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už 10 rokov!

V Základnej škole 
Dolinský potok v 

Kysuckom Novom 
Meste sa podľa 

všetkého kradlo vo 
veľkom...  str.4.! Kysučania súťažili v šípkach,  str.12.

„Pohrebná 
služba ARCHA 
v Kysuckom 
Novom Meste 
ponúka už 
aj pomníky“, 
-informujú 
majitelia Tomáš 
Danech a Miloš 
Sagan  str.10.

Aktuálne 
hovoríme 
s poslancom 
Kysuckého 
Nového 
Mesta, Ing. 
Mariánom 
Mihaldom  
str.8

Rybársky ples v Kysuckom 
Novom Meste vyšiel 

organizátorom na jedničku!  str.9



obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

Komenského 1287, Kys. Nové Mesto /za Bielym domom/ tel.: 0908 291 455

INOVATÍVNE ODSÁVANIE ZÁPACHU PRIAMO Z WC MISY!!!!
Ovládacie tlačidlo Sigma 40 k DuoFresh 
Vlastnosti 
• Odsávanie zápachu s filtráciou integrované do podomietkovej splachovacej 

nádrže 
• Vetracia a riadiaca jednotka s radiálnym ventilátorom, montáž bez náradia 
• LED ukazovateľ pre výmenu 

filtra 
• Neutralizácia zápachu  

s filtrom s aktívnym uhlím 
• Tlačidlo pre zapnutie a  

vypnutie odsávania zápachu 
• Automatické vypnutie  

odsávania zápachu  
po definovanej dobe 

• Výmena filtra s aktívnym 
uhlím bez náradia 

• Vhodenie tabliet na čistenie 
splachovacej nádrže bez 
náradia 

kontakty na kanceláriu Wüstenrot v Kysuckom Novom Meste
Veronika Hmirová veronika.hmirova@wuestenrot.sk 0908 966 130
Andrea Michulková andrea.michulkova@wuestenrot.sk 0904 130 005

Adresa kancelárie: Mestské kultúrno - športové stredisko
  Litovelská 871/3
 024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: Pondelok      8,00 - 16,00
 Utorok          8,00 - 14,00
 Streda           8,00 - 16,00
 Štvrtok          8,00 - 14,00
 Piatok           8,00 - 13,00
obedňajšia prestávka 11,00 - 12,00

Poistenie, Sporenie, Bývanie
 * * * * * 

Stále pokračujú 
výhodné medziúvery s úrokovou 

sadzbou len 1,99% 
- s garanciou 5 rokov.

Vieme pomôcť vyriešiť Vaše 
požiadavky, aj bez dokladovania 

výšky príjmu

Wüstenrot je nielen poisťovňa, je aj sporiteľňa
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Nedávno som sa rozprávala so susedou, ktorá sa  pohoršovala 
nad zvýšením dôchodku, ktorý v tomto roku Sociálna 
poisťovňa navyšovala o necelé 2€. „Je to doslova výsmech 
pre tých, ktorí pracovali. Pozrite sa, tamten sused od vedľa, 
počernejšej pleti, má niečo cez 40 rokov a už je na invalidnom 
dôchodku. Pritom nikdy nerobil, len sa priživuje všelijakými 
špekuláciami. Ani rozumom moc neoplýva, školu nemá žiadnu 
skončenú, ale jemu zvýšia dôchodok  rovnako  ako mne, 
ktorá som robila od 18-ich rokov nepretržite. Keďže sme nikdy 
nemali veľké zárobky, ani ten dôchodok nie je bohviečo. Keď ho 
porovnám s dôchodkom lajdáka, ktorý prežil život na dávkach, 
maródke a invalidnom dôchodku, tak sa ani moc nelíšime. Takto 
sme dopadli. Prečo sa nerozlišuje pri výpočte dôchodku – kto 
robil a kto nie, a podľa toho by sa mal aj upravovať, tým ktorí 
pracovali viac, tým ktorí nepracovali menej, alebo vôbec. Bolo 
b y to určite spravodlivejšie,“ dokončuje smutne a ide si po 
svojom.
Zamyslela som sa nad jej slovami, že skutočne náš štát si 
veľmi málo ctí ľudí, ktorí tu doslova odreli desiatky rokov. 
Zvýšenie dôchodku o jedno euro a pár centov je naozaj 
trápne. Radšej to ani naši politici nemali robiť. Hlavne, že oni 
si neuberú..., ani tie dva, tri, či štyri príjmy, ktoré poberajú 
súbežne – si nevedia zrušiť. A veď načo....? Oni potrebujú 
fungovať aj so svojimi rodinami nadštandardne a ukazovať 
sa. Či už na drahých dovolenkách, v tých najluxusnejších 
oblečeniach, dať deti študovať na prestížne univerzity 
a stavať honosné vily. A to všetko z platov, ktoré si štedro 
nadelili z daní pracujúcich obyvateľov a občanov 
Slovenska! Naozaj je to veľmi zlý gazda, ktorý štedro 
nadeľuje len sebe, ale na ostatných zabúda. Najmä na tých, 
ktorí tu vytvárali desaťročia hodnoty a tvrdo pracovali a plnili 
tak pokladnicu štátu, z ktorej teraz nenažratý gazda, t.j. 
(štát, politici, poslanci), štedro rozdáva sebe a kde komu... 
V tejto súvislosti ma napadlo jedno prirovnanie - a síce 
podpora investorov zo zahraničia, ktorá sa ráta na miliardy  
(v prepočte na slovenské koruny). Pritom ide o bohaté 
prosperujúce a doslova luxusné firmy zo Západu, ktoré 
netrpia núdzou. Práve naopak – prichádzajú tu s cieľom 
zarobiť, zvýšiť svoje zisky, nie pomáhať nám, ako to verejnosti 
celé roky vysvetľujú uplatní politici a zapredanci v riadiacich 
a vybraných funkciách štátu! Kto tu vlastne komu pomáha 
a kto koho zachraňuje?  Ak chce luxusná firma svoje 
produkty vyrábať u nás, je to najmä pre to, aby znížila 
svoje firemné náklady na podnikanie, a nie, aby pomáhala 
našim ľuďom. Za takéto pekná slová sa to iba skrýva. Je 
rozdiel platiť kvalifikovaného robotníka v zahraničí a iné 
sú platy,  ktoré poskytnú firmy  zo zahraničia našim ľuďom 
tu, na Slovensku. Sú niekoľkonásobne nižšie! A v tom je 
celý háčik! Oni potrebujú predovšetkým zarábať, o tom je 
predsa biznis. No a náš štát im k tomu ešte pridá aj obrovský 
finančný stimul, akoby začínali... Kto komu teda vlastne 
pomáha? Slovensko je dojnou kravou pre tých, ktorí stimuly 
vôbec nepotrebujú – a našim zrobeným ľuďom pridáme 
necelé 2€ na dôchodku! Paradox, či úbohosť  tých, ktorí 
stoja na čele štátu už dlhé roky? Mali by sa všetci hanbiť, 
nie vychvaľovať, ale to by museli mať svedomie a najmä, 

rovnú chrbticu. A to sa o našich 
politikoch nedá povedať, 
a myslím tým ako ľavicových, 
tak pravicových, ako starých, 
tak aj mladších, jednoducho 
mentalita Slovákov je už taká, 
že treba sa páčiť inému, na čo 
vlastným? Pozastavujem sa nad 
logikou takéhoto hospodárenia 
a zmýšľania. Toto nie je biznis. 
Ani súťaženie, toto je okrádanie 
vlastných, seba samých – a ešte 
sa s tým hrdíme a predháňame sa 
pred investormi, súťažíme so štátmi, kto im dá viac, len aby tu 
namyslený boháč zo Západu prišiel... A ten si spokojne šúcha 
dlane, že ako ten biznis dobre vymyslel a ešte aj dostane 
navrch. 
Niekdajší železiarsky kolos – Východoslovenské železiarne, 
zamestnávali vyše 30 000 ľudí. Východné Slovensko 
nevedelo, čo je nezamestnanosť. No odpredaním tohto 
podniku  Američanom, stratil tento konkurencieschopnosť 
a začal upadať, prepúšťať. A to bolo zrejme úmyslom. 
Fabriky na Západe potrebovali vyrábať, zarábať, a tak 
nebolo potrebné, aby  Slovensko bolo konkurentom., 
pretože naša oceľ bola naozaj špičková. Dnes je vo fabrike 
ledva tisíc sedemsto ľudí... A stále sa prepúšťa. Fabrika 
hlási neefektívnosť výroby a pravdepodobné zrušenie. 
Podobne to bolo aj s ďalšími fabrikami, ktoré sa dostali po 
roku 1990 do zahraničných rúk... Likvidovali naše, aby mohli 
prosperovať tie ich, v zahraničí. Alebo si postavili nové na 
„zelenej lúke“ a ešte sme im ponúkli finančnú dotáciu – kto 
by nezobral, keď Slováci tak štedro ponúkajú vlastné majetky 
cudzím? Naše vlády od r.1990 prakticky vždy v predklone 
pred cudzími a najmä uplatní politici ochotní hocikedy 
vyjsť v ústrety požiadavkám nenažratých cudzích firiem, 
takto pomaly rozpredali náš národný majetok a zbytočne sa 
vyhovárajú jeden na druhého! Trochu som sa už rozbehla.... 
Pointou článku však bola skutočnosť, že ak máme na to, aby 
sme dávali miliardové finančné stimuly cudzím boháčom, tak 
je nesmierne úbohé zvýšiť dôchodok našim dôchodcom 
o necelé dve eurá. A ešte hovoriť a chváliť sa ekonomickým 
a hospodárskym rastom Slovenska a štatistikami. Všetci 
rozumní ľudia vedia, ako sa robia štatistiky. Uvediem jeden 
príklad: politik má mesačne 10 000€, desať opatrovateliek 
má plat napr. 500€, to je spolu 5 000€. Z tejto vzorky sa 
priemerný príjem vypočíta spočítaním, t.j. 10000+5000= 
15000€ a vydelí sa to 11 ľuďmi, to je 15 000€ :11ľudí= 
1363,60€. Priemerný zárobok nám tak pre 11 ľudí vyšiel 
1363,60€ /na každého/. No a takto sa to počíta aj v rámci 
celého Slovenska a potom sa navôkol čudujeme, ako si my 
tu žijeme a užívame vysoké stropy slovenských platov! Treba 
k hospodáreniu v našom štáte dodať ešte nejaké slová?

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Dôchodcom štát pridal necelé 2€, cudzím a 
bohatým investorom ponúkame miliardy... 

(v prepočte na slovenské koruny)
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Primátor Kysuckého Nového Mesta odvolal riaditeľa Základnej 
školy Dolinský potok z funkcie, a to k 31. januáru 2016.

 Dôvod: závažné porušenie povinností vo vzťahu 
k hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami.

