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JUDr. Ľubomír 
Ježo kandiduje za  

poslanca  Žilinského 
samosprávneho kraja 

v župných voľbách  
4. novembra 2017 pod 

číslom 6., str.3.

Ing. Pavol Šutý 
kandiduje v župných 

voľbách 
4. novembra 2017 pod 
poradovým číslom 22., 

str.8.

Bc. Juraj Šefar, 
nezávislý kandidát na 
poslanca  v Žilinskom 
samosprávnom kraji, 

kandiduje  
pod číslom 20., str.4.

Mgr. Július 
Janek, aj keď 

je víťazom 
riadneho 

výberového 
konania na 

riaditeľa 
Clementisovej 

školy v 
Kysuckom 

Novom Mieste, 
neriaditeľuje, 

str.10.

Kauza, ktorá rezonuje v 
Kysuckom Novom Meste!

Oto Žarnay, 
poslanec NR 
SR hovorí: „Je 
absurdné, aby sa 
najskôr uskutočnilo 
výberové konanie 
a až následne 
sa zisťovalo, či 
zamestnanci školy 
chcú víťaza volieb 
za svojho riaditeľa .“ 
str.11.



inteligentnÝ domov 
pre každÉho
magenta smarthome

ovlÁdajte domÁcnosť mobilom
 Neviete, či ste vytiahli žehličku zo zásuvky?
 Prišli deti zo školy domov?

Služba Magenta SmartHome vám umožní získať aktuálny prehľad o dianí v domácnosti, ovládať na diaľku spotrebiče 
či regulovať teplotu a šetriť energie. To všetko bez nutnosti rekonštrukcie, vŕtania a zložitej inštalácie. Mať inteligentný 
domov je rýchle a jednoduché.
 
Viac info v Telekom Centre MARPIN, Námestie Slobody 2 731, Kysucké Nové Mesto, alebo na telefónnom čísle 
0903 803 050.

 Nezabudli ste zatvoriť okná?
 Chcete ušetriť na kúrení?

UŽ OD 
10,99 € 

MESAČNE
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Funkciu prednostu 
Mestského úradu Kysucké 
Nové Mesto  vykonávam 

od roku 2011. Všímam 
si, že naše mesto sa rok 
čo rok mení k lepšiemu.  
V posledných rokoch sa 
toho veľa urobilo. Ten, 

kto to chce vidieť, ten to 
vidí. Ten, kto je svojim 
myslením a postojom 
negativistický ladený, 
ten to nevidí. Vidí len 

neporiadok. Nehovorím, že 
všetko je v poriadku, vždy sa 
dá veľa vecí robiť inak, zlepšiť 
spôsob práce, využívať nové  
trendy.  Ale urobiť sa dá len 
toľko, koľko máme peňazí. 
Všetko závisí od filozofie, 

ako ich rozdeliť. Nemôžeme 
rozdeliť viac ako máme na 
účte. Ani v domácnosti, vo 

vlastnej rodine, sa nedá 
efektívne hospodáriť, ak 

je nedostatok peňazí. 
Treba vždy vyhodnotiť, 

čo sa dá kvalifikovať 
ako prednostnejšie, 

teda bezpodmienečne 
potrebné a čo môže ešte 

počkať. Balík peňazí je 
len jeden. Momentálne 
najdôležitejšou témou 

v meste, ale i celého okresu 
Kysucké Nové Mesto, je 
otázka začatia budovania 

diaľničného úseku z Brodna 
do Kysuckého Nového 
Mesta s privádzačom 
do priemyselnej zóny 
v Kysuckom Novom 

Meste. Keďže všetci vieme, 
že Národná diaľničná 

spoločnosť tento úsek len 
tak rýchlo  stavať nebude 

z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov 
a aj z dôvodu, že vlastne 

ešte nemá   potrebnú 
dokumentáciu.  Čo 
sa ale môže začať 

stavať v predstihu, je 
budovanie privádzača 
do priemyselnej zóny 

nášho mesta. Ten by sa 
mohol začať stavať ihneď 

a jeho dokončenie by veľmi 

prispelo k skvalitneniu 
života všetkých obyvateľov 
Kysuckého Nového Mesta, 

ako aj okolitých obcí. 
Dennodenne dochádza do 
najväčšieho priemyselného 

podniku Kysúc Schaeffler 
Kysuce  (bývalý názov 
INA Kysuce)  cca 5 000 

zamestnancov, časť z nich 
cestuje do práce autobusmi,  

ale väčšina dochádza do 
práce osobnými motorovými  

vozidlami  stredom mesta. 
V termíne striedania 

pracovných zmien je táto 
trasa preplnená (upchatá) 

a v tomto čase sa ťažko 
dostáva motorovým 

vozidlom z jednej časti 

mesta do tej druhej. Dá sa 
povedať, akoby bolo v tomto 
čase naše mesto preseknuté 

(prekrojené) na dve časti. 
A to nepočítam kamiónovú 
dopravu, keďže každý deň 

priváža do firmy materiál 
cca 150 kamiónov. Vláda SR 

napomáhala s výstavbou  
podobných  veľkých závodov 

ako napr. Kia Motors za 
obcou Teplička, alebo 

PSA Peugeot - Citroen pri 
Trnave, vtedy sa do týchto 
závodov vybudovali nové 
príjazdové komunikácie, 
aby neboli obmedzovaní 

občania týchto miest, alebo 
obcí.  U nás sa ale nič také 
nestalo a celá doprava od 

samého počiatku funguje 
po starých komunikáciách 
mesta. Bez tlaku verejnosti 

na vládu SR a Národnú 
diaľničnú spoločnosť sa toto 
nepodarí vyriešiť. Významnú 
pozíciu v tomto tlaku môžu 

mať i poslanci Žilinského 
samosprávneho kraja, 

zvolení za okres Kysucké 
Nové Mesto. Preto sa aj ja 
uchádzam o zvolenie za 
župného poslanca ŽSK, 

lebo mi veľmi záleží, aby 
sa tento problém začal 

konečne riešiť.  Samozrejme, 
mám aj iné priority,  napr. 
rozbehnutie prípravných 

prác na výstavbe  cyklotrasy, 
ktorá bude prechádzať 

našim mestom. Zúčastnil 
som sa  aj prvých rokovaní, 

ktoré sa uskutočnili na pôde 
Žilinského samosprávneho 

kraja a na ktorých sa 
stanovili úlohy pre všetkých, 

ktorých sa budovanie 
tejto cyklotrasy týka. Čo 
sa týka stredných škôl, 

dislokovaných v našom 
meste  (Gymnázium, Stredná 
spojená škola na Nábrežnej 

ul. a Stredné odborné 
učilište na Športovej ul.), 
ktorých zriaďovateľom 

je ŽSK a  Odborného 
učilišťa na Murgašovej ul.  
v kompetencií Okresného 
úradu Žilina, bude mojou 
úlohou, aby počas celého 

volebného obdobia 
neboli znižované počty 
tried v týchto školách. 

Nechcem sľubovať veci, 
ktoré sám nemôžem 

ovplyvniť, čo ale môžem 
sľúbiť, je to, že budem 

vo všetkých oblastiach, 
ktoré sú v kompetencií 

ŽSK, bojovať za oprávnené 
záujmy občanov Kysuckého 

Nového Mesta a celého 
okresu Kysucké Nové Mesto 

a spolupracovať s tými 
poslancami, ktorí budú mať 

rovnaký cieľ. 
Ďakujem za Vašu dôveru!

Téma dňa: „Vybudovanie diaľničného privádzača v predstihu“,  
hovorí prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír Ježo, 

ktorý kandiduje za  poslanca  Žilinského samosprávneho kraja v župných 
voľbách 4. novembra 2017. 

JUDr. Ľubomír JEŽO  kandiduje pod poradovým číslom 6.
Objednávateľ: JUDr. Ľubomír Ježo, Štefánikova štvrť 2796/9A, Kysucké Nové Mesto, Zhotoviteľ: Vydavateľstvo Helena, Šaľa, IČO: 34644237
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Bc. Juraj Šefar, nezávislý 
kandidát na poslanca  

v Žilinskom
 sam

osprávnom
 

kraji kandiduje pod číslom
 

 

   

 Prečo kandidujem
?

 
        Som

 K
ysučan, m

ám
 33 rokov,  a už niekoľko rokov som

 aktívny 
v spoločenskom

 živote nášho regiónu. Za toto obdobie som
 sa podrobne 

zoznám
il s problém

am
i a potrebam

i našich dolných K
ysúc. Žijem

 tu od 
narodenia  a chcem

 tu žiť i naď
alej. N

ie je m
i jedno, ako náš kraj vyzerá a 

akým
 sm

erom
 sa uberá. A

j preto m
ám

 veľakrát iný názor na riešenia a 
priority, ktoré sa na K

ysuciach a v našom
 Žilinskom

 kraji realizovali, či 
realizujú.  
    N

echcem
, aby D

olné K
ysuce boli zanedbávané štátom

, či krajským
i 

politikm
i. C

hcem
, aby naše K

ysuce m
ali dom

a celé rodiny, aby otcovia, alebo 
 m

am
ičky nechodili za prácou do „sveta“, a aby sa  m

ladí nechceli sťahovať 
do B

ratislavy, či do zahraničia, lebo tu je to „o ničom
“.  

