež 
sa zaoberá problematikou 
majetkovoprávneho 
vysporiadania 
nehnuteľností, hlavne 
pozemkov, ktoré ľudia 

užívajú fakticky bez právneho 
titulu, kedy faktický stav 
nezodpovedá stavu právnemu.
Ona sama hovorí: 

 - Aj napriek tomu, že mám 
niekoľkoročnú prax, stále sa stretáva 
s novými problémami, ktoré je nutné riešiť 
v súlade s platnými právnymi predpismi, 
čo je pre mňa vždy novou skúsenosťou 
a výzvou. Už skoro 2 roky v mojej 
kancelárii vykonáva prax advokátskeho 
koncipienta aj JUDr. Veronika Caletková, 
ktorá sa podieľa na chode advokátskej 
kancelárie a aktívne sa zúčastňuje na 
súdnych pojednávaniach v rozsahu a za 
podmienok v súlade so stavovskými 
prepismi SAK.  
o Koľko rokov sa vlastne venujete 
právnickej odbornosti?
- Po získaní právnického vzdelania v roku 
1982 som pracovala najprv ako podniková 
právnička, od roku 1993 ako komerčná 

právnička a od roku 2000 fungujem ako 
advokátka, zapísaná v zozname SAK. Od 
svojich začiatkov sa zaoberám širokou 
škálou právnych oblastí, vzhľadom na 
potreby a požiadavky klientov, ktorým 
som k dispozícii pri riešení prevažnej 
väčšiny ich právnych problémov. 
o Čo Vám Vaša práce zobrala a čím Vás 
obohatila?
- Zobrala mi určite súkromie a voľný 
čas, lebo ak chce byť právnik v obraze 
problému, ktorý na súde zastupuje, 
musí naozaj preštudovať veľa materiálov 
a zosúladiť ich s platnými zákonmi, a teda 
s obžalobou alebo obhajobou. Obohatila 
ma o nové právne poznatky, vedomosti, 
skúsenosti. Stretla som sa so zaujímavými 
ľuďmi, zoznámila som sa s mnohými 
osobnosťami nášho spoločenského 
života, zažila som rôzne situácie, vypočula 
som si múdre, aj menej múdre, ale aj 
zaostalé názory ľudí. Ale o tom je život, 

„V advokátskej praxi sa riadim 
zásadou, že neexistuje právny 

problém, ktorý by sa nedal vyriešiť“, 
hovorí JUDr. Emília Mušková, advokátka 

z Kysuckého Nového Mesta.
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ktorý denne prežívame, na všetkom 
sa človek môže poučiť, vybrať si 
pre seba to, čo je dôležité, príklad 
nasledovania hodné a naopak, môže 
sa vyvarovať pred chybami, ktoré iní 
ľudia prežili a poškodilo im to život. 
Život sa neskladá len z úspešných 
ľudí, ani zo zlých vecí, alebo len 
z krásnych a dobrých okolností. 
Náš život je popretkávaný všetkým 
možným, aj preto je zaujímavý  a ja 
ho beriem tak, ako prichádza a čo mi 
prináša.  Rozhodne sa však v mojej práci 
nenudím
o Ako sa Vám pracuje v našom právnom 
systéme?
- Náš právny systém sa začal formovať už 
v dávnej minulosti a bol ovplyvňovaný 
rôznymi spoločenskými aspektmi danej 
doby. Aj v súčasnosti stále prechádza 
rôznymi zmenami, ktoré je potrebné si 
však osvojiť a naučiť sa s nimi fungovať, 
a zachovávať tak poslanie výkonu 
advokácie. Aj keď sa náš právny systém 
neustále mení a rozvíja, pri poskytovaní 
právnych služieb je potrebné postupovať 
vždy v zmysle platných právnych 
predpisov, zachovávajúc pritom zásady 
prioritnej ochrany záujmov klienta 
a prednosť jeho záujmov pred vlastnými 
záujmami, zásady mlčanlivosti, ako aj 
zásady postupovania v právnej veci 
profesionálnym, vážnym, diskrétnym, 

dôsledným a svedomitým postupom.  
o V sporoch je to tak, že vždy 
je spokojný jedna časť a druhá 
nahnevaná. Nezvýšil sa Vám takto 
vo Vašom okolí napríklad počet 
nepriateľov, lebo dnes v podstate 
každý má nejakého nepriateľa a pritom 
sa nemusí o to ani nejako špeciálne 
snažiť... J  ?
- Prevláda názor, že v sporoch je 
vždy spokojná jedna strana, ktorá je 
úspešná a druhá strana je nahnevaná. 
V skutočnosti to tak vždy fungovať 
nemusí. Náš právny systém nevylučuje,  
dokonca skôr vyzdvihuje, riešenie 
prípadných sporov mimosúdnou cestou, 
o čom svedčí aj inštitút mediácie.  Aj keď 
pravdou je, že v súčasnej dobe to vôbec 
nie je ľahké. Ale myslím si, že určite tu 
nemožno hovoriť o nepriateľstvách. Som 
presvedčená, že cieľom práva a poslaním 
advokácie je nájsť spravodlivú rovnováhu, 
ktorá eliminuje konfliktné situácie, avšak 

sledujúc dosiahnutie čo možno 
najlepšieho výsledku pre klienta. 
o Akým krédom sa Vy v živote 
riadite? A v práci?
- Pri práci advokátky sa riadim 
zásadou, že neexistuje právny 
problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. 
A tým sa riadim aj v živote. Každý 
vzniknutý problém má svoje riešenie. 
Krédom advokátskej kancelárie je 
poskytovať kvalitnú právnu pomoc, 

ktorej cieľom je spokojnosť klienta, 
pretože spokojný klient je pre nás 
najväčšou prioritou a zároveň aj najlepšou 
referenciou.
o Máte za roky svojej práce pocit, 
že spravodlivosť u nás je naozaj 
spravodlivosť a dočkáme sa jej, ak sa jej 
dožadujeme? Alebo je to zložitejšie... 
a spravodlivosť existuje predovšetkým 
v rozprávkach?
- Riadim sa heslom, vždy buďte 
spravodlivý, pretože touto vlastnosťou sa 
jedným zavďačíte, druhých ohromíte.
o Kedy ste vo svojej práci bola skutočne 
spokojná s nejakým výsledkom aj ako 
človek...?
- Vo svojej práci som bola skutočne 
spokojná vtedy, keď sa vo veci spravodlivo 
rozhodlo, bez ohľadu na intrigy 
a vykonštruované dôkazy.

 otázky: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

JUDr. Emília Mušková, advokátka
Advokátska kancelária so sídlom Námestie slobody 

73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190, 

e-mail: muskova.emilia@gmail.com
advokátsky koncipient : JUDr. Veronika Caletková

 t. č.: 0917 497 819, 
e-mail: veronika.caletkova@gmail.com

Touto cestou by sme sa Vám chceli pripomenúť aj v tomto 
roku. Radi by sme Vás privítali a odprezentovali novinky 

v kúpeľňovom štúdiu Samtek.
Práve teraz pre Vás pripravujeme nové výstavné 

kúpeľňové kóje s novinkami obkladov a dlažieb 
od  talianských, českých aj poľských  výrobcov. Taktiež 

sme pre Vás pripravili rôzne akcie vo vybavení sanity a batérií do 
kúpeľne.

1/ pri kúpe vane, získate vaňovú  batériu v hodnote 40 € za 1,20 €
2/ pri kúpe závesnéhp wc Rekord,  získate wc sedátko v hodnote 36 € 
za 1,20 €
3/ pri kúpe sprchovacieho kútu FIRST  získate sprchovaciu vaničku 
a sifón v hodnote 123 € zdarma.
4/ pri kúpe podomietkového splachovacieho systému TECHNIK-GT 
v hodnote 227 € , získate závesné wc, sedátko na wc duroplastové –
kovové závesy, tlačítko biele  a izoláciu na obklad za wc zdarma.

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

Milí zákazníci, priatelia....

Tešíme sa na Vás.....

Príďte a uvidíte, že aj  cenovo dostupná kúpeľňa môže byť 
krásna. Veríme, že si aj náročnejší klienti u nás vyberú.   

Komenského 1287, Kys. Nové Mesot /za Bielym domom/
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MÄSO
ÚDENINY

Marcel Svrček
tel.: 041 421 46 67 
Komenského 1287
Kys. Nové Mesto

otváracie hodiny:
00ut.-št. 7 - 16 00 hod. 

00 piatok 7 - 1700 hod.
30 sobota 6 - 12 00 hod. 

rôznych druhov

vždy čerstvé 

kvalitné mäso 

Otvorené: 
pondelok - piatok 7:45h - 16:00h

Navždy odišiel skvelý človek s dobrým srdcom – Ing. Karol Klimek...
6. novembra 2014 nás nečakane opustil náš drahý tatinko a dedko, ktorého 
sme veľmi milovali Ing. Karol Klimek z Kysuckého Nového Mesta. 
Nekonfliktný, prístupný a nesmierne žičlivý a ústretový človek... Taký bol – a 
taký aj ostane v našej pamäti, v našich spomienkach. Dobrý človek, 
starostlivý manžel a otec, veselý  a zábavný dedko. Náš drahý tatinko 
a dedko, vždy pre nás ostaneš drahý a jediný! Nájdi si svoj pokoj vo večnosti... 

s láskou na Teba spomínajú dcéry Alena, Zuzana, 
Blažena, zať Viliam, vnuci Miroslav, Karol, Michal, 

Viliam, vnučky Evka a Blaženka. K spomienke 
sa pripája aj manželka zosnulého. 