Koncom minulého roka „otriasol“ Kysuckým Novým Mestom škandál 
„stratených peňazí“ – na Základnej škole Dolinský potok.... Keď sa 
problém prevalil, bolo zistené, že pochybila ekonómka školy a že 
chýba okolo 50 tisíc eur, neskôr šetrením sa ukázalo, že chýba takmer 
80 tisíc eur, čo je vyše 2 milióny bývalých slovenských korún! Boli 
ohrozené výplaty učiteľov a pracovníkov školy a tak musel krízovú 
situáciu narýchlo vyriešiť mestský parlament tým, že uvoľnil peniaze 
na platy z mestskej rezervy. To je samozrejme riešenie narýchlo a na 
chvíľu, pretože rezerva slúži na iné ciele, nie na vykrývanie „zlodejiny“. 
Lenže vrátenie nebude tak rýchlo, keďže sa veci vyšetrujú a dokazujú, 
bolo podané trestné oznámenie..., a všetko to je ešte na dlhé lakte... 
Okamžite po odhalení sprenevery sa začala verejnosť rozdeľovať na 
rôzne názory, obviňovanie rôznych osôb, označovanie vinníkov..., 
prečo vôbec došlo k takejto krádeži..., ako to je možné..., kde zlyhala 
kontrola..., do akej miery je kto zodpovedný.... Vlna kritiky sa zniesla 
aj na hlavu samotného riaditeľa školy PaedDr. Pavla Záteka, vraj ako 
šéf je v plnom rozsahu zodpovedný za chod, činnosť a hospodárenie 
svojho pracoviska. Poslanci mesta riešili na zasadnutiach celú situáciu, 
diskutovali učitelia, kolektív, Rada školy... Časť  mestských poslancov 
sa prikláňala k názorom, že aj riaditeľ nemôže všetko vedieť, 
že má tiež podriadených, ktorí zodpovedajú za to, čo 
robia – a teda, že ho nemôžu viniť za zlyhanie ekonómky. 
Okrem toho vraj Dr. Pavol Zátek robí veľa pozitívneho 
a užitočného pre mesto, je známy divadelník, aktívne 
pracuje v kultúre, v mestskom časopise, moderuje 
akcie...., a tak treba aj toto brať do úvahy a nielen ho 
jednoznačne odsúdiť. Ďalší poslanci však „operujú“ 
s tým, že možno aj práve pre tieto rôznorodé aktivity 
nemal riaditeľ Zátek potom čas na komplexnú riadiacu 
činnosť ako šéf a nestíhal podriadených kontrolovať.., 
a aj preto sa mohla stratiť taká obrovská suma peňazí. 
Iná skupina poslancovi KNM má zasa názor, že je tu 
nespochybniteľné zlyhanie riaditeľa a teda musí znášať 
aj následky. „V súkromnej sfére za každý finančný 
prešľap nasleduje postih. Ak pochybí súkromná 
firma v účtovníctve, daňový úrad to nekomentuje, ani 
sa okolo toho nediskutuje, vyrúbi majiteľovi pokutu bez debaty, 
úroky z omeškania, daňovú kontrolu.... ste šéf, majiteľ, konateľ...
je to Vaša kompetencia, Vy ste zodpovedný“, hovorí Mgr. František 
Šerík, poslanec MsZ v KNM. Ivan Poláček, dlhoročný poslanec, naopak 
– zmierňoval podiel viny Dr. Záteka, že naozaj nemôže byť všade. Ing. 
Marián Mihalda vyslovil názor, že celá kauza je od svojho prepuknutia 
zvláštna, pretože suma chýbajúcich peňazí je naozaj vysoká a že 
je zvláštne, že riaditeľ prišiel na tento problém až potom, ako ho 
upozornila banka. Ako povedala aj Ing. Jana Svrčková – zástupkyňa 
primátora, „systém samostatných ekonómov na školách sa neosvedčuje, 
potvrdzujú ho aj sprenevery a straty peňazí z účtov aj na iných školách 
Slovenskej republiky, čo vyšlo na povrch za posledné mesiace, roky. 
Zvažujeme preto urobiť centrálnu ekonomickú kanceláriu priamo 
pod riadením mesta, kde sa budú spracúvať platby a platy pre všetky 
školy a školské zariadenia, spadajúce do zriaďovateľskej pôsobnosti 
nášho mesta a tak budú lepšie sledované a kontrolované financie, 
určené školám“, dokončuje Ing. Jana Svrčková. Celá kauza nabrala na 
obrátkach a do narušených medziľudských vzťahov v škole Dolinský 
potok – musel vstúpiť aj samotný primátor mesta Ing. Ján Hartel. Rada 
školy dala dôveru Dr. Pavlovi Zátekovi, ale treba povedať, že rada nie 
je štatutárny ani zákonodarný orgán. Je zložený z verejnosti, laických 
pozorovateľov, rodičov, priateľov školy, atď..., a má poradný hlas. 
Odvolávať sa teda na jej podporu, je viac menej akt zúfalstva zo strany 
kritizovaného alebo vinníka.

V súvislosti s odvolaním PaedDr. Pavla Záteka z funkcie 
riaditeľa ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste, 

nám poskytol zriaďovateľ nasledujúcu informáciu. 
Riaditeľa z funkcie odvolal primátor mesta Kysucké Nové 
Mesto Ing. Ján Hartel. Citujeme z listiny:
 - Podľa § 3/ ods. 7/ písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4/ a § 5/  ods. 
1/ zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov  o d v o l á v a m   Vás dňom 31. 01. 
2016 z funkcie riaditeľa Základnej školy Dolinský potok 1114/28, 

Kysucké Nové Mesto, IČO: 37812505, z dôvodu závažného 
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa 

vzťahujú na výkon práce riaditeľa školy.
          Ako riaditeľ základnej školy, ste porušili povinnosti vo 
vzťahu k riadnemu hospodáreniu s verejnými finančnými 

prostriedkami a majetkom v správe alebo vlastníctve školy, 
ktoré vyplývajú najmä zo zákonov:

1.       zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v platnom znení
- § 5/ ods. 2/ písm. g) a písm. h), ktorý Vám ukladá 

zodpovednosť  za rozpočet, financovanie a efektívne 
využívanie finančných prostriedkov určených na 
zabezpečenie činnosti školy a riadne hospodárenie 
s majetkom v správe alebo vlastníctve školy.
2.       zákon  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v platnom znení
-          § 30/ ods. 2/, v zmysle ktorého zodpovedáte za 

hospodárenie s verejnými prostriedkami ako štatutárny orgán subjektu 
verejnej správy, t. j. základnej školy,
-          § 19/ ods. 4/ ste povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky 
uvoľňovali iba vo výške úloh zahrnutých v jeho rozpočte.
3.       zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
- § 8/ písm. a), v zmysle ktorého nesiete zodpovednosť za zabezpečenie 
finančného riadenia  (postupy pri zodpovednom a prehľadnom 
plánovaní, rozpočtovaní, použití, účtovaní, výkazníctve a finančnej 
kontrole verejných prostriedkov s cieľom hospodárneho, efektívneho, 
účinného a účelného využitia),
-          § 9/ ods. 2/, v zmysle ktorého poverujete zamestnancov 
zodpovedných za výkon predbežnej finančnej kontroly, bez vykonania 
ktorej nie je možné realizovať žiadnu finančnú operáciu.
4.       Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-          § 8/ ods. 1/ písm. a), v zmysle ktorého máte povinnosť dodržiavať 
ústavu, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy.
      Porušením týchto zákonov ste umožnili Vašej zamestnankyni 
– ekonómke, páchať trestnú činnosť tak, že táto neoprávnene 
poukazovala finančné prostriedky na svoj účet a svojej dcéry, čím bola 
škole spôsobená škoda za rok 2015 v sume predbežne cca 78.705,58 € 
podľa výsledkov kontroly štyroch účtov, ktoré používala škola a ktorú 
skutočnosť zistila p. Zelinová, ktorá v súčasnosti vykonáva ekonomickú 
činnosť pre základnú školu.
 -  Finančné prostriedky potrebné na úhradu miezd a platov 
zamestnancov Základnej školy Dolinský potok za mesiac december 
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2015 boli škole poskytnuté z rezervného fondu mesta. Mesto tvorí 
rezervný fond povinne podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Z rezervného fondu sa pôvodne 
poskytlo 47 200 €, z toho škola nepoužila 747,82 €, ktoré vrátila na účet 
mesta. Celkový záväzok školy voči mestu predstavuje teda 46 452,18 €.
Celková výška škody spôsobenej škole bývalou zamestnankyňou p. 
Prievozníkovou je v súčasnosti predmetom vyšetrovania, ktoré ešte nie 
je uzatvorené.
O protiprávnom konaní informoval vedenie mesta bývalý riaditeľ, ktorý 
následne podal na bývalú zamestnankyňu trestné oznámenie.
    -  Na základe tejto skutočnosti KR PZ v Žiline odbor kriminálnej polície 
vzniesol obvinenie  voči  bývalej zamestnankyni školy za pokračovací 
obzvlášť závažný  zločin sprenevery podľa § 213/ ods. 1/, ods. 2/ písm. 
c/, písm. d/,  ods. 4/ písm. a/, Trestného zákona s poukazom na § 138/ 
písm. b/ Trestného zákona.

Otázka redakcie Kysuckého Žurnálu pre Mgr. Ladislava 
Vendrinského, šéfa odboru školstva MsÚ Kysucké Nové mesto, 
ktorý metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Kysuckého Nového Mesta, teda aj ZŠ 
Suľkov:
o Aká bola Tvoja prvotná reakcia, keď „vyplávali“  na povrch 
veci ohľadne sprenevery peňazí v Základnej škole Suľkov, 
aký postoj zaujal odbor školstva a povedzme aj ostatné školy 
na teritóriu mesta? V meste totiž rezonuje viacero názorov 
a verejnosť, ale aj samotní učitelia, sú rozdelení na tábory, 
niektorí zľahčujú zodpovednosť riaditeľa, iní zbytočne 
preceňujú, alebo hovoria o výlučnej zodpovednosti ekonómky, 
ďalší vinia aj samotné mesto ako zriaďovateľa, že školy si 
robia čo chcú a potom to takto vyzerá.. atď. Odhliadnuc 
od všetkých názorov, podstatným faktom však je, 
že peniaze, takmer 70-tisíc eur (vyše 2 milióny 
slovenských korún), sú fuč a vinná nie je určite 
iba ekonómka, keďže za chod a hospodárenie 
organizácie sú zodpovední nadriadení, šéfovia, 
riaditeľ... Verejnosť má právo na objektívne 
informácie, aj preto sa pýtame na Tvoj názor a 
Tvoje stanovisko k danej veci. 
Mgr. Ladislav Vendrinský odpovedá:
- Na začiatku by som chcel upresniť niektoré fakty: 
Súčasný oficiálny názov školy je  Základná škola, 
Dolinský potok 1114/28,  Kysucké Nové Mesto . Nie 
som  šéfom odboru školstva, ale poverený riadením 
oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva MsÚ 
v Kysuckom Novom Meste. Zodpovedám za metodické 
usmerňovanie  výchovno-vzdelávacieho procesu v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Kysucké Nové Mesto. V tejto oblasti si školy  plnia úlohy , ktoré vyplývajú 
zo štátom určenej vzdelávacej politiky  Slovenskej republiky.
Do inej oblasti moje kompetencie nezasahujú / za ekonomickú oblasť  
zodpovedá v zmysle platnej legislatívy riaditeľ právneho subjektu a jeho 
podriadení zamestnanci /.

