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už 10 rokov!

Ing. Jozef 
Švirík, 
starosta 
obce 
Rudinská, 
v aktuálnom 
rozhovore...  
str.3.

Víťaz celoslovenskej 
súťaže 

„O najlepší 
medovicový med“ 

v minulom roku je z 
Rudinskej! Vladimír 

Papučík!,  str.13.

Taxislužba VIP v Kysuckom Novom 
Meste vznikla iba v minulom 

roku a už zaznamenáva úspešný 
rozbeh a dôveru zákazníkov, 
ktorí oceňujú predovšetkým 

bezpečnosť, eleganciu a čistotu 
jej nových vozidiel, ale aj slušný 
prístup pracovníkov. Toto zvlášť 
teší Tomáša Ďuriaka a Rastislava 

Mindeka,  str.6.

Adriana Slováková Vás pozýva 
do svojej predajne  
/Záhradkárske potreby/  
v Kysuckom Novom Meste,  str.12.

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

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Dajte si pred letom svoje auto 
do poriadku u odborníka...



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

Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

Ponúkame 
už aj pomníky!

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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„Teší ma, že vďaka efektívnemu hospodáreniu môžeme napredovať a 
modernizovať našu obec. Som hrdý na to, že máme v obci veľa šikovných 
občanov, ktorí jej robia dobré meno aj  za hranicami našej republiky“,
hovorí Ing. Jozef Švirík, starosta obce Rudinská.

o Od volieb do obecných samospráv 
nám ubehlo prakticky 18 mesiacov, 
aké to boli mesiace pre Rudinskú 
z pohľadu pána starostu...? Čo 
sa riešilo, čo vyriešilo a čo sa 
naštartovalo? 
Hovorí Ing. Jozef Švirík, starosta 
obce Rudinská:
- Rád by som na začiatku spomenul 
najvýznamnejšie investičné aktivity 
v našej obci, ktoré prebehli do konca 
predchodzieho volebného obdobia 
t.j. do novembra 2014, lebo práve 
od toho je potrebné sa odraziť a 
nadviazať. Snáď tou najvýznamnejšou 
z môjho pohľadu bolo to, že sa 
nám podarilo vyriešiť dlhodobo 
trvajúci problém so zásobovaním 
našich obyvateľov napojených na 
obecný vodovod pitnou vodou. Keď 
hovorím dlhodobo, myslím tým 20 
rokov a viac. Päťdesiatročný vodovod 
bolo nevyhnutné zrekonštruovať, 
nakoľko neustále poruchy na potrubí 
a suché obdobia, hlavne 
v letných mesiacoch 
spôsobovali nedostatok 
pitnej vody, ktorá je 
pre náš každodenný 
život nevyhnutná. 
Prostredníctvom 
dotácií z Ministerstva 
životného prostredia 
a Environmentálneho 
fondu sme získali 
finančné prostriedky, za 
ktoré sme kompletne 
zrekonštruovali obecný 
vodovod Rudinská - 
Centrum. Z rozpočtu obce 

sme v rámci projektu „Rozšírenia 
obecného vodovodu Rudinská - 
Centrum“ zabudovali ďalších 1250 
m nového vodovodného potrubia a 
vybudovali nový vodojem v hornej časti 
obce. Zabezpečili sme tak zásobovanie 
obecného vodovodu Centrum už tak 
potrebným novým zdrojom pitnej 
vody. Vďaka týmto investíciám sa mohli 
pripojiť na obecný vodovod ďalší 
obyvatelia rodinných domov, ako 
aj dve nové bytovky postavené 
v roku 2012 a 2014. 
Okrem obecného vodovodu 
významne ovplyvnila život 
v našej obci aj rekonštrukcia 
cesty III triedy prechádzajúca 
obcou, ktorá do tej doby svojimi 
parametrami mohla konkurovať 
poľnej ceste a pre obyvateľov a 
motoristov predstavovala veľký 
diskomfort, nehovoriac o škodách 
a opotrebovaní ich vozidiel. 
Zrekonštruovali sme obecný 
rozhlas, kaplnku, dom smútku 
a veľa ďalších aktivít aj v súvislosti 
so Základnou a materskou školou 
a iné. Budem sa však venovať teraz 
novému volebnému obdobiu, 
nakoľko Vaša otázka smeruje práve 
tam.
V roku 2015 sme pokračovali 
v nastolenom trende rekonštrukcií 
a modernizácii obecného majetku. 
Zo získanej dotácie z Ministerstva 
vnútra sme vybudovali kamerový 
systém, ktorý v našej obci monitoruje v 
súčasnosti 9 inštalovaných kamier a bol 
vybudovaný s podporou Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality. 
V tom istom roku prebehla v našej obci 
rekonštrukcia autobusových zastávok, 
na ktorú obec získala dotáciu od 
Ministerstvá financií SR. Predmetom 
rekonštrukcie a modernizácie bolo šesť 
autobusových zastávok na území obce. 
Rozpadávajúce sa a zhrdzavené kovové 

zastávky nahradili moderné s novým 
dizajnom. Postupne rekonštruujeme 
interiéry obecného úradu, ako aj sály 
kultúrneho domu. 
o Rozpočet obce pre rok 2016 
znamená pre Rudinskú čo? (Aké 
investície...?) 
- Rozpočet na rok 2016 pre našu obec 
predstavuje mierny optimizmus, 

nakoľko v tomto roku štát zvyšuje 
podiel dane z príjmov fyzických osôb 
zo 68,5 na 70,3 percenta. Po tom, čo 
sa podielové dane pre ozdravovanie 
verejných financií v roku 2012 znížili, 
je postupný nárast príjmov pre obce 
určitým zotavením. Tieto finančné 
prostriedky nám pomôžu dofinancovať 
už rozbehnuté projekty, nakoľko 
všetci vieme, že nič nie je zadarmo 
a pri väčšine projektov je potrebná 
minimálne 5% spoluúčasť obce. 
Zaplatiť treba aj projektantov, verejné 
obstarávanie a správne napísanie 
projektu a jeho príloh zohráva taktiež 
veľkú rolu. 

V súčasnej dobe prebieha 
v našej obci rekonštrukcia 
budovy kultúrneho 
domu s obecným 
úradom, na ktorú sme 
tento rok získali dotáciu 
z Environmentálneho 
fondu. Rekonštrukcia 
spočíva vo výmene 
starých drevených 
okien za nové plastové, 
zateplenia fasády, 
stropu ako aj výmena 
klampiarskych prvkov 
a bleskozvodu. Taktiež 
v súčasnosti prebieha V júli 2015  naši futbalisti po roku opäť zavítali do nemeckého mestečka Oettingen in Bayern, kde sa 

konal turnaj za účasti 5 mužstiev. Z  turnaja si naši chlapci už po druhý krát odviezli domov  krásny 
putovný pohár.

Sviatok sv. Floriána-patróna hasičov si v našej obci boli uctiť 
hasiči z okolitých obcí okresu KNM. Hasiči niesli putovnú sochu 
vs. Floriána do kostola Panny Márie Fatimskej. V čele sprievodu 

je veliteľstvo OV DPO Kysucké Nové Mesto.

pokračovanie na str. 4-5.
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rekonštrukcia interiérov obecného 
úradu, pričom od mája budú občania 
vybavovaný v novej kancelárii na 1 
poschodí. Týmto chceme výjsť v ústrety 
hlavne našim starším spoluobčanom, 
pre ktorých už bolo obtiažnejšie 
prekonávať schody na 2 poschodie.
Zateplenie a oprava strešnej 
krytiny čaká v tomto roku aj 
našu základnú školu, pričom časť 
finančných prostriedkov poskytnutých 
ministerstvom školstva už máme k 
dispozícii.
Tento rok sme boli úspešní aj pri 
projekte, ktorý rieši zber a separáciu 
odpadov v našej obci. Získali sme 
finančný príspevok na nákup nového 
traktora s predným nakladačom, 
vlečky, drtičky a mulčovača. V týchto 
dňoch prebieha verejné obstarávanie 

na predmetné zariadenia a veríme že 
už čoskoro ich budeme môcť naplno 
využívať.
V tomto roku plánujeme 
zrekonštruovať aj verejné 
osvetlenie. Podali sme žiadosť 
o dotáciu na ministerstvo financií, 
pričom by sme chceli súčasné svietidlá 
vymeniť za moderné úsporné led 
osvetlenie s reguláciu intenzity. 
Okrem týchto aktivít sme vo 
februári a marci tohto roku podali 

na Pôdohospodársku 
platobnú agentúru 3 žiadosti 
o PRÍSPEVOK Z PROGRAMU 
ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY na roky 2014 – 
2020. 
Prvý projekt rieši výstavbu 
nového mosta a časti miestnej 
komunikácie k pozemkom 
susedného katastra Nesluša, 
pričom obyvatelia tohto územia 
sú obyvateľmi našej obce. Bez 
tohto prístupu v súčasnej dobe 
nie je možné pokračovať vo 
výstavbe nových rodinných 
domov v danej lokalite. 
Druhý projekt má doriešiť 
stavebné úpravy na budove 
obecného úradu a to nový 
vstup do budovy, schodišťa, 

výmenu strešnej krytiny, podlahy 
a stropu v sále kultúrneho domu. 
Tretím projektom je vybudovanie 
oddychovej zóny – parku, v areáli 
základnej školy, ktorá by mala po 
jej vybudovaní ponúknuť našim 
spoluobčanom oddych v príjemnom 
prostredí, či už na prechádzky, 
posedenie v prírode, ako aj kultúrno-
športové vyžitie. 
V poradí štvrtý projekt súvisí 
s výmenou okien, dverí a komplexným 
zateplením budovy materskej školy 
a jedálne. Tu v súčasnosti prebieha 
energetický audit, čo je nevyhnutnou 
podmienkou k samotnému podaniu 
žiadosti o nenávratný príspevok 
prostredníctvom eurofondov.
o Dnes nie je žiadne tajomstvo, že 

veľa miest a obcí je zadlžených, že 
neustále chýbajú peniaze na rôzne 
projekty, dokonca na bežný chod 
samosprávy. Ako to je v Rudinskej? 
- Čo sa týka zadlženosti, tak v 
súčasnosti obec Rudinská spláca 
bankový úver na obecnú bytovku 
z Fondu rozvoja bývania. Úver bol 
od roku 2010 splácaný z vlastných 
zdrojov obce. Od septembra 2012, 
kedy sa nasťahovali prví nájomníci, 
je úver splácaný z nájmu obyvateľov 
domu. Doba splatnosti úveru je 30 
rokov. V decembri roku 2009 sa obec 
uznesením obecného zastupiteľstva 
zaviazala každoročne vyčleňovať 
finančné prostriedky v rozpočte 
obce na splácanie úveru a vytvorenie 
vlastných zdrojov na pokrytie 
nákladov súvisiacich s výstavbou 
technickej vybavenosti prislúchajúcej 

nájomnému bytovému domu. Keďže 
obec v tej dobe nevyčleňovala žiadne 
finančné prostriedky, bolo potrebné 
túto situáciu po postavení bytovky v 
roku 2012 riešiť úverom z banky vo 
výške 126 379,- EUR. Tento úver by sme 
mali splatiť v horizonte 10 rokov, čiže 
do roku 2022. Okrem týchto dvoch 
úverov obec nemá žiadne nezaplatené 
pohľadávky a každoročne vykazuje 
prebytkové hospodárenie. 
Keďže v samospráve nie je dostatok 