Ďakujeme zároveň Pohrebnej službe ARCHA za skutočne 
príkladnú a na vysokej úrovni odvedenú prácu a priateľom 

a známym ďakujeme za kvety a prejavy sústrasti.
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S odborníčkou na účtovníctvo firiem, 
Renátou Vašinovou z Kysuckého Nového 
Mesta sa aktuálne rozprávame o daniach 
a záležitostiach s týmto spojených, ktoré 
iste zaujímajú všetkých daňovníkov
o Daňové priznania sa v tomto roku 
v niečom líšia od minulých?
- Sú nové tlačivá, v ktorých je  malá zmena  
oproti roku 2013, zmena je vo výkazoch 
–  staré výkazy ako  Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch, 
Súvahu alebo Výkaz ziskov a strát nahrádza 
nová Účtovná závierka  pre jednoduché 
aj podvojné účtovníctvo (je uverejnená 
vo Finančnom spravodajcovi  č.10/2014 
ako príloha k opatreniu č.MF/15523/2014-
74 alebo príloha č.1 k opatreniu 

č.MF/18009/2014-74. 
o Aké zmeny čakajú daňovníkov, na čo netreba zabudnúť?
- Výrazná zmena nastala pri odpočte daňovej straty , ktorá sa nás 
týka už  pri  podaní daňového priznania za rok 2014.Neuplatnené 
daňové straty za zdaňovacie  obdobie ukončené v roku 2010-
2013 odpočítavame rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe 
nasledujúcich zdaňovacích období.
- V roku 2015 ( už v daňovom  priznaní 

za rok 2014)nás po prvý krát čaká 
novo zavedená daňová licencia .Budú 
ju platiť všetky právnické osoby. 
Netýka sa živnostníkov. 

- Výška daňovej licencie :
a) 480,- €, ak daňovník 

k poslednému dňu zdaňovacieho 
obdobia nie je platiteľom DPH 

s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000,- € 
b) 960,- €, ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho 

obdobia  je platiteľom DPH s ročným obratom 
neprevyšujúcim 500 000,- € 

c) 2 880,- €,  ak daňovník za zdaňovacie obdobie dosiahol 
ročný obrat  viac ako  500 000,- € 

o Ak niekto nestihne podať daňové priznanie do 31.marca 
2015, čo má urobiť, resp., kto nemusí podať do tohto termínu 
daňové priznanie?
- Daňové priznanie   sa podáva do  31.3.2015. Tak ako aj  minulý 
rok platí, že stačí zaslať príslušnému správcovi dane oznámenie  
o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Lehotu možno 
predĺžiť podľa §49 zákona 595/2003 Z.z.  najviac o 3 celé kalendárne 
mesiace a   najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov , ak súčasťou 
jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy,  plynúce zo zdrojov v  zahraničí
o Aké pokuty hrozia tým, ktorí nedodržia termíny – určené 
štátnymi orgánmi – pri daniach a ďalších platbách...?

- Za nepodanie daňového priznania hrozí 
pokuta, ktorú uloží správca  od 30 € do 
16 000 € . A ak nezaplatíte v stanovenej 
lehote alebo v stanovej výške  daň 
alebo rozdiel dane, preddavok na daň 
a pod., správca dane Vám vyrúbi aj úrok 
z omeškania.   
otázky: Kysucký Žurnál

EKONOMIKA - ÚČTOVNÍCTVO - PORADENSTVO

Ak nepodáte daňové priznanie, môžete byť 
chudobnejší až o 16 000,- eur!

Nie je nič útulnejšie než 
posedenie pred ohňom 

v chladný deň. Krby na drevo 
majú krásu a šarm, ktorý 

určite osloví každého... 

Vasil Cetera
Mob: 0915 707352

bratislava@stavbykrbov.sk

Mario Cetera
Mob: 0907 873533

zilina@stavbykrbov.sk

web: www.krbycetera.sk
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Novozvolení starostovia a poslanci v obciach 
Dolných Kysúc a v Dunajove pre obdobie 2014-2018

Starostka: 
Ing. Zuzana Jancová
Poslanci:
• Ing. Augustín Chovaňák (NEKA*),
• Ing. Marian Chovaňák (NEKA),
• Anton Janáčik (Smer - SD),
• Pavol Janec (Smer - SD),
• Juraj Janiš (KDH),
• Rudolf Jantošík (NEKA),
• Ing. Jozef Kubala (NEKA),
• Mgr. Miroslav Kubala (NEKA),
• Ján Lisko (NEKA),
• Vincent Nemček (NEKA),
• Pavol Škuta (Smer - SD)

Starosta: 
Vladimír Káčerík
Poslanci:
• Ing. Andrej Berešík
• Mgr. Zuzana Čížová
• Stanislav Zajac
• Mgr. Emília Palicová 
• Jozef Halúska 
• Miroslav Kubík 
• Miroslav Majčín
• Jozef Pavlusík
• Monika Kubáščiková

Starostka: 
Miroslava Ondreášová
Poslanci:
• Michal Neománi
• Peter Koža
• Erika Mečiaková
• Ing. Ľubomír Králik
• Ján Záhradník

Starostka:  
Mgr. Magdaléna Trubanová
Poslanci:
• Jozef Psota
• Jozef Kurucár
• Martin Jakubec
• Ing.Lenka Mizerová
• Jaroslav Kekely
• Ing.,Bc. Ján Konušík
• Viera Červienková
• Ing.Pavol Frišo
• Mgr. Dáša Hunčíková

Starosta:  
Ing. Jozef Švirík
Poslanci:
• Magdaléna Prandová   SMER-SD 
• MVDr. Dezider Gašperák    KSS 
• Štefan Hutyra  SNS 
• Bc. Marek Luciak  KDH 
• Ladislav Malík  SMER-SD 
• Anna Čupová  SDS 
• Jozef Urbánek  NEKA

Starosta: Margita Šplháková
Poslanci:
Horný rad zľava: Peter Varga, Ján Kocúr, Ing. Štefan Vojtáš, 
Mária  Ochodničanová, Mgr. Jozef Damaška 
Dolný rad zľava: Alena Chudinová, Bc. Jozef Drugo, Margita 
Šplháková – starostka obce, Marián Benda, Bc.Alena Dudeková

Nesluša

Horný Vadičov

Dolný Vadičov

Kysucký Lieskovec

Rudinská

Povina
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Starosta: 
Ing. Anton Tkáčik
Poslanci:
• Ing. Ivan  K o c ú r 
• Ing. Juraj  J a n í k 
• Ing. Emília  M e r i a č o v á 
• Ján  Š u s t e k 
• Ing. Jozef  M a c ú š  
• Ing. Andrea  S c h m i d t o v á
• Ing. Viera  A n d e l o v á 
• Ing. Peter  K u b í k 
• Ľuboš  Š u p o l 

Starostka: 
Ing. Anna Mičianová
Poslanci:
• František Hruška, SMER -SD
• Ing. Ján Garbier, SMER-SD 
• Bc. Viera Štefanková, SMER-SD
• Radovan Hlavatý, SMER-SD
• Mgr. Milan Černák, SMER-SD
• Ing. Marián Turianik, Nezávislý kandidát
• Ing. Jozef Turianik, Nezávislý kandidát
• Ing. Mariana Janáčiková, KDH
• Jaroslav Maslák, SMER-SD

Starostka: 
Radoslav Ďuroška
Poslanci:
• Ing. Miroslava Kekelyová
• Jana Tvaružková
• Ing. Milan Mizera
• Miroslav Mozoľ
• Ján Tarana
• Stanislav Surovčák
• Anna Ďuratná

Starostka: 
Alžbeta Suriaková
Poslanci:
• Mgr. Jozef Jedinák,  Smer –SD  
• Ľudovít Fuják,  SNS
• Ľuboš Lisko,  SNS
• Ing. Peter Mrvečka,   KDH
• Štefánia Moravčíková, nezáv. kandidátka
• Erika Šutá,  KDH
• Stanislav Kasaj, nezáv. kandidát

Starosta:  Ing. Viliam Michel
Poslanci:
v stoji zľava: Ing. Viliam Michel - starosta, Karol Burger - zá-
stupca; v sede: Lukáš Zapletal, Katarína Abafiová, Viliam Liška, 
Bc.Vladimir Filip

Starosta: 
Ing. Peter Harcek
Poslanci:
zľava Ing. Juraj Svrček - končiaci poslanec, 
Bc. Katarína Adámková - hlavný kontrolór 
obce, Anna Harceková - predsedkyňa 
miestnej volebnej komisie, Anton Mrmus 
- končiaci starosta obce, Ing. Peter Harcek 
- novozvolený starosta obce; novozvolení 
poslanci: Milan Vnuk, Jarmila Kubíková, 
Miroslav Vlček a Gašpar Kašík.

Starostka: 
Mgr. Milada Chlastáková
Poslanci:
• Ing. Eva Adamková - NEKA
• Vladislav Brisuda –  SMER-SD
• Jaroslav Brodek - SMER-SD
• Mgr. Jarmila Brodňanová - NEKA 
• Ing. Martin Švaňa - SMER-SD
• Ing. Pavol Valárik - SMER - SD
• Mgr. Lenka Vrábľová - NEKA

Starosta: 
MVDr. Milan Hlavatý
Poslanci:
• Ján BELANEC 
• Martin BOLLO 
• Ján CESNEK
• Ing. Miroslava DUBANOVÁ
• Zdeno KOPAS 
• Peter KUKUČÍK 
• Mgr. Pavol MIČIAN
• Bc. Dušan ŠEVČÍK 
• Pavol   ŠEVČÍK

Radoľa

Rudina

Ochodnica

Lodno

Rudinka

Lopušné Pažite

Dunajov

Snežnica
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Predstavenstvo  SBD  v Kysuckom  Novom  Meste  na  čele  s  Ing. Dušanom Knihom, CSc.  úmyselne  predložilo  Zhromaždeniu  delegátov  SBD  na rokovanie 
v decembri  2014 návrhy  na  hlasovanie,  ktoré  sú  v rozpore  s platnými  Stanovami,  Rokovacím  a Volebným  poriadkom  tejto  organizácie... 
a väčšina  prítomných  delegátov  zhromaždenia  to  aj  odsúhlasila.  Ako  je  to  možné?  A  kedy  sa  urobí  náprava  takejto  závažnej  legislatívnej  chyby?