x  x  x
Otázka redakcie Kysuckého Žurnálu PaedDr. Pavlovi 
Zátekovi:
o Pán Zátek, aké je Vaše osobné stanovisko k danej situácii 
okolo „stratených peňazí“ v škole, kde ste boli riaditeľom 
do 31.januára 2016? Keďže kolujú medzi verejnosťou rôzne 
názory, hovorí sa o sprenevere peňazí, o Vašej spoluúčasti, 
ale aj spoluzodpovednosti ako riaditeľa školy, teda občania 
nevinia iba ekonómku školy, aký je oficiálny dôvod Vášho 
odvolania z funkcie, čo sa vlastne stalo, dávame Vám priestor 
na vyslovenie Vášho stanoviska, aby sa uviedli veci na pravú 
mieru, pretože takmer   70-tisíc eur (a to iba za jeden mesiac), 
je naozaj veľká suma a strata pre školu a mesto, ako zriaďovateľ 
školy, muselo túto sumu nájsť v inom zdroji, aby učitelia vôbec 
dostali plat za predchádzajúci mesiac. Treba objektívne priznať, 
že na náklady školy a platy učiteľov, keďže ide o verejnú 
inštitúciu, sa skladajú všetci občania, a teda aj majú právo 
vedieť, ako sa s takýmito finančnými prostriedkami hospodári. 
Keďže ste bol šéfom organizácie, t.j. školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Kysuckého Nového Mesta, Vy ste inštitúciu riadili 
a kontrolovali tak svojich podriadených, aj ekonómku, alebo 
ste ju mali kontrolovať. Logicky z toho vychádza, že ste vo 
veľkej miere spoluzodpovedný za chod školy a hospodárenie 
a zodpovedáte za to, čo sa v škole deje. O to viac, ak došlo 
k vysokej finančnej strate! Ste si vôbec vedomý toho, že ste 
v očiach mnohých občanov, ale aj svojich podriadených 
a kolegov, zlyhal ako riaditeľ? Spoluzodpovednosť za tento čin 
je tu viac ako neupierateľná, alebo je pohľad verejnosti a naša 
otázka – skreslené?  V akom štádiu je šetrenie, aký máte vôbec 
pocit z celej tejto nepríjemnej záležitosti?

Odpovedá PaedDr. Pavol Zátek, odvolaný riaditeľ Základnej školy 
Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste:
Milá pani Jaššová!
Nemusím Vám hovoriť, aká je v súčasnosti práca riaditeľa školy ťažká 
a čo všetko musí urobiť, aby mu škola „šlapala“. Vo funkcii riaditeľa som 
bol od roku 2002 a mal som hlavne dva ciele: udržať vysokú kvalitu školy 
a presvedčiť zriaďovateľa, že zrušiť suľkovskú školu je nezmysel. Oboje 
sa mi podarilo, o čom svedčí nielen záujem a spokojnosť rodičov i detí, 
ale aj výsledky. V súčasnosti sme v rebríčku kvality všetkých základných 
škôl v Žilinskom kraji na 6. mieste. V oblasti financií sa mi podarilo 
zatepliť školu, vymeniť okná, zrekonštruovať telocvičňu, školský klub, 
vďaka projektu zakúpiť učebné pomôcky za takmer 100-tisíc eur a veľa 
ďalších aktivít. Prišiel však rok 2015 a pri kontrole tretieho štvrťroka som 
v spolupráci s bankou odhalil podvod. Ihneď som dal trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa, vôbec som s vinníkom nevyjednával (ako 
sa to niekedy v takomto prípade robí...). Na decembrové výplaty nám 
mesto muselo požičať 47 200 eur, pričom som urobil všetko pre to, aby 

sme ostatné faktúry vyplatili z vlastných prostriedkov a do nového 
roka sme vstupovali bez dlhov, čo sa aj stalo (!). 

Každý vedúci pracovník musí dôverovať svojim 
podriadeným, dať im kompetencie a ich povinnosťou je ich 
plniť. Pravidelne som sa rozprával s ekonómkou a dohodol 

sa s ňou na postupe uvoľňovania financií – toto na mzdy, 
toto na faktúry, zo zvyšku (cca 300 eur mesačne) „žijeme“... 

Všetko funguje, platby idú, žiadne upomienky, všetky 
kontroly sedia. A ku koncu roka zistíte, že vám chýbajú 
tisíce... V rokoch 2008, 2011 a 2012 sme mali zároveň 
mestské kontroly, ktoré žiadnu spreneveru nezistili... 

Mesto až v roku 2015 po kontrole tretieho kvartálu (kedy 
som to zistil aj ja) upozornila Žilina, že neplní plánovaný 
rozpočet. Chybu spôsobila ekonómka našej školy... No 
štatutárnym zástupcom je riaditeľ. Preto ma primátor mesta 
z funkcie odvolal. Ešte predtým však požiadal Radu školy, 

aby sa k môjmu odvolaniu vyjadrila. Rada školy rozhodla, 
že aj napriek chybe účtovníčky mám jej dôveru a neželá si ma 

odvolať. Zriaďovateľom je však mesto.
Píšete, že „ste v očiach mnohých občanov, ale aj svojich 
podriadených a kolegov, zlyhal ako riaditeľ“. Môžem vám povedať, 
že práca ekonómky a hlavne účtovníčky je tak zložitá, že väčšina 
riaditeľov škôl s pedagogickým a nie ekonomickým vzdelaním tomu 
nerozumie. Keďže zriaďovateľ nám ekonomické školenia neponúka, 
potrebujeme človeka, na ktorého sa môžeme spoľahnúť. Ja som takého 
nemal, hoci som s ekonómkou spolupracoval takmer 20 rokov. Najskôr 
ako zástupca riaditeľa prostredníctvom okresného úradu, kde pracovala 
ako ekonómka, a potom od roku 2002, kedy bola v rámci delimitácie 
pridelená na našu školu. 
Je mi ľúto, že keď ide o peniaze, všetci vyjadrujú emócie (hlavne 
záporné) a hľadajú vinníka, ktorý musí za chybu „padnúť“. Keď naši 
žiaci napísali monitor zo slovenského jazyka a literatúry ako najlepší 
na celom Slovensku, keď sme urobili v sledovanom období najlepšiu 
inšpekciu v kraji a zaradili sa medzi top školy Slovenska a veľká časť 
obyvateľstva pochopila, kde je Kysucké Nové Mesto, nikto ani nemukol... 
Uvedomujem si, že chcete prostredníctvom článku informovať čitateľov, 
preto verím, že ich informujete ako nezávislý novinár pravdivo.

materiál amblock pripravila a spracovala 
podľa oficiálnych  podkladov a výpovedí opýtaných:   

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
Poznámka: Kauzu budeme sledovať aj naďalej, škoda, že až takto tvrdo 

dopadla na samotného riaditeľa Dr. Pavla Záteka, ktorý je bezpochyby 
zaujímavý a šikovný človek. Riadiace a šéfovské pozície žiaľ, však prinášajú 

aj takéto nemilé a tvrdé životné facky.
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Rodičia sú vystresovaní a rozčúlení z toho, ako sa už viac rokov 
učí, či skôr neučí v našich školách, čo sa dosť negatívne 

prejavuje na vedomostnej úrovni ich detí.
Sú naše deti živé terče, zneužívané, či využívané niektorými 
pedagógmi na svoje (ne)štrajkovanie? Nerozumiem 
štrajkovým aktivitám pedagógov, pretože sa rozvíjajú najmä 
vtedy, akonáhle začne školský rok, teda vyučovanie. Prečo 
neštrajkujú aj cez prázdniny, voľná – ale akurát, keď sa má 
vyučovať? Deťom potom natrepú učivo domov a Ty rodič, 
otravuj sa. Hovorí sa, že vraj rodičia a verejnosť podporujú 
učiteľov v štrajku... Malo by sa informovať  pravdivo, pretože 
to nie je až taká pravda. Častokrát sa medializačne nafúkne 
problém a keď sa o ňom dlho omieľa – vyzerá potom 
hrôzostrašne... Pre mňa je podstatné, aby moje dieťa chodilo 
do školy a učilo sa – nie – aby som sa s ním po večeroch 
učil ja, keď prídem uťahaný z práce, prípadne si platil 
súkromných doučovateľov, pretože látke nerozumie. Fakt by 
ma tiež zaujímalo, ako budú zaplatení tí pedagógovia, ktorí 
štrajkujú, či skutočne budú vykazovať tie dni, keď nerobili ako 
neodrobené alebo sa to „zametie“ pod koberec a výplaty budú 
neokresané. Taktiež nerozumiem požiadavke zvýšenia platov 
učiteľov celoplošne... Niekedy mi pripadajú naši učitelia, (česť 
výnimkám, lebo poznám naozaj aj skvelých  pedagógov 
s racionálnym pohľadom na život), ako spiatočníci... Prepáčte 
za výraz,, ale ak sa má urobiť zvýšenie platov v ktoromkoľvek 
rezorte, odbore, či vo firme, na pracovisku, tak sa najprv 
musí urobiť normálna ekonomická analýza nákladovosti, 
opodstatnené náklady, zbytočné náklady, čo je efektívne, 
aká je produktivita práce, výsledky... a potom sa pristupuje aj 
k racionalizácii nákladov... a až následne k zvyšovaniu, úprave 
platov – podľa kvality a výsledkov. Aspoň takto to funguje vo 
väčšine normálnych firiem a súkromných spoločností. A malo 
by to o to viac fungovať  v štátnej správe, teda aj v učiteľskej 
sfére, lebo táto je financovaná z daní občanov. Naši učitelia kričia 
„A“, ale zabudli, že je tu aj „B“. Racionalizácia znamená naozaj 
efektívne posúdenie a zhodnotenie, koľko máme škôl, ako 
kapacitne vyťažených, koľko ich ide na polovicu, koľko nákladov 
nám „zožerú“ energie, vynaložené na chod budov škôl, kde je 
malý počet žiakov, až podpriemerný a pritom budova beží na 
plné obrátky... atď.  Ak by súkromný sektor dlhodobo dotoval 
na polovicu fungujúce prevádzky, tak na túto neefektívnosť by 
veľmi rýchlo doplatil a zaznamenal by stratu, ak nie následný 
krach. Do školstva sa nalieva ohromné množstvo peňazí, ale 
míňajú sa neefektívne. Ak máme niekde triedy s 10-imi a menej 
žiakmi, tak prečo ich nespojiť a nevytvoriť triedy s 20-25 deťmi? 
Namiesto dvoch učiteľov by tak stačil jeden, a to by sa týkalo 
aj ďalších predmetov – už tu dochádza k racionalizácii. Po 
roku 1990 bolo veľkou módou  zvyšovať počet škôl a tried, ale 
znižovať počet žiakov kvôli tomu, aby neboli učitelia prepúšťaní. 
Tu nám za roky zbytočne narástli náklady na školy a tieto 
pretrvávajú dodnes, pretože žiakov nám za 25 rokov ubudlo 
vyše 40%, ale počet pedagógov prakticky ostal –aj štatisticky 
vychádza okolo 10-11 žiakov na jedného pedagóga! Nebolo 
by treba začať s upratovaním školstva odtiaľto? Efektívnosť 
nákladov sa predsa dá jednoducho skontrolovať. Prečo sú 
na území mesta 3-4 školy, ak stačia 2, ale naplnené na 100%? 
Samozrejme treba rátať, že tretina učiteľov príde pri racionalizácii 
školských zariadení o prácu, ale bude to nevyhnutné, aj na 
základe toho, aby mohlo neskôr prísť k navýšeniu platov.  Ale 
nie za to, že niekto chodí do roboty do školy a „odsedí“ si 
tam, ale naozaj kreatívne a zodpovedne učí zverených žiakov. 
V školstve máme totiž vysokú „prezamestnanosť“ oproti iným 
zamestnaniam. A ak sa pozrieme na to štrajkovanie, pripadá 
mi veľmi trápne... Najprv si učitelia  s deťmi vyčerpajú všetky 
dovolenky, prázdniny chrípkové a riaditeľské voľná, výlety, 
exkurzie..., a akonáhle má začať vyučovanie, tak „ideme do 
štrajku“.... Spočítal niekto kompetentný, koľko sa skutočne učí 
na našich základných a stredných školách? A koľko hodín počas 
dňa strávi vlastne pedagóg v škole? Že prečo odchádzajú učitelia 
domov hneď po zjedení obeda? Prečo sa stále odvolávajú na 