    Preto som
 sa rozhodol vstúpiť aktívne do regionálnej politiky a ovplyvniť 

tak rozhodovanie o tom
, kam

 v kraji peniaze zo „Žiliny“ pôjdu. A
j naše 

dolnokysucké m
esto a dediny , aj tie m

enšie, si zaslúžia investície, ktoré 
zlepšia život všetkým

 ľuď
om

, alebo aspoň väčšine.  
    M

yslím
, že je nevyhnutné, aby sa v riadení nášho kraja presadzovali ľudia 

s praktickým
i schopnosťam

i a skúsenosťam
i, ktorí sú nezávislí od straníckych 

kšeftov.  A
 V

y občania, o tom
 m

ôžete rozhodnúť!  
    Tí, ktorí m

a poznajú, vedia, že veci nerobím
 pre osobný osoh, ale preto, 

aby som
 niečo vo svojom

 okolí zlepšil pre život všetkých „bežných ľudí“.  

Ď
akujem

 za V
ašu dôveru.                  

                                                                                  Ju
raj Šefar

 

         M
oje priority :  

1. 
V záujm

e skvalitnenia zdravotníckych služieb – potrebujem
e lekárov špecialistov v našom

 
okrese a tiež viac v nem

ocnici v Čadci – aby nebolo nočnou m
orou dostať sa k na odborné 

vyšetrenie. Jednoznačne sa m
usí zvýšiť počet lekárov v regióne ! Ako je m

ožné, že pre nových 
lekárov je ekonom

icky výhodnejšie otvárať am
bulancie v súkrom

ných priestoroch ako 
v budove polikliniky v KN

M
, patriacej VÚ

C – žeby bola v pláne na predaj  ? 

2. 
 V záujm

e spríjem
nenia dôchodku budem

 podporovať aktivity pre aktívnych dôchodcov. A 
budem

 plne podporovať všetky m
ožnosti výstavby zariadení pre seniorov, či už denných, 

alebo pobytových. V našom
 okrese je ich žalostne m

álo. 
 

3. 
Cesty – diaľnica ‐ výsm

ech Kysučanom
! Investície m

usia teda ísť zatiaľ aspoň do vylepšenia 
a rozšírenia terajších kom

unikácií –niekde je potrebné a m
ožné vytvoriť 3 pruhy, a nie sa 

chváliť tým
, že sa zalátali diery na cestách – to je predsa povinnosť štátu a nie rozvoj ! Ú

lohou 
sam

osprávneho kraja je obyvateľom
 a súkrom

ném
u sektoru vo vytváraní pracovných m

iest 
pom

áhať. N
apríklad tým

, že sa bude príkladne starať o kvalitu ciest druhej a tretej triedy.    
Cyklistické trasy začínajú a končia len v „určitých obciach“, a čo naše dolné Kysuce ?  
 (N

apr. trasa Krásno nad Kysucou –Kysucké N
ové M

esto‐ Žilina)? 

4. 
Rozhodne nedovolím

 zrušiť žiadnu strednú školu v okrese Kysucké N
ové M

esto – 
racionalizácia školstva sa dá robiť aj ináč ! Aby všetky dolnokysucké  deti dochádzali za 
vzdelaním

 do Žiliny?! Z aktivít súvisiacich s našim
 m

estom
 je to napr. dokončenie  G

ym
názia – 

jeho plnohodnotné dobudovanie (telocvičňa, areál...) 
 

5. 
V záujm

e otvorenosti a transparentnosti  budem
 cez sociálnu sieť  inform

ovať občanov, napr. 
aj o euro‐fondových výzvach a procesoch verejného obstarávania, ale aj o zám

eroch a  
o plnení, či neplnení volebného program

u VÚ
C. 

 
6. 

Podporovať cestovný ruch v našom
 regióne, tiež spoluprácu s partnerským

i regiónm
i 

v susedných štátoch. V m
este Kysucké N

ové M
esto podpora športu aj prispením

 
z prostriedkov VÚ

C ( nová športová hala, vonkajšie hokejbalové ihrisko,...)! 
 

7. 
N
a zníženie rizika záplav riek a potokov  prehlbovanie korýt riek a potokov, súčasne 

spevnenie a zvýšenie protipovodňových hrádzí, m
ožno skoordinovať aj s budovaním

 
cyklotrás. 
 

8. 
Chcem

 presadiť, aby pri verejných obstarávaniach, financovaných peniazm
i z rozpočtu 

Slovenskej republiky, alebo z fondov Európskej únie,  už predtým
 bola vykonaná predbežná 

kalkulácia skutočných  nákladov na zhotovenie diela. Aby sa reálne m
ohlo posúdiť, či súťažiaci 

záujem
covia nenavrhujú prehnané finančné požiadavky na zhotovenie diela. 
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7. 
N
a zníženie rizika záplav riek a potokov  prehlbovanie korýt riek a potokov, súčasne 

spevnenie a zvýšenie protipovodňových hrádzí, m
ožno skoordinovať aj s budovaním

 
cyklotrás. 
 

8. 
Chcem

 presadiť, aby pri verejných obstarávaniach, financovaných peniazm
i z rozpočtu 

Slovenskej republiky, alebo z fondov Európskej únie,  už predtým
 bola vykonaná predbežná 

kalkulácia skutočných  nákladov na zhotovenie diela. Aby sa reálne m
ohlo posúdiť, či súťažiaci 

záujem
covia nenavrhujú prehnané finančné požiadavky na zhotovenie diela. 
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Nová kniha o Dolných Kysuciach sa čoskoro narodí

Koncom roka 2017 by 
sa mala dostať do tlače 
kniha o Dolných Kysuciach 
v kontexte niekoľkých tém. 
Hlavnú – nosnú líniu by mali 
tvoriť články o dobrovoľných 
hasičských zboroch v okrese 
Kysucké Nové Mesto, alebo, 
ak hovoríme o regióne, tak 
na Dolných Kysuciach. Do 
rúk sa nám v redakcii dostali 
zápisky – spomienky Ľudovíta 
Hocha, už legendy hasičov 
na Kysuciach, ktorý desiatky 
rokov zaznamenával všetko, čo 
sa udialo v Kysuckom Novom 
Meste, na okolí a aj v ďalšom 
regióne. My sme vybrali najmä  
tie spomienky a fotografie, 
ktoré sa týkajú Dolných Kysúc. 
Nebolo, resp. nie je ľahké vydať 
takúto publikáciu, keďže sme 
nedostali žiadny grand ani 
podporu zo štátu, či z iných 
štátnych inštitúcií. Škoda! Na 
blbosti sa u nás v štáte vyhádže 
ročne kopu peňazí a na dobré 
veci sa musia občania veľakrát 
poskladať. Nebolo tomu inak 
ani v tomto prípade. Keď 
sa na našu redakciu obrátil 
Ľudovít Hoch s tým, že či mu 
nevieme pomôcť vydať knihu, 
tak som nevedela odpovedať, 
pretože naša vydavateľská 
a žurnalistická činnosť je 
orientovaná inak. Keď som si 
prečítala jeho bohaté zápisky, 
priznám sa, zaujalo ma to. Ale, 
ako to vydať? Ako sa bude 
kniha predávať a bude ju niekto 
kupovať?  Zo skúseností viem, 
že mnoho Kysučanov  na takéto 
niečo peniaze vyhadzovať 
nebude, dnes sa „oxiduje“ len 
s internetom, kniha sa pre 
mnohých stáva prežitkom, 
niečím staromódnym, i keď 
je pravda, že staršie ročníky 
radi siahajú po knihe. Ja 
osobne som však presvedčená, 
že časopis, či kniha, vždy 

ostanú, a teda písané slovo 
v akejkoľvek podobe, ktoré si 
môžem chytiť do ruky, či už 
ako listinu, dokument, brožúru, 
bude mať vždy svoje čaro 
a najmä hodnotu. Zvlášť, ak 
je publikácia pekne graficky 
spracovaná, farebná a v tvrdej 
knižnej väzbe. No..., všelijako 
som zvažovala, premýšľala.  
V zápiskoch vystupuje obrovské 
množstvo ľudí, sú tam desiatky 
fotografií, na ktorých sa uvidí 
veľa ľudí, Kysučanov, mohlo 
by to vyjsť – hovorila som si. 
Zároveň sa mi však nechcelo 
do celej záležitosti pustiť, lebo 
treba otvorene povedať, že 
spracovanie a vydanie knihy 
je dosť finančne náročná 
záležitosť. Náklady sa Vám 
predajom rozhodne nevrátia. 
A zvlášť, ak je téma úzko 
špecializovaná a len pre určitý 
región. Na druhej strane ma 
zase do toho hnala myšlienka, 
že keby si knihu kúpili hasiči 
z regiónu, mali by aj so svojimi 
rodinami u seba doma kus 
peknej histórie o samých sebe. 
Dva roky som naozaj krôčik 
za krôčikom skúšala získať 
tých, ktorí by mohli na knihu 
prispieť. Nakoniec sa musel 
urobiť kompromis... A síce, že 
kniha bude obsahovať aj ďalšie 
informácie o samosprávach 
(obciach) regiónu, ale aj 
o napríklad úspešných ľuďoch 
a firmách z regiónu. Prečo? 
Lebo tieto subjekty „dotvorili“ 
celkom zaujímavý obsah knihy, 
už nebol len jednotvárny, 
jednofarebný – „hasičský“, 
ale zároveň si každá obec 
prispela na svoju prezentáciu. 
Podnikatelia z Dolných Kysúc 
tiež prispeli a predstavili svoje 
spoločnosti, ktoré zamestnávajú 
ľudí na Kysuciach a tak tvoria 
neoddeliteľnú súčasť kysuckého 
života. Kúsok po kúsku sa dávali 
dokopy peniaze, aj obsah knihy, 
až napokon sme sa v redakcii 
Kysuckého Žurnálu fyzicky pustli 
do tvorivej fázy prác na knihe. 
Samozrejme aj naša redakcia 
finančne prispela a najmä, pod 
redakčnou odbornou garanciou 
sa spracúvajú všetky texty, 
korektúry. Fotoateliér Gabriela 
Mušku z Kysuckého Nového 
Mesta nám zabezpečoval 
všetky fotografické práce, 
ktoré boli nutné pri spracovaní 
aktuálnych fotografií z obcí, 