Prečo by nemali členovia SBD a vlastníci bytov, ktorých spravuje SBD 
v Kysuckom Novom Meste, spokojne spávať? ...lebo ich zvolení zá-
stupcovia (za ich bytové domy) v Zhromaždení delegátov hlasujú proti 
vlastným Stanovám a Rokovaciemu poriadku, ktoré by mali chrániť 
záujmy a majetok všetkých členov SBD. Je však zarážajúce, že šéfka 
kontroly SBD – Ing. Anna Brodňanová v takejto vážnej situácii mlčí. Prečo 
nepoukáže na rozporuplnosť niektorých odsúhlasených záležitostí – kon-
krétne napr. na poslednom Zhromaždení delegátov SBD, 18. decembra 
2014? Prečo neupozorní Predstavenstvo SBD a jeho predsedu Ing. Dušana 
Knihu CSc., že predkladá delegátom zhromaždenia SBD v Kysuckom Novom 
Meste návrhy, ktoré sú v absolútnom rozpore so Stanovami SBD, Rokovacím 
poriadkom a volebnými pravidlami?! Možno aj vďaka takýmto ľahostajným 
postojom predsedníčky kontrolnej komisie nemá Predstavenstvo SBD so 
svojím predsedom problém odsúhlasiť si odmeny (rok 2014) v podstate za 
nič nerobenie. Vedeli o tom delegáti zhromaždenia? Možno ani nie, ak im 
to predseda Predstavenstva Ing. Dušan Kniha, CSc. neráčil povedať, ale prečo 
o takejto veci mlčala aj Ing. Anna Brodňanová, šéfka kontroly, to je na pová-
ženie! Ak Predstavenstvo obchádza platné smernice a Stanovy SBD, ktorými 
sa má výhradne riadiť vo svojej práci, potom je aká odborná a vedomostná 
úroveň členov legislatívnej komisie SBD, ktorí majú zabezpečovať dozor nad 
legislatívou a jej fungovanie v zmysle zákonov? Členovia legislatívnej ko-
misie sú zároveň členmi Predstavenstva..., treba k tomuto ďalšie slová? 
Tí istí ľudia niečo navrhujú, ale zároveň sa aj kontrolujú... V Kysuckom Novom 
Meste je v správe SBD takmer 2000 bytov, je to naozaj veľká organizácia 
a práve preto by malo byť dodržiavanie Stanov SBD „železným zákonom“ pre 
šéfov SBD, nakoľko pre družstvo stanovy predstavujú jeho ústavu. SBD nie je 
ich súkromná podnikateľská aktivita, zastupujú členov SBD, ktorí bývajú už 
v spomínaných takmer 2000 bytoch. Títo ľudia zverili  svoj majetok - svoj byt, 
alebo iné priestory – do správy ľudí, ktorí neovládajú ani vlastné (nimi samot-
nými prijaté) Stanovy o fungovaní družstva a Rokovací poriadok?  Nechceme 
týmito riadkami uraziť nikoho a ani neodsúdiť všetkých delegátov Zhromaž-
denia SBD v Kysuckom Novom Meste, že dokonale neovládajú stanovy, ale 
na základe zistených informácii vieme, že takmer polovica z týchto delegátov 
s takýmto nejasným konaním predstavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste 
nesúhlasí. Predstavenstvo SBD na čele s predsedom Ing. Dušanom Kni-
hom, CSc. doslova úmyselne podsunulo na schválenie delegátov zhro-
maždenia SBD návrh, ktorý je v absolútnom rozpore so  Stanovami SBD 
a Rokovacím poriadkom družstva. Len sa potvrdzuje jedno z našich kon-
štatovaní, ktoré Kysucký Žurnál uviedol, že presne tak, ako Predstavenstvo 
na čele s predsedom naštylizuje a podsunie veci na schválenie delegátom 
zhromaždenia, tak to aj vo väčšine prípadov delegáti „zhltnú“ a odsúhlasia. 
Resp. väčšina „poslušných“ delegátov, a ani si pritom neskontrolujú, čo 
vlastne odsúhlasili. K tomuto ich zaviazali obyvatelia ich domov? Aby takto 
zastupovali ich záujmy a chránili ich majetok a peniaze? A prečo opäť mlčí 
kontrolná komisia SBD? Pani predsedníčka Ing. Anna Brodňanová, na čo 
čakáte?  Prečo  neusmerňujete aj samotného predsedu Predstavenstva SBD 
Ing. Dušana Knihu, CSc., že koná v rozpore so Stanovami SBD a Rokovacím 
poriadkom? Za čo vlastne beriete odmeny, keď ako kontrolórke Vám takéto 
závažné skutočnosti vo fungovaní SBD a v jeho riadení unikajú? Prečo ste 
pred Predsedom predstavenstva Ing. Dušanom Knihom CSc., ticho, tak ako 
aj mnohí delegáti zhromaždenia? Alebo ste ticho, lebo neovládate ani Vy 
poriadne Stanovy a Rokovací poriadok SBD? S ľuďmi, ktorí sú málo zdatní 
v predpisoch a ktorí sú málo sčítaní v ekonomickej a právnej legislatíve, ktorí 
fungovanie bytového družstva vnímajú iba ako jednorázovú záležitosť na 
zasadnutí delegátov, (dvakrát ročne, niekedy ani to nie) sa celkom dobre 
manipuluje. A toto práve využíva šéf Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom 
Meste, Ing. Dušan Kniha, CSc.. Základnou povinnosťou každého delegáta 
zhromaždenia, keďže ide o vrcholový orgán Stavebného bytového družstva, 
rovnako tiež šéfov a členov komisií SBD, by malo byť absolútne ovládanie 
Stanov SBD a Rokovacieho poriadku SBD. Ale, ovládajú ich skutočne, keď 
dokážu tak chybne hlasovať? 

Aby sme sa však dostali k dôležitému problému, ktorý sa udial na SBD 
v Kysuckom Novom Meste len nedávno, posúďte sami:
Na poslednom Zhromaždení delegátov (ZD) dňa 18. decembra 2014 sa 
uskutočnili doplňujúce voľby člena predstavenstva (PD) Stavebného byto-
vého družstva v Kysuckom Novom Meste (SBD), avšak v rozpore so všetkými 

piliermi priamej demokracie a v tomto prípade aj platnými Stanovami a Ro-
kovacím a Volebným poriadkom SBD v Kysuckom Novom Meste, ktoré jasne 
definujú, kedy sa voľby realizujú v konkrétnom SBD a akým spôsobom.
V  SBD Kysucké Nové Mesto sa v zásade dajú doplňujúce voľby člena pred-
stavenstva realizovať jedine: s Volebnou komisiou a ďalej tajným hlasovaním. 
Návrh kandidáta v žiadnom prípade nemôže podať člen predstavenstva, 
ale len členské schôdze domov (čl. 56 stanov). „Na spomínanom Zhromaž-
dení delegátov sa teda realizovali doplňujúce voľby ako za čias Pinocheta 
alebo Mao-cen-tunga,“ takto hodnotili rokovanie delegátov niektorí prítomní 
delegáti, ktorým sa nechcelo uveriť divadlu, ktoré zrealizovalo Predstaven-
stvo SBD na čele s predsedom Predstavenstva, spoločne s vedením družstva 
a časťou delegátov ZD, ktorá naďalej slepo alebo ortodoxne – bez znalostí 
vlastných Stanov SBD, podporuje konanie  súčasného predstavenstva SBD 
na čele s Ing. Dušanom Knihom, CSc..  Aby sme sa nedopustili skreslených 
informácií, doporučujeme čitateľom, aby si overili Stanovy a Rokovací a 
Volebný poriadok, ktorý má SBD v Kysuckom Novom Meste zverejnené na 
Webovej stránke www.sbdknm.sk. Niektoré ustanovenia článkov 41 až 50 
Stanov SBD stanovujú spôsob a postup pri realizácii doplňovacích volieb  
členov predstavenstva a kontrolnej komisie. 

Ide o článok 41, ods. 6 až 8:  
(6) Na miesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia, nastupuje 

náhradník podľa určeného poradia.
(7) Ak náhradník nie je zvolený, môže príslušný orgán, okrem ZD, povolať 

zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba 
nového člena. Zastupujúci má práva a povinnosti riadneho člena.

(8) Ustanovenie ods. 6 a 7 platia aj v prípade, že členstvo v orgáne zanikne 
smrťou alebo zánikom členstva podľa Čl. 15 stanov, okrem smrti člena.

Ďalej sa jedná o článok  42 odst.5.:  V orgánoch družstva sa hlasuje 
verejne, okrem hlasovania pri voľbe členov predstavenstva a kontrol-
nej komisie. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na 
tajnom hlasovaní. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Hlasovacie právo 
sa vykonáva  osobne, hlasovanie prostredníctvom zástupcu je neprípust-
né.  Výnimku tvorí zastupovanie vlastníka na schôdzi domu podľa ods. 8 čl. 
57 Stanov. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona alebo na 
základe súdneho rozhodnutia.

Potom by sme dali do pozornosti článok 48 ods. 9 až 14...
•	 Volebná komisia sa zriaďuje, keď sú na programe voľby orgánov  druž-

stva. Nič také sa 18. decembra 2014 neuskutočnilo! Volebná komisia si 
zvolí  predsedu, ktorý  na výzvu predsedajúceho prednáša  charakteris-
tiku kandidátov a podáva návrh na voľbu. Pri tajnom hlasovaní volebná 
komisia vyhotoví o priebehu voľby zápisnicu, v ktorej  uvedie všetky 
zistené skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre platnosť volieb.

•	 Voľba predstavenstva a kontrolnej komisie je programom schôdze  zhro-
maždenia delegátov v roku, v ktorom končí funkčné obdobie pôvodných 
orgánov. Predstavenstvo zabezpečí, aby u každého kandidáta boli uvede-
né všetky údaje, ktoré sú zapisované do obchodného registra. Pôvodné 
orgány vykonávajú svoju funkciu až do zvolenia  nových orgánov.