to, že doma opravujú písomky a pripravujú sa na druhý deň...? 
A prečo sa takto nerobí po skončení vyučovania v škole? 
A neodchádzajú tak zo školy po 15,00-15,30 hod., ako aj iní 
zamestnanci v štátnom sektore? Povinnosti pedagóga predsa 
nekončia vtedy, keď zazvoní zvonec na poslednej hodine 
a žiaci odchádzajú.... To je koniec pre školáka – nie pre učiteľa...
Ten má pokračovať v škole v osobnej príprave na druhý deň, 
a nie sa odvolávať, že on sa pripravuje doma. Doma sa má 
venovať rodine. Pracovné prostredie je určené pre prácu, aj na 
prípravu pedagóga na nasledujúci deň. Koniec koncov, ani dieťa 
neskončilo deň tým, že prišlo z vyučovania domov. Doma sa 
bude učiť na nasledujúci deň. A ako to je s doučovaním žiakov 
a ich prípravou na prijímačky za peniaze? To je ďalší „tajný” 
fenomén nášho školstva, o ktorom sa nehovorí... Priznávajú tieto 
príjmy pedagógovia daňovým úradom? Pretože z príjmov sa 
predsa odvádzajú dane, inak je to práca načierno a v súkromnom 
sektore za to naši živnostníci a podnikatelia dostávajú mastné 
pokuty. Rovnako tiež ďalšie mimopracovné osobné aktivity, za 
ktoré pedagógovia „berú“ peniaze. Poznám školu, kde musel 
riaditeľ tvrdo zakročiť, lebo kolegyne boli niektoré už tak drzé, 
že doučovali za peniaze počas vyučovania, keď mali voľné 
hodiny!!! Výmysel? Nie – pravda, dnes už tieto pedagogičky 
majú založenú súkromnú školu. Aj toto je riešenie, ak nie som 
spokojný s platom... Lebo teraz si už nesťažujú. A otázka platu 
je tiež diskutabilná. Nástupné platy sú nižšie všade a ak si 
vyberám štúdium, tak musím vedieť aj to, aké tam je oficiálne 
ocenenie, a nie potom vyskakovať... Dalo by sa veľa diskutovať, 
ale – ak štrajk – tak nech je najmenej bolestivý pre naše deti 
a nech má racionálny pohľad na veci. Ak sa má niečo navýšiť, 
musí sa aj veľa vecí racionalizovať a zefektívniť. Pokiaľ budeme 
udržiavať poloprázdne školy, ale s rovnakým počtom tried 
a učiteľov ako za socializmu, keď triedy praskali vo švíkoch (30-
36 žiakov), avšak teraz sedí v triede niekde sotva 10 žiakov, tak 
sa nemôžeme čudovať, že zvýšiť platy takejto armáde učiteľov 
– niet z čoho! Akonáhle chce totiž zriaďovateľ zrušiť školu, alebo 
znížiť stav učiteľov – v škole, zracionalizovať vyučovanie tým, že 
počet žiakov v triede sa zvýši, hneď začne protiofenzíva, odpor 
učiteľov, zmanipulovaných rodičov a bulvárnych médií a proces 
sa zastavuje. Bez tvrdých a jednoznačných racionalizačných 
zásahov to však jednoducho v školstve nepôjde. Efektívnosť 
a racionalizácia ide ruka v ruke so znižovaním niečoho čo je 
nadmerné, nadpočetné, lebo len tak sa dajú vysoké náklady 
dostať do reálu. Len škoda, že naše deti sa stále menej a menej 
v škole učia a dobiehať to potom s nimi musíme my – rodičia, 
hoci sami sme pracovne vyšťavení. Ak však nechceme mať naše 
deti zanedbané, tak im svoj voľný čas určite neodmietneme. Len 
žiaľ, že my mnohí si  nemôžeme dovoliť odísť z práce po obede, 
ani nedostaneme firemné voľno, ani nám nepredĺžia dovolenky 
cez chrípkovú epidémiu, ani nám neskráti zamestnávateľ 
pracovnú dobu pred rôznymi sviatkami, ani po sviatkoch, alebo 
keď ideme zapáliť sviečky na Sviatok svätých. My si musíme náš 
pracovný čas odpracovať naplno, inak je naša výplata krátená 
a to je aj rozdiel iných rezortov a sektorov oproti tomu, ako sa 
nedodržiava často pracovná doba v mnohých našich školách. 
Takže na mieste niektorých pedagógov, ktorí chodia celé roky do 
zamestnania len preto, aby boli zamestnaní a nie, aby učili naše 
deti a kreatívne reagovali na potreby doby, by bolo rozumnejšie, 
keby takíto radšej držali ústa, šúchali nohami pod stolom 
a nekritizovali svoje výplaty, inde by za svoje lajdáčenie nedostali 
ani minimálnu mzdu. Ale to je už vec názoru rôznych ľudí. Ja 
som ten svoj vyslovil a je mi jasné, že nemusia so mnou ďalší 
súhlasiť. Trochu súdnosti by však rozhodne nezaškodilo viacerým 
učiteľom... 

- nespokojný rodič -   
(meno a adresa sú založené redakcii, 

rešpektujeme žiadosť pisateľa ju nezverejňovať –red.)

/Vybrali sme jeden z podnetov, názorov a listov verejnosti a rodičov, ktorí sa nestotožňujú so štrajkom učiteľov/
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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

Kontakt:
Peter Laš:  0944 277 541
Servis:  0911 553 662
Predajňa:  0911 668 538
e-mail: 
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

 

Máte radi kone? Chcete sa naučiť jazdiť? A čo agropodnikanie a farmárčenie? 
Skúste to na našej škole, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku! 

 
V  školskom roku 2016/2017 otvárame tieto odbory: 

4-ročný študijný odbor s maturitou 

 
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo 

3-ročné učebné odbory  Nadstavbové štúdium 

 
4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní  
a jazdectvo 
 

4512 L poľnohospodárstvo 

O škole:  

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Predovšetkým v 
odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj budú dosahovať veľké množstvo 
športových a odborných úspechov.  Pozitívna športová aktivita potvrdzuje správnosť metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý 
sa na našej škole uplatňuje. Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie 
v školskej jedálni, telocvičňu, posilňovňu, krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastný chov koní, dielne. Ako jedinej 
škole, zameranej na chov koní a jazdectvo na Slovensku, schválili Strednej odbornej škole v Šali mobilitný program ERASMUS+ pre 
školský rok 2015/2016. Prostredníctvom mobilitných projektov sa pravidelne kvalitných a pútavých stáží na Sicílii, v Írsku, 
Maďarsku, Českej republike zúčastňuje 10-15 % našich študentov školy.  Čakáme vás, milí žiaci – aj z Vášho kysuckého regiónu, 
tešíme sa na vás! 

Ing. Magdaléna Birnšteinová 
                                                                                                              riaditeľka školy 
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„Moje poslanecké aktivity sa točili a točia najmä okolo životného 
prostredia, voľný čas zasa rád venujem svojej rodine a rybárstvu“, 
hovorí Ing. Marián Mihalda, poslanec v Kysuckom Novom Meste.

Ing. Marián Mihalda od narodenia 
žije v Kysuckom Novom Meste, tu sa 
zoznámil s manželkou Alexandrou, má 
dve deti. Vyštudoval Žilinskú univerzitu 
- telekomunikácie a poštové inžinierstvo. 
V súčasnosti pracuje v energetike na 
Slovenskom elektroenergetickom 
dispečingu v Žiline. Aktívny je aj ako 
poslanec mestského zastupiteľstva 
v Kysuckom Novom Meste. Poďme sa 
s ním trochu porozprávať.
o Čo bolo motívom ísť kandidovať za 
poslanca v KNM?
- Vždy som to chcel skúsiť. A to, že som 
kandidoval za poslanca, beriem v mojom 
prípade ako postupný krok od práce vo 
výbore našej rybárskej organizácie. Mnohé 
problémy spolu súvisia. Aj preto som 
členom komisie životného prostredia a tieto 
otázky spojené so životným prostredím sú 
mi blízke. Práve tu chcem byť mestu a našej 
samospráve čo najviac prospešný. No 
snažím sa byť aktívny aj v iných oblastiach. 
o Čo je podľa Vás prioritou v meste, čo 
potrebuje KNM zvlášť, čo sa roky rieši?
- Už môj volebný program bol postavený 
na témach, ktoré sú pre mesto dôležité. 
No momentálne je problém číslo jeden 
v našom meste, a nie je to len môj názor, 
dopravná situácia. Tá je počas dňa doslova 
katastrofálna. Mesto už spolupracuje 
s rôznymi inštitúciami a pokúša sa to 
riešiť. Verím, že sa nám podarí čo najskôr 
uzavrieť dohodu s diaľničnou spoločnosťou 
a vybudovať privádzač do najväčšieho 
podniku v meste.
o Je rok volebného obdobia za nami, 
čo sa Vám podarilo zatiaľ zrealizovať 
v meste, k čomu ste prispeli aj Vy – svojou 
aktivitou?
- Niektorí starší kolegovia poslanci hovoria, 
že jedno volebné obdobie je len na 
získanie prehľadu. Je to asi tými mojimi 
skúsenosťami z práce pri rybároch, ale už 
počas prvého roka v zastupiteľstve som 
prispieval k riešeniu problémov. Moje 
aktivity sa točili hlavne okolo životného 
prostredia.  Nemôžem opomenúť problém 
Blowdecu. Som rád, že som mohol 
prispieť dobrej veci a aj vďaka mojej 
aktivite sa podarilo vyriešiť k spokojnosti 
našich obyvateľov tento podnikateľský 
zámer potencionálneho znečisťovateľa 
ovzdušia v našom meste.  Celkovo som 
veľmi rád, že naši obyvatelia prejavujú 
záujem o riešenie situácie a majú veľmi 
dobré nápady a návrhy. Výsledkom takejto 
aktívnej komunikácie bol i návrh rozšírenia 
parkoviska na Sládkovičovej a Nešporovej 
ulici, ktorí sme podali spolu s ostatnými 