z KNM, aj z firiem Dolných 
Kysúc. Autorsky sa na textoch 
spolupodieľala PhDr. Dušana 
Šinalová, riaditeľka knižnice 
z KNM a mladučká Julka 
Jaššová. Nie..., nie je to moja 
dcéra, je to šikovné mladé 
žieňa, dvojnásobná mamina 
z Kysuckého Nového Mesta, 
ktorá sa veľmi aktívne „chytila“ 
spolupráce s našou redakciou, 
aj na tvorbe tejto knihy 
a zhodou okolností je, že máme 
rovnaké priezviská. Takže nás 
ľudia spájajú. V súčasnosti na 
knihe realizačný tím finišuje. 
Informácií je veľmi veľa, aj fotiek. 
Čitateľ bude mať ozaj čo čítať, 
čo pozerať. Čo zvlášť oceňujem, 
veľmi pozitívne sa ku vydaniu 
publikácie postavili samotní 
starostovia obcí z Dolných 
Kysúc. 
Napríklad Vladimír Káčerík 
z Horného Vadičova povedal:

 „Je dobré, keď 
si  zazname-
návame 
o našom živote 
históriu, veď sa 
udeje ozaj veľa 
udalostí, ktoré 
častokrát 
prejdeme bez 

povšimnutia. A na dobré sa 
rýchlo zabúda... Píšme 
a archivujme, nech aj ďalšie 
generácie vedia o svojich 
predkoch“. Ing. Zuzana 
Jancová, starostka z Nesluše 
hovorí: 

„Je úplne 
normálne, že 
ja za obec 
vždy 
podporím 
aj s našimi 
ľuďmi 
zaujímavú 

knihu o našom regióne. Zvlášť, 
ak sa tam nájde aj kúsok miesta 
pre prezentáciu života našej 
obce.“ Starosta Snežnice 
MVDr. Milan Hlavatý, 

 keď som ho 
navštívila, či 
má záujem 
svoju obec 
prezentovať 
spolu 
s hasičmi 
v knihe, 
povedal: 

„Nie je o čom rozmýšľať. Veď 
kniha, to je niečo, čo má 

hodnotu. Kniha o nás, našom 
živote, živote našich 
spoluobčanov – je jedna pekná 
spomienka aj pre ďalšie 
generácie. Som rád, že sa ju 
niekto podujal spracovať.“ 
Starostka Dolného Vadičova 
Mirka Ondreášová 

 od začiatku 
veľmi 
pozitívne 
knihu 
podporovala. 
Ona vlastne 
aj od začiatku 
svojho 
pôsobenia vo 

funkcii 
starostky využíva veľakrát 
možnosť prezentácie svojej 
obce v Kysuckom Žurnále, aby 
sa o jej malej dedinke hovorilo 
aj v iných častiach regiónu 
Dolných Kysúc. Na margo knihy 
povedala: „Je zaujímavé, že túto 
knihu robí Vaša redakcia, ktorá 
na Kysuciach viac menej 
hosťuje, lebo jej sídlo je na juhu 
Slovenska. Možno by viac malo 
aj nám ostatným tu na Dolných 
Kysuciach záležať na propagácii 
nášho života a na tvorbe kníh 
o nás.“  O chvíľku budú práce na 
knihe končiť a bude 
jasná konečná forma, aj grafika 
a obsah knihy bude uzavretý. Už 
len vytlačiť! Určite - Vás 
čitateľov, budeme neskôr 
informovať o jej obsahu, aj 
v Kysuckom Žurnále niektoré 
zaujímavé články zverejníme. 
Záujemcovia o túto knihu si ju 
budú môcť kúpiť za prijateľnú 
„ľudovú“ cenu u vybraných 
predajcov, o čom vás budeme 
informovať. Publikácia 
o Dolných Kysuciach vychádza 
pri príležitosti 10. výročia 
založenia KYSUCKÉHO 
ŽURNÁLU a bude aj slávnostne 
„pokrstená“ za prítomnosti 
predstaviteľov obcí regiónu, 
KNM, osobností DHZ z regiónu 
a vybraných spoločností, ako 
aj uznávaných osobností 
dolnokysuckého regiónu, na 
slávnostnej recepcii. Aj o tomto 
všetkom náš Kysucký Žurnál 
prinesie informácie.

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - 
šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail:  
kysuckyzurnal@gmail.com
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Spoločnosť Cassien, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Predstavujeme Vám 2 výzvy určené pre výrobný súkromný sektor.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie 
v podnikoch, ktoré sú zamerané na priemyselnú výrobu.
Oprávnení žiadatelia: 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) 
a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.: 
1. osoby zapísané v obchodnom registri, 
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia6 , pričom takýto predmet podnikania majú 
uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.
Oprávnený žiadateľ podniká v týchto oblastiach: 

- Výroba potravín
- Výroba nápojov
- Výroba tabakových výrobkov
- Výroba textilu
- Výroba odevov
- Výroba kože a kožených výrobkov
- Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
- Výroba papiera a papierových výrobkov
- Tlač a reprodukcia záznamových médií
- Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
- Výroba chemikálií a chemických produktov
- Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
- Výroba výrobkov z gumy a plastu
- Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
- Výroba a spracovanie kovov
- Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
- Výroba počítačových elektronických a optických výrobkov
- Výroba elektrických zariadení
- Výroba strojov a zariadení i n.
- Výroba motorových vozidiel návesov a prívesov
- Výroba ostatných dopravných prostriedkov
- Výroba nábytku
- Iná výroba
- Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

Oprávnené aktivity: 
1. Vypracovanie energetického auditu
2. Realizácia opatrení, ktoré vychádzajú z energetického auditu: 

a) rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu5 a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich 
energetickej náročnosti čo v praxi znamená: 
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, 
- rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
- rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.

b) rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia 
emisií skleníkových plynov. Pod uvedené opatrenie patria najmä nasledovné zariadenia: 
- zariadenia na využitie obnoviteľných zdrojov energie (okrem bioplynu a biometánu),
- zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

c) rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
d) zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, 

v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť 
realizované iba v kombinácii s inými opatreniami),

e) výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií,
f) modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na 

zníženie spotreby elektriny v podniku,
g) iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

Maximálna a minimálna výška príspevku: 

Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 EUR. 
Maximálna výška žiadaného príspevku je 200 000 EUR.
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Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu 
Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch.

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného 
produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu (umiestnenia 
technológie a výroby) a nie sídlo žiadateľa. 

Oprávnení žiadatelia: 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.: 
a) osoby zapísané v obchodnom registri; 
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Oprávnené aktivity: 
1. nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri

a)  tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.
b) založení novej prevádzkarne
c) diverzifikácii výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, 
d) zásadnej zmene celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Oprávnené oblasti podnikania: 
- Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
- Výroba chemikálií a chemických produktov
- Výroba elektrických zariadení 
- Výroba strojov a zariadení 
- Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
- Výroba ostatných dopravných prostriedkov  
- Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
- Reprodukcia záznamových médií
- Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 
- Výroba výrobkov z gumy a plastu 
- Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 
- Výroba a spracovanie kovov 
- Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení  
- Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 
- Výroba potravín
- Výroba nápojov 
- Výroba textilu 
- Výroba odevov
- Výroba kože a kožených výrobkov 
- Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
- Výroba papiera a papierových výrobkov 
- Tlač a reprodukcia záznamových médií  
- Výroba nábytku 
- Iná výroba 

Minimálna a maximálna výška príspevku: 
Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR. 
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR.

Bližšie informácie o výzvach získate prostredníctvom mailu, telefonicky alebo osobne.  
Tu sú naše kontaktné údaje: 
Office: Revolučná 25, 010 01  Žilina (oproti Daňovému úradu a Okresnému úradu)
Tel.č. +421 907 700 599
Mail: mihaldova@cassien.sk, svanova@cassien.sk 
Aktuálne informácie o vyhlásených výzvach sprístupňujeme a šírime cez FB: Eurofondy pre Slovensko. 