•	 Doplňujúca voľba členov predstavenstva a kontrolnej komi-
sie na  zvyšok funkčného obdobia je programom najbližšej 
schôdze  zhromaždenia delegátov po udalosti, ktorá vyvolala po-
trebu  doplniť orgán, napríklad 18. decembra 2014 vznikla úmrtím 
člena Predstavenstva SBD. Doplniť členov možno aj z náhradníkov, 
ak sú  určení. Mandátovou komisiou overení účastníci schôdze majú 
právo  vyjadriť svoje stanovisko k navrhnutým kandidátom, prípad-
ne  podávať pozmeňovacie návrhy od  členov ZD.

•	 Voľbu riadi predseda volebnej komisie.
•	 Predseda volebnej komisie vyhlási za zvolených riadnych členov alebo 

náhradníkov do orgánov, ktorí dosiahli najväčší  počet platných hlasov, ak 
tento počet prevyšuje nadpolovičnú  väčšinu prítomných členov opráv-
nených hlasovať.

•	 Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb zápisnicu, v ktorej  uvedie 
všetky zistené skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre  platnosť podľa ods. 12. 
Nič také sa opäť na zasadnutí ZD 18. decembra 2014 neuskutočnilo!
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Predstavenstvo  SBD  v Kysuckom  Novom  Meste  na  čele  s  Ing. Dušanom Knihom, CSc.  úmyselne  predložilo  Zhromaždeniu  delegátov  SBD  na rokovanie 
v decembri  2014 návrhy  na  hlasovanie,  ktoré  sú  v rozpore  s platnými  Stanovami,  Rokovacím  a Volebným  poriadkom  tejto  organizácie... 
a väčšina  prítomných  delegátov  zhromaždenia  to  aj  odsúhlasila.  Ako  je  to  možné?  A  kedy  sa  urobí  náprava  takejto  závažnej  legislatívnej  chyby?

A na záver by sme dali do pozornosti článok 49 odst.6.  
Predstavenstvo má päť členov, ktorých volí tajným hlasovaním Zhro-
maždenie delegátov. O každom členovi sa hlasuje osobitne. – ani toto 
sa neudialo!

V poradí druhým základným pilierom SBD je Rokovací a Volebný poriadok. 
Pre čitateľov, ktorí nemajú skúsenosti a prehľad o registrácii družstva na 
Okresnom súde v Žiline, spomínané dva základné piliere, a to Stanovy druž-
stva a Rokovací a Volebný poriadok, musia byť súčasťou podkladov, ktoré 
doručí družstvo pri svojom vzniku družstva. „Teda, ak vedome súčasné 
Predstavenstvo SBD porušuje tieto základné piliere družstva, vôbec si 
takéto vedenie družstva nezaslúži obhajovať záujmy členskej základ-
ne SBD v Kysuckom Novom Meste a treba ho odvolať v čo najkratšom 
čase!“, to je názor delegátov, ktorí sa 18. decembra 2014 na rokovaní ZD 
zúčastnili a hlasovali proti a zdržali sa hlasovania. 

A teraz sa vráťme ešte raz k porušeniu Rokovacieho a Volebného po-
riadku zo strany Predstavenstva SBD, ktorý spresňuje a doplňuje usta-
novenia Stanov SBD o spôsobe vykonania doplňujúcich volieb členov 
predstavenstva a kontrolnej komisie vrátane spôsobu predkladania 
návrhov  kandidátov na ich členov. Ide o nasledujúce:
 Bol porušený článok 20 odst.1,2,3.
 
Spôsob volieb a odvolanie
(1) Voľba členov do orgánov sa vykonáva rovným a priamym spôsobom, 

verejným hlasovaním, okrem volieb členov predstavenstva a kontrolnej 
komisie a ich náhradníkov.

(2) Voľby členov predstavenstva, kontrolnej komisie a ich náhradníkov 
ako aj predsedu a podpredsedu predstavenstva a predsedu kontrol-
nej komisie sa uskutočňujú tajným hlasovaním.

(3) V jednotlivých prípadoch okrem ods. (2) môže príslušný orgán rozhodnúť 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov o tajnom hlasovaní. 

Ďalej ide o článok 22

Doplňujúce voľby
(1) Doplňujúce voľby na zostatok volebného obdobia sa uskutočňujú:
a) do predstavenstva a kontrolnej komisie na najbližšom ZD, nasledu-
júcom po odstúpení alebo odvolaní člena týchto orgánov v prípade, že 
neboli zvolení náhradníci,

A na záver by sme dali do pozornosti článok 24 ods. 2 až 6.
(2) Predstavenstvo minimálne dva mesiace pred skončením riadneho funkč-

ného obdobia doterajších spoločných orgánov: členom zástupcov domu 
v zhromaždení delegátov, predstavenstva a kontrolnej komisii  písomne 
vyzve predsedu samosprávy domu, aby zabezpečil vykonanie volieb na 
členstvo do orgánov družstva podľa Čl. 56 stanov. Predstavenstvo vo 
výzve stanoví termín predloženia zápisníc z volieb. Po tomto termíne sa 
nebude brať do úvahy zvolený kandidát na funkciu člena.  

(6) Kandidáti pre doplňujúce voľby sa volia primerane podľa ods. (2) a podľa 
ods. (3) až (5).

Týmto je jednoznačne preukázané, že členovia Pred-
stavenstva SBD na čele s predsedom porušili Stano-
vy a Rokovací a volebný poriadok družstva, keď si 
prisvojili právo predložiť návrh kandidáta na člena 
Predstavenstva SBD a spôsob jeho verejnej voľby.

Pre čitateľov je potrebné uviesť aj skutočnosť, ako hlasovali 
prítomní členovia ZD.
Za takúto  protiprávnu voľbu hlasovalo  19 delegátov z prítomných 30-ich. 
Proti uskutočnenej voľbe bol 1 delegát a zdržalo sa 10 delegátov. (13 delegá-
ti úplne chýbali. Prečo, to by mali odpovedať oni. Z uvedených čísel možno 
vysloviť zjednodušený záver, že 19 delegátov zo (43) existujúcich opätovne 
podporilo návrhy Predstavenstva a vedenia družstva, aj keď tieto boli v roz-
pore s platnou legislatívou – a to je nepochopiteľné, že prečo! 

Z verejne dostupných informácií sme sa dozvedeli, že Ing. Jozef Riečičiar, 
riaditeľ SBD (v súčasnosti PN), nesúhlasí s protiprávnymi netransparentný-
mi praktikami členov Predstavenstva v SBD, čo dokazujú aj materiály, ktoré 
predložil na poslednom ZD dňa 18. decembra 2014.  
    

... a ešte dôležité  jedno zistenie: 
Stáva sa dosť často, že Ing. Dušan Kniha, CSc., predseda Predstaven-
stva SBD, ktorý by mal byť prvý na rokovaní Zhromaždenia dele-
gátov (veď je len dvakrát ročne a je to jeho nadriadený orgán), 
príde buď neskoršie na toto rokovanie, ako tomu bolo aj 18. decem-
bra 2014 - že by naschvál? - keď sú už veľakrát dôležité personálne 
alebo marketingové veci odsúhlasené a vtedy ho zastupuje iný člen 
Predstavenstva alebo sa úplne ospravedlní, najčastejšie zo zdravot-
ných dôvodov.  Obdobná situácia je aj na zasadnutiach Predstaven-
stva SBD. Aj do bytových domov v Kysuckom Novom Meste, ktorých 
obyvatelia sú voči jeho práci kritickejší, posiela za seba iných členov 
Predstavenstva SBD – napríklad, keď ide o domovú schôdzu, na kto-
rej sa majú prerokovať vážnejšie problémy. Prečo sa obáva priameho 
stretnutia s niektorými členmi bytového družstva a chodí len do 
činžiakov, kde má už celé roky „overenú“ pôdu pod nohami, najmä 
v starej časti Kysuckého Nového Meste? Aj takéto záležitosti máme 
zistené a potvrdené od členov SBD v Kysuckom Novom Meste na 
adresu samotného predsedu Predstavenstva. Jeho chovanie potom 
evokuje ľudí ku konštatovaniu, či Ing. Dušan Kniha, CSc., už naozaj 
nie je za „zenitom“ a teda pristarý na výkon takého vážneho postu, 
akým je funkcia predsedu Predstavenstva SBD.  Či vôbec stačí na 
ňu? Má skoro 80 rokov, a to je naozaj vysoký vek, ktorý sa u mno-
hých ľudí už spája častokrát aj so zabúdaním alebo so zľahčovaním 
vážnej situácie, podcenením, či prehliadnutím dôležitých zákonov 
v činnosti organizácie. Nič v zlom, je to len pragmatické konštatova-
nie, ale čo ak aj on neovláda Rokovací poriadok a Stanovy SBD 
v Kysuckom Novom Meste, alebo iba neúmyselne – z dôvodu 
stareckej senility - na tieto ustanovenia zabudol? V starobe sa 
dajú takéto veci určite prepáčiť, avšak sa nedajú prepáčiť vtedy, ak 
sa takáto chyba urobí v riadení veľkej obchodnej organizácie a urobí 
ju jeden z najvyšších šéfov! Čo tak tvrdošijne drží pri kormidle SBD 
v Kysuckom Novom Meste Ing. Dušana Knihu, CSc.? Prečo radšej, 
ak má robiť takéto závažné chyby, neodovzdá žezlo mladším a ne-
nechá, aby zavial do plachiet SBD mladý vietor? Veď aj jeho vymeš-
kávanie z práce na SBD, v komisiách, maródovanie a hospitalizácia 
v nemocnici, časté za posledné roky, svedčia jednoznačne o tom, 
že najmä zdravotne jednoducho už na takúto vážnu prácu spojenú 
s dobrou znalosťou legislatívy a právnych noriem skrátka nestačí.  
O tom svedčí koniec koncov aj posledné zasadnutie Zhromaž-
denia delegátov SBD v Kysuckom Novom Meste 18. decembra 
2014, ktoré v dôležitých záležitostiach riadenia družstva rozhodlo 
absolútne protizákonne vo vzťahu k prijatým Stanovám a Roko-
vaciemu poriadku SBD v Kysuckom Novom Meste.  Opätovne sa 
pýtame aj za radových členov SBD v Kysuckom Novom Meste, čo na 
to hovorí kontrolná komisia SBD v Kysuckom Novom Meste na čele 
s predsedníčkou – Ing. Annou Brodňanovou? Nebolo by na mieste 
iniciovať zvolanie rokovania zhromaždenie delegátov v zmysle 
Čl. 48 ods. (2) stanov, ktoré by tak hrubú a závažnú chybu v ro-
kovaní -  resp. pri voľbách do orgánov – odstránilo a dalo veci na 
správnu mieru, v súlade so stanovami a rokovacím a volebným 
poriadkom družstva? A nebolo by už načase, aby predseda Pred-
stavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste – Ing. Dušan Kniha, CSc., 
odišiel do zaslúženého dôchodku a tým by sa aj v budúcnosti mož-
no predišlo takýmto závažným chybám v riadení SBD ako sa stala na 
poslednom zasadnutí ZD?