poslancami v našom volebnom obvode.  
Ďalej som inicioval podanie projektu na 
merače rýchlosti, aby sa zvýšila bezpečnosť 
na najfrekventovanejších miestach v našom 
meste. To sú však najvýraznejšie projekty. 
Moja práca zahŕňa i množstvo iných 
menších vecí, ktoré riešim pravidelne so 
zamestnancami mestského úradu, hoci 
výsledky práce sa prejavia oveľa neskôr. 
o Hovorí sa, že „noví“ poslanci narážajú 
na nesúhlas „starých“ poslancov, 
teda tých, ktorí sú poslancami už viac 
volebných období.., je to tak? A prečo si 
myslíte, že tento rozpor vzniká?  Alebo 
je to v podstate aj dobre, lebo trecími 
plochami sa vykryštalizujú názory 
a príjme sa lepšie riešenie pre mesto? 
- Nesúhlasím s názorom,  žeby bol medzi 
nami nejaký rozpor. Aspoň ja to tak necítim. 
Vážim si starších kolegov a rešpektujem 
ich. Na začiatku volebného obdobia sme 
si povedali, že každý máme mandát od 
občanov a pokúsime sa ho čo najlepšie 
využiť v prospech mesta. Medzi ľuďmi 
je úplne normálne, že si s niektorými 
rozumiete viac a s inými menej. Aj keď to 
niekedy počas rokovaní vyzerá, že vznikajú 
trecie plochy, pokiaľ to prispeje dobrej veci, 
nemám nič proti tomu. Možno sa my, noví 
poslanci, nechávame častejšie počuť, ale 
beriem to tak, že sa potrebujeme dostať do 
obrazu a nechať si vysvetliť veci. Služobne 
starší kolegovia sú už pravdepodobne 
zorientovaní, preto možno niekedy menej 
diskutujú. Ja osobne si rád vypočujem iný 
názor, ktorý dokáže aj moje rozhodnutie 
ovplyvniť, verím že k dobrému hlasovaniu.
o Ako podľa Vás hospodári mesto?
- Kysucké Nové Mesto sa veľmi dobre 
umiestnilo v hodnotení finančného zdravia.  
V hodnotení neziskovej organizácie INEKO 
získalo  6.miesto.  Netuším, akú váhu 
treba podobným štatistikám prikladať, 
ale v každom prípade je to pozitívne 
východisko do ďalších rokov a ďalšej práce. 
Možno sú v hospodárení nejaké rezervy, 
ale po roku vo funkcii mám za to, že by 
bolo predčasné posudzovať hospodárenie 
mesta. Je to aj preto, že mnohé investičné 
projekty trvajú viac ako jeden kalendárny 
rok. Zastávam názor, že rozpočet má byť 
minimálne vyrovnaný. 
o Kysuckým Novým Mestom v súčasnosti 
otriasa nepríjemná,  ale veľmi vážna 
kauza – sprenevery vysokej sumy 
peňazí na Základnej škole Suľkov. 
V tejto súvislosti už bol odvolaný aj 
riaditeľ školy. Aký je Váš postoj k danej 
záležitosti ako poslanca a súhlasíte 
s postojom primátora – v súvislosti 

s odvolaním riaditeľa školy? Ako vnímate 
vec ako bežný človek, myslím tým to, že 
či je ospravedlniteľné, ak šéfovi nejakej 
organizácii, „ubehne“ v hospodárení 
takáto veľká cifra peňazí ...?
- Je to veľmi citlivá téma. A mne osobne 
je ľúto, že sa naše mesto dostalo do médií 
takouto negatívnou reklamou. Avšak musím 
povedať, že rešpektujem rozhodnutie 
primátora. Predsa len mal najviac informácií. 
Celá kauza je od svojho prepuknutia 
zvláštna. Ja síce nie som riaditeľ školy, ale 
tá suma peňazí je veľmi vysoká. Preto je 
zvláštne, že pán riaditeľ prišiel na tento 
problém až potom, ako ho upozornila 
banka.
o Vaše záľuby sú rôznorodé, to som sa 
dozvedela. Môžete trochu čitateľom 
povedať aj o tomto? 
- Veľmi rád športujem. Ako som už viackrát 
o sebe počul, patrím medzi chlapov, pre 
ktorých je dobrý futbal s partiou kamarátov 
doslova droga. Ďalej veľmi rád fotografujem 
a cestujem hlavne po Slovensku. Okrem pár 
obcí na severovýchode som navštívil každý 
kúsok nášho Slovenska. 
Avšak mojim najväčším koníčkom a záľubou 
je rybačka. Od malička som vyrastal pri 
vode. Rybárom je totižto aj môj otec, ktorý 
nás s bratom priviedol k tomuto krásnemu 
koníčku. No a ja som zasa k rybám priviedol 
môjho syna. Dá sa povedať, že sme rodinný 
rybársky klan Mihaldovcov. Rybárčeniu sa 
snažím venovať počas každej voľnej chvíle. 
Síce voľného času nemám toľko, akoby som 
si predstavoval, ale nesťažujem sa. My rybári 
máme v tomto našom koníčku svoje vlastné 
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ciele. Niekto chce chytiť počas sezóny čo 
najviac druhov rýb, iní chcú chytiť svojho 
najkrajšieho pstruha alebo hlavátku. Môj 
povestný, rybársky Everest je uloviť kapra, 
ktorý by vážil minimálne 20 kilogramov. 
Do tohto môjho sna mi chýba jediný 
kilogram. Môj najväčší kapor doposiaľ, vážil 
19kg. Počas roka vždy absolvujeme zopár 
niekoľkodňových výprav za rybami, kedy 
sa snažíme splniť si svoj sen. Samozrejme 
patríme medzi moderných rybárov, ktorí 
väčšinu svojich úlovkov pustia späť do vody. 
Je to síce ešte stále pre niektorých rybárov 
nepochopiteľné, ale je nás čoraz viac, ktorí 
sa riadime týmto pravidlom. Netvrdím, 
že si občas nejaké ryby nezoberieme 
a neupečieme, ale je to len nepatrné 
percento. Máme totižto heslo „Iba rybu, 
ktorú pustíš, môžeš znova uloviť“.
Okrem toho, že ryby chytám, som členom 
výboru Miestnej organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom 
Meste. S kolegami sa snažíme pracovať 
tak, aby sa revíry na Kysuciach čo najviac 
podobali tým, ako si ich pamätáme z nášho 
detstva alebo z rozprávania našich starších 
kolegov.
A myslím si, že sa nám to darí. Rieka 
Kysuca patrí medzi najlepšie zarybnené 
podhorské rieky na Slovensku. Zabrodených 
v rieke tu môžete počas sezóny stretnúť 

rybárov z celého Slovenska. Na vodnej 
nádrži Neslušanka sme ako jedna z prvých 
organizácií na Slovensku zaviedli tzv. hornú 
mieru. Znamená to, že rybár, ktorý chytí 
kapra väčšieho ako 70 cm ho musí pustiť.
Výrazné úspechy dosahujú aj rybári 
športovci. Máme muškárov a prívlačiarov, 
ktorí pravidelne bodujú v celoslovenských 
súťažiach.  Dokonca máme v našej 
organizácii aj nášho rybárskeho majstra 
sveta.  A samozrejme sa venujme aj deťom. 
Do rybárskych krúžkov chodí každoročne 
okolo 60  detí. 
o Veľmi sa angažujete aj rybárskej 
organizácii v KNM, ktorá má 500 členov 
(úctyhodné!) a teraz ste sa perfektne 
predviedli na rybárskom plese, ktoré 
účastníci hodnotili ako nesmierne 
vydarený, fantastický!!! Čím to bolo? 
- S kolegami sme veľmi spokojní, keď 
počujeme slová chvály na náš rybársky 
ples. Je to pre nás pochvala, ale zároveň 
výzva, nezaspať a nepodliezť úroveň, 
ktorú sa každoročne snažíme posúvať 
vyššie. Prezradím naše tajomstvo. Vždy 
po skončení plesu, hneď druhý deň 
sa stretneme a zapíšeme si poznatky. 
Zhodnotíme a spíšeme, čo bolo dobré, 
ale i to, čo sa nevydarilo podľa predstáv, 
aby sme neopakovali chyby. Možno si 
niekto povie, že si to zapamätá, ale rok je 

veľmi dlhá doba, a pri takej veľkej udalosti 
o úspechu a neúspechu rozhodujú detaily. 
Snažíme sa hosťom plesu dopriať za 
vstupné maximálnu pohodu a navyše sa 
pokúšame každoročne vymyslieť nejaké 
prekvapenie. Tento rok to bol maliar – 
umelecký karikaturista, ktorý prítomným 
kreslil zaujímavé, neurážlivé fotografie. 
O jeho kresby bol nesmierny záujem. 
Samozrejmosťou je kvalitné jedlo, ktorého 
súčasťou sú vždy kvalitné rybacie špeciality. 
Tento rok to bol údený pstruh dúhový, 
vyprážaný zubáč a sumec. No a aký by to 
bol ples bez zaujímavých hostí a kvalitnej 
muziky. No a my Kysučania okrem toho... 
J Že si radi zatancujeme, dobre si aj 
zaspievame pri kvalitnej cimbalovke. 
Sme nesmierne spokojní s cimbalovkou 
Jedľovina. Dovolíme si tvrdiť, že Jedľoviňáci 
sú z roka na rok lepší. Však sme spolu 
absolvovali všetkých sedem plesov.
Najväčšie problémy máme každoročne 
uspokojiť záujemcov o vstupenky. Stalo sa 
tradíciou, že ples je vypredaný skôr ako sú 
vytlačené samotné vstupenky. 
No keďže Dom kultúry nedokážeme 
nafúknuť, snažíme sa aspoň kvalitu posúvať 
stále vyššie a vyššie. 

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
snímky sú z tohtoročného rybárskeho plesu 

v Kysuckom Novom Meste
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o Rok 2016 sa rozbehol, čo to znamenalo pre Vašu firmu? Čo  máte nového pre klientov?
 Odpovedajú Tomáš Danech a Miloš Sagan, majitelia:
- Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo otvoriť novú pobočku na rohu Štúrovej a Makovického 
ulici v Žiline, kde si môžu zákazníci vybrať naozaj z veľkého výberu rakiev a urnových 
schránok. Týmto sa prihovárame aj občanom Kysuckého Nového Mesta, ak majú svojich 
blízkych a rodiny v Žiline a okolí, aby ich na túto našu novú pobočku a služby upozornili 
a prišli ich vyskúšať. 
Ďalšou novinkou v našej firme je – kompletná realizácia žulových pomníkov z rôznych 
kameňov a farieb. Klienti si môžu u nás objednať kompletné kamenárske práce /výmera 
pomníka, výstavba pomníkov aj s doplnkami, písmo, svietniky, vázy/. Taktiež zabezpečujeme 
predaj a realizáciu urnových hrobov (pomníkov). Objednávky na kamenárske práce 
a pomníky si môžu zákazníci objednávať v novej pobočke v Žiline, ale aj na všetkých našich 
pobočkách, a teda aj v Kysuckom Novom Meste na Belanského ulici 213.