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



Ing. Pavol Šutý z Kysuckého Lieskovca, ktorý kandiduje  
za poslanca do Žilinskej župy, hovorí:  

„Darebáctva ma nenechávajú ľahostajným.“
S kandidátom na poslanca 
Žilinského samosprávneho 
kraja za okres Kysucké Nové 
Mesto - Ing. Pavlom Šutým sa 
rozprávame o živote...
o Tá odvaha, čo ukazujete 
na plagáte (vpravo), asi patrí 
k tej plti...
- Išli sme urobiť plavbu 
rozvodnenou riekou Kysuca, 
čo od doby pltníkov ešte 
nikto neskúsil. Z kmeňov 
dreva sme si jeden deň urobili 
plť, ktorá vážila takmer 10 
ton a s priateľom Stanom 
Mikovčákom sme ozaj mali 
odvahu splaviť sa z Čadce do 
Budatína.
o Máte ďalej na plagáte 
slovíčko skúsenosť...
- Starší človek už nemôže 
mať tú fyzickú zdatnosť, ale 
skúsenosti sú k nezaplateniu. 
To učí sám život. Poznám sa, 
priatelím sa možno so stovkou 
starostov a primátorov. Až 
na pár prípadov sú to múdri, 
obetaví  a akcieschopní ľudia. 
Z obchodných jednaní s nimi 
som sa veľa naučil.
o Podnikáte v stavebníctve. 
Ako sa Vám darí?
- Bola aj doba, keď sa mi 
nedarilo, je to už za nami. 
Myslím, že mám za sebou 
schopný tím pracovníkov 
a odvádzame dobrú robotu. 
Vždy som všetko vyplatil 
a ďakujem všetkým, čo mi 
pomohli. Ešte dnes splácame 
nejaké pozdĺžnosti, ale nie už 
pod hrozbou konkurzu alebo 
exekúcie. Chcem už ísť do 
dôchodku a firmu postupne 
odovzdám mladším v rodine.
o Bolo Vás viackrát vidno aj 
v televízii. Hlavne, keď ste 
poukazovali v minulosti na zlé 
hospodárenie v obci Kysucký 
Lieskovec.
- Nedalo sa nám viacerým 
pozerať, ako v minulosti 
najrozvinutejšia obec regiónu 
smerovala niekde na chvost. 
Tak to aj dopadlo, ale obec pod 
novým vedením sa už postupne 
konsoliduje. Ale prejde ešte veľa 
vody Kysucou, kým sa  s tým 
všetkým obec vyrovná.
o A kaly v Kysuckom 
Lieskovci? Aj tam ste sa tiež 
angažoval...
- Je to jedno ďalšie veľké 

svinstvo v našej obci, založené 
na podvode. Ale to rieši súd.
o Čiže aj v prípade zvolenia za 
poslanca do VÚC chcete na zlé 
veci poukazovať?
- Samozrejme, ako všetci 
normálni ľudia, čo im 
darebáctva nie sú ľahostajné. 
Ale ja som človek, čo hlavne 
rozmýšľa, ako veci pohnúť 
dopredu.
o Čo Vás trápi najviac 
v žilinskom VÚC?
- Prioritou pre mňa je diaľnica, 
jej výstavba sa donekonečna 
odkladá a poslanci z obvodu 
Kysuckého Nového Mesta 

a Čadce musia od prvého 
zasadnutia riešiť situáciu. 
Nebrať sľuby, riešiť to hneď a to 
všetkými spôsobmi. Možno aj 
hladovkou. Cesty sú preplnené, 
kolóny, ohrozované sú životy 
ľudí.
o Iné problémy nie sú?
- Samozrejme, že život občanov 
treba zlepšovať vo všetkých 
oblastiach, na ktoré má VÚC 
dosah. A na ktoré nemá dosah, 
treba poukázať cez poslancov 
parlamentu, ktorí sú zároveň 
poslancami VÚC. 
o Čo si myslíte, keď niekto 
má viac takýchto volebných 
funkcií?
- Je to jeho rozhodnutie, má na 
to právo - byť volený, ale štátny 
plat by malo byť dovolené 
pobrať len jeden krát, teda za 
jednu funkciu, na ktorú bol 

občan zvolený.
o Hovorili ste,  že v minulosti 
ste sa venovali aj športu – 
lyžovaniu...
- Áno, bol som taký turistický 
lyžiar, v Oščadnici som desať 
rokov viedol lyžiarsky oddiel. 
Dodnes som na to hrdý, aj keď 
to stálo veľa financií a času. 
Lyžovali sme celá rodina a na 
zážitky, keď na štarte boli 
desiatky, ba aj stovka malých 
detí, sa nedá zabudnúť. Cez 
našu firmu Lesostav som zriadil 
aj taký malý hokejový klub 
s kamarátmi a na to sa tiež 
dobre spomína. Pretekal som 

už ako veterán 
v biatlone. Nikdy 
som nevyhral, 
ale isto to pre 
moje telo bolo 
prospešné. 
Prajem 
všetkým, čo sa 
obetujú športu, 
pevné zdravie 
a entuziazmus. 
Fandím hlavne 
biatlonu 
a hokeju. Ja 
si už máličko 
zahrám len 
golf s priateľmi. 
Šport je základ 
zdravého života, 
mládež to dnes 
dosť zanedbáva.
o Počula som od 

Vás, že ste chceli byť učiteľom, 
ale vyštudovali ste nakoniec 
lesného inžiniera...?
- V našej rodine bolo a ešte aj je 
veľa učiteľov. Bratranec Janko 
Pagáč bol úspešný riaditeľ  ZŠ 
v Ochodnici. Učiteľstvo mám 
isto v krvi aj ja, chodil som viac 
rokov prednášať problematiku 
lesných ciest na Technickej 
univerzite vo Zvolene. Chodím 
aj k študentom na Lesnícku 
strednú školu do Liptovského 
Hrádku, kde prednášam 
o lesníckych stavbách 
a zúčastňujem s aj s Michalom 
Kravčíkom – významným  
vodohospodárom, množstva 
konferencií o vode. 
o Áno, veď Vy ste robili aj 
v tom projekte prehrádzok za 
Radičovej vlády...
- Moja firma v tomto projekte 
hrala prím  v rámci Slovenska. 

Urobili sme viac ako 5 000 
objektov, ktoré slúžia na 
ochranu pred povodňami 
a zároveň znižujú dôsledky 
sucha. Ale o tomto by som 
vedel napísať knihu. Toľko mám 
zážitkov a skúseností. 
o Čo to vlastne robí Vaša 
firma?
- Stavebné práce. Voľakedy 
sme robili aj plynovody, 
vodovody, čističky, zosuvy, 
záchyty prameňov. Teraz je to 
v rozhodujúcej miere recyklácia 
asfaltov a oprava miestnych 
komunikácií.
o A robíte dačo aj v samotnom 
lesníctve? 
- Áno, už dvadsať rokov patrím 
medzi ľudí, aktivistov, ktorí 
bojujú proti rozmnožovaniu 
lykožrúta, ale to je tiež na 
knižku. Som členom výboru 
Združenia vlastníkov lesov 
v Kysuckom  Lieskovci. Aj keď 
na nás píšu anonymy hlupáci 
na internete, našim výsledkom 
je 57%-ný zisk, riadny odvod 
daní štátu a primeraný poriadok 
v lese- lepší ako majú iní. 
o A záľuby, rodina...?
- Veľa ľudí sa ma pýta, ako to 
stíham. Ale keď robíte niečo 
s láskou a nadšením, tak sa to 
dá. Doma hospodárim, mám 
dvadsať oviec, som včelár 
a fandím nadšencom tejto 
záľuby, lebo to sa nerobí kvôli 
peniazom. Som poľovníkom 43 
rokov, mám tam veľa priateľov 
a tiež zážitkov na jednu knižku. 
V minulosti som bol nadšený 
rybár, teraz už len príležitostne. 
Založil som country-bálové 
zábavy na Kysuciach a taktiež 
organizujem poľovnícke plesy. 
No a o dňoch Sv. Huberta 
by mohla byť ďalšia knižka. 
S rodinou žijem v Kysuckom 
Lieskovci, dcéry už bývajú so 
svojimi rodinami V Kysuckom 
Novom Meste a Oščadnici. 
Vytešujem sa z vnukov a vnučky. 
Slovo na záver...
- Nech ľudia prídu voliť, 
ja dávam na pľac odvahu 
a skúsenosť a verím, že voliči si 
majú z čoho vybrať. Za hlasy, 
ktoré dostanem, ďakujem 
a v prípade zvolenia už ako 
dôchodca budem svoj čas 
venovať rozvoju dolných Kysúc.

-r-

objednávateľ: Ing. Pavol Šutý, Kysucký Lieskovec, zhotoviteľ volebného pijár: Regionálne vydavateľstvo – Alena Jaššová, s.r.o., Mojzesovo 56, IČO: 50410512

Ing. Pavol Šutý kandiduje v župných voľbách  
4. novembra 2017 pod poradovým číslom 22.
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Výberové konanie na funkciu riaditeľa na Clementisovej ZŠ v Kysuckom Novom Meste prebehlo podľa regulí,  
ale primátor Hartel využil „právo veta“ a úspešného uchádzača do funkcie nevymenoval. Namiesto toho vyhlásil druhé výberové konanie.

Zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva 
v Kysuckom Novom Meste 
21.septembra bolo veľmi 
búrlivé, spustila sa vášnivá 
diskusia ohľadne volieb na 
riaditeľa Clementisovej ZŠ, 
pretože vznikla doslova 
zamotaná situácia okolo 
celej záležitosti. Naša 
redakcia Kysuckého 
Žurnálu už dlhšie sleduje 
celý problém, ale nechcela 
zbytočne zapĺňať stránky 
časopisu, kým sú nie veci 
doriešené. Nakoľko sa 
však situácia komplikuje 
a veľmi rezonuje v celom 
Kysuckom Novom Meste, 
požiadali sme o rozhovor 
jedného z poslancov 
v Kysuckom Novom Meste 
Mgr. Františka Šeríka, 
ktorý sa tejto téme dosť 
intenzívne venuje. Prečo? – 
to je už otázka pre neho:  
- Áno, tých dôvodov je 
niekoľko. Jednak zastupujem 
voličov v MsZ v KNM, ale 
najmä preto, že téma 
vzdelávania mi je blízka aj 
s ohľadom na moju profesiu. 
Som vyštudovaný učiteľ SJ 
a NJ. V neposlednom rade 
ma ovplyvňuje aj fakt, že 
túto základnú školu som aj 
sám 8 rokov navštevoval, 
teda som tu absolvoval 
povinnú školskú dochádzku. 
Mnohí učitelia, ktorí tu 
pracujú, sú moji priatelia 
či susedia. Takže určite mi 
dianie na tejto škole nie je 

ľahostajné.
o Čo teda vo Vás 
a verejnosti vzbudilo 
taký ohlas? 
- Pokúsim sa najskôr 
v skratke vysvetliť našim 
občanom, ako to vo 
všeobecnosti funguje. 
Kysucké Nové Mesto má 
vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti okrem 
ZUŠ- ky či materských 
škôl aj tri základné 
školy a medzi nimi aj 
spomínanú základnú 
školu na Clementisovej 
ulici. Na čele každej 
z týchto inštitúcií je na 
určitý a zákonom presne 
stanovený čas menovaný 
riaditeľ, kompetentný 

viesť takúto inštitúciu. Je 
menovaný primátorom 
mesta, no jeho vymenovaniu 
vždy predchádza výberové 
konanie, ktoré uskutočňuje 
tzv. školská rada.  Tá 
pozostáva z niekoľkých 
členov, kde majú svoje 
zastúpenie nielen učitelia, 
ale aj nepedagogickí 
pracovníci, rodičia, poslanci, 
Okresný úrad a Štátna 
školská inšpekcia. Práve 
táto rada rozhoduje, 
vyberá a v konečnom 
dôsledku zvolí spomedzi 
uchádzačov jediného 
kandidáta, ktorého potom 
odporučí na vymenovanie 
do funkcie riaditeľa danej 
inštitúcie zriaďovateľovi 
resp. štatutárovi, alebo 
ak chcete, primátorovi 
mesta. Ten spravidla 
kandidáta do funkcie 
vymenuje a novozvolený 
kandidát vykonáva 
funkciu riaditeľa na danej 
škole, resp. inštitúcii. Na 
ZŠ Clementisovej sa tiež 
spočiatku všetko odohrávalo 
podľa takéhoto konceptu. 
Výberové konanie na miesto 
riaditeľa školy bolo vypísané 
mestom Kysucké Nové 
Mesto v mesiaci apríl 2017. 
Do výberového konania sa 
prihlásili traja uchádzači. 
12.júna prebehlo výberové 
konanie, ktoré vyhral učiteľ 
matematiky a telesnej 
výchovy zo ZŠ Clementisova 
Mgr. Július Janek  

(na snímke). 
Primátor mesta Ing. Ján 
Hartel potom využil 
zákonom stanovenú 
30- dňovú lehotu na 
vymenovanie nového 
riaditeľa. Tohto však 
nakoniec nevymenoval, 
pričom využil svoje tzv. 
právo veta. Zákon to 
umožňuje, no osobne som 
presvedčený, že aj v zákone 
je toto veto ukotvené len ako 
prostriedok k upevňovaniu 
moci tých, ktorí si na 
jednotlivé posty či funkcie 
potrebujú dosadzovať 
svojich ľudí. Ostáva mi len 
veriť, že tento prípad to 
nebude.
o Ako odôvodnil primátor 
Ing. Ján Hartel svoje 
rozhodnutie?
- Otázku, ktorú si kladie 
asi každý občan v tejto 
chvíli je, prečo je napriek 
víťazstvu vo výberovom 
konaní riaditeľom niekto 
iný. Tých dôvodov uviedol 
pán primátor niekoľko. 
Prvým bola spokojnosť 
s prácou odchádzajúceho 
riaditeľa p. Ševeca. Osobne 
Vám môžem povedať, že 
v tomto bode s pánom 
primátorom súhlasím. Pán 
Ševec sa ukázal ako človek, 
ktorý je určite schopný viesť 
školu a osobne si ho vážim. 
Ale ani to by nemal byť 
dôvod na nevymenovanie 
demokraticky zvoleného 
kandidáta p. Janeka. 
Navyše si myslím, že takýto 
argument veľmi neobstojí 
najmä preto, nakoľko 

novozvolený kandidát 
nemal ani len možnosť 
ukázať, čo v ňom je. Nebol 
by minimálne rovnako 
alebo viac či menej schopný 
ako jeho menej úspešný 
volebný súper? To sa už teraz 
nemáme možnosť dozvedieť.  
Pán primátor však nevyjadril 
žiadnu osobnú averziu 
voči novozvolenému 
kandidátovi a nezachytil som 
ani akúkoľvek pochybnosť 
o regulárnosti volieb. Preto 
predstavím ďalší dôvod, 
ktorým vraj bola vyjadrená 
nespokojnosť zamestnancov 
školy s takouto voľbou, 
pričom väčšina najmä 
pedagógov nového riaditeľa 
nechce. Aj na poslednom 
MsZ som vyjadril názor, 
že ešte asi nežijeme 
v takej dobe, aby sme ako 
zamestnanci rozhodovali 
o osude nadriadených. Také 
privilégium asi prakticky 
žiadni zamestnanci nemajú. 
A to určite nebudem 
hovoriť o neporovnateľnom 
súkromnom sektore. 
o A čo sa dialo ďalej? 
- Dňa 16. júna 2017 
primátor mesta navštívil 
osobne školu. Vtedy sa už 
začal tento prípad aj širšie 
medializovať. Jej cieľom bolo 
vykonať prieskum medzi 
zamestnancami školy o tom, 
koho by chceli za riaditeľa. 
A aj tu sa dostávame do 
istého názorového konfliktu, 
nakoľko podľa názoru 
odporcov tohto kroku 
primátor presiahol svoju 
právomoc. 
o Ako? 
- No minimálne tak, že 
určite nebola uvedená taká 
podmienka vo vypísanom 
výberovom konaní, kde by 
mal kandidát na riaditeľa 
absolvovať ešte nejaké 
„dodatočné voľby“. To určite 
nie. A  navyše bol tento 
výber označený primátorom 
ako užší výber školskej rady, 
čo nie je pravda.  Úspešný 
kandidát bol len jeden 
a tým bol Július Janek, na 
čo som aj na MsZ upozornil. 
A chcem opäť pripomenúť, 
že výberové konanie a jeho 
platnosť, či ak chcete súlad 
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so zákonom, potvrdili všetci 
zainteresovaní. Rada školy 
vybrala, podľa väčšinového 
názoru jej členov 
najlepšieho kandidáta, o 
čom informovala primátora 
mesta. Na záver vo svojom 
vyjadrení k Rade školy sa 
pán primátor opäť rozhodol 
pochváliť prácu bývalého 
riaditeľa a oznámil, že vyhlási 
druhé výberové konanie.
o Druhé výberové konanie 
už bolo zrealizované?
- Áno, už bolo.
o A s akým výsledkom?  
- Tentokrát bol vo 
výberovom konaní 
úspešnejší bývalý riaditeľ 
pán Mgr. Igor Ševec. 
V súčasnosti už aj vykonáva 
túto funkciu, keďže bol 
vymenovaný prakticky 
ihneď po voľbe v Rade školy. 
To, čo však považujem 
za dôležité a čo chcem 
našim spoluobčanom 
dať do pozornosti, je ešte 
jeden dôležitý fakt, ktorý 
podľa môjho názoru 
veľmi zásadne ovplyvnil 
výsledok voľby v druhom 
kole. Druhá voľba už totiž 
neprebehla v pôvodnom 
zložení členov školskej rady. 
Bolo by predsa nelogické, 
aby tí istí členovia zrazu 
volili inak. Medzi týmito 
voľbami došlo k výmene 
členov školskej rady, ktorí 
zastupovali učiteľov. Inak 
povedané, školská rada 
bola už tvorená novými 
ľuďmi. O tom, či odvolávanie 
starých členov prebehlo 
v súlade so zákonom, boli 
už vedené dlhé debaty 
a názory sa rôznia. Osobne 
v takejto výmene členov 
vidím zásadný problém, 
ale nechcem brať právo 
kompetentným v tejto veci 
rozhodnúť. 
o Hovoríte, že je tu veľa 
rozporuplných názorov. 
Oslovili ste v súvislosti 
s touto povedzme kauzou 
aj nejaké orgány?
- Osobne som nikoho 
neoslovoval, ale v súčasnosti 
sa už o daný problém začali 
zaujímať aj iné inštitúcie, 
či poslanci NR SR. Mám 
vedomosť, že situáciu už 