podľa aktuálnych informácií a výpovedí zainteresovaných osôb,  
ako aj dokumentov SBD, spracovala:  redakcia Kysucký Žurnál



S veterinárnou lekárkou z Kysuckého 
Nového Mesta – s MVDr. Janou 
Tunegovou sme sa v tomto čísle 
Kysuckého Žurnálu porozprávali 
o jej práci trochu viac, čím plníme aj 
požiadavku našich čitateľov, ktorí ju 
chceli bližšie spoznať.

o Pani doktorka, koľko rokov už 
„fachčíte“ v Kysuckom Novom Meste 
ako zverolekárka?
- Po pracovnom pobyte v CZ som začala 
pracovať v ambulancii v KNM a už to bude 
pomaly šiesty rok.
o Akoby ste hodnotili tieto roky, lebo 
štart je vždy veľmi dôležitý – a keďže 
vidíme stále vo Vašej ordinácii ľudí so 
zvieratkami –asi sa na nedostatok práce 
nesťažujete.....?
- Tak samozrejme začiatky v akejkoľvek 
sfére sú vždy komplikovanejšie, aj ohľadne 
usporiadania si času, manažmentu 
ambulancie a samozrejme poučenie 
a trochu ,,výchova,, nových budúcich 
pacientov, alebo teda lepšie povedané 
majiteľov pacientov. Aj keď v dnešnej 
dobe sa už príliš veľa hospodárskych 
zvierat nechová ani na vidieku, o to viac 
, musím povedať , že sa ľudia venujú 
chovu spoločenských zvierat. Samozrejme 
najčastejšie sú to psy a mačky. A keďže ľudia 
s nimi neraz trávia aj 24 hodín denne, nie je 
im ľahostajný ani ich zdravotný stav a ako 
sa zvieratko cíti. Takže musím povedať, že 
veľa majiteľov je veľmi zodpovedných a má 
záujem, keď len o informáciu, ak sa mu aj 
keď len maličkosť na zvieratku nepozdáva.
o S akými najčastejšími starosťami, 
chorobami zvierat sa na Vás obrátili 
majitelia zvierat za uplynulé roky?
- Tak asi najčastejším problémom, kedy 
majiteľ prvý krát vôbec vyhľadá veterinárnu 
ambulanciu, je asi všeobecne problém 
s chovom. Majiteľ si nevie poradiť so 
psíkom, má psíka prvý krát v byte (teda ak 
nerátame prvé skúsenosti so psami napr. 
u starých rodičov kedysi pred 20 rokmi). 
Nevie, ako sa ku psíkovi chovať, ako ho 
naučiť hygiene, ako sa starať o srsť , ako 
kŕmiť atď. a všeobecne najdôležitejšie 
vychovať psíka podľa toho, čo konkrétny 
majiteľ o neho očakáva. Veľakrát je ,, 
hlavným majiteľom,, napr. aj 8-10 ročné 
dieťa, ktorému musím vedieť vysvetliť 
aspoň základ ohľadne opatery, aby 
v spolužití v rodine netrpel ani psík, ani 
ostatní členovia rodiny. Preto je veľakrát 
lepšie poradiť sa ešte pred kúpou psa, lebo 
neskoršie sú sklamaní aj rodičia dieťaťa, 
že ho psík prestal baviť a celá starosť 
ostala na nich. Zvieratá teraz trpia rôznymi 
ochoreniami, povedala by som že sa to 
dá nazvať aj sezónnymi, napr. teraz dosť 
časté ochorenia dýchacích ciest a kože, 
u nekastrovaných kocúrov  v tomto období 
hlavne rany po bití sa s inými mačkami. 
Celoročne problematický je vždy geriatrický 
pacient, čiže trpí už ochoreniami viacerých 
orgánových systémov, a keď príde takýto 

pacient, tak niekedy je ťažké sa s majiteľom 
dohodnúť na riešení viacerých chorôb 
naraz. 
o Zažili ste počas uplynulých rokov praxe 
aj nejaké humorné situácie, na ktorých 
ste sa pobavili a zasmiali? 
- Tak bežne sa stáva, že majitelia prídu 
v očakávaní so psíkom prvýkrát na 
očkovanie a s úsmevom im musím povedať, 
že ich  „ARGO“  je teda fenka. Alebo rôzne 
situácie, kedy rozoberáme „miernu“ 
nadváhu zvieratka a pravidelne ma majitelia 
presviedčajú, že veď on nič nechce papať. 
o Ako celkovo hodnotíte starostlivosť 
ľudí o zvieratká. Vedia ju, alebo musíte aj 
poradiť, resp. aj niečo vytknúť?
- Musím povedať , že veľa majiteľov je 
zodpovedných a snaží sa dobre postarať 
o svoje zvieratko a pri liečbe psíka sú 
disciplinovaní. Veľmi je nápomocné, keď 
si majiteľ  svojho psíka pozná a nebojí sa 
ho. Aj keď veľa pacientov nie je ideálnych 
v ambulancii, spoločne v spolupráci 
s majiteľom sa to vždy nejako podarí, ale 
ak je neposlušný pes a príde s ním malé 
dieťa, tak samozrejme, že sa akýkoľvek 
zákrok vykonáva ťažko.  Celkovo si myslí, 
že sa veľmi zvýšila snaha ľudí mať zdravé 
zviera, a tak chrániť aj svoje vlastné zdravie. 
Veľa majiteľov sa pri každej návšteve 
v ambulancii  častokrát pýta, čo je veľmi 
dobre, ale sú aj takí  majitelia, ktorí sa liečia 
„cez internet“  všeličo si prečítajú, a nie vždy 
je všetko pravda... /No a toto hovorí aj my 
v redakcii, že nie všetko na internete je 
správne, overiteľné, keďže ide o virtuálne 
získanie informácie – a preto práve 
takýmito odbornými rubrikami, ako je 
aj napríklad poradenstvo zverolekára, 
pomáhame našim čitateľom konkrétne 
a odborne 
zodpovedať na ich 
otázku, problém, a aj 
preto sa tieto rubriky 
tešia obľube čitateľov 
– pozn. redakcie/
o Robili ste počas 
svojej praxe aj nejaké 

extrémne odborné zásahy?
- Tak extrémnym by som to asi nenazvala, 
ale robiť precízne zákroky niekde v teréne 
pri -20 stupňoch  pod nulou je vždy 
komplikované, hlavne keď krehnú ruky 
a musíte to jednoducho nejako  zvládnuť. 
Alebo manipulovať s divými odchytenými 
mačkami je náročné.
o Čo Vám Vaša práca dáva? 
- Ako každá práca je to už asi spôsob 
života  človeka.  Teda človek má aj určitú 
zodpovednosť voči majiteľom zvierat, keď 
ho potrebujú. A nie je to len o tom, každý 
deň robiť so zvieratami, je to ako každá 
iná práca, lebo v konečnom dôsledku je to 
práca s ľuďmi a o komunikácii.
o Máte aj Vy v súkromí zvieratko?
Tak samozrejme u rodičov psíka.
o Čo všetko, aké služby Vaša ambulancia 
aj v nasledujúcom roku bude ponúkať 
majiteľom zvierat vo Vašom regióne?
- Majitelia zvieratiek, ktorí pravidelne chodia 
aspoň 1x ročne na očkovania, majú určite 
prehľad o všetkých možnostiach vyšetrení, 
preventívnych programov a terapie. 
Veterinárna ambulancia ponúka bežné 
vakcinácie, antiparazitárne ošetrenia zvierat, 
klasicky toaletu uší a očí, krátenie pazúrov, 
preventívne vyšetrenie a diagnostiku 
ochorení, možnosť návštevy, odber vzoriek 
a laboratórne vyšetrenia krvi, moču, trusu, 
mikrobilogické vyšetrenia, čipovanie 
a vystavenie PET passu, usg vyšetrenie, 
stomatologické  vyšetrenie a ošetrenie 
ústnej dutiny ( zubný ultrazvuk, extrakcie 
zubov ), dermatologické vyšetrenie, 
gynekologické vyšetrenia a stanovenie 
vhodného času krytia, chirurgické 
zákroky, sterilizácie a kastrácie, eutanázia, 
poradenstvo a komplexné riešenia 
zdravotného stavu, úprava diéty podľa 
diagnózy, prípadne iné... podľa dohody 
a požiadaviek majiteľa po informovaní sa v 
ambulancii.... Najčastejším pacientom sú psy 
a mačky, drobné spoločenské zvieratá, ale 
nie je problém sa dohodnúť na ošetrení aj 
iných zvierat, príp. hospodárskych zvierat. 
Ordinačné hodiny MVDr. Tunegovej: 
- štandardne každý pracovný deň 9:00 – 
12:00, 13:00-17:00, mimo ordinačných hodín 
sa často vykonávajú objednané chirurgické 
zákroky. Mimo otváracích hodín, víkendy 
a sviatky, je možné pohotovostné ošetrenie 
po telefonickej dohode.
Tel : 0911 137 798
Email : jtunegova@centrum.sk

otázky: Mgr. Alena Jaššová
Foto: Gabriel Muška

„Za posledné roky sa dosť zvýšilo povedomie ľudí, čo sa týka starostlivosti o zviera, čím chránia 
nielen jeho zdravie, ale aj svoje“, hovorí MVDr.  Jana Tunegová, veterinárna lekárka z Kysuckého Nového Mesta.