finančných prostriedkov na realizáciu 
väčších projektov, je nutné riešiť 
financovanie investičných aktivít obce 
hlavne prostredníctvom rôznych 
nenávratných príspevkov a dotácií, 
či už z jednotlivých ministerstiev 
alebo prostredníctvom eurofondov, 
čoho predpokladom sú však kvalitné 
projekty a v neposlednom rade aj 
osobné schopnosti vedieť sa presadiť. 
Toto sa nám celkom úspešne darí 
realizovať a aj vďaka tomu môžme 
napredovať, modernizovať a pretvárať 
našu obec.
o Obec si iste postavila svoje priority 
na volebné obdobie 2014-2018. Čo 
je prioritou, prioritami pre Rudinskú? 
- Čo sa týka priorít na roky 2014-2018, 
tak tieto som definoval v mojom 
volebnom programe v roku 2014 a patrí 
medzi ne hlavne:

zateplenie obecného úradu s kultúrnym 
domom, zber a separácia biologických 
odpadov v obci - nový traktor, vlečka, 
štiepkovač, mulčovač, zateplenie 
budovy Základnej školy, rekonštrukcia 
autobusových zastávok, rekonštrukcia 
sály a vybavenia kultúrneho domu, 
rekonštrukcia budovy TJ Rudinská 
pri futbalovom ihrisku, zateplenie 
Materskej škôlky a školskej jedálne a 
výmena okien a dverí, oprava regulácie 
a doregulovanie Janinského potoka 
v intraviláne obce, vybudovanie 
oddychovej zóny v parku areálu 
Základnej školy, rozšírenie miestneho 
cintorína, odkanalizovanie našej obce, 
oprava a doasfaltovanie miestnych 
komunikácií.  Časť týchto priorít už sa 
nám podarilo uskutočniť a niektoré 
sú v procese realizácie. Okrem nich 
nám pribudli ďalšie, nakoľko treba 
riešiť veci priebežne a vzhľadom na 
možnosti prebiehajúcich výziev na 
eurofondy. Verím, že veľká časť týchto 
priorít sa nám podarí dokončiť ako sme 
si predsavzali ešte v tomto volebnom 
období.
o O chvíľu klope leto na dvere, čím sa 
bude prezentovať Rudinská resp. ako 
u Vás funguje kultúrny a spoločenský 
život...? 
- Kultúrny a spoločenský život sa vyvíja 

Nový kostol v obci Rudinská, ktorý je zasvätený Fatimskej 
Panne Márii, vysvätil 9.júla 1995 otec kardinál Ján 

Chryzostom Korec. Minulý rok 2015 sme si pripomenuli 
20. výročie posviacky.

Súčasťou kultúrneho života v obci je knižnica. Počas 
mesiaca marec, ktorý je mesiacom knihy chodia do 

knižnice na metodické návštevy deti z materskej školy 
a žiaci zo ZŠ.

Obecná nájomná bytovka bola daná do užívania v roku 
2012. Nachádza sa v nej 10 nájomných bytov,ktoré sú 
obývané. Situovaná je časti obce, v peknom prostredí 

vytvorenomz okolitej horskej prírody.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 4



v našej obci od dávnej 
minulosti. Rudinšťania 
od nepamäti mali radi 
kultúru, ostali zachované 
niektoré zvyky našich 
predkov, aj keď trochu v 
modernejšom ponímaní. 
Obec má pomerne 
slušnú  infraštruktúru pre 
kultúrny, spoločenský ale 
aj športový život. Máme 
kultúrny dom, knižnicu, 
ihrisko umelé aj klasické, 
ZŠ s MŠ.  Intenzita a rôznorodosť  
spoločenských a kultúrnych aktivít 
vychádza zo záujmu obyvateľov. 
Predovšetkým sú to podujatia 
spoločenského charakteru, o ktoré je 
zo strany občanov aj záujem.   Obľubu 
si získal reprezentačný ples obce , ktorý 
sa koná každoročne počas fašiangov, 
či ukončenie fašiangov v podobe 
dedinskej zabíjačky. Zachovala sa a 
tradícia stavania mája.  Každoročne 
pozývame  na naše matky na 
oslavy Dňa matiek, starých rodičov 
a dôchodcov zasa na posedenie 
v októbri, mesiaci úcty k starším. 
Nezabúdame ani na našich najstarších 
spoluobčanov, ktorý sa dožívajú 90. 
rokov. Týchto navštevujeme väčšinou 
v domácnosti, kde im chodíme 
pogratulovať. V minulom roku 
sme mali 4 občanov, ktorí sa dožili 
takéhoto úctyhodného veku. Raz do 
roka vítame do života novonarodené 
detičky v našej obci. Tradičné sú v 
našej obci hody, ktoré pripadajú na 
sviatok Nanebovzatia Panny Márie. 
Hody u nás sú viacmenej duchovného 
charakteru. Ale nechýbajú na nich 
stánky, atrakcie a kolotoče. Deti sa 
zasa tešia na stretnutie s Mikulášom. 
Pekným zvykom zostalo koledovanie 
počas Vianoc – Dobrá novina, kde 

peniažky vyzbierané koledníkmi putujú 
do rozvojových krajín. Nový rok vítame 
spoločne v centre obce. Stretávajú 
sa tu spoluobčania a prajú si šťastný 
nový rok. V posledných rokoch sa do 
kultúrno-športových aktivít zaradil 
aj generačný futbalový turnaj, ktorý 
organizuje TJ v spolupráci s obcou. 
V obci funguje aj knižnica, ktorá 
poskytuje obyvateľom vždy aktuálnu 

literatúru, nakoľko obec každoročne 
vyčleňuje prostriedky na nákup 
knižných noviniek .
Okrem podujatí organizovaných obcou, 
úzko spolupracujeme pri organizovaní 
podujatí so základnou školou, s 
materskou škôlkou  a s jednotlivými 
organizáciami v obci ako sú DZH, TJ 
Slovan Rudinská, šachový klub. 
o  A nemožno obísť ani šport, futbal, 
život hasičov v obci... Porozprávajte 
trošku, pán starosta. 
- DHZ v Rudinskej bol v obci založený 
v roku 1926. Teda v tomto roku si 
pripomenieme okrúhle 90. výročie 
jeho  založenia. Pri tejto príležitosti 
chceme na jeseň usporiadať oslavy. 
Naši hasiči každoročne upozorňujú 
na možné príčiny vzniku požiaru 
prostredníctvom relácií v miestnom 
rozhlase a uskutočňujú preventívne  
prehliadky rodinných domov a 
podnikateľských objektov pre 
zabezpečenie ochrany majetku pred 
požiarom. V roku 2012 pomáhali 
vo dne i v noci odstraňovaní 
následkov snehovej kalamity a pri 
odčerpávaní vody zo zaplavených 
pivníc pri topení snehu. Naposledy 
tunajší hasiči spoločne s hasičmi zo 
susednej Rudiny pomáhali v júli 2014 
pri odstraňovaní škôd spôsobených 

prívalovými dažďami, 
ktoré rozvodnili obcou 
pretekajúci Janinský 
potok i vedľajšie 
menšie prítoky. 
 V roku 2015, v 
projekte Aktívne 
protipovodňové 
opatrenia, ktorý 
je financovaný z 
Kohézneho fondu 
prostredníctvom 
operačného programu 
Životné prostredie, 
získala DHZ Rudinská  
špeciálnu techniku, 
protipovodňový 

vozík, ktorý v prípade povodní 
uľahčí dobrovoľným hasičom prácu. 
Dňa 13.11.2015 sa  uskutočnilo na 
námestí A. Hlinku v Žiline slávnostné 
odovzdávanie  protipovodňových 
vozíkov, za účasti ministra vnútra JUDr. 
Róberta Kaliňáka. Naša obec si tiež 
bola prevziať tento protipovodňový 
balíček, nakoľko aj my sme  boli 

vybratý z pomedzi obcí, 
ktoré sú najohrozenejšie 
povodňami.
Členovia DHZ sa taktiež 
zapájajú do kultúrneho 
života,  organizujú sv. omše 
na sviatok sv. Floriána, 
zabezpečujú požiarnu 
hliadku pri kultúrnych 
akciách, zúčastňuje 
súťažných podujatí o 
putovný pohár starostov 
okolitých obcí. Práca v 

hasičskom zbore priťahuje aj mladých. 
Radi sa zapájajú do hasičských súťaží. 
Momentálne máme v zbore jedno 
dievčenské a jedno ženské družstvo.
Futbalové mužstvo z Rudinskej šíri 
dobré meno slovenského futbalu 
doma i v zahraničí. V minulosti dosiahli 
mnohé úspechy, najvýraznejší bol, 
keď sa hráči vyšplhali do III. Ligy. 
Momentálne máme mužstvo dospelých 
hráčov, ktorí hrajú VI. ligu QUICK SPORT 
Kysuce. 
Okrem futbalových súťaží naši hráči sa 
stretávajú aj v priateľských zápasoch. 
Posledné dva roky nás reprezentovali 
v Nemecku, odkiaľ prišli ako víťazi 
spomedzi 5 futbalových mužstiev.
V obci má dlhodobú tradíciu šachový 
klub. V súčasnosti má 9 aktívnych 

hráčov, ktorí nás reprezentujú v rámci 
5. ligy Kysuce. Šachisti dosahujú v rámci 
tejto ligy pomerne dobré výsledky.
Nedá mi nespomenúť aj našich 
včelárov, ktorí taktiež šíria dobré 
meno a reprezentujú svoje včelárske 
umenie po celom Slovensku na 
rôznych súťažiach. Viete, že najlepší 
medovicový med za rok 2014 
pochádzal z Rudinskej? V rámci súťaže 
o najlepší slovenský med na veľtrhu 
Agrokomplex, ktorý sa konal v Nitre 
koncom augusta 2014, získal 1. miesto 
náš spoluobčan Vladimír Papučík. Áno, 
aj takíto sú naši občania a môžme byť 
na nich právom hrdí!
Dovoľte mi prosím, na záver 
prostredníctvom Kysuckého 
Žurnálu, poďakovať sa všetkým 
našim spoluobčanom za podporu, 
trpezlivosť a zaželať im hlavne pevné 
zdravie, rodinnú pohodu a život v 
dobrých medziľudských vzťahoch 
v našej malebnej obci Rudinská.

otázky: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

archív obce Rudinská

6. reprezentačný ples obce Rudinská sa konal vo vynovenej sále kultúrneho domu. Tak ako každý 
rok i tento bola sála zaplnená návštevníkmi, ktorí sa skvelo bavili až do rána.

Generačný turnaj začal písať svoju históriu v roku 2013, kedy sa konal 
nultý ročník. Na  fotografii sú všetci hráči z 5 futbalových mužstiev  

tohoto ročníku.

Dom smútku
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Taxislužba VIP v Kysuckom Novom Meste vznikla iba v 
minulom roku a už zaznamenáva úspešný rozbeh a dôveru 

zákazníkov, ktorí oceňujú predovšetkým bezpečnosť, eleganciu 
a čistotu jej nových vozidiel, ale aj slušný prístup pracovníkov. 