Bleskový telefonický rozhovor s majiteľmi 
Pohrebnej služby ARCHA v Kysuckom Novom Meste

ARCHA ponúka už aj pomníky

Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!
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 
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Od 1. marca 2016 je kancelária Kysuckého Žurnálu 
v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste

Dovoľujeme si Vás - vážení čitatelia, obchodní partneri 
a klienti úctivo upozorniť, že od 1. marca 2016 má  redakcia 
KYSUCKÉHO ŽURNÁLU svoju kontaktnú kanceláriu pre 
verejnosť v Kysuckom Novom Meste – v Dome kultúry, na II. 
poschodí (vedľa kancelárie poisťovne Wüstenrot). V prípade 
potreby stretnutia sa so šéfredaktorkou sa treba telefonicky 
dohodnúť vopred – tel.: 0903 516 499. Vedľa dverí kancelárie 
bude v krátkej budúcnosti umiestnená schránka, do ktorej 
môžete vkladať svoje listy, podnety (osobné a občianske), 
inzeráty, ale aj oznámenia o úmrtí svojich príbuzných, o narodení 
dieťaťa, či svadbe. Tieto budú účtované za symbolickú cenu 
5€, vrátane fotografie, navyše – obdržíte poštou aj výtlačok 
Kysuckého Žurnálu s Vašim zverejneným oznamom alebo 
inzerátom, aby ste si mohli oznam skontrolovať. Veríme, že 
etablovanie kancelárie priamo v centre kultúrnospoločenského 
diania v Kysuckom Novom Meste bude náš časopis ešte bližšie 
k Vám – čitateľom, a tak ešte lepšie  bude reagovať na život 
občanov,  podnikateľov, firiem a inštitúcií v Kysuckom Novom 
Meste a obciach okresu a mapovať ho na stránkach Žurnálu. 
Tešíme sa na Vašu spoluprácu a zároveň ďakujeme za doterajšiu 
priazeň!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka KYSUCKÉHO ŽURNÁLU
0903/516 499, kysuckyzurnal@gmail.com

Služby na vysokej profesionálnej úrovni ponúkajú Reštaurácia 
Mýto a Pohrebná služba Archa v Kysuckom Novom Meste

Rodičia nám zomreli rok po sebe. Smutná a traumatizujúca 
udalosť, ktorá nikoho z blízkych nenechá v pohode. Slzy, smútok, 
prázdno... To ostáva po každom, ktorí od nás odchádzajú do 
nenávratna, navždy.... Možno im začína niečo iné, ale my to tu – 
ktorí sme ostali, nevieme. Môžeme sa len domnievať, čo je s našimi 
blízkymi a milovanými, ako sa majú po smrti, čo sa s nimi stalo... 
Nikto sa z druhého sveta nevrátil, tak len sa môžeme domnievať, 
fantazírovať.... Nie o duchovnej stránke odchodu blízkych som 
však chcela hovoriť.  Skôr by som chcela vyzdvihnúť služby 
v Kysuckom Novom Meste, ktoré absolútne výborne zvládli svoju 
prácu k spokojnosti, a to aj napriek tomu, že matka zomrela na 
konci kalendárneho roka pred Silvestrom – a pohreb sa realizoval 
2. januára tohto roku. Ani takýto „vysoký dátum“ nezaskočil 
Pohrebnú službu  Archa, s.r.o.  – majiteľov Tomáša Danecha 
a Miloša Sagana v Kysuckom Novom Meste a Ing. Renátu 
Michalkovú – šéfku Reštaurácie Mýto v Kysuckom Novom 
Meste. Len pripomíname, že zamestnanci Reštaurácie v tomto 
dni (a v ďalších) čerpali dovolenku, ale – keď sa naša rodina na 
Renátu Michalkovú obrátila so žiadosťou o zorganizovanie karu, 
ani na chvíľku nezaváhala a vyšla nám maximálne v ústrety. Keďže 
ma mrzelo, že sme vlastne narušili dovolenky zamestnancom, 
odpovedala len krátko: „Vôbec sa s tým netrápte. Ja si vážim, ak sa 
na nás zákazník obráti a vyhľadá práve naše služby. Je to zároveň 
pre mňa a náš podnik česť a vôbec sa nad tým nepozastavujeme, 
že akurát máme dovolenky. Zvlášť, ak ide o kar, poslednú službu, 
ktorú môžeme urobiť na pamiatku nebožtíka, ktorého rodina 

navštevuje našu reštauráciu. Je na nás, ako to zabezpečiť. A keďže 
je veľa konkurencie, my naozaj nezvykneme zákazníka odmietnuť,“ 
povedala Ing. Renáta Michalková. Kar bol naozaj zabezpečený zo 
strany reštaurácie na úrovni. Jedlo, ktoré sme mali bolo chutné, 
stolovanie a obsluha na jednotku. Doporučujem rozhodne aj 
ďalším služby Reštaurácie Mýto vyskúšať. Rovnako tiež služby 
Archy, s.r.o. – sa nedajú inak hodnotiť ako na výbornú! Služby mali 
vysoko odborný a kvalitný „šmrnc“, smútočnú atmosféru dotvorila 
aj melódia z huslí, ktorá nebohú (našu mamu) odprevadila na 
poslednej ceste, keď rakvu s ňou zamestnanci dôstojným krokom 
vyniesli z kostola rovno do auta, ktoré ju následne odvážalo na 
kremáciu. Prístup zamestnancov Archy, s.r.o. – spôsob realizácie 
pohrebných služieb, smútočná výzdoba (vence, kvety) – bola 
skutočne dobrá, elegantne zvládnutá a vlastne pohreb nám 
zabezpečili od „A“ po „Z“. Ako rodina sme nemali s ním žiadne 
naťahovačky, žiadne starosti. A to bolo dobré, lebo človek, keď 
prežíva smrť blízkeho, tak na vybavenie tak vážnych, úradných vecí 
– nemá myšlienky a tieto ubiehajú úplne inde... Ďakujeme preto za 
úspešné zvládnutie celého smútočného obradu, aj slávnostného 
karu. Najlepšia reklama služieb je, ak ich doporučujete alebo 
nedoporučujete na základe vlastných skúseností! A ja Archu, s.r.o. – 
ako vynikajúcu pohrebnú službu v Kysuckom Novom Meste naozaj 
doporučujem. Zorganizovali pohreb oboch našich rodičov a na 
úrovni. A čo je najdôležitejšie – za rozumnú a primeranú cenu.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ 
šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu

„- Keď si prišiel na svet, plakal si 
a všetci sa radovali.
Žil si tak, že keď si nás opúšťal,
tak sme všetci plakali.“

Dňa 21.januára 2016 nás 
navždy a bez rozlúčky 
tragicky  opustil, vo veku 26 
rokov  náš  milovaný syn, 

brat, vnuk, priateľ a partner Martin Chovanec.
- Naša bolesť je ako keď vložíte ruku do ohňa.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
priateľom, ktorí sa s nami o túto bolesť podelili. 

Smútiaca rodina

Smútočné poďakovanie
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„U PRAŽÁČKY“  súťažili Kysučania v šípkach
V Kysuckom Novom Meste to len tak „hemží“ nápadmi, ako 
sa odreagovať, zabaviť, zasmiať sa.... O jednom nám napísala 
Dagmar Absolonová, ktorá pracuje v  „Hostinci u Pražáčky“.... 
Uskutočnil sa tam totiž 30. januára „Nultý ročník PRAŽÁČKA 
CUP v šípkach amatérov“.  Štartovné bolo 5€, z toho 
organizátor zabezpečil občerstvenie, aj ceny. A predstavte si, 
prihlásilo sa až 32 súťažiacich z Kysuckého Nového Mesta, ale 
aj zo Žiliny. Cenu napokon získal každý zúčastnený, hoci skončil 
na poslednom mieste. Ako nám prezradil organizátor, chceli by 
v tomto turnaji pokračovať aj budúci rok – kedy by sa mal hrať 
už oficiálny I. ročník súťaže. Systém hry bol PAVUK-301 MASTER 
OUT. 
A umiestnenie:

1. miesto - Peter Koža
2. miesto – Miroslav Gazdík
3. miesto – Juraj Koža

Poďakovanie patrí sponzorom a všetkým, ktorí na súťaž prispeli.
text a foto: Dagmar Absolonová

- alko, nealko, teplé nápoje, čapovaná kofola a 4 druhy piva najvyššej kvality - 
počas celého roka 

- zmrzlina a nanuky
- možnosť spoločenských posedení pri grilovačke či guláši

- kapacita vo vnútri 50 miest, vonkajšia letná terasa do 100 miest

„Hostinec u PRAŽÁČKY“ - Štúrova ul.644
Kysucké Nové Mesto

Otvorené denne od 9.00h do 23.00h, 
piatky a soboty do 24.00h.

Tel.: 0905/641525

„Hostinec u PRAŽÁČKY - príjemná obsluha a rodinná atmosféra“

Blíži sa leto - prídite si k nám zagrilovať, či uvariť gulášik!

tím Motokomplex 4x4

AUTORIZOVANÝ PREDAJ A SERVIS MOTOCYKLOV SUZUKI 
možnosť financovania motocyklov/štvorkoliek aj na leasing

PZP/havárijné poistenie priamo u nás

kontakt: 0948 177 577 / 0911 144 410
e-mail: peter@motokomplex4x4.sk, servis@motokomplex4x4.sk

www.motokomplex4x4.sk
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Jar sa blíži, ošetrime si pleť a telo kozmetikou od Avonu
Pomaly ale isto sa k nám zakráda jarné obdobie. Príroda sa prebúdza  a aj 
naša pleť si už  žiada slniečko a rozžiarenie po zime. 
AVON prináša novinky, ktoré  radi vyskúšate.
Po zime býva naša pleť presušená zo zmien počasia, mrazu a prekúrených 
miestností. Mnohé z nás však majú svoj obľúbený a vyskúšaný krém, 
a nechceme experimentovať kúpou nového krému. Ale napriek tomu  by 
sme pre plať niečo radi urobili a oživili ju.
AVON prináša na trh NOVINKU, 
INTENZÍVNE OMLADZUJÚCE SÉRUM  ANEW ESSENTIAL
Čím je sérum zaujímavé? 
Je určené všetkým dámam nad 25 rokov a jeho hlavným účinkom je  
zintenzívniť účinky vášho pleťového krému.
Používa sa ráno a večer a aplikuje sa pod váš pleťový krém. Má tekutú veľmi 
jemnú konzistenciu a po aplikácii máte pocit, akoby sa vaša pleť napila 
vody. Je vláčna, napnutá a hlavne svieža. Sérum dodá vašej pleti vitamíny, 
hydratáciu a pripraví pleť na to, aby sa účinné zložky vášho krému dostali 
hlbšie do pokožky. Po 4-5 použitiach sa dostavia prvé výsledky. Ja ako 
výhodu oceňujem, že pleť neostáva po nanesení séra lepkavá a ale veľmi 
svieža.
Ďalšou novinkou je starostlivosť o pleť  aj  pokožku tela novou líniou PLANET 
SPA.
Tie z Vás , ktoré už tuto líniu vyskúšali vedia, že v ponuke máme výrobky 
s olivovým olejom, minerálmi z mŕtveho mora, kaviáru, žeň-šenu.....a ďalšie.
Horúcou novinkou je aj línia s ARGÁNOVÝM OLEJOM, ktorý je obľúbený 
aj v líniách starostlivosti o vlasy. V ponuke je telový krém, jemnej citrusovej 
vône, ktorý obsahuje guľôčky s argánovým olejom. Je veľmi ľahko 
roztierateľný, stačí ho malé množstvo. Pokožka sa po aplikácii vyrovná 
a napne. Do kabelky je vhodný aj krém na ruky z tejto línie. Malé úsporné 
balenie, ktoré nezaberie veľa miesta. Vydrží však dlho, lebo na nakrémovanie 
rúk stačí množstvo o veľkosti lieskového oriešku. Krém je po natretí na 
rukách akoby mastnejší, ale do 10 minúť sa celkom vsiakne a na rukách 
neostáva mastný film. Dámy, ktoré ho u nás v kancelárii vyskúšali, boli veľmi 
spokojné.   V tejto rade nájdete aj pleťovú masku a čistiaci krém na pleť.
Voňavou  jarnou novinkou, pre tie , ktoré radi snívate, je toaletný parfum 
DREAMS. Patrí do kategórie kvetinovo chyprových vôní. Po nanesení sa 
rozvinie jemná vôňa slivky a ruže stolistej a v základe jej dodá sýte tóny 
zmes intenzívnych svetlých drevín. Vôňa je dosť výrazná, takže vhodná pre 
ženy, ktoré radi zaujmú svoje okolie originálnou sýtou vôňou. 