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113;  Kysucké Nové Mesto

Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
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Štát by mohol šikovné a kreatívne ženy, ktoré chcú pracovať, 
viac morálne, ale aj finančne podporiť

Starostlivosť o deti, ktorá je nanajvýš 
zodpovedná a deťom vyhovujúca – je potrebou 

každého pracujúceho rodiča. Nesmierne 
vyhľadávanou potrebnou službou pre mladých 

rodičov a maminy, ktoré chcú pracovať, je 
v súčasnosti opatrovanie malých detičiek, ktoré 

v podstate  supluje štát, pretože za uplynulé 
štvrťstoročie došlo prakticky k zrušeniu 
detských jasieľ. Dlhé roky si tak odvtedy 

navzájom pomáhali, ale aj teraz vypomáhajú – 
ženy, ktoré sú na materskej tak, že sa postarajú 

aj o kamarátkine dieťatko, ale je to len na 
báze ich osobného vzťahu, priateľstva. Štát 
akosi pozabudol na tento typ starostlivosti, 

možno aj preto, že veľa matiek zostalo na MD 
do tretieho roka dieťaťa a potom išlo dieťa 

priamo do materskej školy. Za posledné roky 
však nastal bábätkový boom, ale aj situácie, 

keď matky potrebujú odísť do práce skôr, napr. 
po pol roku – po roku – od narodenia dieťaťa. A vtedy sú doslova 
vyhľadávané služby, ktoré poskytujú profesionálnu starostlivosť 
o ich dieťa. Presne takúto službu poskytuje v našom okrese 
pani Zuzana Zajacová /na snímke/, ktorá nám  priblížila svoj 

podnikateľský nápad.  S kamarátkou, ktorá je na materskej 
dovolenke, si všimli, že v prípade záujmu mamičky o skorší nástup 

do zamestnania nemá kto opatrovať jej dieťa. Opatera detí v našom 
meste prostredníctvom klasických jaslí sa neuchytila, nakoľko 

dopyt po tejto službe nedosahoval potrebnú kapacitu jaslí. Tým 
vznikol priestor pre opatrovateľky - živnostníčky, ktoré opatrujú 

dieťa v rodinnom prostredí, v kruhu malého počtu detí. Pani Zuzka 
vychovala vlastné 2 deti a aj popri svojich odrastajúcich deťoch 

stále pomáhala s opaterou detí  svojim priateľkám. Deti miluje a deti 
ju vďaka jej dôslednosti a správnej miery prísnosti rešpektujú. Keď 
po štyridsiatke bilancovala svoj život, zistila že sa nechce ďalších 20 
rokov venovať dovtedajšej práci, ktorá ju už nenapĺňala. Rozmýšľala 

nad niečím, čo by jej prinášalo radosť nielen výplatu. Vtedy prišla 
na myšlienku opatery malého počtu detí v rodinnom prostredí. 

Podľa jej slov má najlepšiu prácu na svete. Veď čo môže byť krajšie 
ako ukazovať malým detičkám svet. O deti sa stará s láskou, snaží sa 
hlavne zastúpiť mamu, deti u nej vždy nájdu pritúlenie a bezpečie. 
Tie menšie ju aj volajú mama. Pred týmto povolaním má pokoru a 

mamám ďakuje za dôveru zveriť jej vlastné dieťa. Môžu si byť isté, že 
o ich drobca je 100 % postarané. Popri bežnej starostlivosti sa snaží 

kreovať malé osobnosti prirodzenou formou, aby sa všestranne 
rozvíjali - pozorovaním prírody, zapájaním do nenáročných 

domácich činností, neobmedzeným pohybom v bezpečnom 
prostredí, tancami, pohybovými hrami, výtvarnými činnosťami. 
Očarila ju  Montessori pedagogika, ktorú chce pri výchove čo 

najviac využívať. Výchovu detí podľa tohto systému 
odporúča aj mamičkám doma, na internete nájdu 

množstvo inšpirácii. Nájsť v obchode hračku, 
ktorá by osobnosť dieťaťa rozvíjala ( a nie ho 

učila byť pasívnym konzumentom) je veľmi ťažké. 
Pritom podľa Montessori systému sa dá vyrobiť 

množstvo hračiek, ktoré dieťa určite zaujmú. 
Pani Zuzka si myslí, že dieťaťu  je najlepšie pri 
vlastnej mame - aspoň do tých 2 rokov veku 

dieťaťa. Ale nie každá mama môže, alebo chce 
byť doma celé tri roky. V takýchto prípadoch 
rada poskytne svoje služby. Ak máte záujem 

skontaktovať  sa s touto dámou, môžte jej napísať 
na e-mail:  zzajacova72@gmail.com. Zuzana 

Zajacová vlastní licenciu, živnosť – na opatrovanie 
detí a starých ľudí v domácnosti.  „Naša filozofia je 

založená na dôvere a radosti z práce. A v prvom 
rade:  zabezpečiť deťom prostredie, aby boli zdravé, 

aby sa vybláznili, aby boli hravé – pohybovali sa 
v rámci svojich detských možností a taktiež, aby sa rozvíjali ich 

vnemy v náväznosti na ich vek a potreby“, hovorí Zuzka Zajacová. 
Štát by mal však naozaj začať vo väčšom meradle podporovať 

takéto služby, pretože sú výrazne nákladovo nižšie ako 
vytvorenie samotných jasieľ.  Navyše, ženy, ktoré majú  

živnosť na starostlivosť o malé deti, by sa vedeli zamestnať, 
čím by sa znížila aj nezamestnanosť, navyše by  sa podporila 
dobrá myšlienka za rozumné ceny a ženy by sa nemuseli báť 
situácie, čo s dieťaťom, ak potrebujú nastúpiť skôr do práce. 

Keby štát oficiálne vo väčšom podporil takúto myšlienku, 
nemuseli by stovky žien na Slovensku opatrovať deti svojich 
známych, či priateľov ako sa hovorí „načierno“ a štát by mal 
zároveň z takýchto živností aj určitý príjem. Menej stresov 

by tak zažila samotná matka, rodina, ale aj dieťatko, lebo by 
nešlo do prostredia s mnohými deťmi, ale do spoločenstiev 
detí, kde to pripomína rodinu. Aj menšia chorobnosť detí je 

pre štát výhodnejšia, veď matka nemusí vymeškávať z práce. 
ďalšie a ďalšie výhody z tohto typu služieb, dalo by sa o tom 

ešte veľa rozprávať. Verím, že si tento spôsob opatery detí 
v dobrom ponímaní všimne aj štát a inštitúcie, ktoré to  majú 

v kompetencii – aby ho viac podporovali, či už finančne, alebo 
aj morálne. Ak vie štát podporiť prácu opatrovateliek starých 

a chorých ľudí v domácností, teda v prostredí, ktoré je starcovi 
blízke, prečo oficiálne nepodporiť aj starostlivosť v domácnosti 

o dieťa, skrátka taká istá forma, tie isté podmienky, resp. 
podpora živnosti v takejto oblasti. Určite by nebolo na škodu 

zvážiť takéto nápady. 
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

V poradni u gynekológa:   

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... 

Preventívne prehliadky by mali byť 
súčasťou Vášho zdravého životného štýlu.
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o Počas svojej práce za tie roky, 
ktoré sa jej venujete, ste iste 
zažili aj nejaké veselé príhody, so 
svojimi klientmi. Spomínate si na 
niektoré?
- Samozrejme,  v každej práci 
a hlavne v takej,  kde pracujete 
s ľudským zdrojom, sa   vyskytnú 
rôzne príhody. Či už veselé, ale aj tie 
smutnejšie. Bolo to už dávnejšie, ale 
často krát si spomeniem na jedného 
klienta, ktorý mal dosť ťažký mimo 
pracovný úraz, na ktorý sa liečil 
takmer rok. Mal u nás uzatvorené 
kapitálové životné poistenie 
s úrazovým pripoistením. Po 
skončení liečenia sa prišiel k nám do 
kancelárie spýtať, ako má postupovať 
ďalej. Povedala som mu, čo všetko 
je potrebné k poistnej udalosti 
vybaviť a dala som mu tlačivo, ktoré 
mu má vypísať lekár. S potvrdením 
od lekára a ostatnými potrebnými 
dokladmi nech potom príde, 
ostatné mu už pomôžeme vypísať 
my a všetko zašleme do centrály na 
úsek likvidácie poistných udalostí.  
Asi o týždeň prišiel. Tak ako som mu 
sľúbila, som začala vypisovať zvyšok. 
Popri tom ako som písala, mi položil 
otázku, citujem: „Či sa to vôbec oplatí toľko 
vecí vypisovať, za tých pár drobných čo 
dostane, ak?“ Spýtala som sa, čo je podľa 
jeho názoru „pár drobných“. Vraj bude rád, 
keď dostane 7000 - 8000 korún. Povedala 
som mu, že podľa môjho názoru to bude 
podstatne viac, lebo mal dosť vysoké 
poistné sumy na úrazovom pripoistení, 
ale to budú posudzovať kompetentní. 
Odpovedal:  „Bodaj by boli Vaše slová sväté. 
A ak teda  dostanem viac, ako hovoríte,  tak 
prídem za Vami aj s manželkou a urobíte 
poistku aj jej“. Asi za 6 týždňov prišiel náš 
klient do kancelárie opäť. Spýtala som sa, či 
mu už peniažky prišli a či je spokojný. Jeho 
odpoveď ma donútila hlasito sa smiať.“ No, 
veď práve preto som prišiel za Vami, aby ste 
mi to preverili, či sa v poisťovni nepomýlili, 
lebo na účet mi prišlo takmer 197000 korún. 
Keď na to prídu, budú tie peniaze odo mňa 
pýtať späť a čo keď ich miniem, z čoho to 
potom vrátim?“ Odpovedala som mu, že 
nič preverovať nemusím, že je to správne. 
Predpokladám teda, že ste spokojný a ešte 
nás navštívite aj s manželkou tak, ako ste 
povedali. Prišiel, s manželkou a aj synom.
o Ako poisťovací sa stretávate tiež so 
smutnými udalosťami. Stalo sa Vám, 
že ste nevedeli realizovať požiadavky 
klienta, pretože tento nemal splnené voči 
Vám záväzky a pritom prežil smutné, až 
fatálne zážitky?
- Bohužiaľ áno. Dodnes ma mrzí, že som 