Týmto všetkým sa zjavne odlišuje táto spoločnosť od iných 
prepravných služieb a má preto budúcnosť!

Spoločnosť VIP TAXI KNM vlastní majiteľ 
a konateľ v jednej osobe Tomáš Ďuriak. 
Ďalším konateľom je Rastislav Mindek. 
Obaja majú odjazdených po viac ako 4 
roky v rôznych taxislužbách v rámci okresu 
Kysuckého Nového Mesta a pizzériách, z čoho 
vyplýva vynikajúca znalosť mesta a širokého 
okolia. Čo sa týka personálu, hovoria, že sú 
maximálne spokojní s výberom 
a na svoj personál sa môžu vo 
všetkom spoľahnúť.
Hovoria Tomáš Ďuriak 
a Rastislav Mindek:
- Žiadne sťažnosti sme od 
zákazníkov na náš personál 
ani na výkon našich služieb 
nezaznamenali, za čo môžeme 
cestou tohto časopisu našim 
spolupracovníkom poďakovať. 
o Čo nás viedlo k tomu, aby 
ste založili taxislužbu? 
- Hlavne nás k tomu viedli 
skúsenosti v danej oblasti 
a aj to, že nás táto práca baví 
a veľmi radi šoférujeme. Každý 
zákazník je iný a každý deň 
prináša niečo nové, aj preto 
je naša práca rozhodne nie 
stereotypom. 
o Ako sa dnes podniká 
taxikárom na Slovensku – 
podľa Vás, resp. Vašich skúseností? Aké 
náležitosti, procesné veci, musí ten, čo 
si ide založiť taxislužbu – splniť? Vraj ste 
podstúpili doslova úmorné chvíle pri 
vybavovaní....? Kedy ste ako firma vznikli, 
odkedy Vaša taxislužba funguje?
- Naša firma funguje od polovice decembra 
2015, kedy sme po všetkých naozaj 
vyčerpávajúcich byrokratických úkonoch 
mohli odviezť prvých zákazníkov. Začiatky 
podnikania v taxislužbe chcú  a vyžadujú 
hlavne pevné nervy a trpezlivosť. Z pohľadu 
vodiča, či zákazníka sa to zdá jednoduché, 
avšak založiť firmu a začať od nuly je poriadne 

ťažké. To pozná každý seriózny človek, ktorý 
si zakladá živnosť, alebo podnik a ktorému 
nespadol majetok ani peniaze na rozbeh do 
lona.
o A keby sme mali chronologicky povedať 
čitateľovi, čo všetko predchádzalo tomu, 
kým ste začali reálne fungovať ako 
taxislužba? Čo všetko ste museli vybaviť, 

zabezpečiť?
- Takže, založenie eseróčky, v našom 
prípade spojenej s pracovným nástrojom 
– autom, predpokladá kúpu aút, ktoré 
musia zodpovedať požadovaným normám, 
ďalej úspešné zloženie skúšky – tzv. 
odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy 
a prevádzkovateľa v taxislužbe. Ďalej to je 
zabezpečenie výbavy vozidiel – polepy, 
taxametre, fiškálne pokladne, cenníky, povinná 
výbava, metrológia – overenie taxametra a 
vytvorenie webovej stránky. Naozaj veľmi 
vysoká finančná investícia na začiatok.
o Po našich cestách behá veľa taxikárov 

a mali by všetci mať rovnaké pravidlá 
a možnosti na podnikanie. Kontroluje Vašu 
prácu nejaký zodpovedný úrad, inštitúcia 
– lebo povedzme si otvorene – všade sú 
špekulanti, ktorým ide iba o to, aby zarábali 
– ale povinnosti odsúvajú...Aká je situácia 
v Kysuckom Novom Meste a v okolí – máte 
za sebou tzv. „100 dní“, rozpozerali ste sa, 

spoznali „svoje“ prostredie – a čo hovoríte?
- Našu prácu kontroluje a koncesie vydáva 
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie so sídlom v kraji, v našom 
prípade v Žiline.  Špekulanti sú všade, 
bohužiaľ aj v tomto biznise. Neradi by 
sme konkretizovali a ukazovali na niekoho 
prstom, ale v princípe je to jednoduché: ak 
vozidlo alebo vodič nespĺňa požiadavky 
pre vykonávanie tejto práce, nemôže byť 
považovaný za taxislužbu, čo sa dá veľmi 
jednoducho rozlíšiť už len tým, že toto vozidlo 
nesmie zo zákona používať označenie TAXI. 
Toto si ľudia neuvedomujú alebo im je jedno, 

Rastislav Mindek
konateľ spoločnosti

Tomáš Ďuriak
majiteľ a konateľ spoločnosti
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aké auto a kto ich odvezie. Ale, rozhodne by to 
tak nemalo byť, podporuje sa tým totiž čierne 
podnikanie. 
o Ako má byť vybavené auto taxikára 
v zmysle zákonnosti?
- Vozidlo taxislužby by malo byť vybavené 
pevným alebo odnímateľným strešným 
svietidlom žltej farby s označením TAXI, na 
pravých aj ľavých predných dverách je tabuľka 
s názvom firmy, IČO, sídlo, telefónne číslo na 
dopravcu a cenník služieb, malo by mať pevne 
zabudovaný funkčný taxameter, overený 
Slovenskou legálnou metrológiou – overuje 
sa každé 2 roky, cenník služieb na viditeľnom 
mieste vo vnútri vozidla, fiškálnu pokladňu 
– pre výdaj bločkov o zaplatení cestovného, 
reflexnú vestu pre každého pasažiera a hasiaci 
prístroj, kópiu koncesnej listiny a potvrdenie 
o overení taxametra spolu s montážnym 
listom. 
o Ako musí byť odborne zdatný a vyškolený 
vodič taxislužby? 
- Vodičom taxislužby nemôže byť ktokoľvek. 
Musí mať minimálny vek 21 rokov. Musí byť 
držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej 
skupiny min. 3 roky. Musí úspešne zvládnuť 
Skúšku odbornej spôsobilosti pre vodičov 
taxislužby – kartu vodiča musí mať pri 
sebe vo vozidle. Musí úspešne zvládnuť 
psychotesty pre vodičov taxislužby, resp. 
vodiča z povolania. Musí absolvovať zdravotnú 
prehliadku u svojho lekára pre vodiča 
z povolania. Všetky tieto náležitosti aj niečo 
stoja – karta vodiča 100 eur, psychotesty 60 
eur, zdravotná prehliadka – podľa lekára okolo 
20 eur. Nie všetkým sa toto chce absolvovať 
a hlavne platiť. 
o Na Vašej web stránke máte zverejnený 
prepravný poriadok... Dodržiavate ho? A čo 
iné taxislužby – aké máte vedomosti o ich 
praktikách? 
- Áno, aj toto bola jedna z podmienok na 
získanie koncesie a máme ho na stránke 
zverejnený. Išli sme na trh ako noví, podľa 
najnovších predpisov a zákonov, museli sme 
mať a máme aj v našom vlastnom záujme 
všetko zabezpečené tak, ako to vyžaduje 
zákon. A pokiaľ ide o iné taxislužby, ktoré 
nedodržiavajú všetky zákonné zariadenia..., tak 
snáď tu máme nejaké kompetentné orgány, 
ktoré by mali všetky tieto nedostatky riešiť 
a vyvodzovať z nich náležité dôsledky. Predsa 
zákon by mal platiť pre každého a nielen pre 
niektorých. Veríme, že aj zákazníci postupne 
ocenia aj ten fakt, že pracujeme otvorene 
a férovo, že dodržiavame zákony, snažíme 
sa neustále služby vylepšovať a skvalitňovať. 
Sledujeme tým najmä a vždy ich spokojnosť 
a pohodlie.

o Ja – ako náročná klientka, doslova 
vyžadujem zvýšenú čistotu vozidla, 
ale aj prehľad v cenách, skrátka čistotu 
podnikania. Stotožňujete sa so mnou? 
Ako sa chovajú Vaši zákazníci, čo by ste im 
v tejto súvislosti doporučili, resp. čo by mali 
vedieť, ako zákazníci?
- Ľudia by mali hlavne vedieť rozlíšiť, čo je 
taxislužba a čo súkromné vozidlo. Mnohých 
zákazníkov sme si získali práve denne 
udržiavanou čistotou exteriéru aj interiéru 
našich vozidiel. Je to jedna z vecí, ktorou 
sa snažíme byť charakteristickí. Čo sa týka 
cien, tie máme pevne stanovené a každý z 
nás presne vie, ako narábať s taxametrom 
a cenami. To znamená, že za rovnakú trasu pri 
rôznych našich vodičoch určite nezaplatíte 
rozdielnu sumu. 
o Veľa našich čitateľov sa nám posťažovalo, 
že taxikári im nedávajú bločky – a že aj 
autá hrkocú, cítiť,. že majú „svoje roky“..., 
ako občania to neriešia, predsa taxikár 
musí vedieť či spĺňa normy – aj bezpečnosť 
na cestách – a tým aj normy bezpečnosti 
klientov.... Ako sa Vy staráte o bezpečnosť 
svojich klientov a čo doklady, účtenky za 
služby ?
- Ak chcete auto prihlásiť ako taxík, musí 
spĺňať dve základné podmienky: musí byť 
maximálne 8 rokov staré a mať najazdených 
max. 150 000 km. Tu by som podotkol, že 
sme jediná taxislužba v KNM, ktorá prišla na 
trh s novými autami. Pravidelný servis je pre 
nás samozrejmosťou a z toho vyplýva aj 
bezpečnosť všetkých pasažierov. Zasa sme 
ale pri tom, že zákazníci si vyberajú sami a je 
na nich, koho si zavolajú. Často vozia taxíkmi 
aj malé deti do školy, škôlky, či k lekárovi. 
Ako jediní máme v autách detské podsedáky.  
Čo sa týka bločkov o zaplatení cestovného, 
každý taxikár je povinný vydať potvrdenie 
o zaplatení cestovného, čiže vozidlo musí byť 
vybavené fiškálnou pokladňou. 
Investovali sme do najnovšieho systému 
a ako jediní v KNM sme schopní vytlačiť 
potvrdenie z pokladne priamo cez taxameter. 
Pre vodičov je to nanajvýš jednoduché a pre 
zákazníka rýchle - (oceníte, ak sa ponáhľate 
na spoj a vodič Vás nezdržiava vypisovaním 
nejakého paragónu, či zdĺhavou manipuláciou 
s pokladňou).
o Tiež sa veľa občanov pýta na to, že prečo 
nikto nekontroluje povinnosť u taxikára – 
mať autosedačky pre deti...? Vy ich máte? 
Akej pokute sa vystavujú tí, ktorí ich 
nemajú?
- Áno, to sme už hovorili v predchádzajúcej 
odpovedi, autosedačky v taxíkoch máme. 
Skôr sa pozastavujem nad tým, že aj keď nie 