Pri nákupe vône (15,90,- €) si každá zákzníčka môže 
vybrať aj darček, telové mlieko alebo spray k tejto vôni.              
 V AVON kancelárii  v Kysuckom Novom Meste, 
Belanského ulici č. 193, si vôňu môžete prísť priamo 
vyskúšať, alebo získate jej vzorku.
Samozrejme aj pre pánov máme novú luxusnú vôňu: 
Toaletný parfum PREMIERE LUXE OUD.
Obsahuje olej z dreva tropického stromu AGAR, ktorý sa 
nazýva aj tekuté zlato a patrí medzi najdrahšie oleje na 
svete. Patrí do drevito-korenistých vôní.

Srdečne Vás pozývame navštíviť našu AVON kanceláriu 
na Belanského ulici č. 193 v  Kysuckom Novom Meste 
a vyskúšať si všetky naše novinky.                        
 Ponúkame aj možnosť, aby ste si mohli objednávať AVON 
pre vlastnú potrebu on-line, nielen za výhodné ceny, 
ale môžete vzužívať aj ďalšie výhody priameho AVON 
zákazníka. Radi vám poskytneme bližšie informácie.
Hodiny pre klientov a verejnosť: každú stredu od 
11.00h-16.00h
Tešíme sa na vašu návštevu!

AVON zone manager
Kysucké Nové Mesto

Jana Ďuranová
tel: 0904 329779

Exkluzívny 
salón Dream 
HAIRS ponúka 

exkluzívne 
predlžovanie 
vlasov systémom 
„eurolocky“ 
a „nanoring“.

Idete na 
ples, zábavu, 
spoločenské 
stretnutie?
Možnosť prenájmu 
pramienkov vlasov 

Byť krásnou a žiadúcou je 
nielen právo, ale povinnosťou 
každej modernej ženy!
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Už 20 rokov
 Požičovňa 

svadobných a 
spoločenských šiat 
„Venček“ ponúka 

kvalitu, štýl a noblesu.

(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 kar

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, 

hostiny

palivál, uhlie, koks, kaly, sypané materiály, drte, piesok, 
riečny štrk, okrasné kamene, mramor, vápenec, andezit, žula

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 14



ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto

v blízkosti Mestského úradu. 

0908863673

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. 

Kvalitné a čerstvé 
mäso od Marcela!
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Našiel som prepichnuté všetky štyri gumy na aute. Pred 
domom v obci, kde bývam  (bývam v rodinnom dome). 
Neviem, kto to urobil, volal som aj políciu, aby sme spísali 
záznam... Nemám havarijnú poistku, chcem sa opýtať, či 
mám nárok na zaplatenie škody zo zákonného poistenia, 
keďže sa mi stala takáto veľká škoda.
Mrzí ma, že nášho čitateľa nepoteším, ale odpovedám 
nie, nemáte nárok na zaplatenie škody zo zákonného 
poistenia. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla 
(PZP), kryje riziko škôd, ktoré spôsobí klient prevádzkou 
svojho vozidla inému – druhej osobe. Toto poistenie sa 
nevzťahuje na škodu, vzniknutú na vlastnom vozidle. 

Pre krytie takejto škody je potrebné mať  havárijné poistenie, ktoré bohužiaľ, v tomto prípade 
uzatvorené nebolo. 

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Netreba podceňovať havárijné poistenie vozidla

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
kkolenova@kpas.sk

www.kpas.sk

V poradni u gynekológa:  Nástup menopauzy u žien je prísne 
individuálny a pre každú predstavuje svojský a vlastný 

štýl zvládania tohto procesu v organizme.

V užšom slova zmysle tento pojem 
označuje posledné menštruačné 
krvácanie - teda trvale zastavenie 
menštruácie – ale s časovým údajom 
neprítomnosti krvácania 12 mesiacov. 
V širšom slova-zmysle to znamená 
obdobie života ženy  s vyhasínaním 
reprodukčných funkcií a vzniku 
hormonálnej nestability / niekedy 
je označované ako klimaktérium, 
climax/ - trvá približne 2 roky,  pokiaľ 
sa vyskytuje u žien okolo 50.roku 
života  a až 4 roky  u žien okolo 
40.roku veku života ženy/. 
Priemerný vek nástupu menopauzy 
je 49-51 rokov /napr. vo veľkej Británii 
51,5rokov/. V súčasnosti žena prežije 
v postmenopauze približne jednu 
tretinu svojho života.
Faktory, vedúce ku skoršiemu 
nástupu menopauzy: fajčenie, 

podvýživa, vegetariánska strava, nízka 
hmotnosť, nepravidelné menštruačné 
krvácania, genetická/vrodená/ 
predispozícia – včasnejšie nástupy 
menopauzy u matky, starej matky...
 Faktory, vedúce ku oneskorenému 
nástupu menopauzy: viac ako 
po 50.roku života ženy: -u žien 
s neskorším nástupom prvej 
menštruácie, u žien, u ktorých 
posledný pôrod prebehol vo vyššom 
veku života...
 Iniciálnym mechanizmom vzniku 
tohto stavu -  je redukcia kvalitatívnej 

funkcie vaječníkov v tvorbe 
ženských hormónov /estrogénov/. 
Zmeny v organizme u ženy 
- predchádzajúce vlastnému 
nástupu menopauzy a ich vývoj 
- ako aj s tým súvisiaca kvalita 
života ženy je veľmi individuálna. 
Obdobia začínajúcich výpadových 
zmien – súvisiacich s nestabilitou 
tvorby základných hormónov 
/ estrogény a gestagény / 
bývajú spájané v prvopočiatku 
s poruchou a kvalitou /silou/
nástupov  menštruačného 
krvácania, ako i v dĺžke nástupov 
krvácaní. 
Zmeny v organizme u ženy 
podľa časovosti nástupu /v 
pomenopauzalnom období/ 
vznikajú :
 1.       Akútne, ako tzv. klimakterický 

syndróm, 
ktoré nie sú 
vážnejšou 
poruchou 
zdravia, 
ale môžu 

výrazným spôsobom zmeniť kvalitu 
života u ženy: vegetatívne obtiaže 
/vazomotorické príznaky-návaly 
horka, potenie, nočné potenia sa, 
psychologické problémy/strata libida, 
bolesti hlavy, emočná labilita, zmeny 
nálady, pocity vyčerpania.
2.      strednodobé zmeny – 
zmeny, vznikajúce už v dôsledku 
organického poškodenia kože, slizníc 
a orgánov z nedostatku ženských 
hormónov-estrogénov:  atrofia 
slizníc vonkajších rodidiel a pošvy 
s komplikáciami suchosti pošvy, 

pálivých pocitov , bolestivosti pri 
pohlavnom styku…, atrofia slizníc 
močového traktu  – vedúce ku 
opakovaným infekciám močových 
ciest, ku obtiažam v udržaní moča, 
ku nutkavým pocitom močenia aj 
v noci.., zmeny na koži-stenčovanie 
kože, zvyšovaniu suchosti kože, 
zvyšovaniu vypadávaniu vlasov.., 
zmeny tráviaceho traktu – atrofie 
slizníc úst, žalúdka aj čriev-vedúcich 
ku prienikovým krvácaniam, straty 
krvi a tvorbe chudokrvnosti.
3.chronické zmeny – ktorých rozvoj 
môže ženu ohrozovať i na živote, 
pokiaľ hore uvedené zmeny menili 
len predovšetkým kvalitu života 
ženy: osteoporóza, zmeny v kostnej 
štruktúre /rednutie hustoty kosti../, 
zmeny v metabolizme cukrov, zmeny 
kardiovaskulárneho aparátu vedúcich 
ku zmene tlaku krvi, zmenám na 
cievnej stene /trombózy, infarkty 
../, zmeny v sexuálnom chovaní – 
sexualita je všeobecne znížená... 

Vzhľadom ku skutočnosti, 
že nástup menopauzy hoci má “ 
štatistické číslo nástupu   okolo 50. 
roku života ženy ”, predsa nástup a 
veľkosť porúch a zmien - je prísne 
individuálne, ktoré určite ale súvisí 
s genetickou predispozíciou. Predsa 
však nemalú účasť  v tomto smere 
má aj životospráva, práca, pozitívne 
myslenie, stres, športovanie, 
relaxácia…
Pravidelné a dôsledne 
zhodnocovanie nepravidelností 
porúch menštruačného cyklu 
na gynekologickej ambulancii, ich 
vyhodnocovanie, úprava a oprava, ich 
riešenie , ale predtým predovšetkým 
- presná  diagnostika - ako aj 
návrh liečby s využitím spočiatku 
i  naturálnej medicíny /homeopatia, 
vitamíny, čaje../  významne 
prispievajú k oddialeniu “falošných 
príznakov menopauzy” - ako v 
skutočnosti je reálne každej žene do 
“vienka dané”. 

Ženy si len nerady uvedomujú, že starnú. MENOPAUZA ich však v tom nemilosrdne utvrdzuje. Moja priateľka išla „do prechodu” 
už v 38 rokoch, druhá teraz, v 42 rokoch. Mamina kamoška nemala deti a menopauzu jej diagnostikovali v 39 rokoch. Jej mama 
však mala menzes ešte v 54....Ako je to teda, kedy začína u ženy „prechod”, koľko trvá toto obdobie od začiatku do konca? Aké sú 
prvé príznaky a postupne ďalšie...? A prečo sú u rôznych žien  iné roky príchodu menopauzy? Čo má  na to vplyv?            -čitateľka-

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... 

Menopauza nemusí znamenať 
zníženie kvality života
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Som vdova, mám 46 rokov. 
Manžel tragicky zahynul. 
Chcem sa opýtať, či mám 
nárok na vdovský dôchodok. 
S manželom sme žili  15 rokov, 
ale nemáme deti. Ja som už 
viac rokov nezamestnaná, 
takže som fungovala najmä 
vďaka manželovom plate. Na čo 
mám nárok zo sociálnej poisťovne, 
koľko rokov, resp. dokedy a čí 
vôbec, môžem počítať s nejakým 

dôchodkom, sociálnou pomocou....?
- Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok, podmienky ná-
roku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, 
ako i sumu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku 
upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v plat-
nom znení. Citovaný zákon vo svojich úvodných ustanove-
niach vymedzuje okrem iného predmet zákona, ktorým je 
vo všeobecnosti sociálne poistenie, ako i rozsah sociálneho 
poistenia, v zmysle ktorého je sociálnym poistením nemo-
censké poistenie, dôchodkové poistenie, ktoré sa rozdeľuje 
na starobné a invalidné poistenie, ďalej úrazové poistenie, 
garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, pričom 
z každého poistenia sa za podmienok ustanovených citova-
ným zákonom poskytujú jednotlivé dávky. 
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok je v zmysle 
horeuvedeného rozsahu sociálneho poistenia dôchodková 
dávka, ktorá sa poskytuje z dôchodkového poistenia, teda zo 
starobného alebo invalidného.
Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem 
v prípade úmrtia jej manžela alebo na druhej strane ide o 
nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke.
Citovaný zákon taxatívne (podrobne, presne) vymedzuje 
podmienky nároku na priznanie tejto dôchodkovej dávky. 
V zmysle zákona má vdova nárok na vdovský dôchodok po 

manželovi, ktorý:
-	 ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný 
dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný 
dôchodok,
-	 ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný 
dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového 
poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný 
dôchodok, alebo
-	 zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania.   

Pýtate sa: „...na čo mám nárok zo sociálnej poisťovne, ....“. 
Na základe informácií, ktoré ste uviedli v liste, nie je možné 
jednoznačne posúdiť, či spĺňate podmienky na poskytnutie 
jednotlivých dávok v zmysle platných právnych predpisov.
Pre nedostatok informácií z Vašej strany preto nie je 
možné posúdiť ani to, či spĺňate podmienky na priznanie 
dôchodkovej dávky, ktorou je vdovský dôchodok. V prípade, 
že si nie ste istá, či máte nárok na túto dôchodkovú dávku 
podľa uvedeného výkladu (taxatívne vymedzených 
podmienok), odporučila by som Vám navštíviť ktorúkoľvek 
pobočku Sociálnej poisťovne, prípadne využiť informačno-
poradenské centrum Sociálnej poisťovne, kde máte 
možnosť položiť otázku vyplnením formulára, ktorý nájdete 
na  webovej stránke Sociálnej poisťovne, alebo zavolať na 
bezplatnú telefonickú linku, ktorej číslo je uvedené taktiež na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne. 

Aký mám nárok na vdovský dôchodok?
§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §

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

OBUV JANEL
Kysucké Nové Mesto, Ul. Belanského 193, 

otváracie hodiny: PO-PIA:  9.00 – 17.00 hod.; 
Tel.: 0907 414 066; e-mail: obuvjanel@gmail.com

Objednávky 
prijímame aj cez 

telefón alebo 
e-Shop  

www.obuvjanel.sk. 

Zasielame tovar aj 
do zahraničia. 

Ponúkame široký 
sortiment obuvi pre deti aj 
dospelých. Špecializujeme 
sa na kvalitný kožený tovar 
a pri detskej obuvi dbáme 
na zdravotnú nezávadnosť 
- topánky sú ortopedické. 
Predávame papučky pre 
deti iba od slovenských 
a českých výrobcov (S 

Botex, Rak, Fare, Protetika) 
Vždy radi poradíme so 

správnym výberom obuvi. 
Na požiadanie premeriame 
chodidlo a určíme správnu 

veľkosť. 

Už aj 
ďalšia 

predajňa na 
Belanského 2724 

/pri poliklinike v Kysuckom Novom Meste

Akcia! na školské tašky 20%, 
vybrané druhy obuvi zľava až do 

výšky 50%. Detský textil - 
totálny výpredaj -50%
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Pozor na dôležité čísla v účtovníctve v roku 2016
 Vstupom do nového roka sa nám každoročne menia dôležité číselne údaje pre podnikateľov, zamestnancov, ale aj pre 
občanov. Uvádzame stručný prehľad  dôležitých veličín, týkajúcich sa takmer každého z nás.

1.Mesačná minimálna mzda v roku 2016
Mesačná minimálna mzda od 1. 1. 2016 pre príslušný stupeň 
náročnosti pracovného miesta 

Stupeň náročnosti 
pracovného miesta

Koeficient 
minimálnej mzdy

Mesačná 
minimálna mzda

1 1 405,00

2 1,2 486,00

3 1,4 567,00

4 1,6 648,00

5 1,8 729,00

6 2 810,00

a hodinová minimálna mzda od 1.1.2016 pre príslušný stupeň 
náročnosti pracovného miesta 

Stupeň náročnosti 
pracovného miesta

Koeficient 
minimálnej mzdy

Hodinová 
minimálna mzda

1 1 2,3280

2 1,2 2,7936

3 1,4 3,2592

4 1,6 3,7248

5 1,8 4,1904

6 2 4,6560

2. Odvody SZČO do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne 

Výška hrubých príjmov za rok 2015 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2016 5 148 € 

Minimálny vymeriavací základ 429 € 

Maximálny vymeriavací základ 4290 € 

Minimálne mesačné poistné  SZČO do SP (bez poistenia v nezamestnanosti) 142,20 € 

Minimálny mesačný preddavok  SZČO do ZP 60,06 € 

Poznámka: Povinnosť platiť poistné a v akej výške do SP oznamuje písomne sociálna poisťovňa a ZP výšku preddavkov oznamuje po 
vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

3. Daň z pridanej hodnoty 

Sadzba dane pre DPH 10 %  -znížená  
  20 %  -základná 

Registračná povinnosť  pre DPH (obrat za posledných 12 mesiacov) ˃ 49 790 €

Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude od roku 2016 uplatňovať  na vybrané druhy potravín. Napríklad : čerstvé mäso - hovädzie, bravčové, hydina, živé 
sladkovodné ryby, rybie filé zo sladkovodných rýb, mlieko, smotanu, maslo, chlieb.
4. Daň z príjmov fyzických osôb

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016 19 %  a 25 %

Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016  - pri príjmoch najviac do 19 
809 € 3 803,33 €

Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2016      -  pri príjmoch vyšších ako 19 809 € = 8 755,578 € – (1/4 základu dane za rok 2016) 
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016 316,94 €
Mesačný daňový bonus v roku 2016 21,41 € 
Ročná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie max. 4 560 €
Mesačná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie  max. 380 € 
Výdavky určené percentom z príjmov 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 1 901,67 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z 
príležitostných činností atď.) 500 €

Výška poslednej známej daňovej povinnosti pre určenie platenia preddavkov na daň 2 500 € < daňová povinnosť < 16 600 € (štvrťročne) 
daňová povinnosť > 16 600 € (mesačne)

5. Daň z príjmov právnických osôb 
Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2016 22 %
Daňová licencia:
•	 ročný obrat do 500 000 € - neplatiteľ DPH
•	 ročný obrat do 500 000 € - platiteľ DPH
•	 ročný obrat viac ako 500 000 €

 
480 € 
960 € 

2 880 €
Výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pre 
určenie platenia preddavkov 

2 500 € < daň < 16 600 € (štvrťročne)
 daň > 16 600 € (mesačne)

6. Iné dôležité veličiny 
Suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR 148,57 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín 4,20 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín 6,30 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín 9,80 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky pre zamestnanca 3,15 €
Základná náhrada za použitie vlastného osobného motorového vozidla pri pracovnej ceste 0,183 € za 1 km
Životné minimum  plnoletej fyzickej osoby 198,09 € 
Hranica príjmu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných v roku 2016 574,86 €
Rodičovský príspevok 203,20 €
Prídavok na dieťa 23,52  €
Príplatok k prídavku na dieťa 11,04 €
Materské sa zvýšilo od 1.1.2016 z denného vymeriavacieho základu zo 65% na 70 %

pripravila: Renáta Vašinová
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Prejavy starnutia u našich miláčikov (psy, mačky, zajkovia) - 
kedy to začína, s čím sú spojené, čo to znamená pre majiteľov, 
ako sa starať, ako kŕmiť, aké návštevy a ako často veterinára 
vyžadujú.
Starnutie je normálny prirodzený proces vývinu a opotrebovania 
organizmu. Či už ľudského alebo toho zvieracieho. Takisto 
ako ľudia hľadajú možnosti ako najlepšie, najaktívnejšie a 
bezproblémovo prežívať obdobie starnutia, podobne je možné 
skvalitniť a predĺžiť aj život zvieraťa. Podľa druhu zvieraťa, 
plemena, genetiky, starostlivosti, výživy a iných vonkajších 
podmienok, je proces starnutia viac alebo menej viditeľný v 
rôznych časových intervaloch.   

       U psov menších 
plemien a mačiek sa v 
zásade považuje začiatok 
seniorského veku obdobie 
okolo 7.-8.roku života. 
U veľkých plemien sa 
prvé príznaky staršieho 
organizmu prejavia už vo 
veku 5-6. rokov, príp. aj skôr. 
Majiteľ najčastejšie v tomto 
období spozoruje u svojho 
zvieratka rôzne zmeny 
spojené so spomalením 

metabolizmu, trávenia,  
príjmu potravy a vody, pohyblivosti, spánku, hravosti. Všimne si 
zmeny v raste a kvalite srsti, prípadne charakteru kože, zmeny 
pigmentácie, osrstenia,  zmeny funkcie mazových žliaz a vplyv 
hormonálnych porúch.
  Viditeľné je opotrebovanie zubov a vznikajúce patologické 
ochorenia v ústnej dutine. S tým súvisí charakteristický zápach z 
papule, prípadne bolestivý príjem potravy. U staršieho organizmu 
sa celkovo spomaľuje proces regenerácie a hojenia. Zvyšuje sa tak 
riziko vzniku rôznych ochorení, prípadne ich chronický priebeh. 
Znižuje sa aktivita zvieratka vplyvom degeneratívnych ochorení 
na pohybovom a nervovom systéme. Vzniká obezita, mení sa 
príjem potravy a vody. Majiteľ musí častejšie sledovať frekvenciu a 

kvalitu trusu, moču. 
        Pre pozorného majiteľa by 
každá zmena správania zvieratka 
mala byť impulzom na  úpravu 
režimu, kŕmenia a celkovej 
starostlivosti o ,, seniora“. Ďalej k 
skvalitneniu života psíka prispeje 
aj úprava krmiva. Vhodné je 
vyberať krmivo pre danú vekovú 
kategóriu, prípadne prispôsobiť 
diétu niektorému z chronických 
ochorení. Samozrejmosťou je 
sledovaný príjem pitnej vody. 
Majiteľ by mal pravidelne 
kontrolovať a skracovať prerastené 
pazúrky. Nepodceňovať prehliadku 
ústnej dutiny, kde spravidla u 
starších zvierat vznikajú rôzne 
dentálne ochorenia. 
Štandardne sa vykonáva veterinárna prehliadka 1x ročne pri 
povinnej vakcinácii u zdravých zvierat. U zvierat starších a 
chronicky chorých,  je vhodné kontrolu robiť aj 2x ročne, prípadne 
častejšie.Veľmi vhodným doplnením bežnej prehliadky je odber 
a vyšetrenie krvi a moču. To môže veľmi skoro odhaliť začínajúce 
patologické stavy  obličiek, pečene, pankreasu...V tomto období 
sa zvieratko môže javiť ako zdravé, avšak v tele už začínajú 
chorobné zmeny. Včasná diagnostika  a nasadenie vhodnej liečby 
skvalitnia a predĺžia život zvieratka.
     Akékoľvek postrehy dobrého majiteľa sú základom rýchlej 
diagnostiky niektorého chronického ochorenia.

Aj naše zvieratká starnú

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

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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Potrebujete profesionálne 
skontrolovať auto?

Stanica technickej kontroly Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

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 640 (bývalá budova VUB)
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