nebola ten „dotieravý poisťovák“, ktorý 
tlačí na klienta, aby si hneď uzatvorenú 
poistnú zmluvu aj zaplatil. Mrzí  ma to o to 
viac, že išlo o mojich kamarátov, ktorým 
som uzatvorila poistenie rodinného domu, 
na ktorý si zobrali hypotéku. Hovorí sa, že 
nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. 
Stalo sa to, čo nikto nechcel a ani nečakal. 
V priebehu pár hodín prišli o všetko, lebo 
rodinný dom im zhorel do tla. Poistná 
zmluva, ktorú som im uzatvorila, bola 
už pred poistnou udalosťou zrušená pre 
neplatenie za prvé poistné obdobie. Stačilo 
tak málo – nezabudnúť zaplatiť cca 160 
Eur a problém by vyriešila poisťovňa. Ešte 
väčšou tragédiou bolo, že manželka  túto 
situáciu psychicky nezvládla a siahla si na 
život.
o A čo by ste pri tejto príležitosti 
odkázala klientom, aby sa aj oni 
nedostali do situácie, že poisťovňa 
nebude vedieť splniť záväzky len 
preto, že oni – ako klienti v niečom 
zlyhali...?
- Ak si uzatvoríme poistnú zmluvu, 
máme svoje právo na poistné plnenie. 
Zároveň však máme aj povinnosť 
dohodnutú zmluvnú cenu za 
poskytovanú poistnú ochranu platiť. A je 
jedno či je to životné poistenie, alebo 
poistenie majetku. Pre všetko platia 
príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka.

o Čo Vám Vaša práca okrem obživy 
dáva? 
- Pre mňa je najdôležitejšia absolútna 
spokojnosť klienta. Veď práve 
klienti a všeobecne ľudia tvoria 
všetok obchod, dopyt a ponuku. 
Žiadna spoločnosť ani obchod by 
neexistoval bez klientov. Žiadny 
riaditeľ sám nič neurobí, pokiaľ nemá 
okolo seba ľudí. Spolu s mojimi 
štyrmi okresnými riaditeľkami 
vediem skvelý 105 členný kolektív 
obchodníkov a to si vyžaduje 
obrovskú dávku trpezlivosti, 
vytrvalosti, optimizmu, intuície, ale 
hlavne ochoty chcieť pomôcť. Mám 
rada ľudí a veľmi sa teším z úspechu 
každého obchodníka, ktorému som 
aspoň trošku pomohla. A preto túto 
prácu, hoci veľmi náročnú, ale ktorá 
má svoj zmysel, robím rada. To je pre 
mňa hnací motor. j
o Vediete u nás odborné 
poradenstvo a tak ste tiež mnohým 
čitateľom a občanom „otvorili“ oči, 
za čo Vám aj za nich ďakujeme. Čo 
by ste im v tomto roku zaželali?
- Prajem všetkým hlavne veľa, 
veľa a ešte viac zdravia, šťastia, 

pracovných i osobných úspechov 
a taktiež veľa rodinnej pohody po celý rok 
2015.l
o Ktoré krédo je to Vaše naj..., ktorým sa 
aj Vy riadite?
- Veľmi jednoduché: „ DOPRAJ INÉMU 
A BUDE DOPRIANÉ AJ TEBE“.
o Môžu sa klienti tešiť aj v roku 2015 
na nejaké zaujímavosti v Komunálnej 
poisťovni?
- Určite áno.  Komunálna poisťovňa a.s.,  
Vienna Insurance Group pripravila pre 
svojich klientov veľmi zaujímavú ponuku 
úrazového poistenia a pripravuje emisiu 
5 a 10 ročných dlhopisov s garantovaným 
výnosom. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Riaditeľ žiadnej poisťovne nič nezmôže, ak nemá okolo seba tím 
správnych a pracovitých ľudí..., a tých ja mám,“ hovorí Dana Pinčiarová, 

šéfka krajskej pobočky Komunálnej poisťovne a.s. VIENNA INSURANCE GROUP v Žiline.

Daniela Pinčiarová 
Komunálna poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group
Litovelská 871

024 01  Kysucké Nové Mesto
Zmena otváracích hodín!! 

Otváracie hodiny: PO-PIA:  
8,00 -12,00h,  12,30-16,00h

                              
mobil: 0905 345 800

pevná linka: 041/421 39 96
pinciarova@kpas.sk
kolenova@kpas.sk

www.kpas.sk
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Autoumyváreň a Bistro pri STK-čke 
na Kysuckej ceste 2913 v Kysuckom 
Novom Meste, ktorú vlastnia 
Pavol Pollák a Lýdia Polláková, 
vznikla pred piatimi rokmi. V tej 
dobe v Kysuckom Novom Meste 
podobná služba neexistovala, čo 
bolo aj motiváciou pre majiteľov, aby ju 
založili. 
o Aké služby autoumývareň ponúka? – To 
už bola otázka pre Vladimíra Polláka (syna 
majiteľov) a jeho manželku Miroslavu, ktorí sú 
zamestnancami (na snímke):
- Ponúkame viacero služieb, a to umývanie 
automatickou či linkovou formou alebo 
ručnou formou, čistenie a tepovanie 
interiéru automobilov, striekanie podvozku, 
odmuškovanie /automatická linka je robená z 
veľmi kvalitných mäkkých kief/. Keď zákazníci 
chcú, môžu si aj sami povysávať auto s vonkajším 
vysávačom. A samozrejme, 
nemôžeme zabudnúť ani 
na naše bistro, kde si môžu 
zákazníci, kým čakajú na umytie 
ich vozidla, posedieť pri dobrej 
káve, horúcej čokoláde, čaji 
a rôznych nápojoch. Ceny za 
naše služby máme naozaj veľmi 
výhodné, pohybujú sa napríklad 
za umytie auta už od 4,95€...
o Ako pracuje 
autoumyváreň..., hodiny 
pre verejnosť.... Keď niekto 
potrebuje individuálny čas, 
resp. chce sa objednať, je to 
možné?

- Autoumyváreň je 
otvorená na tzv. dva časy, 
a to zimný čas a letný čas. 
Zimný čas: od pondelka 
do piatku 8.00h-16.00h, 
sobota 8.00h-16.00h, 
nedeľa 9.00h-12.00h 
Letný čas: od pondelka 
do piatku 8.00h-18.00h, 
sobota 8.00h-18.00h, 
nedeľa 9.00h-12.00h  

Čo sa týka objednania sa na konkrétnu 
hodinu, tak je to možné len pri čistení 
a tepovaní automobilov.
o Ak by niekto mal záujem 
o pravidelné umývanie, sú možnosti 
nejakej paušálnej ceny – bonusov? 
- Zatiaľ nemáme bonusy v ponuke, ale 
budeme o tom uvažovať.
o Zaznamenali ste spokojnosť 
u Vašich klientov s Vašou prácou? 
Pretože aj redakcia Kysuckého 
Žurnálu využila Vaše služby a 
spokojnosť s kvalitou práce bola 

nadmieru – ale aj s cenami, pretože podľa 
zistení v iných regiónoch Slovenska – je 
cena za rovnaké služby oveľa vyššia... Takže 
aj v tomto smere môžeme autoumyváreň 
manželov Pollákovcov v Kysuckom Novom 
Meste naozaj doporučiť  ďalším záujemcom – 
vyskúšať ju....
- Tešíme sa, keď sa ku nám zákazníci vracajú, lebo 
sme tu pre nich a samozrejme nás poteší každá 
pochvala a keď vidíme spokojnosť zákazníka 
na jeho tvári, prípadne nám to príde aj povedať 

s tým, že nabudúce opäť príde, lebo je 
spokojný ako s prácou, tak aj s výbornými 
cenami. Vtedy vieme, že naša práca má 
zmysel,  a že pred piatimi rokmi sme sa 
rozhodli pre túto službu pre občanov 
správne. 
Tel. kontakt na autoumyváreň 
v Kysuckom Novom Meste: 
0911 050 450 alebo 0905 228 879

otázky: redakcia Kysucký Žurnál
foto: Gabo Muška

Autoumyváreň v Kysuckom Novom Meste (pri STK-čke) Vaše auto nielen 
perfektne umyje, ale prekvapí Vás aj ľudovými cenami. Aj Kysucký Žurnál 

vyskúšal túto službu – a určite ju doporučuje aj ďalším Kysučanom!

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com - dvojmesačník - ročník IX.
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Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Streda 17.december 2014 - bol deň ako každý iný a predsa výni-
močný. Už štvrtý rok pravidelne raz do mesiaca slúži svätú omšu 
v našom zariadení otec Humbert zo Žiliny. Pri svätej omši mu 
miništrujú klienti nášho zariadenia. V tento deň  sa svätá omša 
konala vo vynovených priestoroch jedálne, kde otec Humbert 
vysvätil aj nový kríž s Ježišom Kristom. Bol to slávnostný okamih 
pre všetkých zúčastnených. Spoločne so sestričkami z rádu Misio-
nárok lásky sa klienti pomodlili sv. ruženec a na záver si zaspievali 
nábožné piesne.