je autosedačka v taxíku povinná, určite by ju 
zákazníci ako ústretovosť ocenili, keby ju mali 
aj v iných taxíkoch, pretože v taxíkoch sa vozia 
aj deti a je málo pravdepodobné, že keď človek 
napríklad v meste  zistí, že potrebuje rýchle 
s dieťaťom niekde odísť, tak nosí so sebou aj 
autosedačku. Pokuta za neplnenie tejto normy 
sa pohybuje okolo 100 eur. 
o Poďme trochu k cenám...
- V prvom rade by sme chceli na túto tému 
povedať, že sme ceny nastavili takmer rovnako, 
ako u konkurencie. Zlé jazyky o nás totiž 
šírili, že sme drahí. Nie je to pravda, o čom sa 
presvedčili naozaj mnohí zákazníci, ktorí taxíky 
v KNM využívajú a vedia to porovnať. 
Ceny sa stanovujú veľmi jednoducho. 
a) Nástupné – suma, ktorá svieti na 
taxametri bezprostredne po jeho zapnutí. 
Je to suma, ktorá pre taxislužbu čiastočne 
vykrýva prejazd vozidla k zákazníkovi a tak isto 
časť minimálnej sadzby cestovného pri veľmi 
krátkej trase. 
b) Ďalej sa cena spravidla určuje len na 
základe prejdenej vzdialenosti v km.
Veľký pozor si preto treba dávať na taxametre, 
ktoré rátajú cestovné aj počas státia na 
križovatke, či v zápche. Vtedy platíte za 
rovnakú vzdialenosť vždy inú (vyššiu) sumu, 
čo ale nie je náš prípad.   Tu sa vrátim k SLM 
– Slovenskej legálnej metrológii. Tá slúži na 
overovanie meracích zariadení a teda aj našich 
taxametrov. Na každom overenom meracom 
zariadení je plomba + nálepka, u taxíkov je 
na čelnom skle vozidla. Jej platnosť je teda 
jednoducho dostupná pre každého zákazníka 
a môže si byť istý, že meranie je presné. 
o Čo toto znamená pre zákazníka a ako si 
vyráta výšku cestovného?
- Jednoducho: 
Nástupné + prejdená vzdialenosť x sadzba za 
1km. 
0,50 + 10 (km) x 0,7 eur/1km = 7,50. 
Každý taxík má viacero sadzieb, my používame 
dve sadzby. V meste a na dlhšiu trasu počas 
dňa od 6:00 – 18:00,  (KNM – Žilina, Čadca) – 
sadzba 1, cesta mimo mesto - sadzba 2. V noci 
od 18:00 – 6:00 - sadzba 2. 
CENNÍK JE NA STRÁNKE... (sadzby 3 a 4 sú 
doplnkové na sviatky)
o Kedy sa mení nástupné? 
- Každá trasa pre nás začína na stanovišti, tzn. 
na autobusovej stanici.  Ak sa ale zákazník 
nachádza niekde v smere jazdy k cieľu, 
zmení sa výška nástupného, aby sa taxikárovi 
vykryla celá cesta zo stanovišťa, nielen jej časť. 
Spiatočná cesta sa u nás neúčtuje! Potrebujete 
ísť niekde na otočku, prípadne na pár minút? 
Zaplatíte len raz. 
o Čo je to nulová sadzba?
- Často sa stretávame s otázkou, čo je nulová 
sadzba ... Táto sadzba sa zapína na to, aby 
taxikár neúčtoval zákazníkovi cestovné mimo 
jeho objednanú trasu. Napríklad pri nútenom 
tankovaní musí vodič vybočiť z trasy na 
čerpaciu stanicu, prípadne niekde inde po 
dohode so zákazníkom... My ju používame 
práve vtedy, keď je vo vozidle viacero 
zákazníkov, ktorí chcú ísť spolu, ale každý iným 
smerom. Pri každej spiatočnej ceste k bodu 
začatia zákazky, zapíname nulovú sadzbu, 
počas ktorej taxameter ukazuje aktuálnu cenu 
cestovného, ale neúčtuje dovtedy, kým sa 
nezačne ďalšia trasa a taxikár neprepne do 
príslušnej sadzby. Posledný zákazník spravidla 
platí všetko naraz a môže si stav taxametra 
počas celej jazdy kontrolovať. 
o Keď by sme zhrnuli náš rozhovor, ako by 
ste charakterizovali – čo všetko pre svojho 
klienta robíte – a prečo by si mal vybrať 
práve Vašu taxislužbu VIP v Kysuckom 
Novom Meste? Čím ste „vpredu“ pred 
ostatnými, čím ste „IN“ – a teda Váš 
zákazník je u Vás naozaj pánom?

pokračovanie na str. 8.

„Veríme, že aj zákazníci postupne ocenia aj ten fakt, že pracujeme otvorene a férovo, že 
dodržiavame zákony, snažíme sa neustále služby vylepšovať a skvalitňovať. Sledujeme tým 

najmä a vždy ich spokojnosť a pohodlie“, hovoria mladí podnikatelia.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 7



MÄSO
ÚDENINY

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

otváracie hodiny:
ut.-st. 700 - 1600 hod.
piatok 700 - 1700 hod.
sobota 630 - 1200 hod.

Kvalitné a čerstvé mäso od Marcela!

- Už len názov VIP – veľmi 
dôležitá osoba, sme vybrali 
preto, lebo je pre nás 
každý zákazník dôležitý 
a ku každému sa snažíme 
pristupovať individuálne, 
a najmä slušne. Veľa z toho, 
čo by sme k tejto otázke 
povedali, už v rozhovore 
odznelo. V skratke je to len 
o správnom prístupe. Či už 
pri úmornom vybavovaní 
všetkých náležitostí tak, 
aby bolo všetko v poriadku 
alebo v konečnom 
dôsledku teraz pri práci. 
Ľudia ale musia pochopiť, 
že nie vždy sa dá vyhovieť 
všetkým. Nám sa to zatiaľ 
darí veľmi dobre, čoho 
dôkazom sú každý deň 
noví a spokojní zákazníci. 
Dúfame, že ich bude čoraz 
viac a budeme môcť naše 
služby poskytovať čoraz 
širšej verejnosti. 
Vlastníme nové, 
pohodlné, bezpečné 
a podľa možností vždy 
čisté autá, naši slušne 
oblečení a vystupujúci 
vodiči hovoria za všetko. Naše ceny sú 
rovnaké ako u konkurencie, avšak my 
poskytujeme kvalitnejšie podmienky 
v našich autách a sme viac čitateľní, pretože 
zákazník má prehľad o všetkom, ako, kde 
a čo sa mu účtuje. Požiadavky zákazníkov sú 
stále náročnejšie, preto aj my sme na seba 
nároční a neustále sledujeme a porovnávame 
aj trendy v iných mestách  a v zahraničí. 
A vyberáme z nich to zaujímavé a lepšie. 
Vždy však máme na zreteli jediné krédo: 
spokojnosť zákazníka v súlade s modernou 
dobou a jeho požiadavkami.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Kontakty:
VIP TAXI KNM
majiteľ a konateľ Tomáš Ďuriak, 
druhý konateľ  Rastislav Mindek
Tel. č.: 
0911 55 88 03; 0911 55 88 04;  0944 55 88 05
e-mail: viptaxiknm@gmail.com
Adresa: Nesluša 410, 02341, Nesluša. 
www.viptaxiknm.sk  
Facebook : VIP TAXI KNM

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 8
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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

V Kysuckom Novom Meste funguje Ambulancia dentálnej hygieny. Mali by ste ju navštíviť....

V Kysuckom Novom Meste Bc. Renata Kastanarasová zriadila 
v priestoroch staršej budovy polikliniky na 1. poschodí 
Ambulanciu dentálnej hygieny. Čo tu robí, aké služby 
pacientom a klientom poskytuje, to je už otázka pre ňu...
Hovorí Bc. Renata Kastanarasová:
- Profesionálne bielenie zubov, ultrazvukové odstránenie zubného 
kameňa, liečba krvácavých zapálených ďasien, pečatenie zubov, 
fluoridácia, aplikácia dentálnych šperkov.
o Takéto ošetrenie sa doporučuje aj deťom?
- Ošetrenie dentálnym hygienikom sa odporúča pre deti od 5-tich 
rokov, raz ročne, pre dospelých v polročných intervaloch. V detskom 
veku má ošetrenie výrazne motivujúci charakter, dieťa spoznáva 
zubnú ambulanciu, a predovšetkým preventívny aspekt, dieťa 
sa učí správnym hygienickým návykom v starostlivosti o ústnu 
dutinu za prítomnosti rodiča. Ošetrenie detského pacienta spočíva 

v odstránení zubného povlaku - polishing, fluoridácii a pečatení 
zubov.
o A čo dospelí?
- Dospelý pacient by mal navštíviť ambulanciu dentálnej hygieny 
2 krát ročne, z preventívneho hľadiska: ,,čistý zub je večný zub“. Z 
estetického hľadiska netreba zdôrazňovať, aké dôležité sú pre náš 
vzhľad zdravé biele zuby. V súčasnosti dokonca aj u fajčiarov tzv. 
air flow technikou, bez použitia chemického bielenie, dokážeme 
rozjasniť úsmev. 
o Máme však aj ľudí s parodontitídou. Ako týmto viete 
zabezpečiť ošetrenie?
- Parodontologickí pacienti, u ktorých už sú symptómy 
parodontitídy, ľudovo nazývanej paradentóza, podstupujú ošetrenie 
štvrťročne, parodontitída sa zatiaľ nedá liečiť, dá sa zastaviť 
pravidelným subgingiválnym čistením tzv. parodontálnych vačkov.
Renata Kastanarasová svoju prácu odborne garantuje aj 
získaným vysokoškolským vzdelaním na Katedre dentálnej 
hygieny Prešovskej univerzity. V dnešnej dobe sa ľudia oveľa 
viac starajú o svoje zdravie, aj vzhľad – najmä – ak pracujú vo 
významných funkciách, či na dôležitých postoch. Ale aj pre 
vlastný pocit spokojnosti a sebavedomia. Dentálna starostlivosť 
k takejto starostlivosti určite patrí.

otázky: redakcia Kysuckého Žurnálu
foto: Gabo Muška

Kontakt:
Belanského 773 (staršia budova polikliniky)

Kysucké Nové Mesto 
tel.: 0904 021 908

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 9



Aj keď je náš Žurnál regionálny časopis, všímame si tiež 
celoštátne témy. A témou č.1 sú nepochybne určite výsledky 
tohtoročných volieb a kreovanie novej vlády, a v súčasnosti 

už aj vymenovanie novej vlády a zloženie poslaneckého 
sľubu v NR SR – novozvolenými poslancami.... To, že došlo vo 
vláde k spojeniu takých strán, ktoré si ešte pred pár týždňami 

a v podstate aj niekoľko rokov, nevedia prísť na meno, je už fakt 
a komentovať to je zbytočné, každý sčítaný a rozumný človek 

si urobil a robí svoj názor sám, nepotrebuje k tomu trápne 
„vysvetlenie“ krachujúcich strán a politikov, ktoré v podstate 
rozsvietili posledné, (či prvý a posledný zároveň?) ohníčky... 