rieši aj prokuratúra, na ktorej 
stanovisko všetci netrpezlivo 
čakáme. Okrem iného sme 
aj ako skupina poslancov 
za Občiansku iniciatívu 
v spolupráci s občanmi 
mesta podali na mestskom 
zastupiteľstve návrh, aby 
túto situáciu preverila aj 
kontrolórka mesta. Termín 
bol stanovený na september, 
lenže podklady týkajúce sa 
tejto veci má momentálne 
v rukách prokuratúra. 
Preto z objektívnych 
príčin nemohla ešte 
kontrolórka túto kontrolu 
vykonať. Na poslednom, 
teda septembrovom 
zastupiteľstve, sa objavil aj 
návrh zo strany mesta, túto 
kontrolu zastaviť, no poslanci 
ho zamietli. Na stanovisko 
kontrolórky si taktiež so 
záujmom počkám.
o Na záver mi povedzte, 
čo očakávate od týchto 
kontrol, resp. aký 
predpokladáte výsledok 
celej tejto situácie?
- V prvom rade mi je veľmi 
ľúto, že sa vôbec musí 
niečo takéto rozoberať. 
Osobne si myslím, že táto 
situácia neprospieva vôbec 
nikomu. A už vôbec nie tým 
najdôležitejším. Tým myslím 
deti a rodičov a samozrejme 
ma mrzí nepohoda a napätie 
v radoch učiteľského zboru, 
ktoré určite komplikujú 
život a prácu samotným 
zamestnancom školy. 
Osobne ma mrzí, že pán 
primátor takto postupoval. 
Je to pre mňa dosť 
nepochopiteľné, ale prečo 
tak konal, vie už asi iba on. 
V neposlednom rade ma 
neteší medializácia nášho 
mesta v súvislosti s takýmito 
prípadmi. A priznám 
sa, že na poslednom 
zastupiteľstve, pri návšteve 
pána poslanca NR SR 
Žarnaya som sa cítil veľmi, 
povedzme, nekomfortne. 
Musím priznať, že som sa 
až hanbil za vystúpenia 
niektorých jednotlivcov. 
A čo očakávam? Nuž, to 
bude závisieť od toho, ako 
budú rozhodovať jednotlivé 
orgány. Ale minimálne 

dúfam, že ak v budúcnosti 
by chcel nejaký primátor 
otvárať Pandorinu skrinku 
s názvom veto, nech vie, že 
sú tu už aj ľudia, na ktorých 
tvrdý odpor narazí. 
o Jedným z nich je aj 
Oto Žarnay (na snímke), 
ktorý na spomínanom 
zastupiteľstve v Kysuckom 
Novom Meste vystúpil a 
vyjadril na celý prípad svoj 
názor, v ktorom upozornil 
na možné porušenie 
zákona pri riešení tohto 
problému. O vyjadrenie 
sme preto požiadali 
aj  jeho. On redakcii 
k vzniknutej situácii 
poskytol svoje stanovisko 
ako poslanec NR SR: 

- Ako poslanec NR SR sa 
dlhodobo zasadzujem o 
zrušenie práva veta 
zriaďovateľa pri voľbe 
riaditeľa školy, ktoré sa aj v 
tomto kysuckom prípade 
ukázalo ako diskriminačné 
voči víťazovi volieb. Ukázalo 
sa, že tento nezmyselný 
legislatívny zásah do 
právomocí Rady školy je v 
rozpore s demokratickými 
princípmi, na ktorých by 
mala byť budovaná školská 
samospráva. Prípad z 
Kysuckého Nového Mesta je 
precedensom na Slovensku 
v tom, že nový víťaz volieb 
nebol vymenovaný do 
funkcie za veľmi 
neštandardných okolností. 
Uskutočnenie ankety medzi 
pracovníkmi školy o tom, 

koho chcú za riaditeľa až po 
regulérnych voľbách, 
odvolanie zástupcov 
pedagogických zástupcov z 
Rady školy pred 2. kolom 
volieb, spochybňovanie 
morálnych vlastností a 
odbornej spôsobilosti víťaza 
volieb Júliusa Janeka, 
odvolávanie sa na 
dovtedajšie úspechy školy 
pod vedením dovtedajšieho 
riaditeľa, sú podľa môjho 
názoru diskriminačné. Je 
absurdné, aby sa najskôr 
uskutočnilo výberové 
konanie a až následne sa 
zisťovalo, či zamestnanci 
školy chcú víťaza volieb za 
svojho riaditeľa. Nielenže je 
to zásah do činnosti orgánu 
školskej samosprávy, ale aj 
spochybnenie zmyslu 
výberových konaní ako 
takých. Navodzuje sa tým 
stav, že nikto, kto sa bude 
uchádzať o riaditeľskú 
funkciu z prostredia mimo 
školy, nebude musieť byť 
akceptovaný, lebo bude 
stačiť, že o ňom rozhodnú v 
nejakej tajnej ankete 
zamestnanci školy (po jeho 
demokratickom víťazstve vo 
voľbách)! Pán Janek má plné 
právo domáhať sa svojich 
práv na všetkých štátnych 
inštitúciách, ktoré sú 
kompetentné posúdiť, či 
jeho práva boli, alebo neboli 
porušené. Aj keď pri 
súčasnom nastavení zákona 
bude ťažké preukázať, že 
primátor mesta nezdôvodnil 
využitie práva veta dôkladne 
(zákon nekonkretizuje, pre 
aké dôvody nemusí 
vymenovať riaditeľa školy), 
udalosti, ktoré sprevádzali 
priebeh tejto kauzy 
naznačujú, že išlo o 
jednoznačné porušenie jeho 
ľudských práv a 
diskrimináciu jeho osoby ako 
víťaza volieb. Dosiahnutie 
spravodlivosti na Slovensku 
je veľmi ťažké, často 
nemožné. Preto bude 
dôležité počkať na závery 
prokuratúry,  ako aj 
stanovisko Slovenského 
národného strediska pre 
ľudské práva. O ďalších 
možnostiach domáhania sa 

pokračovanie na str.12.
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svojich práv sa pán Janek 
bude musieť poradiť so 
svojím právnikom. Pre 
celkový objektívny obraz je 
dôležité, aby sa okolnosti 
tohto prípadu riadne 
prešetrili.
o Zaujímalo nás aj to, 
ako prežíva celú situáciu 
dotknutý učiteľ Mgr. Július 
Janek. 
„Vzniknutá situácia má 
veľmi nepriaznivý vplyv 
na môj osobný aj rodinný 
život, a to najmä vplyvom 
nepravdivých a urážajúcich 
informácií, ktoré sa o mne 
začali po voľbách za riaditeľa 
šíriť. Moja reputácia týmto 
prípadom veľmi utrpela“, 
hovorí Mgr. Július Janek.
o Na druhú otázku, ako 

si teda vysvetľuje, že 
ho primátor do funkcie 
nevymenoval, odpovedal 
takto:
- Vplyvom už spomínaných 
informácii sa umelo vytvorila 
okolo mojej osoby po 
voľbách atmosféra, ktorá 
ovplyvnila rozhodovanie 
primátora. Konečne mám 
priestor vysvetliť niečo 
z mojej koncepcie a tak 
ubezpečím kolegov, ale 
aj širšiu verejnosť, ktorá 
dostávala zmätočné 
informácie, že nie je pravda, 
že budem rušiť projekty 
rozbehnuté ešte v minulosti. 
Že rovnako nie je pravda, 
že budem rušiť športové 
triedy. Naopak, sľúbil som, 
že skvalitním a rozšírim 
fungovanie týchto tried. 

Rovnako musím dementovať 
pripravované prepúšťanie, 
či chystané organizačné 
zmeny vo vedení školy. 
Naopak, tešil som sa na 
spoluprácu s kolegami, 
ktorých dobre poznám a 
veril som, že mi práve oni 
pomôžu zorientovať sa 
v problematike riadenia 
našej školy a pomôžu mi 
preklenúť ťažké začiatky 
na pozícii riaditeľa. Mrzí 
ma, že vplyvom týchto 
informácii došlo až k situácii, 
že ma primátor do funkcie 
nevymenoval. Stále cítim 
pocit krivdy a dodnes sa 
nedokážem stotožniť s 
rozhodnutím primátora. 
Napriek tomu si vážim veľkej 
podpory ľudí z prostredia 
školy i mimo neho a nie 

je ich málo. Chcem týmto 
poďakovať všetkým, ktorí mi 
pomáhajú a podporujú ma.  
O ďalšom priebehu, 
skutočnostiach, ale aj 
záveroch v danej kauze, 
ako aj o stanovisku 
prokuratúry a kontrolného 
orgánu mesta, vás 
budeme informovať. (Tento 
článok bol zadaný do tlače 
20.októbra 2017, dovtedy sme 
stanoviská ešte nezískali – 
pozn. redakcie.)
O vyjadrenie stanoviska 
sme z hľadiska dôvodu 
objektívnosti informácií 
požiadali aj primátora 
mesta Ing. Jána Hartela. 
Stanovisko zverejňujeme 
v plnom a v pôvodnom 
znení. 