V októbri 2014 prišli pozdraviť a hlavne potešiťdo Zariadenia pre 
seniorov v Kysuckom Novom Meste svojích rodákov, ale aj ostat-
ných klientov svojími piesňami členky Jednoty dôchodcov Sloevn-
ska z Kysuckého Lieskovca. Krásne piesne o rodnom dome a láske k 
blížnym dojalo prítomných klientov k slzám. Druhá časť vystúpenia 
bola na želanie a zborový spev znel celou budovou zariadenia. 
Spievaniu nebolo konca - kraja. Záver sa niesol v spomienkach, 
vzájomných objatiach a obdarovaní našich klientov. Všetci budú s 
láskou spomínať na krásne stretnutie a záverečné fotografie ucho-
vajú spomienku každemu klientovi. 

Vysvätenie kríža

Členky JDS Kysucký Lieskovec rozdávali radosť

Navštívte Požičovňu 
svadobných a 

spoločenských šiat 
„Venček“, 

Potrebujete elegantné, či moderné štýlové oblečenie na významné 
spoločenské udalosti vo Vašom živote? Salón spoločenských šiat 
Slávky Mečárovej v Kysuckom Novom Meste (v budove COOP 
Jednoty – Námestie Slobody na poschodí) má všetko, čo potrebujete. 
V salóne Vám odborne poradia pri výbere oblečenia na rôzne 
príležitosti. V ponuke sú elegantné šaty, obleky, kostýmy pre dámy, 
pánov, tínedžerov aj deti.  Vieme zabezpečiť šaty a oblečenie 
aj na Vaše smútočné udalosti, pohreby, poslednú 
rozlúčku s Vašim blízkym človekom...

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

Kysucké Nové Mesto
Otváracia doba:  pondelok - piatok 

od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939
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Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

V stredu, 12. novembra 2014 sa konala v Dome kultúry v Kysuckom 
Novom Meste Módna show seniorov.  Išlo už o V. ročník tejto milej akcie 
a pozvanie do show prijali zariadenia:  ZpS a DSS  Karpatská, Žilina, DSS 
a ZpS Horelica, Čadca, ZpS a DSS M.R.Štefánika, Čadca, ZpS a DSS PARK, 
Čadca, DSSaZpS Martin a ZpS a DSS  Štúrova, Kysucké Nové Mesto. 
Seniori sa na Módnu show poctivo pripravovali a to nie len odevom, ale 
aj rôznymi scénkami, hudbou, tancom alebo piesňami. Úvod akcie patril 
našej pani riaditeľke Ing. Miriam Bugrovej, ktorá  privítala hostí a celú  
show otvorila. Módnu prehliadku nám  svojím vystúpením spestrila 
skupina Niagara tínedžer. Je to detská tanečná skupina a dievčatá pra-
cujú pod vedením pani Kubovej a pani Nekorancovej. Predviedli nám 
moderné a klasické country tance, ale aj glogging, čo je forma wester-
nového stepovania. Svojím vystúpením našich seniorov veľmi potešili 
a zožali veľký potlesk. Seniori sa nám predviedli v štyroch kolách, kde 
každý predviedol svoj najlepší outfit. Prvé kolo módnej show patrilo 
spoločenskému odevu vhodnému do divadla, opery alebo na  rodin-
nú oslavu. V druhom kole predviedli modely a modelky odev na voľný 
čas, kde prevládala móda na turistiku. Letnú módu predviedli seniori v treťom kole a inšpirovali sa plážou, kúpaliskom, ale aj 
letnou prechádzkou mestom. Svoju kreativitu predviedli seniori v štvrtom kole, kde sa mohli obliecť ako chceli. Naši modely 
a modelky celú módnu prehliadku poňali ako jednu veľkú show a predviedli nám nielen svoj odev, ale aj herecké, tanečné, či 
spevácke umenie. Po predvedení všetkých modelov nastala voľná zábava, kde nám do tanca po celý čas hral DJ Peter So-
bol. Po obedňajšej prestávke prišla chvíľa pre vyhodnotenie V. ročníka Módnej show seniorov 2014. Keďže to nebola súťaž, 
ocenené boli všetky zúčastnené zariadenia. Diplom modelom a modelkám odovzdala pani riaditeľka Ing. Miriam Bugrová a 
darčekové predmety zúčastneným odovzdala pani viceprimátorka Ing. Jana Svrčková a poslanec Kysuckého Nového Mesta 
pán Ivan Poláček. Zábava v tento deň bola výborná a už teraz sa tešíme na VI. ročník Módnej show seniorov. 

„Drahá babka, milý dedko“ zarecitovali našim star-
kým deti pod vedením učiteliek z materskej školy 
na ulici Komenského v Kysuckom Novom Meste. V 
nových podkrovných priestoroch nášho zariadenia 
zatancovali známy a veľmi obľúbený kačací tanček 
starkým, ktorí im vyjadrili svoju radosť úprimným 
potleskom. Pod vedením svojich pedagógov vyro-
bili deti pre starkých krásne papierové pozdravy, 
ktorými ich obdarovali. Starkí sa takým darčekom 
veľmi potešili a tešia sa na ďalšie vystúpenie detí. 
Svoju radosť vyjadrili spoločnou fotografiou s deťmi. 

Cez zimné prázdniny si našli čas pre seniorov nášho zariade-
nia deti a mládež z Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuc-
kom Novom Meste, aby dňa 29.12.2014 prišli k nám a spríjem-
nili sviatočné chvíle. Predstavili sa hrou o sv. Františkovi, ktorý 
postavil jasličky, aby privítal Ježiška pri jeho narodení. Deti 
svojou hrou a spevom vytvorili dobrú náladu, kedy na záver si 
spoločne zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc... Každý klient 
na konci vystúpenia bol obdarovaný perníčkom a čajíkom, 
ktoré im deti porozdávali. Ďakujeme za pekné chvíle a tešíme 
sa znova na ich návštevu.

Módna show seniorov 2014

Vystúpenie detí z MŠ Komenského

Centrum sv. Jakuba sa predstavilo s jasličkovou pobožnosťou

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 17



Chcete si pochutiť? VYSKÚŠAJTE NÁS!

Teší sa na Vás Peter Kačeriak so svojim kolektívom!

Vám ponúka samé dobroty, napríklad:
•	Bravčová	panenka	na	poľovnícky	spôsob	/brusnice,	divina,	korenie,	šampiňóny,	červené	víno,	smotana/
•	Bravčová	panenka	pre	labužníkov	slivky,	lekvár,	šampiňóny,	badián,	smotana,	rozmarín/	
ale aj niečo pre maškrtníkov, napríklad:
•	Palacinky	s	tvarohom	a	horúcimi	jahodami
•	Palacinky	s	tvarohom	a	horúcimi	višňami
•	 Slivkovo-orechová	palacinka	s	karamelovým	prelivom	a	šľahačkou

tel:	0911	822	797;	web:	www.ujakubaknm.sk
email:	restauracia@ujakubaknm.sk

Denné menu
za 3,20 €

Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2928, 

Oslavujete promócie, rodinné oslavy, máte kar, birmovku?
Zabezpečíme vám pohostenie na vynikajúcej úrovni!

Ďakujem všetkým občanom 

mojej obce za dôveru a podporu v 
komunálnych voľbách 2014. Volebné 
obdobie, ktoré je pred nami, využije-
me na ďalší rozvoj, zveľadenie a po-

treby našej obce, a najmä v prospech 
všetkých obyvateľov.

Miroslava Ondreášová, 
starostka obce Dolný Vadičov

Poďakovanie pre Pohrebnú službu ARCHA
Touto cestou by sme chceli poďakovať Pohrebnej službe 
ARCHA, z Kysuckého Nového Mesta – za profesionálny a 

veľmi citlivý prístup – pri zabezpečení pohrebu našich blíz-
kych. Boli sme veľmi spokojní a určite tieto služby doporu-
číme aj ďalším občanom, pretože pohrebná služba ARCHA 

ukázala prítomným na pohrebe, ako by asi mal vyzerať 
pohreb v 21. storočí – aj čo sa týka technicko-materiálneho 

zabezpečenia pri celom obrade. 

priatelia a rodiny zosnulých v Domove sociálnych služieb, 
na ul. Štúrovej v Kysuckom Novom Meste

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

Chcete meniť okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
kvalita, rýchlosť vybavenia objednávky, Vaša spokojnosť!
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Pracuje na vysokej 
profesionálnej 

úrovni.

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338,
web:  www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk ,

Facebook: Archa pohrebná služba 

Otváracia doba: Po.- Pia. od 7.00h - 15.00h, Sobota 9.00h - 12. 00h

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156, 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Palivá: 
hnedé, čierne uhlie, 

hnedouhoľné brikety, 
koks, energetické palivá 

(kaly), palivové drevo

Informácie o ponúkanom sortimente a  aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.

Sme tu pre Vás!
Zima  na  Kysuciach je tuhá...
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Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900

Na vysokej úrovni 
zabezpečujeme 
pohostenie pre 

uzavreté skupiny 
ľudí, svadby, kary, 

hostinykar svadba

VYHRAJ SAMA  
NAD SEBOU!

www.riecky.eu

Využi šancu zabaviť sa s ostatnými  
ľuďmi a popri tom vyhrať skvelé ceny.

Cvič pod dohľadom kvalifikovaneho trénera  
alebo sám podľa vlastného tempa.

	 	prvý mesiac sa prekonáš
	  druhý mesiac zaberáš
	  tretí mesiac nevieš prestať

Zapoj sa do 3-mesačnej súťaže.

Buď zdravá a fit!

registrácia do 28. februára

www.riecky.eu

	seminár o zdravej výžive

	úvodné cvičenie s trénerom zdarma

	kompletnú diagnostiku svojho tela (zistíš na čom si)

	pravidelné mesačné poradenstvo  
 (meranie, váženie, konzultácie s odborníkom)

	štartovací balíček od sponzorov

	výživove doplnky pre každého účastníka

	zvýhodnené ceny vo fitness-centre Riecky Relax & Fitness     
 (služby, tovar)

Okrem skvelej zábavy získaš ako bonus:

Sprav to kvôli sebe. Štartujeme 7. marca...

viac informácií nájdeš

Partneri súťaže:

PREDAJ A SERVIS BICYKLOV

Lekárne Anna-Mária s.r.o.