(bugárovci a sieť). Skôr mi je trápne sledovať niektorých 
vychytralých poslancov a pseudopolitikov, ktorí sa tu snažia 

zviditeľňovať – ako tí správni a neustále podkopávať autoritu 
poslancov tzv. neštandardných strán. Kto im dal právo hodnotiť 

samých seba ako tých vyvolenejších a tých druhých ako 
menej vyvolených, či nevyvolených? Koniec – koncov, za 25 
rokov nám tu na Slovensku práve mnohé štandardné strany 

predviedli spôsoby svojho vládnutia, keď si mnohí politici urobili 
z moci a funkcií súkromné podnikanie a zaplietli sa s rôznymi 
finančnými skupinami, boháčmi a spoločne rozkrádali štátny 

majetok. Pri sľube poslancov NR SR boli trápne aj niektoré 
výstupy poslancov (napichnutá židovská hviezda na veste, 
či prežehnanie sa...) Dramatické výstupy patria do divadla, 

rozhodne nie do Slovenského parlamentu! Rovnako tiež neustále 

omieľanie názoru o nosení, či nenosení zbrane do parlamentu.... 
Je viac než zaujímavé, že sa zbraň našla akurát u „kotlebovcom“, 

hoci aj predtým v minulých parlamentoch, sa údajne takéto 
veci stávali a aj iní poslanci (ako zo Smeru, tak z opozície...) 

nosili pri sebe zbraň aj do parlamentu, čo potvrdil na kameru 
nemenovanej televízie aj istý opýtaný poslanec NR SR. Prečo 

sa to nerozoberalo už vtedy? Ako to, že o takejto záležitosti už 
vtedy médiá neinformovali, keďže to vyvolalo teraz taký rozruch? 

Niečo je nesprávne iba v určitom časovom slede, iné je viac 
nesprávne a iné je úplne v poriadku? Záleží len, kto je aktérom, 
kde a kedy? Voľby prebehli riadne, regulérne, rovnako tiež strany, 
ktoré sa ich zúčastnili, sú riadne evidované a povolené, tak načo 
toľké urážky, znevažovanie, útoky jedných proti iným? Skôr mi 

to pripadá ako pripravovaná provokácia určitých poslancov, 
aby sa vyvolali emócie u iných poslancov, označovaných za 

neštandardných a nesystémových. A nemali by práve v takomto 
prípade tie štandardné strany ukazovať oveľa väčšiu politickú 

a osobnostnú kultúru, keďže sa „hrdia“ dlhoročnými politickými 
skúsenosťami, a teda aj menej provokovať zbytočnými a niekedy 

aj trochu trápnymi gestami a rečami....? Je trápne, ak jednej 
strane, či určitým politikom, vytýkame každý krok, kým iné strany 

si vegetia a prekračujú hranice zákonnosti už desiatky rokov, 
verejne šarapatia s majetkom nás všetkých, zabezpečujú seba 

a svoje rodiny do budúcnosti – ale nad týmto sa samotní politici, 
ktorí sú dlhé roky v politike, akosi prestávajú zamýšľať. Žeby to 

Nedá sa neuznať profesionálnu politickú stratégiu víťazov v tohtoročných 
slovenských voľbách, ktorí zvládli svojich protivníkov  

na jedničku a „dovolili“ koaličným kolegom vo vláde aj „trošku“ vládnuť...

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!

Ul. 1.mája 276, Kysucké Nové Mesto

0915 853 672

Stavebná spoločnosť 
Peter Soukup

Clementisova 1023/ 16,  Kysucké Nové Mesto

telefón: 0907763161
stavebné, murárske a maliarske práce, obklady, dlažby. 
KOMPLETNÁ PRERÁBKA BYTOVÉHO JADRA.

ROBÍME KVALITNE A ZA ROZUMNÚ CENU!

Už 22 rokov sme na trhu a napĺňame vaše 
sny o modernom a príjemnejšom bývaní...
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brali ako samozrejmosť?
Rešpektujme legitímne výsledky volieb – a nechajme novú 

vládu aj nových poslancov pracovať. Naozaj tých 100 dní na 
začiatok je veľmi dôležitých kvôli zoznámeniu sa s prostredím. 

A súďme podľa činov, nie podľa otrepaných a niekedy už aj 
trápnych fráz. Voliči si vybrali – a určité strany sa zachovali tak, 
že svoje predchádzajúce postoje zradili... A tak zradili aj tých, 
ktorí im hlasy a požehnanie do parlamentu a vlády odovzdali. 

Dúfam len, že to naozaj páni politici nemysleli tak, ako sa vyjadril 
istý náš oligarcha, že „volič je hovno“..., a teda po získaní 

potrebného počtu hlasov sa k svojim voličom a občanom otočili 
chrbtom. A vyhlásenia typu – „zachraňovali sme Slovensko, 
bolo to jediné riešenie....“, ktoré takto hlásajú „bugárovci“, či 
„sieťovci“, ale aj „snsáci“, vo verejnosti nezaberá! Skôr je to 

o tom, že krivka popularity najmä „mostu híd“ nebezpečne klesá 
ďalej a pravdepodobne už v nasledujúcom volebnom období 

do parlamentu neprejde, takže bola to pre nich v podstate 
posledná šanca, urvať si ešte niečo z moci.... A sieť- to „pokakala“ 

až nad mieru. Primátor mesta Martin, Hrnčiar, pod vedením 
ktorého sa toto mesto dostalo do nútenej správy, teda podľa 

všetkého nevie ukočírovať ani mesto, chce ukočírovať ako 
podpredseda parlamentu štát....? Trápne – či hazard...? Rovnako 
tiež šéf siete Procházka, ktorý svojim neurotickým správaním sa 
v poslednej fáze pred voľbami pošliapal viacročnú prácu a úsilie 

spolukolegov pri formovaní svojej strany..., tu už ani nie je čo 

povedať. 
Vyhráva vždy mocnejší a 

prezieravejší a ten nakoniec opäť 
vyhral, a zobral zároveň kľúčové 
posty a funkcie. Príveskom – aj keď si zvyšok vlády lichotí, že 

všetci sú si rovní – zostali len zvyšky. Slabší skrátka musí súhlasiť, 
ak chce vládnuť... Ale žeby tu niekto zachraňoval Slovensko, 
je viac než scestné obhajovanie svojho zbabelého postoja 
a naschvál vytváranie nepriateľa na politickej scéne. Treba 

konečne posadiť do basy pár zlodejských politikov a poslancov, 
ktorí roky rozkrádajú naše Slovensko, lebo sú pri moci a pri zdroji 
informácií, ktoré vo svoj prospech zneužívajú, zobrať im majetok, 
zbaviť ich všetkých výsad – a vyriešili by sa mnohé kauzy. Nielen 

hovoriť o riešeniach, ale konečne začať riešiť – problémy 
Slovenska. Priestor tu je – a činy hovoria, nie sľuby – ani slová..., 
vidíme, ako sa nakoniec u niektorých zbabelcov pretočili o 360 
stupňov.... Rozhodne však treba uznať naozaj dobre vypočítanú 

stratégiu víťaznej strany v tohtoročných voľbách aj jej silu, 
hoci čiastočne zníženú, a vplyv – ale aj poznanie a ovládanie 

slovenského politického priestoru s prehľadom a zároveň 
zvládnutie svojich protivníkov na jedničku, ktorí nakoniec 

pokorne odklepli, čo bolo naservírované a okrem povestného 
„zasvecovania a zhasínania“ budú aj „trošku“ vládnuť. 

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Nedá sa neuznať profesionálnu politickú stratégiu víťazov v tohtoročných 
slovenských voľbách, ktorí zvládli svojich protivníkov  

na jedničku a „dovolili“ koaličným kolegom vo vláde aj „trošku“ vládnuť...

Sťažujeme sa, že nám v štáte chýbajú lekári. Na mnohých 
adresách ordinujú aj starší ako 70-tnici, iné ordinácie sú úplne 
zavreté, chýbajú odborní a praktickí lekári... A keďže u nás 
veselo profituje tzv. obchodovanie s lekárskou živnosťou, tak 
sa mnohí mladí lekári nevedia dostať k svojim ambulanciám, 
či regiónom.... Čudujete sa? Aj ja ... Nevedela som veru, že za 
to, že ak lekár odchádza na dôchodok a odovzdá inému kole-
govi svoj „revír“ – mu tento musí zložiť úctyhodnú sumičku..., 
a potom už môže ordinovať. Takže, u nás veselo prekvitá aj ro-
dinkárstvo, pretože absolvent lekárskej fakulty, ak nemá lakte 
a známosti,  sa len tak ľahko k vlastnej ordinácii nedostane, 
ak mu navyše chýbajú potrebné peniaze na jej „odkúpenie“. A 
tak po skončení školy veľa absolventov nastupuje do ne-
mocníc a zariadení.  Začínajú s nástupnými platmi a v zmysle 
zákona následne postupujú..., idú do funkcií, atď... Nespokoj-
nosť lekárov ide ruka v ruke s odchodom do zahraničia, lebo 
tam sú lepšie platení... Ako človek možno chápem takýto 
postoj, ale ako občan, rozhodne nesúhlasím a určite aj iní 
so mnou. Vyštudovať lekársku fakultu nie je taký lacný špás. 
Navyše, skladáme sa na toto štúdium všetci, ktorí pracuje-
me, a táto fakulta patrí medzi najatraktívnejšie a aj finančne 
najdrahšie, samozrejme jej chod je zabezpečený z rezortu 
školstva, do ktorého prispieva daňami každý pracujúci občan. 
Štát si vytvára študijné potreby podľa dopytu nemocníc a 
zdravotníckych zariadení. Je logické, že ak vyštudovaný lekár 
odchádza hneď po promócii do zahraničia, je to strata nás 
všetkých, lebo iný štát získa bez nákladov vyštudovaného  
lekára, kým nám ostane zasa len prázdne miesto, ale výdavok 
zo štátneho rozpočtu na štúdium lekára bol vynaložený. Iste 
by sa dalo tejto skutočnosti zabrániť zákonom, keby na tom 
niekomu v parlamente záležalo.... A pritom by stačilo málo.... 
Jednoducho povedané, zaviazať skončeného absolventa 

na 6-rokov pracovať u nás. Štát 
predsa vložil do študenta určité 
náklady, ktoré išli z daní občanov, 
a tak je na mieste elementárna 
slušnosť, tieto prostriedky – vo 
forme práce – vrátiť štátu späť – aspoň na dobu, pokiaľ 
vzdelanie trvalo... A keď sa to nepáči našim mladým lekárom - 
absolventom, tak sa môžu rozhodnúť pre štúdium na fakulte 
lekárstva v zahraničí. Náklady na štúdium tam sú rozhodne a 
podstatne vyššie! Ak niekto ide študovať na našu fakultu a od 
začiatku pritom vie, že ide po promócii preč, tak ako to hod-
notiť inak, ako špekuláciu a vypočítavosť...? Štúdium v SR áno 
(za podpory štátu) – ale vrátiť to občanom späť – už nie? Tak 
potom treba uvoľniť miesto tým záujemcom, ktorým nerobí 
problém pracovať po skončení školy u nás. Na vycestovanie a 
kariéru je dosť času aj o pár rokov neskôr. Bolo by už načase, 
prestať z nášho štátu a našich ľudí robiť dojnú kravu, z ktorej 
sa každý napije, keď mu to vyhovuje. Stále mnohí zabúdajú, 
že za všetko v živote treba zaplatiť, niekde finančne, inde 
aspoň morálne. A ak už dostanem takú možnosť, akou je štú-
dium na lekárskej fakulte, tak je doslova elementárnou sluš-
nosťou a malo by sa to stať aj povinnosťou, takúto nadštan-
dardnú možnosť a zaujímavú životnú realizáciu – spoločnosti 
a občanom vrátiť. A aj keď sú peniaze pre život dôležitým 
faktorom, aspoň niekedy treba ukázať aj pokoru a slušnosť, a 
to aj zo strany začínajúcich „felčiarov“, a nielen všetko premie-
ňať na prachy. V našom zdravotníctve sa posledné roky akosi 
veľmi málo hovorí o ľuďoch, pacientoch a ich zdraví, ale o to 
viac sa skloňujú peniaze, dotácie, poplatky, platby poisťovní, 
predaje nemocníc... Všimli ste si to?

- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -

Sťažujeme sa na nedostatok lekárov 
u nás..., ale prečo je tomu tak?
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Adriana Slováková sa vo svojich Záhradkárskych potrebách na 
Komenského ulici v Kysuckom Novom Meste snaží zákazníkom poradiť, 
ponúkať kvalitný tovar, ale aj normálne ľudsky sa porozprávať..., lebo aj 

to človek  v dnešnej uponáhľanej dobe potrebuje.
Adriana Slováková je konateľkou spoločnosti JARZA, s.r.o., 
ktorá sa orientuje na služby a predaj záhradkárskeho tovaru 
a potrieb v Kysuckom Novom Meste. Mladá, akčná žena, 
ktorá skončila odbornú školu v Žiline, následne pracovala 
v Záhradníctve u Macárových v Kysuckom Novom Meste, ale 
aj v Žiline v Kvetinárstve  Florasystém. Krátko po materskej 
sa však rozhodla...! „Čo keby som to skúsila sama? Vo svojom 
obchode ako podnikateľka?“  A následne tak aj funguje - od 
septembra 2014. Jej spokojný úsmev a pohoda hovorí za 
všetko. Rozhodla sa ako cítila, a vždy je lepšie skôr, ako 
odkladať takéto rozhodnutie – podnikať – na staré kolená. 
Človek, keď je mladší – je predsa len akčnejší, aktívnejší, 
rýchlejšie sa pohybuje, rýchlejšie nadväzuje priateľstvá, 
zoznamuje, vie si lepšie rozbehnúť kontakty, väzby, zohnať 
odberateľov, dodávateľov... A na tom sa veľmi tvrdo dlhé roky 
robí. Je to doslova mravenčia robota, získavať si zákazníkov, 
pracovať s nimi a rozširovať si ich počet... Adriane to ide, lebo 
je húževnatá, cieľavedomá a najmä -si postavila reálne túžby, 

ponúkaný sortiment
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nelieta v oblakoch a čo je 
najdôležitejšie, práce sa 
nebojí. 
o Adriana, čo ponúkate 
zákazníkom?
- Ponúkame kvetináče, 
kahance, sviečky, vázy, 
postrekovače, chemické 
postreky, hnojivá, osivá, 
zeminy, ovocné stromy, 
priesady, okrasné stromy, 
krmivá, obilie, čistiace 
prostriedky, letničky. Tovar 
nad 20€ aj dovezieme do 
Kysuckého Nového Mesta 
a do priľahlých dedín 
zadarmo. 
Naše kontakty: telefón: 0903 973 881, email: jarzasro@gmail.com
o Ako Vás zákazníci prijali v Kysuckom Novom Meste?
- Zákazníci sa do mojej prevádzky radi vracajú, pretože máme veľké 
a prehľadné priestory a vraj, aj príjemnú obsluhu (usmeje sa Aďka), 
ďalej rôznorodý tovar a keď vieme, radi poradíme, porozprávame sa 
so zákazníkom. On má čas sa rozhodnúť, aj rozhliadnuť. 
o S akými požiadavkami sa na Vás  zákazníci obracajú 
najčastejšie? 
- Zákazníci sa pýtajú na všeličo, napríklad aká zemina, alebo ktoré 
hnojivo sa hodí na ktoré rastliny alebo stromy, ktoré si kúpili alebo 
ktoré pestujú..., čo je moderné, čo je novinka, čo sú overené veci, 
atď...
o Odkiaľ dovážate tovar, ktorý ponúkate..., máte svojich 
dodávateľov, alebo aj Vy samostatne si zabezpečujete 
doručovanie tovaru...?
- Tovar dovážame väčšinou zo Slovenska, ale aj niečo z Poľska. 
Máme už aj svojich dodávateľov, ktorí nám tovar dovezú priamo do 
predajne a snažíme sa o kontakty s ďalšími, sledujeme tiež súčasné 
trendy aj v zahraničí, dobré skúsenosti, aby sme vedeli aj my dobre 

poradiť, ukázať 
aj niečo nové, 
kreatívne, 
zaujímavé. 
Konkurencie je 
veľa, takže sa 
musím snažiť, 
ak chcem prežiť 
a aj napredovať. 
Dobré meno 
podniku sa 
buduje dlho 
a je to ťažká 
práca, na celé 
roky. Zákazníka 
ak oklamete – on si to zapamätá navždy. Preto sa snažím o seriózny 
prístup a vhodnú radu, aby sa ku mne zákazník vždy rád vracal 
a priviedol aj ďalších.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Víťaz celoslovenskej súťaže „O najlepší medovicový med“ 
v minulom roku je z Rudinskej! Vladimír Papučík! Gratulujeme!

Obec Rudinská sa môže pochváliť 
čulým aktívnym životom, ale aj 
mnohými zaujímavými ľuďmi, ktorí jej 
robia dobré meno v rámci Slovenska 
a zaoberajú sa rôznymi zaujímavými 
a špecifickými koníčkami, o ktoré sa už 
dnes medzi mladými stráca záujem 
a preto pomaly zanikajú. Práve 
preto si úctu zaslúži Vladimír 
Papučík z tejto obce, ktorý 
je včelárom srdcom aj dušou 
a vďaka svojmu koníčku 
urobil výborné meno 
svojej obci v rámci 
celého Slovenska. 
Poďme sa s ním trošku 
porozprávať.
o Koľko rokov sa 
venujete „medovému 
koníčku“ – včelárstvu?
- Venujem sa včelám 
už 10 rokov. Začal som 
s jednou včelou rodinou, 
postupne som množstvo 
zväčšoval a teraz sa 
starám o 15 včelích rodín.
o Videli ste včelárstvo 

v rodine, alebo to bolo Vaše osobné 
rozhodnutie? 
- Chodieval som k bratovi a tam sme 
sedávali pri včelách na lavici a počúvali 
bzukot včiel. Na mňa to pôsobilo veľmi 
ukľudňujúco. Aj dnes, keď si idem 

oddýchnuť a mám čas, tak počúvam 
a sledujem, do ktorej strany letia moje 
včely za peľom aj za nektárom...  Občas 
mi zavolá priateľ včelár, že čo robím 
a ja som práve pri včelách, tak mu 

poviem, že som na koncerte 
(smeje sa pán Papučík). 
Včelárstvo je pre mňa koníček 
ktorému sa venujem počas 
celého roka.
o Čo to obnáša – aké 
povinnosti a prácu – byť 
včelárom?
- Naše včelárenie u nás 

je dosť namáhavé, lebo 
každý včelár má 70 rokov a 
viac. Kedysi dával včelárom 

cukor štát a teraz si 
všetko musíme finančne 
zabezpečovať sami -  
aspoň, že sa to dá kúpiť. 

o Vaše úspechy aj ocenenia...., ceny, 
hodnotenia -  čo sa týka včelárstva?
- V roku 2015 som sa zúčastnil súťaže o 
najlepší med v rámci okresu Kysucké Nové 
Mesto a získal som 1.miesto. A v minulom 
roku som sa tiež zúčastnil celoslovenskej 
súťaže O najlepší medovicový med, kde som 
získal tiež prvenstvo.
xxx
Ja si včelárov veľmi vážim, pretože robota 
je to náročná, ale zároveň nedocenená... 
V tomto smere by preto mohol pomôcť 
aj štát nejakou menšou dotáciou, aby 
stimuloval k tejto veľmi užitočnej záľube 
najmä mladých ľudí. Včely k životu ako 
ľudia veľmi potrebujeme, význam včiel 
v našom živote vôbec nedoceňujeme, 
myslíme si, že je to samozrejmosť, 
keď lietajú v povetrí. Len máloktorí 
z nás vedia, koľko mravčej práce 
a zodpovednosti si tento koníček, na 
konci ktorého je chutný a zdravý med, 
vyžaduje. Aj preto by si naši včelári 
väčšiu úctu, pozornosť a najmä ocenenie 
iste zaslúžili. 

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVA
foto: Gabriel Muška
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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

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

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

Objednávky prijímame aj cez 
telefón alebo e-Shop  

www.obuvjanel.sk. 

Zasielame tovar aj do zahraničia. 
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Tohtoročná tanečná sezóna sa pomaly 
ale isto presúva do svojej druhej 
polovice. V kalendári súťaží Slovenskej 
tanečnej organizácie disciplín IDO je 
na zozname už len pár pohárových 
súťaží, po ktorých prichádzajú na rad 
vrcholy tanečnej sezóny, ktorými sú 
Majstrovstvá Slovenska v tanečnom 
štýle disco a street dance show, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 27. – 29 mája 2016. 
Dejiskom najväčšej tanečnej udalosti 
bude metropola Turca – Martin. 
Organizátorom Majstrovstiev Slovenska 
disco dance a street dance show bude 
Tanečný klub Deep z Martina, ktorý má 
niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním 
podujatí tohto druhu. V minulosti sa pod 
jeho organizátorskou taktovkou uskutočnili 
päťkrát v Martine niekoľkodňové 
majstrovstvá Európy a sveta. Súčasťou 
Majstrovstiev Slovenska bude aj superfinále 
Deep Dance League, na ktorej budú mať 
tanečníci poslednú možnosť vytancovať 
si účasť vo vyššej výkonnostnej triede 
a cenné body v rámci Slovenského 
tanečného pohára. Približne 2 500 
najlepších tanečníkov z celého Slovenska 
bude okrem najlepších umiestnení bojovať 
aj o nominácie na zahraničné tanečné 
súťaže. Na parket sa postavia tanečníci  
všetkých vekových kategórií – mini, detí, 
juniori a dospelí. Zaujímavosťou budú 
aj tanečné súboje vo vekovej kategórii 

Adult 2 (tanečníci nad 31 rokov), ktorí sa 
kedysi tancovaniu venovali súťažne a po 
niekoľkých rokoch sa ku svojej záľube vrátili. 
„Súťažiť sa bude v komerčných tanečných 
štýloch disco dance, disco freestyle a street 
dance show, ktoré sú divácky atraktívne. 
Ďalším benefitom je výhodná geografická 
poloha Martina. Myslím teda, že o vysokú 
účasť tanečníkov a aj verejnosti sa 
nemusíme vôbec báť,“ prorokuje vedúci 
Tanečného klubu Deep Miroslav Frolo. 
Štartovať budú aj talenty z Kysúc
Na najprestížnejšej tanečnej súťaži 
v máji budú štartovať aj mladé talenty 
z Kysuckého Nového Mesta, ktoré začali 
trénovať v Tanečnom klube len nedávno 
a už sa na súťažiach umiestňujú na 
popredných priečkach. Dôkazom sú aj 
nedávno dosiahnuté výsledky na súťaži 
Jednoducho tanec, ktorá sa uskutočnila 
začiatkom apríla v Šali. V disciplíne disco 
tancov vo vekovej kategórie mini sa 
umiestnila tesne za stupienkom víťazov 
Tamarka Plevková (5. miesto), a o pár miest 
nižšie sa umiestnili Kysučanky Kristína 
Grofíková (10. miesto) a Lucia Kopásková 
(12. miesto). Na májových súťažiach sa 
zúčastnia v disciplínach disco sóloviek aj 
juniori Timotej Lisko a Michaela Pallová. 
Mladí Kysučania berú účasť na májových 
majstrovských súťažiach vážne a už teraz 
naplno zarezávajú na tréningoch.  

GABRIELA AVRAMOVÁ

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
Od kedy: od mája 2016
Kde: Pastoračné centrum sv. Jakuba 
v Kysuckom Novom Meste
Bližšie informácie: Gabriela Baranová, 
0905 509 225

Na vysokej úrovni zabezpečujeme pohostenie pre uzavreté skupiny ľudí, svadby, kary, hostiny

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Ochutnajte naše mňamky...

Tanečná sezóna vrcholí v mesiaci máj

Mladé tanečné talenty z Kysúc.
Autor foto: Gabriela Baranová

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 15



Chcela by som sa opýtať, na jednu skutočnosť, 
ktorá ma inšpirovala pri pozeraní televíznych 
novín, keď som sa dozvedela, že pri Nitre spadlo 
športové lietadlo na rodinný dom a  spôsobilo dosť 
vážne škody majiteľovi. Našťastie sa to obišlo bez 
ujmy na zdraví. Ako v  takomto prípade postupuje 
poisťovňa, Vaša poisťovňa, ako charakterizuje takúto 
škodovú udalosť a  vzťahuje sa vôbec na takéto niečo poistenie nehnuteľností pred 
vonkajšími vplyvmi, medzi ktoré sa ráta napr. záplava, povodeň, zemetrasenie... A ak 
sa nevzťahuje poistka na takúto udalosť, dá 
sa zvlášť pripoistiť, alebo máte Vy nejaké iné 
ponuky? Ďakujem za odpoveď. 

Poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
zapríčinené PÁDOM LIETADLA má Komunálna poisťovňa a.s. VIG zahrnuté 
v základnom poistení ZDRUŽENÝ ŽIVEL. To znamená, že klient si už toto riziko nemusí 
pripoisťovať. PÁD LIETADLA -   je pád, náraz alebo zrútenie lietadla s  posádkou, 
jeho časti alebo nákladu. Môže sa jednať o motorové alebo bezmotorové lietadlo. 
V  prípade nadzvukového lietadla Komunálna   poisťovňa a.s. VIG hradí aj škody 
spôsobené NÁRAZOVOU VLNOU vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla, 
ktoré prekročilo rýchlosť zvuku. NÁRAZOVÁ VLNA - je tiež zahrnutá v základnom 
poistení ZDRUŽENÝ ŽIVEL  a nie je nutné ju pripoisťovať.

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

Komunálna poisťovňa Vám bez problémov poistí 
aj škody, spôsobené pádom lietadla na vašu 

nehnuteľnosť

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

Symptomatická liečba zápalového 
ochorenia v oblasti ústnej dutiny 
a hrtanu je jedna z najčastejších 
problémov, s ktorým sa ľudia 
obracajú na nás, a to hlavne 
v prechodnom období. Treba si 
uvedomiť, že tieto problémy sú 
často prevažne vírusového pôvodu, 

ale často dochádza ku sekundárnej bakteriálnej infekcii, hlavne, 
ak sa podcenia už prvé príznaky. Liečba by teda mala odpovedať 
rozsahu zápalu, ktorý spôsobuje hlavne pocit svrbenia, pálenia 
či bolesti v krku. Na trhu je veľké množstvo liekov, prípravkov 
v rôznych liekových formách. Základom týchto preparátov je 
vždy lokálne antisepticky pôsobiace liečivo (aj kombinácia liečiv), 
ku ktorému sa pridáva liečivo – lokálne anestetikum, ktoré tlmí 
pocit bolesti. Okrem tejto klasickej kombinácie sa na trh dostala 
trojkombinácia – lokálne antibiotiku, antiseptikum a anestetikum 
– známy ako DORITHRICIN. Ako každý, liek má aj tento svoje 
výhody a aj nevýhody. Používa sa pri zápaloch sliznice dutiny 
ústnej, ďasien, hltana a hrtana. Pri užívaní tohto lieku by som 
bol trošku obozretný, hlavne pre obsah antibiotika, ktoré 
môže pôsobiť ako alergén  a u senzitívnych ľudí, tak vyvolať 
nepríjemné reakcie. Osobne si myslím, že zakaždým siahnuť 
po tomto lieku hneď pri prvých príznakoch bolesti hrdla, nie je 
šťastná voľba. Táto účinná látka sa v praxi používa len krátku dobu, 
to znamená ,že klinická prax pre tento liek nie je ešte úplne jasná 

a vždy budú existovať ešte 
nové skutočnosti, ktoré 
sa budú postupne praxou 
dopĺňať, a tým sa bude viac 
tento preparát špecifikovať, 
presnejšie jeho účinky 
(žiadúce, ale aj nežiadúce). 
Reklama sa snaží vždy 
vykresliť daný produkt v čo 
najlepšom svetle. Netreba 
brať všetko doslovne, ale je 
dôležité narábať s týmito 
informáciami rozumne. Vždy 
by si mal pacient uvedomiť, či daná bolesť je natoľko intenzívna, 
že siahne po tejto trojkombinácii. Je lepšie začať jednoduchšími 
prípravkami, hlavne, ak zápal je len v začiatočnej fáze. Iná situácia 
je, keď ani po nasadení a pravidelnom užívaní základných 
lokálnych prípravkov bolesť a zápal neustupuje, je dobré vyskúšať 
aj tento liek (ak máte podozrenie, že ide o vážnejšie ochorenie 
ako len o jednoduchý zápal, napríklad začínajúca angína, vtedy 
jednoznačne je potrebné vyhľadať lekársku pomoc). Moja rada na 
záver teda je, že pri začínajúcom zápale hrdla by sme mali najskôr 
vyskúšať jednoduchšie možnosti liečby (použiť nielen syntetické 
liečivá, ale vyskúšať aj prírodne pôsobiace antiseptiká – napríklad 
šalvia, propolis...) a až potom vyskúšať silnejšie kombinovaná 
prípravky.

Dorithricin – vysvetlite prosím, že nie je vhodné, resp. či je vhodné, ak by tieto tablety len 
tak cmúľali ľudia a deti..., keďže obsahujú antibiotiká! Reklama ich vrelo odporúča, ale hltať 
antibiotiká len tak – aj keď sa „len cmúľajú“ podľa môjho názoru – ohrozuje zdravie detí a 
ľudí vôbec a ich imunitu ničí do budúcna. Doporučujete vôbec – ako odborník tieto tabletky 
cmúľať ako bezpečné?

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
Kysucké Nové Mesto

Telefón: 041/421 45 98
Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok 
od 7.30h do 16.30h

„Pri užívaní Dorithricínu, aj keď ide o tabletky na cmúľanie, 
by som bol opatrný“, hovorí odborník na lieky PharmDr. Štefan Grešák.

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky
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Môj manžel zomrel 
pred 15 rokmi, 
vtedy aj prebehlo 
riadne dedičské 
konanie, ako 
dediči sme boli 
ja – matka, vdova 
po zomrelom a 

moji traja synovia, 
ktorých sme mali spolu s umrelým 
manželom. Majetok bol rozdelený v 
súlade s našou dohodou, ktorú sme pred 
notárom aj podpísali, a ja som už aj časť 
dedičstva synom vyplatila tým, že som 
predala nejaké pozemky a následne 
som sumu alikvotne rozdelila. O 5 rokov 
po manželovej smrti zomrel jeden zo 
synov. Teraz ma bude zaujímať, do akej 
miery dedia jeho deti majetok, ktorý 
zostane po mne, ako matke zomrelého, 
a ich babke.... Viem, že ešte treba deťom 
po nebohom synovi doplatiť rozdiel 
dedičstva, ktorý zostal nevyplatený 
z dedičského konania po mojom 
manželovi, (teda otcovi môjho syna a 
dedkovi synových detí). Mňa zaujíma 
hlavne to, či ja som ako babka povinná zo 
zákona niečo ešte vyplácať, resp. v závete 
zanechávať deťom môjho zomrelého 
syna, či ma k tomu zaväzuje zákon 
alebo je to moja slobodná vôľa, či niečo 
zanechám, alebo nie?
Inštitút dedenia je zakotvený v siedmej 
časti zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení, ktorá časť 
upravuje nadobúdanie dedičstva, dedenie 
zo závetu a zo zákona, potvrdenie dedičstva 
a vyporiadanie dedičov, ako aj ochranu 
oprávneného dediča. 
V zmysle ustanovení cit. Občianskeho 
zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou 

poručiteľa, pričom sa dedí zo zákona, zo 
závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Platí, 
že ak nenadobudne dedičstvo dedič zo 
závetu, nastupujú namiesto neho dedičia 
zo zákona, prípadne ak sa nadobudne zo 
závetu len časť dedičstva, nadobúdajú 
zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
Z uvedeného vyplýva, že ak poručiteľ 
nezanechal závet, dedia zákonní dedičia. 
Dedenie zo zákona nastáva aj v prípade, ak 
síce poručiteľ závet zanechal, ale vynechal 
v ňom neopomenuteľných dedičov. 
Neopomenuteľní dedičia sú najbližší 
príbuzní, potomkovia poručiteľa, ktorí majú 
právo na celý svoj zákonný podiel (maloletí 
potomkovia) alebo na polovicu svojho 
zákonného podielu (plnoletí potomkovia). 
Uvedené neplatí, ak poručiteľ spísal aj 
tzv. listinu o vydedení, ktorá však musí 
obsahovať určité zákonom stanovené 
náležitosti.
Zákonní dedičia sa podľa platného práva 
delia do štyroch dedičských skupín :
V prvej skupine zákonných dedičov dedia 
poručiteľove deti a manžel. V prípade, že 
nededí niektoré poručiteľove dieťa, tak 
ako je to aj vo Vašom prípade, nadobúdajú 
jeho dedičský podiel rovnakým dielom 
jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo 
niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich 
potomkovia.
V druhej skupine zákonných dedičov 
nastupujú ako 
dedičia manžel, 
poručiteľovi rodičia 
a ďalej tí, ktorí 
žili s poručiteľom 
najmenej po 
dobu jedného 
roku pred jeho 
smrťou v spoločnej 

domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali 
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní 
výživou na poručiteľa.
V prípade, ak niet manžela a nebude 
dediť ani žiadny z rodičov, nastupuje 
tretia dedičská skupina, do ktorej patria 
poručiteľovi súrodenci a spolužijúce osoby.
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, 
nastupuje štvrtá, posledná dedičská 
skupina, kde dedia rovnakým dielom 
prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden 
z nich, dedia ich deti, teda strýkovia a tety 
poručiteľa.
Tak ako sme uviedli v prvej skupine 
zákonných dedičov, tak aj vo Vašom 
prípade, nadobudnú dedičský podiel po 
poručiteľovom dieťati (Vašom synovi) jeho 
deti (Vaši vnuci), ktorý sa medzi nich rozdelí 
rovnakým dielom.
Čo sa týka Vašej povinnosti ako babky niečo 
vyplácať, resp. v závete zanechať deťom 
Vášho nebohého syna, tak to je na Vašej 
slobodnej vôli, avšak len vtedy, ak spíšete 
závet. V prípade, že závet spísaný nebude, 
nastane dedenie zo zákona, kedy budú 
podľa prvej dedičskej skupiny dediť Vaše 
deti a deti Vášho nebohého syna.
Podrobnejšie informácie k Vašej otázke 
by bolo možné poskytnúť len na základe 
oboznámenia sa s obsahom dedičského 
rozhodnutia, na ktoré sa v otázke 
odvolávate.