-R-

Rada školy pri ZŠ Clementisova mi na základe výberového konania, odporučila vymenovať do funkcie riaditeľa 
ZŠ na ďalšie funkčné obdobie p. Mgr. Júliusa Janeka. V deň doručenia návrhu rady školy ma navštívila skupina 
zamestnancov školy, ktorá mi oznámila, že  väčšina zamestnancov školy, pedagogických aj nepedagogických, 
nesúhlasí s vymenovaním Mgr. Júliusa Janeka za nového riaditeľa Základnej školy Clementisova a požiadali ma, 
aby som využil právo zriaďovateľa, vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 v platnom znení, aby som s návrhom 
Rady školy nesúhlasil a vyhlásil v zmysle §4 citovaného zákona druhé výberové konanie. Odôvodnili to tým, 
že počas funkčného obdobia súčasného riaditeľa Mgr. Igora Ševeca škola dosahuje vynikajúce výsledky, tak 
vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj mimoškolskej činnosti. Mimoriadne úspechy dosahujú žiaci školy 
v súťažiach, nakoľko súčasný riaditeľ podporuje prácu s talentami. Viaceré projekty, ktoré začal riaditeľ Mgr. 
Igor Ševec, sú pred ukončením resp. v realizácii. Ako riaditeľ získal pre školu veľa finančných prostriedkov, z 
mimorozpočtových zdrojov, pomocou ktorých sa škola zmodernizovala, vybudovali sa špeciálne učebne, 
športoviská a pod., ocenili aj jeho ľudský prístup k zamestnancom. Podporu súčasného riaditeľa Mgr. Igora 
Ševeca od zamestnancov školy som si osobne overil na stretnutí so zamestnancami školy. Dal som im možnosť 
vyjadriť sa , kto by mal podľa nich v nasledujúcom funkčnom období školu riadiť, ale hlavne som si overil 

podporu od zamestnancov pre kandidátov tajnou voľbou. Zamestnanci v tajnej voľbe, ktorej priebeh kontrolovali priaznivci oboch 
kandidátov, krúžkovali kandidáta, ktorý podľa nich je vhodnejší na funkciu riaditeľa. Výsledky prieskumu tajnou voľbou boli nasledovné: 
Mgr. Igor Ševec získal podporu  68,42 % .  Mgr. Július Janek získal podporu  29,82 %. 
Uvedené zistenie, že viac ako 2/3 zamestnancov podporili súčasného riaditeľa školy, bolo jedným z dôvodov pre rozhodnutie vypísať 
ďalšie kolo výberového konania, pretože z môjho pohľadu je podpora zamestnancov dôležitý faktor pre dobré vzťahy na pracovisku, 
ktoré sú dôležité pre dosahovanie čo najlepších výsledkov školy.  Ďalším dôležitým dôvodom pre vyslovenie nesúhlasu s prvým návrhom 
rady školy a vypísanie druhého kola výberového konania bola skutočnosť, že okrem osobných  zásluh Mgr. Ševeca, na ktoré poukázala 
delegácia zamestnancov, škola objektívne dosahovala pod jeho vedením nadpriemerné výsledky v rámci  Slovenskej republiky i v rámci 
mesta, čo objektívne preukázali výsledky posledného monitora vedomostí z matematiky a slovenského jazyka na tejto škole. 
Uvedené dôvody boli podkladom pre moje rozhodnutie vo funkcii zriaďovateľa, vyjadriť nesúhlas Rade školy s navrhnutým kandidátom 
Mgr. Janekom a vyhlásiť druhé výberové konanie podľa §4 zák. 596/2003 v platnom znení. Objektívnosť týchto dôvodov bola preukázaná 
výsledkom volieb v druhom výberovom konaní, keď sa voľby zúčastnilo 12 z 13 členov Rady školy, z ktorých 9 hlasovalo za Mgr. Ševeca, 
2 za Mgr. Janeka a 1 nehlasoval. Na základe  výsledkov druhého výberového konania,  Rada školy  zriaďovateľovi odporučila menovať na 
nasledovné funkčné obdobie do funkcie riaditeľa ZŠ Clementisova Mgr. Ševeca. Tento návrh rady školy bol akceptovaný.        

            Ing. Ján Hartel,  primátor Kysuckého Nového Mesta

Stanovisko primátora Ing. Jána Hartela
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Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

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

Už vyše dve  
desaťročia sme tu 

pre Vás!
Ďakujeme, že ste si 

nás vybrali!

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

Bol som na hlavnej ceste, keď z bočnej 
uličky narazil do mňa autiak, vychádzal 
od domu a zadnou časťou mi vrazil 
do predných pravých dverí na aute.... 
Kým som odparkoval auto bokom, 
zatiaľ drzo odfrčal preč a žiaľ, ani som 
si nestihol zapísať číslo auta. Mám 
nárok na zaplatenie škody zo zákonnej 

poistky, keďže  nemám havarijnú... a ako mám postupovať... 
policajti ma poslali do ....., vraj to si môžem aj vymyslieť... 
Nestihol som si totiž ani nafotiť dotyčného. Ďakujem za radu.
Podľa §4 bod 2 zákona 
361/2001 o PZP poistený 
má právo, aby poisťovateľ za 
neho uhradil poškodenému 
uplatnené  a preukázané 
nároky na náhradu 
škody. Podľa §799 OZ je 
poškodený povinný tento 
nárok preukázať. Keďže 
poškodený nepreukázal, kto 
mu škodu spôsobil, nie je 
možná náhrada z PZP. Pre 
takéto prípady je vhodné 
mať uzatvorené havarijné 
poistenie.

Nemôžeme dostať od poisťovne viac,  
ak nevieme škodu preukázať

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

www.kpas.sk

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  
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JESENNÁ AKCIA !!!

Teraz za zvýhodnenú cenu! Príďte a vyskúšajte ..... :)

Sedadlo Geberit AquaClean 4000 zabezpečí 
jemnú, ale napriek tomu účinnú bežnú 
hygienu. Hoci na prvý pohľad vyzerá ako 
bežné sedadlo, ukrýva v sebe integrovanú 
sprchu poskytujúcu po použití toalety 
nový pocit pohody. Jeho veľkou prednosťou je možnosť inštalácie na 
existujúcu toaletnú misu. Stačí vám prívod studenej vody a elektrická 
zásuvka. Sedadlo ponúka funkciu sprchovania príjemne teplou vodou, 

nastavenie intenzity sprchového prúdu, automatické čistenie sprchovacej trysky pred aj po použití, 
ovládanie pomocou panela na boku sedadla a tiché sklápanie. Po jeho použití budete mať pocit 
dokonalej čistoty a prirodzenej sviežosti.

WOLF PRIDE GYM
 MMA (zmiešané bojové umenia)

 BOX / THAI BOX

 FUNKČNÝ TRÉNING

 KRUHOVÝ TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)

 FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK

30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD

20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČEK - PORADENSTVO

PO-PIA: 7:00 - 22:00  SO-NE: 9:00 - 21:00

SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)

Wolf Pride Gym MMA Žilina

0940 119 185

info@wpg.sk

www.wpg.sk

„Joga mi dala slobodu, zdravie, 
autenticitu a viem, že to je stále len 
začiatok :) “, hovorí Veronika Sedláková.

o Ako si sa Veronika, dostala k joge?
- Od malička som bola chorľavá a rýchlo som v puberte 
vyrástla. To bola daň bolestí chrbtice a kĺbov, ktoré sa so 
mnou vliekli do dospelosti. Keďže som človek, ktorý problémy 
rieši, hľadala som niečo čo mi skutočne pomôže. Vyskúšala 
som asi všetko.....vždy som však vedela, že telo a duša sú 
celok. A potom to prišlo.... láska na prvý „nádych.“ S maminou 
sme prišli na prvú hodinu ashtanga jogy v Trnave. Skupinka 
o desiatich cvičiacich, ktorí intenzívne dýchali a každý si 
praktizoval svojím tempom „zaujímavé“ pohyby. 
o Čo ťa tak zaujalo?
- Zaujala ma sústredenosť, jedinečnosť pre jednotlivca, 
veľa potu a akási skrytá mágia, ktorej som v tej dobe ešte 
nerozumela. Vedela som okamžite, že toto je ono. Nastali 
štyri roky intenzívnej praxe a učeniu sa od tých najlepších. 
Čím viac som sa dostávala v mojej praxi hlbšie a zladila dych s 
pohybom, nastala joga. 
o Čo je to vlastne joga?
- Joga je stav mysle, to vzácne ticho, ktoré bolo i pre mňa 
ťažké sprvoti dosiahnuť. Pohľad smeruje do seba a  začala 
som rozumieť sebe a chorobám a tým sa liečiť. Telo je predsa 
odrazom duše. Dnes sa s maminou venujeme tomuto 
cvičeniu, obe nás to  napĺňa a s nami to skúšajú aj ďalší.
o Ako a čím  ťa joga obohatila?
- Keď vidím osobitý progres a riešenie zdravotných ťažkostí na 
dennej báze som prekvapená ako rýchlo sa dajú „pootvárať 
šuflíky“ a začnú sa veci „v našich“ životoch riešiť. Nastáva silná 
detoxikácia tela, prekrvenie orgánov, čisté kĺby, telo sa stáva 
silné a pružné. 
o Doporučuješ jogu aj 
ďalším?
Áno, chce to ale 
odhodlanosť, postaviť 
sa na podložku a byť 
sám so sebou. Našich 
priateľov jogu učíme 
podľa tradičnej metódy, 
vedia si zapraktizovať 
to, čo sa na hodinách 
naučili aj v domácom 
prostredí. Dbáme na 
detaily a nastavenia 
daných pozícií na 
mieru, keďže sme každý 
jedinečný. 

- redakcia -
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§ § § ...Potrebujete radu advokáta?
Chceme, aby naše deti dedili majetok až keď obaja umrieme...