Inštitút dedenia jasne definuje 
povinnosti, ale aj okruh dedičov

§ § § ... 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

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
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obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

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

Začína jarné 
obdobie, čas 
upratovania 
v bytoch 
a domoch 
a mnohí 
opravujeme aj 
rekonštruujeme 
svoje obydlia, 
renovujeme 
kúpeľne, takže 
je tu na mieste 
otázka pre p. 
Eriku Kocúrovú 

z kúpeľňového štúdia SAMTEK 
v Kysuckom Novom Meste, aby nám 
povedala, čo  predajňa –kúpeľňové 
štúdio Samtek aktuálne ponúka pre 
zákazníkov.
Hovorí Erika Kocúrová:
„Radi  Vás privítame v kúpeľňovom 
štúdiu Samtek. Mnohí nás už poznáte 
a tí, ktorí sa k nám ešte len chystáte, 
nás môžete nájsť na Komenského ulici 
v Kysuckom Novom Meste.
Máme prichystaných mnoho jarných 
akcií a zliav. Čakajú na Vás krásne 
novinky z obkladov-dlažieb, sanity, 
batérií, dizajnových zrkadiel i nábytku 
do kúpeľne.
V tomto období sa nakupovať u nás 
určite oplatí. Radi Vám poskytneme 
potrebné a užitočné informácie pri 
zhotovovaní Vašej kúpeľne. Veľmi sa 
nám osvedčila služba pre zákazníka - 
vizualizácia kúpeľní, ktorá významne 
pomôže pri rozhodovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že 
sme sa stali partnermi spoločnosti 
GEBERIT
Geberit je lídrom na európskom trhu 
sanitárnych výrobkov s globálnou 
pôsobnosťou. Funguje ako ucelená 
skupina s veľmi silným lokálnym 
pôsobením vo väčšine krajín Európy 
a poskytuje prvotriednu kvalitu 
v oblasti sanitárnych technológii 

a kúpeľňovej keramiky. Geberit 
ponúka maximálnu spoľahlivosť a 
ekonomickú životaschopnosť, pričom 
majú minimálny vplyv na životné 
prostredie.

Najrozšírenejší produkt poznajú 
zákazníci ako ZÁVESNÝ SYSTÉM 
GEBERIT. Je to konštrukcia s nádržkou 
zamurovaná v stene a na tom 
nainštalované závesné wc.
O systéme odsávania zápachu sme Vás 
informovali v minulom čísle a v tomto 
vydaní  by sme Vám radi predstavili 
jedinečný výrobok  s názvom
Geberit AquaClean Mera –
majstrovské dielo funkčnosti 
a dizajnu:
•	Orientačné svetlo vo viacerých 

farbách.
•	Bezdotykový mechanizmus na 

automatické otváranie a sklápanie 
poklopu.

•	Vyhrievanie WC sedadla.
•	Odsávanie zápachu.
•	Patentovaná technológia 

sprchovania WhirlSpray s nastavením 
intenzity  sprchovacieho prúdu.

•	Jemná dámska sprcha.
•	Teplovzdušný sušič s nastaviteľnou 

teplotou.
•	Keramická misa bez okrajov 

s technológiou splachovania 
TurboFlush.

•	Praktické a veľmi prehľadné, 
intuitívne diaľkové ovládanie.

Nemusíte minúť celý majetok na 
dosiahnutie maximálneho komfortu 
vo svojej kúpeľni. Či už zariaďujete 
úplne novú alebo renovujete 
svoju existujúcu kúpeľňu, toaletu 
s integrovanou sprchou Geberit 
AquaClean je možné skombinovať so 
všetkými montážnymi a splachovacími 
systémami zn. Geberit.
Pracujeme na tom, aby ste si ho 
mohli vyskúšať osobne aj v našom 
kúpeľňovom štúdiu čo najskôr. Určite 
Vás o tom budeme informovať. Je to 
len jeden z mnohých produktov, ktoré 
nám spríjemňujú život od výrobcu 
GEBERIT.
Veríme, že si u nás vyberiete 
práve tú svoju kúpeľňu, v ktorej 
nadobudnete  nový pocit čistoty a 
pohody...“

Veríme, že si u nás vyberiete práve tú svoju kúpeľňu, 
v ktorej nadobudnete  nový pocit čistoty a pohody...
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Aká dôležitá je dentálna hygiena u našich miláčikov... 
Ja mám mačiatka a zajačikov, sestra psíkov... Môžete 
nám postupne ako odborníčka poradiť, ako takáto 
dentohygiena -  má vyzerať, o čo sa musíme my – 
majitelia starať, na čo dozerať, kam ísť...
Dentálna hygiena a starostlivosť o zdravie zubov 
spoločenských zvierat je momentálne aktuálnejšia 
určite viac ako v minulosti. V dnešnej dobe majitelia 
často riešia ochorenia prípadne iné potreby spojené so 
starostlivosťou o zuby svojho zvieratka. Samozrejme veľmi 
tomu napomáha osveta a dentálna starostlivosť u ľudí 
samotných. A čoraz viac sa zaujímajú potom o zdravie 
zubov aj svojich zvierat. 
Do ambulancie vo vysokom percente prichádzajú zvierací 
pacienti práve s dentálnymi problémami a s tým súvisiacimi 
poruchami celkového zdravia. Preto je veľmi podstatná 
už u mladého zvieratka prevencia ochorení a nielen ich 
následná liečba.
Nutné sú aj pravidelné prehliadky ústnej dutiny zvieratka 

nielen majiteľom, 
ale aj veterinárom. 
Už pri prvej 
návšteve nového 
šteniatka/
mačiatka... sa 
v rozhovore 
s majiteľom 
venujeme aj 
starostlivosti 
a následnému 
ošetrovaniu zubov 
prípadne celej 
ústnej dutiny. 
Samozrejme 
podľa druhu 

zvieraťa, plemena a vekovej kategórie sa potom môže 
líšiť následná starostlivosť. Každému pacientovi je potom 
doporučené individuálne opatrenia, prípadne postup 
liečby začínajúceho ochorenia. Zo všeobecných rád o 
dentálnej hygiene môžem spomenúť výber kvalitného 
krmiva adekvátne k veku a stavu zvieraťa. Je dostupných 
mnoho druhov diét práve so zameraním na ochorenia 

parodontu. Ďalej je nutná 
pravidelná prehliadka ústnej 
dutiny. Starostlivý majiteľ 
dokáže veľa ochorení odhaliť 
sám už v skorom štádiu.  
Vplyv na zdravie zubov má 
napr. kvalita hračiek pre psíka, 
prípadne prostredie, v ktorom 
žije. 
Jednou z dôležitých vplyvom 
na dlhé zdravie ústnej dutiny 
má aj ,, skutočná dentálna 
hygiena“- čiže klasické čistenie 
zubnou kefkou s použitím 
psej zubnej pasty. Dostupné 
sú rôzne druhy enzymatických zubných pást, pást s 
obsahom koloidného striebra, dezinfekčné gély, ústne 
vody prípadne žuvacie tyčinky s prísadou enzýmov. Potom 
je už len na disciplíne majiteľa a zvieratka, ako poctivo 
ich budú používať. Tieto prípravky sú zamerané najmä na 
obmedzenie vzniku zubného kameňa a zápachu z papule. 
Samozrejme na úkon čistenia zubov je nutné zvieratko 
čo najskôr naučiť. Najvhodnejšie je vybrať si kombináciu 
dvoch spôsobov dentálnej hygieny ( napr. zubná kefka a 
žuvacie tyčinky). 
Pri akomkoľvej probléme je lepšie navštíviť veterinára, 
ktorý posúdi stav papule a zubov, prípadne navrhne možné 
riešenie pre konkrétneho pacienta.

Aj u našich zvieratiek sa treba starať o ich dentálnu hygienu

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

Možnosti antikoncepcie pre 40- ročnú...

V prípade našej čitateľky, vzhľadom ku veku 40 rokov, 
bezproblémovému menštruačnému cyklu, obave z nežiaducich 
účinkov akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie, a ak je 
samozrejme gynekologický nález v malej panve  v norme,  a 
finančné možnosti jednorázovo stav dovoľujú - prichádza do 
úvahy zváženie aplikácie – zavedenia vnútromaterníčného 
telieska –IUD /”Dana”/, prípadne zváženie sterilizácie  u ženy /
operačnou technikou – cestou laparoskopie alebo hysteroskopie  
- zaistenie blokády oboch vajcovodov/.
Vo Veľkej Británii viac ako 50% párov vo veku 35-44 rokov využíva 
zabezpečenie neotehotnenia sterilizáciou. Samozrejme otáznik sa 
vznáša aj nad možnosťou antikoncepcie u manžela /ak manželský 
pár zavrhne možnosť bariérovej antikoncepcie kondómom/,  
prípadne vykonania i sterilizácie manžela cestou urológa.

Mám dve deti, končím materskú dovolenku a chcela by som nastúpiť do zamestnania. Žijeme aj s manželom 
bežným sexuálnym životom, rozumieme si. Ale on je veľakrát na služobných cestách, ktoré trvajú aj viac dní. 
Potom sa nevieme nabažiť jeden druhého a ja vždy tŕpnem, či opäť nie som tehotná, tieto stresové situácie sa 
pravidelne opakujú...! Neuznávame antikoncepciu, resp. obávame sa jej vplyvu na organizmus..., a poviem otvorene 
– „dávame“ si pozor na plodné dni a uprednostňujeme tzv. prerušovanú súlož. Napriek tomu – môže sa stať. A 
keďže chcem ísť do práce, tak je obava na mieste – preto by som sa chcela opýtať, aké sú tie najšetrnejšie možnosti 
antikoncepcie, ktoré by ste mi doporučil? Mám 40 rokov, manžel takmer 50, som zdravá aj menzes mám pravidelný 
a normálny.

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... 
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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

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