Sme starší manželia. 
Sledujeme život okolo nás 
a to nás utvrdilo v tom, že 
by sme chceli, aby v prípade 
smrti jedného z nás, druhý sa 
stal automaticky vlastníkom 
majetku toho druhého. 
Teda, že deti budú dediť 
až po našej smrti... Ako 
toto urobiť, aby boli veci 
právne v poriadku? Stačí, 
keď si takéto rozhodnutie 

písomne urobíme a spečatíme 
u notára, ide vlastne o BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov)?
Z Vašej otázky vyplýva, že sa jedná o dedenie majetku, ktorý je v   
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov/ďalej len BSM/ , preto 
bude odpoveď smerovať k tejto problematike. V BSM  je všetko, 
čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol  niektorý 
z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných  
dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré  podľa svojej povahy 
slúžia osobnej  potrebe alebo výkonu povolania len jedného z 
manželov a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku 
jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred 
uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec  vydaná ako 
právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.  Problematika dedenia  
je upravená v ust.§-u 460 a nasl. Občianskeho zákonníka. Po smrti 
poručiteľa sa dedí zo zákona alebo zo závetu, alebo z obidvoch 
týchto dôvodov. Pokiaľ by ste chceli riešiť dedenie tak, že po smrti 
niektorého z manželov nadobudne majetok  len pozostalý manžel, 
museli by ste spísať závet s tým, že vydedíte ďalších zákonných 
dedičov,  svoje deti, ale dôvody vydedenia  sú presne uvedené 
v ust.§-u 469a/  ods.1/ písm a až d/ Občianskeho zákonníka a to,  

poručiteľ môže vydediť potomka ak: a/ ak v rozpore s dobrými 
mravmi  neposkytol poručiteľovi  potrebnú pomoc v chorobe, 
starobe alebo v iných závažných prípadoch, b/ o poručiteľa 
trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok  mal 
prejavovať, c/ bol  odsúdený pre úmyselný trestný čin  na trest 
odňatia slobody  v trvaní najmenej  jedného roka d/ trvalo vedie 
neusporiadaný život. Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení  
výslovne  určí, vzťahujú sa výsledky vydedenia aj na osoby, 
uvedené v § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka.  Preto je potrebné 
si ich riadne pozrieť, či budú naplnené, v opačnom prípade by  deti 
poručiteľa mohli napadnúť  dôvody vydedenia.  Dedenie majetku 
po  smrti poručiteľa tak, že celý majetok, ktorý je predmetom 
dedenia po poručiteľovi nadobudne pozostalý manžel, tak  ako 
uvádzate v otázke,  je možné  aj vtedy, ak sa deti poručiteľa vzdajú 
dedičstva v prospech  pozostalého  manžela  alebo by nastala  u 
dedičov /detí poručiteľa /dedičská nespôsobilosť podľa §u 469 
Občianskeho zákonníka. V opačnom prípade nastupuje dedenie 
zo zákona , kde v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel  
každý z nich rovnakým dielom.  Závet môžete napísať vlastnou 
rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov 
alebo vo forme notárskej zápisnice. Náležitosti závetu sú uvedené 
v ust.-u 476 a nasl. Občianskeho  zákonníka 40/1964 Zb, v platnom 
znení.

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

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Už 26 rokov 

na trhu
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Už 21 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

Kysucké Nové Mesto

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



Nesmieme zabúdať, že starostlivosť o králika, 
žijúceho v byte, má svoje nároky a úskalia.

Môj miláčik – zajačik má už sedem rokov. Keďže sa o neho dobre starám a dávam mu 
aj slobodu, behá po celom dome.... Ale aj som ho vycvičila, takže keď chce cikať – vždy 
si vbehne do klietky – tam má svoje „wécko“ s pilinami, kde si urobí potrebu, napije sa 
zároveň a zase vybehne.... V poslednej dobe je však strašne otravný.... neustále sa liepe 
na posteľ, vyskakuje aj do polmetrovej výšky, hryzie mi nohy...., nechce poslúchať. Je 
toto možné, že má ešte „takú paru“ a životaschopnosť pri tomto veku?  V lete ležal ako 
placka pod klavírom – boli horká. Ale teraz, to je na nevydržanie.  Je to normálne? A 
koľko sa taký zajačik dožíva rokov? Je to samček. Ako by sa dal trošku skľudniť?
 Chov ,,zakrslých,, zdrobnených králikov sa v dnešnej dobe stal veľmi populárny. Môžem 
povedať,  že už častejšie vídať králikov žijúcich v bytoch, ako chov úžitkových zvierat na dvore. 
Prispieva k tomu samozrejme moderná doba.  Zdrobnený králik často nahrádza potrebu 
detí mať psíka. Rodičia to vnímajú ako jednoduchšie riešenie. Nemusí sa venčiť, netreba 
ho kúpať, nezožerie veľa... Avšak nesmieme zabúdať, že aj starostlivosť o králika má svoje 
nároky a úskalia. Už len potreba králika mať možnosť výbehu viac ako len v klietke, môže 
pre budúceho majiteľa znamenať problém. Vhodné si je vopred premyslieť, či sme schopní 
poskytnúť novému členovi rodiny všetku potrebnú starostlivosť.   Ako sama chovateľka píše, 
zajačika má už vekom vychovaného a čistotného. Petkráliky sú veľmi inteligentné, prítulné a 
učenlivé, samozrejme vyžadujú náš čas, starostlivosť a kontakt s majiteľom. Dokážu sa naučiť 
aj jednoduché povely a posunky. Ak však na začiatku zanedbáme výchovu a nedáme nášmu 
zverencovi dostatok pozornosti, častokrát je potom chov králika v byte skôr trápením ako 
radosťou aj pre zvieratko aj pre majiteľa. Všeobecne sa králiky v zajatí dožívajú 7 až 9 rokov, v 
závislosti od dedičnosti a starostlivosti. Chovateľka môže byť rada, že ešte v takomto vyššom 
veku je zajačik čulý a aktívny. Aj keď podľa popisu sa prejavuje problematické správanie zajaca 
samca v súvislosti pravdepodobne s pohlavnou aktivitou. V danej situácii sa samozrejme 
doporučuje kastrácia. Zamedzí sa tým nežiadúcemu správaniu a takisto pôsobí to preventívne 
na zdravotný stav. 

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

Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

Obedové menu

U nás sa najete chutne, aj výdatne!

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Život nie je len o vážnych veciach...
Otec, syn a starý obec sa vybrali do bordelu. Keď sa potom stretli, hovorí otec:  - Ach, tá 

vášeň, to bolo skvelé. Syn hneď na to: - Ale čo tá technika, obdivuhodné... A napokon sa 
pridal do diskusie aj dedo: - Mňa najviac fascinovala tá trpezlivosť, úžasná trpezlivosť...
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Od návrhu až po realizáciu
  Už na prvé stretnutie si so sebou 

prinesiete kompletnú technickú 
dokumentáciu stavby.

  Dohodneme si obhliadku mies-
ta, na ktorej vám zhotovíme fot-
ky, ktoré budú slúžiť ako podklad 
pre 3D vizualizáciu, vytvorenú 
grafi kom spoločnosti. Po jej od-
súhlasení obdržíte cenovú kal-
kuláciu priamo na mieru.

 Následne so zástupcami spoloč-
nosti uzavriete zmluvu o  dielo, 
v  ktorej budú vyšpecifi kované 
detaily ako napríklad termín do-
dania a realizácia projektu.

 V dohodnutom termíne vás nav-
štívi kachliarsky majster spoloč-
nosti a  realizácia sa môže začať. 
Ako dôkaz kvalitne odvedenej 
práce fi rma ponúka 4-ročnú zá-
ruku na dielo.

 Konečnou náležitosťou je pod-
písanie preberacieho protokolu 
s  prevedením prvého zakúrenia 
s  vysvetlením obsluhy a  údrž-
by krbu, aby sa maximalizovala 
jeho životnosť.

Odmenou za dlhoročnú kvalitnú 
prácu, o ktorej svedčí aj spokojnosť 
zákazníkov, je pre spoločnosť získa-
nie titulu – Najlepší predajca vyku-
rovacích telies značky Romotop na 
Slovensku za sezónu 2016/2017.

KAMINA, s.r.o.
e-mail:kamina.eu@gmail.com

tel.:+421 903 242 888
www.kamina.sk

www.kaminakrby.sk

Výber dodávateľa 
pre stavbu krbu

Tak ako v  iných oblastiach života, aj pri stavbe krbu či pece je 
potrebné si dobre premyslieť, komu zveríte svoju dôveru. Predsa 
len ide o investíciu vo výške niekoľkých tisícok EUR, často spojenú 
s  rozsiahlymi zásahmi do interiéru. Výber dodávateľa je v  tomto 
prípade kľúčovým aspektom vašej spokojnosti.

F irma KAMINA, s.r.o. vznikla 
v roku 2010, no prvopočiatky skú-
seností so stavbou krbov jej ma-

jiteľa siahajú až do roku 2000. Celkovo 
17 rokov praktických skúseností a množ-
stvo domácich i  zahraničných profesio-
nálnych školení nielen majiteľa, ale aj ce-
lého tímu, stoja za kvalitou vykonanej 
práce a spokojnosťou zákazníkov. 
V portfóliu spoločnosti nájdete všetky 
typy kachlí,  krbových či pecných vlo-

žiek aj vo vyhotovení s  teplovodným 
výmenníkom, ktoré sa vyrábajú a  do-
vážajú na Slovensko s  individuálnym 
ohľadom na konkrétne technické rie-
šenie každej stavby. Čoraz obľúbenejšie 
sú realizácie plynových krbov, ktoré 
sú nerozoznateľné od tých na drevo. 
Firma spolupracuje s  najlepšími sve-
tovými výrobcami, ktorí používajú pri 
výrobe tie najkvalitnejšie materiály 
a technologické postupy. KRÁSNE A EXKLUZÍVNE KRBY
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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.dostojnypohreb.sk,
Facebook: Archa pohrebná služba Ponúkame 

už aj pomníky!

Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto


