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vychádzame  

od r. 2007

Skúste si 
vybrať pre 

milované 
osoby 

nádherné zlaté 
a strieborné 

šperky od  
zlatníka 

Mikaela z 
Kysuckého 

Nového Mesta 
str.17.

Ing. Marián 
Mihalda 
potvrdil, 
že bude 
kandidovať 
za primátora 
Kysuckého 
Nového 
Mesta v 
novembri 
2018  str.6.

Čerpacia stanica  
Ing. Antona Súkeníka 

v Radoli sa stala 
„PARTNEROM“ spoločnosti 

Slovnaft a.s. str.8.

Štefan Harabin navštevuje regióny 
Slovenska a beseduje s občanmi, 

Kysucký Žurnál bol tiež na besede str.14.
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svadby, kary, promócie, firemné stretnutia, CATERING

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900
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• ušijeme flaušový kabát
• moderné čipkované šaty
• elegantný kostým do práce
• pánske sako
• šaty na stužkovú a promóciu 
• kvalitné látky a moderný 

nápad = jedinečnosť, ktorá 
sa neopakuje a budete „IN“! 

• máme úctu k zákazníkovi 
dodržiavame termíny 
dodania hotového výrobku 

danka.vargova58@gmail.com

Nenormálne nízke ceny za profesionálnu prácu. 

- Povina 58.



Keď vidím a počúvam od 
známych, čo všetko sa dnes 
deje na sociálnych sieťach, 
ale aj na internete... napĺňa 

ma to niekedy smiechom, ale 
aj rozhorčením... Ale - ak sa 
„virtuálni hrdinovia“, ktorí o 
všetkom vedia, všetko videli, 
počuli, všetko by robili inak a 
lepšie, predháňajú v dobrých 

radách..., tak mi je na „grc“. 
Prepáčte, že takto hovorím 

– ale viem prečo. Mnohí 
krikľúni a „všeodborníci“ 
si častokrát totiž  nevedia 

urobiť poriadok ani so 
sebou, svojimi rodinami, 

deťmi, dokonca si nevedia 
upratať pred vlastným 

domom. A keby ste pozreli 
do kuchyne pani „odborníčky 

na všetko“ – ktorá mudruje 
na facebooku a kritizuje 

všetko – čo sa dá, videli by 
ste  tri dni neumytý riad, deti 

váru nevideli od nedele a 
je piatok a chudák manžel 

nepoužil spálňu a nevykonal 
manželské radovánky 

pekných pár mesiacov... 
Najviac totiž chytračia práve 
tí, ktorí nestačia ani na seba. 
Aj preto – ja osobne doslova 
neznášam dorozumievanie 

sa a vypisovanie si na 
sociálnych sieťach.... Podľa 
mňa, normálny, realistický 
človek potrebuje človeka 

vidieť, alebo aspoň počuť. 
Zo srdca neznášam, ak 

niekto hodnotí a kritizuje 
„ z utajenia“. Tak mi totiž 

chytračenie na sociálnych 
sieťach pripadá. Osobný 

kontakt – alebo telefonát by 
som za emailovú komunikáciu 

určite nevymenila. Snáď len 
– ako následné doručenie 
korešpondencie. Aj preto, 

ak hľadám fakty – radšej sa 
hrabem v starých knihách 
a spisoch.... milujem vôňu 

starých dokumentov – pravdu 
histórie.... Niekto povie – 
„nájdeš to na internete...“. 

Áno – nájdeš, ale už to môže 
byť podľa môjho názoru – tak 
poprekrúcané – že to je až iné. 
Starý dokument, ktorý držím 
v ruke, je konkrétny dôkaz a 

„pravda“. Rovnako tiež nič 
nenahradí osobný kontakt 

s priateľom, priateľkou – 
objatie, ale aj priamy pohľad 
do očí. Virtuálna realita je v 

poriadku, ak máme dieťa v 
zahraničí – alebo rodiča, a 

chcem ho aspoň „cez internet“ 
vidieť. Ale vypisovať si v 
noci emaily s pohárikom 

vedľa seba a chytračiť alebo 
vyznávať si lásku s inými, kým 

váš partner, dorobený po 
celodennej makačke, spí – je 
vrcholom cynizmu, úbohosti, 
ale najmä zakomplexovanosti 

dotyčného. Ukáž sa a 
povedz to zoči voči, to už 

je iný level! To zvládnu 
len tí, ktorí nepotrebujú 

machrovať akurát zo svojho 
bytu od počítača, ale ani sa 
neskrývajú za kolektívnu 
silu na námestiach, či vo 
vyhláseniach, kde však 

nefiguruje jediný konkrétny 
podpis.  

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  - 
šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Neznášam virtuálnych „všemudrcov“, 
ktorí chytračia od počítačov
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Vyberte si z našej ponuky 60 druhov vín  
a 20 druhov originálneho karibského rumu!

Rum je destilát z cukrovej trstiny. Stáročiami sa vykryštalizovalo množstvo druhov bieleho a 
tmavého rumu. Dnes je už každému jasné, že nápoj kedysi u nás zvaný Tuzemský rum vôbec 
nie je rum, ale zmes zriedeného liehu (vyrobeného zo zemiakov, obilia či repnej melasy) a 
rumovej esencie. Dnes sú všetky pravé rumy výsledkom fermentácie a kvalitnej destilácie 
melasy z cukrovej trstiny. Pri destilácii vzniká číra tekutina. Zlaté až hnedé zafarbenie, inú 
vôňu a príchuť získava rum v priebehu zrenia v drevených, najčastejšie dubových sudoch, 
niekedy aj vďaka karamelu, ktorý sa do rumu pridáva. Domovinou rumu je Karibik, slávny je 
však predovšetkým rum z Jamajky, Venezuely, Guatemaly a Kuby a preto Vám Vinotekakysuca 
prináša letnú akciu na rumy z celého sveta. Urobte si radosť konzumáciou kvalitných nápojov 
v horúcom lete na Vašich terasách, oslavách a pri rôznych príležitostiach! Vyberajte z našej 
širokej ponuky, ktorá obsahuje viac ako 60 druhov vína a 20 druhov originálneho karibského 
rumu!

Vaša vinotéka
Belanského 6

Kysucké Nové Mesto
tel: 0917 709 291

www.vinotekakysuca.sk
https://www.facebook.com/

vinotekakysuca/



Kysucká stanica technickej 
kontroly poskytuje svoje 
služby motoristom už desať 
rokov. Jeden z majiteľov 
je Igor Korček, konateľ 
Genezic trade, spol. s  r. o.. 
V počiatkoch výstavby STK 
v Kysuckom Novom Meste boli 
mnohí obyvatelia skeptickí. 
A ako povedal samotný 
majiteľ, našli sa aj neprajníci. 
Existencia STK v meste sa 
im zdala zbytočná, dokonca 
sa našli aj takí, ktorí chceli 
výstavbu prekaziť. O to viac sa 
Igor Korček teší, že čas ukázal, 
kto mal pravdu.  
o Desať rokov je už 
dostatočná doba na 
vyhodnotenie svojho 
podnikateľského zámeru. 
S akými reakciami 
kysuckých motoristov sa 
stretávate dnes? 
- Občania, motoristi 
z Kysuckého Nového Mesta, si 
dnes pochvaľujú, že nemusia 
kvôli povinným úkonom 
cestovať do Žiliny, Čadce 
alebo až do Bytče. Všetko si 
môžu vybaviť „doma“.  Bývam 
v Žiline, ale deväť rokov 
som býval v Rudine. Poznal 
som situáciu v Kysuckom 
Novom Meste a chcel som 
zlepšiť dostupnosť tejto 
služby. Som rád, že sa to 
podarilo. Reakcie spokojných 
zákazníkov hovoria za všetko. 
Zjednodušilo sa pre nich 
vybavovanie povinných 
EK, TK a aj cena je nižšia. 
Sme veľmi radi, že sa naši 
zákazníci neustále vracajú. 
Samozrejme, nájdu sa medzi 
nimi aj nespokojní. Najmä, 
keď technický stav ich vozidla 
je u nás vyhodnotený ako 

nevyhovujúci.  Niektorí sa 
vtedy hnevajú a nadávajú... 
Je to však výsledok ich 
zanedbanej údržby vozidla. 
o Takže vodič by sa nemal 
zaujímať o technický stav 
svojho vozidla len raz za 
čas?
- Každý zodpovedný šofér 
dbá, aby svojim vozidlom 
neohrozoval seba, svoju 
rodinu a ani ďalších účastníkov 
premávky. Byť účastníkom 
dopravnej nehody, zraniť sa, 
prežívať stratu blízkeho, to 
predsa nechce zažiť nikto 
z nás. A práve preto je dôležité 
absolvovať všetky kontroly a 
nedostatky je potrebné včas 
a rýchlo odstrániť. Nie raz 
sme zákazníkom kontrolou 
na STK zachránili minimálne 
problémy, ak nie život. Sú 
menšie poruchy, závady,  ktoré 
Vás priamo neohrozujú, napr. 
poškodený blatník, nefunkčná 
žiarovka a pod. Každý servis 
nemá také vybavenie ako STK. 
Kontrolou na STK sa objavia 
chyby, o ktorých majiteľ 
niekedy  ani netušil. Prasknuté 
brzdové vedenie či trúbky, 
vyduté brzdové hadičky, 
odtrhnuté lanká, zjazdené, 
popraskané pneumatiky, 
skorodované karosérie, 
uvoľnené a poškodené 
nápravy, nebrzdiace kolesá, 
nefunkčné svetlá, nefunkčné 
stierače..., to sú už závady, 
ktoré sa môžu stať osudnými. 
Ľahostajnosť niektorých 
vlastníkov vozidiel, aj keď je 
to výrazná menšina,  ohrozuje 
nielen ich samých ale aj 
ostatných vodičov, účastníkov 
dopravy. Pritom stačí dať 
si vozidlo odkontrolovať. 
Nečakať, kým niečo búcha, 
odpadáva. Šikovný servis, 
mechanik, sused určite 
pomôžu.  
o Od 20. 5. 2018 sa zmenil 

cestný zákon. Ktorých 
konkrétnych oblastí sa 
zmeny týkajú a na čo by ste 
upozornili našich vodičov? 
- Zmena zákona upravuje 
aj podmienky výkonu 
kontrol v staniciach STK. 
Pre tých motoristov, ktorí 
vlastnia prípojné vozidlá 
(vozíky kategórie O1 do 
celkovej hmotnosti do 
750kg), mám dobrú správu, 
že už nemusia absolvovať 
TK. Malé motocykle L1 do 
125c3 od zmeny zákona 
už taktiež nepodliehajú 
povinnej technickej kontrole. 
Hodnotenie ostatných 
kategórií však ostáva. Rád 
by som upozornil vodičov, 
že VIN číslo musí byť 
bezproblémovo čitateľné,  
pri kontrolách sa bude fotiť. 
K hodnoteniu technického 
stavu vozidla pribudli aj 
nové kontrolné úkony. Som 
rád, že sme získali povolenie 
na zvýšenie kapacity linky, 
takže veríme, že kontroly 
u nás budú vykonávané 
rýchlejšie a vo väčšom počte. 
Pribudne aj jedna nová linka. 
Nové požiadavky si vynútili 
aj nákup nových zariadení 
na meranie EK prísnejších 
euronoriem. Hodnotenie bude 
ešte podrobnejšie a viac sa 
dozvie aj zákazník. Pre presné 
informácie si každý záujemca 
môže ku nám zavolať 
a vyžiadať si informácie aj 
telefonicky.
o Poskytujete služby STK 
len motoristom z Kysuckého 
Nového Mesta a blízkeho 
okolia?
- Chodia k nám aj zákazníci zo 
Žiliny a Čadce. Veľmi sa sťažujú 
na dopravnú situáciu. Dostať 
sa do Kysuckého Nového 
Mesta začína byť skutočne 
vážnym problémom. Chýba 
nám potrebná, sľubovaná 

diaľnica. Vybudovanie 
mimoúrovňových križovatiek 
by situáciu zlepšilo. Možno 
aj úprava času priechodnosti 
križovatkami niečo vyrieši. 
Situáciou sa musí zaoberať 
mesto a štát. Čím viac sa 
mesto rozvíja, tým väčšia 
je požiadavka na dopravu 
a parkovanie aj v meste 
samotnom. Za 10 rokov 
pribudlo do evidencie 
800 vozidiel! Na jeden 
z najmenších okresov v SK 
je to pomerne vysoké číslo. 
Aj veľkí zamestnávatelia 
prispeli negatívne k 
zahusteniu dopravy. Kolóny 
z miest Žilina a Čadca sú 
na dennom poriadku. Tie 
sú však bežné v dopravnej 
špičke každého mesta. Naša 
firma disponuje vlastným 
parkovaním v priestoroch 
STK. Ku zlepšeniu pribudnú 
ešte ďalšie nové parkovacie 
možnosti. Je to nevyhnutná 
podmienka, ktorú by mesto 
pri schvaľovaní nových firiem 
a prevádzok malo vyžadovať. 
Stavebný úrad by v územnom 
pláne na prístupové cesty 
a nové parkovacie plochy 
nemal zabúdať. V modernom 
meste musí byť dostupnosť 
dopravy aj parkovania. 
Vybudovanie parkovacích 
domov je finančne náročné. 
Pritiahnuť nových investorov, 
ktorí by finančne v tejto 
oblasti pomohli, nie je 
jednoduché. Ak sa nájdu, 
treba im maximálne pomôcť. 
Rozvoj mesta sa určite 
nezastaví. Je len a len na 
obyvateľoch, akým smerom 
a akou rýchlosťou sa bude 
vyvíjať. 
Prajem všetkým občanom 
veľa súkromných a 
pracovných úspechov. 

- Mária Ďuranová -
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Stanica technickej kontroly v Kysuckom Novom Meste 
zjednodušila život motoristom..., za desať rokov  

pribudlo do evidencie KNM 800 vozidiel!

www.stkknm.sk



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

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 27 rokov 

na trhu

0948 159 954 KRBOVÉ ŠTÚDIO
Dolné Rudiny 1, Žilina

KRBY
KACHLE
PECE
SPORÁKY
KOMÍNY

4 ROČNÁ ZÁRUKA

NA
 REALIZÁCIU

N
A RE ALIZ ÁCIU

PROFESIONÁLNE
PORADENSTVO
ZDARMA

www.kamina.sk

NAVŠTÍVTE NÁŠ
E-SHOP PONÚKAME 
ŠIROKÝ VÝBER
PRODUKTOV
shop.kamina.sk
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„Som asi staromódny, ale stále verím, že dobro sa 
dobrom opláca“, hovorí Ing. Marián Mihalda, ktorý potvrdil,  

že bude kandidovať za primátora Kysuckého Nového Mesta.
o Keby ste sa mali podrobnejšie predstaviť tým, ktorí Vás ešte 
nepoznajú..., pán Mihalda, ako by to vyzeralo...?
- Od svojho narodenia žijem v Kysuckom Novom Meste. Dá sa 
povedať, že som vyrastal v „centre“ mesta. S rodičmi, sestrou 
a bratom sme bývali v byte na Komenského ulici. Do základnej 
školy som chodil veľmi blízko na Nábrežnú ulicu, kedysi kapitána 
Nálepku, kde moja triedna učiteľka bola nezabudnuteľná pani 
Dybalová. Taktiež na strednú školu som to mal ešte bližšie. Som 
totižto absolventom priemyslovky, odbor automatizačná technika. 
Vysokú školu som vyštudoval popri zamestnaní na Žilinskej 
univerzite v Žiline.  Nakoľko som sa vždy cítil byť Kysučanom, vedel 
som, že odtiaľto nikdy neodídem, napriek tomu, že ponuky, hlavne 
odísť do zahraničia, boli. V Kysuckom Novom Meste som si založil 
rodinu a s manželkou vychovávame dve deti - Filipa a Naďku. 
Z mojich záľub a koníčkov okrem športu je dominantný hlavne 
športový rybolov. Postupom času sa z tohto koníčka stal môj 
životný štýl. Som narodený v znamení raka a možno aj toto vodné 
znamenie predurčilo moju vášeň pre prírodu, vodu a samotné ryby. 
Okrem toho, že ryby chytám, od roku 2002 som členom výboru 
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a momentálne 
zastávam funkciu tajomníka. S kolegami z rybárskeho zväzu sa 
staráme o ryby a rybárske revíry na Dolných Kysuciach. Okrem toho 
organizujeme rôzne spoločenské akcie, ako sú rybárske preteky, 
rybárske plesy, o ktorých sa už v Kysuckom Žurnále písalo a taktiež 
sa staráme o mladých rybárov, ktorí navštevujú rybárske krúžky 
v našom meste a okolitých obciach. Spomínal som, že sa venujem aj 
športu. Veľmi rád si zahrám s priateľmi badminton, futbal či squash. 
Ale vlastne všetky aktívne športy, kde ide o body. Priznám sa, že 
posilňovaniu a fitnesu som zatiaľ neprišiel na chuť napriek tomu, 
že sú určite citlivejšie k zdraviu a nie je tam toľko úrazov. Okrem 
toho celá rodina lyžujeme, takže v zime je určite šport číslo jeden 
lyžovanie.
o Pokiaľ ide o Vašu prácu, pracovné funkcie, čím sa živíte? 
- Moja pracovná a profesijná kariéra je spojená s energetikou. 
Momentálne pracujem v najväčšej slovenskej energetickej 
distribučnej spoločnosti. Pôsobím na funkcii vedúceho odboru 
a mám na starosti operatívnu službu. V krátkosti: zabezpečujeme, 
aby pre riadenie elektrizačnej sústavy Slovenska boli všetky 
potrebné údaje na správnom mieste, resp. v správnom počítači. 
Sme odkázaní na častú komunikáciu s kolegami, dodávateľmi 
a ľuďmi naprieč celou republikou, aby sme tieto naše úlohy dokázali 
splniť.
o Poslancom ste od roku 2014, čo bolo nakopnutím do 
poslaneckej funkcie?
- To, že som poslanec, bolo v mojom prípade akýmsi rozšírením 
dovtedy vykonávanej dobrovoľníckej práce v miestnej organizácii 
Slovenského rybárskeho zväzu. Počas tejto práce som musel 
často komunikovať s mestom a jeho jednotlivými útvarmi. Bola to 

hlavne komunikácia ohľadom problematiky životného prostredia, 
ako sú protipovodňové opatrenia, čierne skládky, čistenie brehov, 
prehlbovanie korýt riek a mnohé ďalšie.  Popri tejto práci sme si 
viacerí uvedomili, že by bolo vhodné, aby sme mali vo svojich 
radoch poslanca mesta. No a to, že som išiel kandidovať práve ja, 
majú na svedomí  kolegovia z rybárskeho výboru“, smeje sa Ing. 
Marián Mihalda. 

o Idete kandidovať za primátora v Kysuckom Novom Meste? Čo 
je tým hlavným motívom, že chcete tento boj (lebo boj to bude 
určite ako predvolebný, tak aj v prípade víťazstva štvorročný 
boj) zvládnuť?
- Je pravda, že sa s touto myšlienkou pohrávam už dávnejšie. 
Dá sa povedať, že to bolo ešte predtým ako som bol poslancom 
mesta. Našli sa medzi mojimi priateľmi takí, ktorí ma už vtedy 
nahovárali. No ja som človek, ktorý sa snaží najskôr zistiť, čo táto 
práca vyžaduje. Potrebujem sa rozhľadieť, získať prehľad a zistiť, 
či by ma to vôbec bavilo, či to zvládnem. Vtedy som si povedal 
dobre, skúsim najskôr za poslanca a neskôr, ak ma ľudia zvolia, 
uvidím. Táto myšlienka začala byť reálnejšia niekedy v roku 
2015, keď sa v našom meste riešila kauza Blowdec. Vtedy som 
bol aktívny v získavaní informácií, vžil som sa do svojej funkcie 
predsedu komisie životného prostredia, s kolegami poslancami 
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a mnohými obyvateľmi mesta, sme tento boj vyhrali. Myslím si, že 
po tejto skúsenosti a následnom vyzvaní viacerých mojich kolegov 
poslancov mestského zastupiteľstva, som nad tým začal uvažovať 
dosť intenzívne. Či budem kandidovať za primátora Kysuckého 
Nového Mesta? Áno, budem.
o Veľa občanov Vás pozná ako zanieteného rybára, ktorý sa aj 
s kolegami veľa venuje deťom, čomu ich tento koníček naučí?
- Áno, deti sú v našej organizácii na prvom mieste, pretože verím, 
že jedine intenzívnou a trpezlivou prácou s deťmi môžeme zmeniť 
k lepšiemu našu budúcnosť. Našou snahou bolo vytvoriť hlavne 
vhodné podmienky pre realizáciu krúžkov pre deti. Veľmi dôležité 
bolo nájsť medzi nami človeka, ktorý by tieto krúžky viedol a preto 
je nevyhnutné povedať, že deťom – rybárom sa venuje hlavne môj 
kolega Dušan Jaššo. V detských rybárskych krúžkoch máme vyše 
šesťdesiat detí. Dávam pred ním klobúk dolu, lebo keď v roku 2010 
s krúžkom začínal, tak ich mal sotva desať.  My sa snažíme deťom 
vštepovať v prvom rade lásku k prírode. K tomu, aby sa na všetky 
rastliny, živočíchy a hlavne ryby pozerali s úctou. Aby mali vžité, že 
aj to sú živé tvory a mnohé deti sa od malička správajú ozaj tak, 
že mnohé už teraz chytajú iba pre potešenie. Ako my hovoríme 
systémom chyť a pusť, čo je pre niektorých rybárov doslova 
diagnóza, za čo majú môj veľký obdiv. Ja osobne tiež väčšinu rýb 
pustím, ale priznám sa, že chutným rybacím sústom pár krát v roku 
neodolám. 
o Ako poslanec sa venujete životnému prostrediu, ktoré ďalšie 
oblasti sú Vám blízke?
- Nerobím rozdiely, čo mi je bližšie. Práca poslanca sa zameriava 
predovšetkým na riešenie aktuálnych problémov a potrieb 
občanov. Ja som rád, že sa mi podarilo získať dôveru u mnohých 
z nich a nemajú problém napísať mi, zavolať mi alebo len tak ma 
osloviť na ulici s postrehmi a požiadavkami, čo kde treba urobiť, 
opraviť alebo vylepšiť.  Musím priznať, že táto práca ma pohltila 
a dnes venujem práci poslanca naozaj každý deň. 
o Čisto teoreticky, ako primátor v Kysuckom Novom Meste – čo 
by bola Vaša srdcovka?
- Moje poslanie primátora by sa nieslo v duchu zdravého, bezpečného 
a čistého mesta s dostatkom pracovných a voľnočasových aktivít. 

Chcel by som vytvoriť aktívne a moderné mesto. Aktívne myslím 
vtom duchu, že by som chcel do fungovania mesta zapojiť všetky 
zložky v meste. Do života mesta musia byť predsa zapojení všetci. 
Nemôžeme stále búchať iba na bránu mestského úradu. Mám 
v hlave myšlienku ako zapojiť zamestnávateľov, podnikateľov 
i občianske združenia k fungovaniu mesta. Zdravé mesto a to 
myslím doslovne so zdravým obyvateľstvom, ktorí majú lekárov, 
hlavne tých odborných na dosah, bude moja prvoradá úloha. 
Však i z nášho mesta študuje, alebo sa chystá študovať medicínu 
viacero mladých ľudí. Niektorých som už kontaktoval a načrtol 
otázku profesijného pôsobenia doma. Mladí ľudia majú veľké plány, 
no všetci mi potvrdili, že pokiaľ budú mať v „Kysuci“ podmienky, 
tejto myšlienke sa nebránia. Preto je mojim záujmom vytvoriť 
pre takýchto odborníkov podmienky, aby u nás pôsobili a práve 
na vytvorenie týchto podmienok budeme potrebovať aktívnu 
spoluprácu mesta so zamestnávateľmi a neziskovým sektorom. 
V podobnej spolupráci s podnikateľmi či občianskymi združeniami 
a neziskovými organizáciami, by som rád riešil rekonštrukciu 
a rozširovanie súčasných oddychových zón. 
o Volebná kampaň ešte ani riadne nezačala a už sú aj v iných 
obciach a mestách útoky medzi kandidátmi, voči rodinám, 
ohováranie..., ako to vyzerá v Kysuckom Novom Meste? Už 
ste aj Vy „schytal“ nejaké podpásovky, keď sa začalo verejne 
rozprávať o vašej kandidatúre? Mnohých kandidátov nefér 
kroky odradia od boja, nie je to príjemné pre najbližšiu 
rodinu, na druhej strane – celý život je vlastne boj o prežitie, 
boj o zmysel života, boj o napredovanie, ochrana rodiny, 
priateľov. Aký ste Vy typ v tomto smere?
- Z tohto pohľadu som zatiaľ podobné útoky nepocítil. Napriek 
tomu, že v minulosti sme si s niektorými ľuďmi,  ako sa hovorí 
„vymenili názory“, momentálne je kľudné obdobie. Niektorí ľudia 
v mojej blízkosti ma síce na podobné praktiky upozorňovali, ale 
ja sa snažím s každým si všetko vydiskutovať hneď. Aj keď sú to 
nepríjemné veci. Chcem vedieť skrátka, na čom som hneď a bez 
vyhovárania. Na druhej strane, mám čisté svedomie, veľa ľuďom 
som pomohol, tak verím,  že dobro sa dobrom opláca.

otázky: Mgr. Alena Jaššová

Kysuckú spisovateľku Máriu Ďuranovú pozvali na besedu do Rastislavíc, 
stretla sa tam aj s moderátorkou TV Markíza Jankou Hospodárovou.

„Každý deň stretnúť človeka, to 
stačí... Deň, v ktorom nestretneš 
ho, stratený je.“ Mne stačilo 
rozprávať sa so známymi 
ženami - spisovateľkou Máriou 
Ďuranovou a moderátorkou 
Jankou Hospodárovou pár 
hodín a viem, cítim, že sú to 
dobrí ľudia. Môj rozhovor s 
nimi bol súčasťou besedy pri 
príležitosti mesiaca kníh v obci 
Rastislavice.               
Janka Hospodárová je mediálne 
známa osoba, ktorá je už vyše 
dvadsať rokov tvárou televízie 
Markíza. Netvrdím, že ju 
poznám dokonale, podávam 
vám len svoj dojem z nej. 
Kariéra tejto sympatickej blondínky sa začala v zábavno-súťažnej 
relácii Tivoli, prešla rôznymi reláciami, a dnes moderuje Športové 
noviny a Šťastný domov. Ako priznala, je polovičná východniarka 
a má dosť temperamentu na zvládanie rôznych rolí a úloh, do 
ktorých sa v rámci svojej práce dostáva. Prezradila na seba aj to, že 
pri stretnutiach s rodinami, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii  
pri natáčaní Šťastného domova, býva smutná a často máva slzy na 
krajíčku. Hlavne keď vidí, v akých otrasných podmienkach vyrastajú 
deti. Nie je náročná, ani nepôsobí namyslene, aj keď by to človek 
od „hviezdy“ (ako sa zvykne hovoriť známym ľuďom) očakával. 
Je veľkou milovníčkou zvierat. Najradšej by pomohla všetkým 
opusteným psom a mačkám, čo však nie je v jej silách. Sama má 

psíka, dve mačky a dokonca aj 
koňa. Janka je ambasádorkou 
projektu Spájame sa pre 
zvieratá, čo je projekt pomoci 
pre zvieratká bez domova v 
rámci celej SR. Okrem toho 
spolupracuje s organizáciami 
Pes v núdzi, Majme srdce a pod. 
Je spoluzakladateľkou nadácie 
pre zvieratá Niki a Steffi. 
Mária Ďuranová pochádzajúca 
z Kysuckého Nového mesta je 
autorkou úspešných trinástich 
románov pre ženy. Ale mali 
by ich čítať aj muži, aby aspoň 
trošku pochopili ženskú dušu. 
Na tomto sme sa zhodli všetky 
tri. Aj na tom, že žiaľ doba je 

taká, že „Peniaze sú všetko“, čo je aj názov jedného z Máriiných 
románov. Keď sa povie „spisovateľ“, človek si predstaví tajuplnú 
osobu, nedostupnú a opradenú fantáziou. Mária je pravý opak, aj 
keď tej fantázie má nadostač. Dôkazom sú jej knihy, ktoré patria do 
kategórie „nedá sa od nich odtrhnúť“ a každá je osobitá a iná. Je 
radosť sa s ňou rozprávať, nemá problém hovoriť či už o pisateľskej 
kariére, alebo aj o súkromí a svoje názory predkladá otvorene a 
rozumne.  Jej najnovší román sa volá „Rebrík do kurína“. Možno 
zvláštny názov, ale autorka nám to vysvetlila jednoducho: „Aj život 
je ako rebrík do kurína. Príliš krátky a často špinavý.“  

pripravila: Marika Derďaková/ kultúrna referentka obce 
Rastislavice, na snímke uprostred

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



Čerpacia stanica Ing. Antona Súkeníka v Radoli  
sa stala „PARTNEROM“ spoločnosti Slovnaft a.s.

Na základe našej dlhoročnej obchodnej 
spolupráce a  vzorného plnenia si 
odberateľských vzťahov označila 
v apríli tohto roka spoločnosť Slovnaft 
a.s. našu čerpaciu stanicu v  Radoli 
doplňujúcim názvom „PARTNER“.
Z  uvedeného zmluvného vzťahu 
vyplýva, že Slovnaft a.s. sa stáva  
výhradným dodávateľom pohonných 
hmôt  pre našu čerpaciu stanicu 
v  Radoli. Tieto pohonné hmoty majú 
označenie, ktoré navrhol dodávateľ 
pre diesel ako dieseldrive a dieseldrive 
extra a pre benzín drive extra 95. Tieto 
palivá sú plne aditivované a  spĺňajú 
prísne kritéria na ochranu motora, 
palivového systému a  hlavne ochrany 
životného prostredia. Sú rovnocenné 
palivám EVO diesel a  EVO 95 

predávané v sieti čerpacích 
staníc Slovnaft a.s..
Slovnaft a.s. zároveň 
dohliada na kvalitu 
predaja palív náhodnými 
kontrolami a  odoberaním 
vzoriek pre ich rozbor.
Týmto bola aspoň čiastočne 
ocenená naša dlhoročná 
spolupráca. Uvítali by 
sme i  zavedenie predaja 
palív na platobné karty 
„Slovnaft“ , nakoľko by veľa 
zákazníkov práve takúto 
zmenu privítalo. Takmer 
všetky štátne a  regionálne 
inštitúcie musia tankovať 

práve na ČS Slovnaft, 
i  keď im to nevyhovuje 
(napr. motoristi z  Čadce, 
kde sa ČS Slovnaft vôbec 
nenachádza). V  našom 
regióne je to stredisko 
údržby SSC v Radoli, ktorí 
tankujú na Skalke a musia 
sa ísť zakaždým otočiť až 
do Oškerdy.
V  neposlednom rade by 
sme chceli upozorniť 
aj na problematiku 
e l e k t r o n i c k ý c h 
diaľničných známok na 
našej čerpacej stanici. 
Už niekoľkokrát sme 
sa snažili apelovať 

na firmu SkyToll a.s., ktorá má na 
starosti zadávanie povolení na predaj 
elektronických diaľničných známok 
na ČS, ale márne. Nezavážil ani náš 
najdôležitejší argument (vždy sme boli 
napredávanejším miestom diaľničných 
známok na Kysuciach), že sme prvá 
čerpacia stanica od poľskej i  českej 
hranice pred vstupom na diaľničný 
úsek D3  a motoristi z ČR, Poľska (od 
Skalitého) i domáci nemajú v súčasnosti 
možnosť zakúpenia si známky pred 
vjazdom na diaľnicu a  často krát 
nespokojní musia pokračovať do Žiliny.  

Ing. Anton Súkeník
prevádzkovateľ ČS Radoľa

• tankovanie – benzín, nafta, kompresor, vysávač
• kávička v letných dňoch, krátky oddych po dlhšej ceste
• ponuka časopisov, rýchleho občerstvenia
• autopotreby – autodoplnky
• luxusné darčekové balenia likérov, značkového alkoholu
• značkové vína, bonboniéry

Bonusové karty pre stálych klientov

telefón: 041 42 12 677
otváracie hodiny: 

PONDELOK – SOBOTA: 5,30h – 22,00h
NEDEĽA, SVIATKY: 6,30h – 22,00h

Čerpacia stanica SLOVNAFT - Ing. Anton Súkeník - RADOĽA
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Nesluša aj vďaka starostke  Zuzane Jancovej 
získala veľa dotácií z Eurofondov a môže sa 
konečne po rokoch modernizovať.

Hovorí starostka Nesluše 
Ing. Zuzana Jancová:
- Konečne po 40 rokoch 
sa opäť v našej obci 
začína stavať. V obci 
pribudne v tomto roku 
2018: Rozšírenie materskej 
školy – výstavba detského 
a multifunkčného ihriska, 
zníženie energetickej 
náročnosti (zateplenie) 
materskej školy, výstavba 
zberného dvora, 
rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice, rekonštrukcia 
tribúny športového 
areálu, výstavba strechy 
telocvične, asfaltovanie 
bočných uličiek a cesty na 
nižný koniec a ešte mnoho 
ďalších.
Každý rok obec nelenila 
a investovala na investičné 
akcie v obci zo svojho 
rozpočtu cca 200.000 eur 
okrem roka 2015. Prerobili 
sme obecný úrad , postavili 
strechu, vybudovali sme 
nové námestie, čiastočne 
sme zrekonštruovali  
domov opatrovateľskej  
služby, odstránili sme 
havarijný stav WC 
v základnej škole, obecný 
vodovod, asfaltovanie  
bočných ciest a plno  
dôležitých vecí, nakúpili 
sme novú techniku pre 
obec vo výške 130.000 eur 
– bager- terénne vozidlo, 
posplácali sme úver za 
traktor .
o Prečo to trvalo všetko 
tak dlho?
- Dôvod je jednoduchý 
– po neustálej sabotácii 
mojej práce niektorými 
poslancami, aktivitách 

niektorých občanov, ktorí 
vypisovali na jednotlivé 
ministerstvá udania 
na moju osobu – som 
musela niektoré verejné 
obstarávania opakovať. 
Ale podarilo sa. Neslušskej 
chobotnici sa nepodarilo 
zmariť všetky moje aktivity 
a pripraviť našu obec o 
dotácie a eurofondy, ktoré 
som pre ňu zabezpečila. 
Počas troch rokov som pre 
našu obec zabezpečila 
2 000 000 eur z 
eurofondov alebo dotácií. 
V roku 2016 som podala 
žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na 
zníženie energetickej 
náročnosti materskej školy. 
Po doplnení predmetnej 
výzvy a upozorneniach 
Ministerstva životného 
prostredia som mala iba 
prepracovať tepelno-
energetický posudok 
predmetnej budovy. 
Posudok bol prepracovaný, 
ale nikdy nedorazil na 
ministerstvo. Prečo? Už 
to neriešim – to je otázka 
pre jedného poslanca. 
V roku 2017 som už nič 
nenechala na takúto 
špeciálnu náhodu a podala 
som novú žiadosť. Tento 
raz som bola úspešná: 16. 
marca 2018 obec získala 
400-tisíc eur a v apríli 2018 
sa uzatvorila zmluva s 
Ministerstvom životného 
prostredia SR. Už mi to 
nedokáže nikto prekaziť. 
o Nesluša chcela stavať 
aj zberný dvor. V žiadosti 
ste boli úspešní, napriek 
tomu tam bol nejaký 

vážny problém...
- V roku 2016 som podala 
žiadosť na Ministerstvo 
životného prostredia 
o dotáciu na výstavbu 
zberného dvora. Bola som 
úspešná a obec dostala 
z eurofondov 888-tisíc 
eur. V roku 2017 vo 
februári prišlo na mňa na 
ministerstvo anonymné 
udanie, že chcem urobiť 
podvod a obohatiť sa 
pri výstavbe zberného 
dvora. V auguste 2017 
som vysúťažila výstavbu 
zberného dvora a opäť 
nasledovalo anonymné 
udanie. Tak som súťaž iba 
zopakovala. V januári 2018 
som to konečne dokončila 
a na konci marca 2018 som 
to odniesla na kontrolu. 
Neslušskej chobotnici opäť 
nevyšiel zámer pripraviť 
obec o eurofondy. 
S výstavbou sme začali 

v júni tohto roku. 
o Je dobré, keď starosta 
a poslanci ťahajú za 
jeden koniec. Ako to je 
v Nesluši, vraj – narážate 
na odpor niektorých. 
Neškodí to najmú 
samotnej obci?
Od roku 2017 som sa 
prestala spoliehať na 
niektorých poslancov, 
neustále sabotujúcich 
moju prácu. Keď som 
zvolala riadne alebo 
mimoriadne zasadnutie 
obecné zastupiteľstva, 
týkajúce sa eurofondov 
alebo iných pre obec 
dôležitých vecí, neprišli 
a ani sa neospravedlnili. 
Dôvod nám je všetkým 
jasný. A ja som sa 
poučila. Touto cestou 
ďakujem že pri mne 
vždy stáli, nešpinili ma 
a nezavádzali, poslancom: 
Vincentovi Nemčekovi, 

V máji 2018 vyšli opäť „Neslušské noviny“ – kde vedenie obce Nesluša informuje svojich občanov 
– čím všetkým prešla obec od minulého roka, čo sa postavilo, čo nie, akými aktuálnymi prácami 
žije a čo sa pripravuje. Poďme to trošku rozobrať, aby aj iní občania z regiónu a naši čitatelia 
vedeli – aký je aktuálny stav a život v obci Nesluša.

pokračovanie na str. 10.

Ing. Zuzana Jancová
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Antonovi Janáčikovi, 
Jánovi Liskovi, Pavlovi 
Škutovi, Ľubomírovi 
Slížovi . Iba títo poslanci 
majú chuť niečo pre obec 
skutočne urobiť. Dobre 
viem, že im nemenovaní 
poslanci vyvolávali, aby sa 
nezúčastnili zastupiteľstva 
preto, aby som nemohla 
pre obec nič vybaviť. Ich 
obavy sú opodstatnené 
– všetky žiadosti čo som 
podala v mojom mene 
za obec boli úspešné. 
Týmto som dokázala, že 
nemusíte byť v žiadnej 
politickej strane, aby ste 
dokázali pre obec získať 
finančné prostriedky aj 
nad rámec bežných dotácií 
na prenesený výkon 
štátnej správy a príjmu 
z podielových daní.
Ak máte kvalitný projekt 
a tím ľudí čo chcú niečo 
robiť tak sa to podarí. 
o Ste energická dáma, 
aj samotní občania 
Vás takto hodnotia, 
že neobsedíte, stále 
niečo vybavujete, 
organizujete...
- Ja som na obecný 
úrad neprišla iba sedieť. 
Predchádzajúce vedenia 

mali 20 rokov možnosť 
ukázať, aký malo záujem o 
obec a mohli sa realizovať. 
Naopak, pripravili obec 
o mnohé príležitosti. 
Bola zriadená komisia 
na eurofondy, ktorej 
predsedom bol známy 
neslušský aktivista. A čo 
sa spravilo? Veľké NIČ pre 
obec. Tu sa opäť ukazuje, 
ako jednoduché je špiniť 
a ohovárať druhých, ktorí 
robia, no keď majú sami 
títo krikľúni niečo urobiť 
pre obec, sú totálne 
neschopní. Nemusíte mať 
komisie, aby ste dokázali 
pomôcť obci. Musíte mať 
iba odhodlanie a záujem 
niečo naozaj dokázať.
o Veľa starostov sa 
sťažuje, že ich prácu 
a meno často znevažujú 
najmä tí, ktorí sa o nič 
– alebo len veľmi málo 
pričinili. A najaktívnejší 
sú častokrát tzv. virtuálni 
hrdinovia a spisovatelia 
na sociálnych sieťach, 
kde mudrujú, hodnotia, 
urážajú a sú odborníci 
„na všetko“ Aj Vy ste sa 
s takýmto ničím stretla?
- Áno, už som to aj 
spomenula. Teraz, keď 

dávam do poriadku 
obecný majetok a moje 
žiadosti o eurodotácie 
a dotácie sú úspešné, 
treba mi to znepríjemniť 
udávaním, špinením (či už 
vo facebookovej skupine 
„Občan obce Nesluša“ 
alebo na stránke „Aktívna 
Nesluša“). Očividne, 
iba na to sa zmôžu istí 
kričiaci jedinci. Namiesto 
toho, aby pomohli obci 
posunúť sa dopredu. Je 
jednoduchšie nič nerobiť. 
A ten, čo robiť vie, tak ho 
treba špiniť a odoberať 
mu chuť do práce. 
Touto cestou ďakujem 
všetkým občanom, čo 
ma podporujú, veria mi 
a pevne dúfam, že som 
ich nesklamala a že za tie 
tri roky, čo som vo funkcii 
starostky, som skutočne 
dokázala našu obec opäť 
pozdvihnúť a zabezpečiť 
opätovné zveľadenie jej 
majetku, ktorý predo 
mnou stavali mnohí 
občania, napríklad v akcii 
Z. Trestné stíhanie kvôli 
podozreniu z ublíženia 
na zdraví, ktoré bolo 
na mňa zinscenované 
bolo ukončené s 

nasledujúcim výsledkom: 
išlo o diskreditáciu mojej 
osoby pred voľbami. 
Mnohé ostatné trestné 
oznámenia, ktoré podali 
občania Nesluše , že som 
zlodejka, mafiánka kysúc, 
kradnem,  a mnohé iné 
úbohosti, tiež vyvrátené 
ako neopodstatnené. 
Obdivujem v týchto 
prípadoch prácu polície 
v Kysuckom Novom 
Meste ale aj v Čadci. Je až 
zarážajúce čo musia riešiť 
a najčastejšie v Nesluši.
Pokiaľ nebude uzákonené, 
že ak Vás niekto špinavo 
obviní a nezaplatí za prácu 
policajného zboru ,tak ich 
budú občania zasypávať 
nezmyslami a na skutočne 
dôležité veci nebudú mať 
čas. Mnohých policajtov  to 
po čase aj odradí a odídu 
robiť niečo iné  čo je 
v mnohých prípadoch na 
škodu celej spoločnosti. 
V súčasnej dobe by som si 
s nimi prácu nevymenila, 
ten  tlak na ich prácu čo sa 
medializuje je až scestný.

otázky: Kysucký Žurnál

vizualizácia pre hasičskú zbrojnicu

V rokoch 2015 a 2016 obec vymaľovala 
priestory v prístavbe a v pivničných 
priestoroch. Vo februári 2016 bola 

opravená zatekajúca strecha. Vymenila 
sa aj časť odkvapových rúr. V máji 

2016 sa vymaľovala časť priestorov, 
ktoré majú slúžiť pre Neslušskú 
dychovku. V júni 2016 prebehli 

rokovania s biskupským úradom 
ohľadom vlastníctva kultúrneho 

domu. Tieto rokovania mali predísť 
súdnym sporom. Ich zámerom bolo 
vysporiadať vlastníctvo kultúrneho 

domu tak, aby zodpovedalo podielom 
cirkvi a obce na jeho vybudovaní (stará 

a nová časť). Nárok obce na polovicu 
kultúrneho domu je zdôvodnený 

dokladmi zo znovuobjavenej kroniky 
obce Nesluša a štátneho archívu v 

Čadci. Obec podľa kroniky a projektu 

pri výstavbe prístavby kultúrneho 
domu zrenovovala aj celú starú časť, 

inštalovala ústredné kúrenie (dovtedy 
sa kúrilo v kachliach), elektroinštaláciu, 
okná, podlahy. Obec pri tejto príležitosť 

vymenila celú strechu, ktorá zatekala, 
urobila nový vstup, premietaciu 

miestnosť, pódium. Náklady na túto 
investičnú akciu boli 2 milióny Kčs. 
Súčasťou archívnej dokumentácie 

Jedným z vážnych problémov v obci je aj vlastníctvo katolíckeho kultúrneho domu...
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3 roky vo funkcii 
Ing. Zuzany Jancovej 
(2015 – 2018)

• Zberný dvor – 888.000 €
• Rekonštrukcia WC ZŠ – 75.000 €
• Havária strechy telocvične pri ZŠ – 143.000 €
• Rozšírenie materskej školy a vybudovanie multifunkčného ihriska – 320.000 €
• Zníženie energetickej náročnosti materskej školy: zateplenie, plynofikácia, 

elektroinštalácia – 415.000 €
• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – 80.000 €
• Kontajnery na separovaný odpad – 30.000 €
• Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním  

na športové vybavenia – 1650  €
• Projekty v riešení :
• Oprava strechy ZŠ – 120.000  €
• Kompostéry – 140.000 €
• Protipovodňová ochrana rieky Neslušanka – 21.000.000  € – v prípravnej 

fáze – projekt pre stavebné povolenie sa bude spracovávať po schválení novej 
protipovodňovej mapy

12 rokov vo funkcii  
Ing. Mariana 
Chovaňáka
(2003 – 2014)

• Oprava ihriska pri ZŠ – 17.000  € – realizácia 2014
• Kamerový systém – 10.000  € – realizoval sa v roku 2015

8 rokov vo funkcii 
Antona Ďuriaša
(1994 – 2002)

• Vodojem Červené – 130.000 €  
(v súčasnosti nefunkčný, do vodojemu nenatečie voda, nie je prepojený  
s obecným vodovodom)

vizualizácia pre hasičskú zbrojnicu

je aj hospodárska zmluva medzi 
bývalým Miestnym národným 

výborom v Nesluši a Farským úradom 
zastúpeným mons. Jánom Tarábkom, 

ktorou cirkev v roku 1974 previedla 
vlastníctvo kultúrneho domu na 

obec (vtedy miestny národný výbor). 
Účelom vysporiadania bola moja 

snaha zabezpečiť dotácie z európskych 
zdrojov aj na túto stavbu. Kultúrny dom 
si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, 

avšak obec nemôže investovať do 
majetku, ktorý nie je v jej vlastníctve. 

Po viacerých rokovaniach s Biskupským 
úradom Žilina právny zástupca obce 

pripravil dohodu rešpektujúcu všetky 
podmienky úradu, týkajúce sa nielen 
podielového spoluvlastníctva obce a 

katolíckej cirkvi, ale i spôsobu správy a 
budúceho užívania kultúrneho domu, 
kde sa obec zaviazala zabezpečovať 

úplnú správu a hradiť všetky náklady 
spojené s investovaním do stavby 
a jeho správou (všetky potrebné 

dokumenty a návrh dohody sú pre 
záujemcov k dispozícií k nahliadnutiu 

na obecnom úrade). Bohužiaľ, tieto 
zámery zablokovala neslušská farská 

rada. Dohoda farskou radou schválená 
nebola, ba dokonca farská rada ani 
právneho zástupcu, ktorý dohodu 
v kooperácií s biskupským úradom 

pripravoval, neprijala.  V septembri 2017 
sa zverejnila výzva na financovanie 

rekonštrukcie a zateplenia kultúrnych 
domov. Žiaľ, v dôsledku takéhoto 

nekonštruktívneho prístupu sa naša 
obec nemohla o dotácie uchádzať. 
Pokiaľ by obec bola evidovaná ako 

spoluvlastník v jednej polovici, na čom 
sa s biskupským úradom dohodla, 
mohli sme mať pekný, vynovený 

kultúrny dom. Táto informácia je tu 
uvedená preto, aby sa zamedzilo 

opätovnému šíreniu dezinformácií 
o tom, že obec je v spore s cirkvou, 

alebo že niekto z biskupského úradu 
mal na niekoho vytvárať nátlak a 

podobne. Jednou z kľúčových zložiek 
spoločenského života v obci je aj dobre 

fungujúca náboženská obec a dobré 
vzťahy s cirkvou si každé súdne vedenie 

obce veľmi cení. Obec na podporu 
cirkvi, resp. miestnej farnosti vydala zo 
svojho rozpočtu v rokoch 2004 – 2014 

52-tisíc eur a na katolícky kultúrny 
dom vynaložila na prevádzku a údržbu 

od roku 2004 do roku 2017 130-tisíc 
eur. Nakoľko je budova technicky i 

vekovo zastaraná je nutná komplexná 
rekonštrukcia. Zrejme prevládol strach, 

že si obec bude vedieť zabezpečiť 
finančné prostriedky aj na toto dielo.

Získané dotácie do obce Nesluša
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Obec v uplynulom období 
odstránila havarijný stav, 
v ktorom sa nachádzali 

obecné vodojemy. V roku 
2017 sa podľa nových 

noriem musela opraviť 
celá elektroinštalácia vo 
vodojemoch Parišovka, 

Chovancovce a Dúbravy.
Vodojem Dúbravy

Vodojem bol opravený, 
zateplený a oplotený podľa 
noriem. Zabudovali sa nové 

dávkovače chlóru a filtre 
do všetkých vodných 

záchytov.
Vodojem Parišovka

Vodojem bol opravený, 
zateplený. Do všetkých 
vodných záchytov boli 

zabudované dávkovače 
chlóru a filtre.

Vodojem Chovancovce
Vodojem bol opravený, 

zateplený, postavilo sa k 
nemu nové schodisko a 
v súlade s normami bol 
oplotený. V roku 2018 
bude obec obnovovať 

zničené záchyty, vybuduje 
nové záchyty, opraví 

celé prívodné potrubia. 
V súčasnosti vodojem 
Chovancovce slúži iba 

ako nádrž pre vodojem 
Parišovka.

Obecný vodovod
Na vodovodnom potrubí 
sú vymenené ventily vo 

všetkých existujúcich 
armatúrnych šachtách. 

Menili sa na základe 
platných noriem. V centre 

obce sa v roku 2017 
vybudoval nový uzáver 

vody a bol kompletne 
vymenený zničený uzáver 
u Vlkov. V novembri 2016 
sa vybudoval nový uzáver 
vody v Parišovke. V roku 

2017 tiež obec zabudovala 
dva odkaľovače vody v 

centre obce u Vlkov a na 
nižnom konci na Puškátke. 
Na križovatkách obecného 

vodovodu sa musia 
vybudovať nové armatúrne 

šachty, aby bolo možné 
jednotlivé vetvy uzatvárať. 

Zároveň sa na nich 
osadia vodomery. Týmto 
spôsobom obec vypátra 

sabotéra, ktorý pravidelne 
vypúšťa vodojemy. Ak 

obec Nesluša nevybuduje 
nové zdroje pitnej vody, 
pomaly nebude mať vo 

vodovodnom potrubí čo 
tiecť. Preto obec Nesluša 
v tomto roku pripravuje 
projekt Úpravovňa vody 
z povrchového odberu 

v troch lokalitách s 
odberom do existujúcich 
vodojemoch Parišovka, 
Dúbravy, Chovancovce. 

Celkové odhadované 
náklady sú 55-tisíc eur. 
Obec Nesluša sa chce 

uchádzať s týmito 
projektami o eurodotácie. 
Ak nebude obec úspešná, 

tak budem musieť tieto 
úpravovne vody budovať 
za vlastné. „Každoročne 
zabezpečíme pre obec 

vodu v objeme 150-tisíc 
m3, reálne by sme mali na 
poplatkoch od občanov 

pri cene 0,50 €/1 m3 
vybrať 75-tisíc ročne, ale 
vyzbiera sa iba 20-tisíc 
eur. Z tohto vidíme, aké 

množstvo vody sa odoberie 
načierno. Podľa meradiel vo 

vodojemoch zásobujeme 
4-tisíc obyvateľov (tak 
na nás aj pozerajú pri 

štatistických hláseniach). 
V skutočnosti to nie je 

ani polovica domácností 
v Nesluši. Všetky tieto 

čierne odbery zaniknú, 
ak sa bude uplatňovať 

povinnosť vybudovať pri 
všetkých vodovodných 
prípojkách vodomerné 

šachty na hranici 
pozemkov. V súčasnosti 

majú ľudia porobené 
rôzne odbočky pred 

vodomerom. Sami vidíte 
ako  bol za posledných 

20 rokov budovaný 
obecný vodovod, keď 

bolo umožnené pripojiť 
sa toľkým čiernym 

odberateľom? Nie je sa 
čomu čudovať, keď jednou 

z odhalených čiernych 
prípojok bola nehnuteľnosť 

PEGAS. Kto ju vlastní, je 
dobre známe. Počas 3 

rokoch sme dali na všetky 
vymenované  opravy  

150.000 eur,“ dopĺňa Ing. 
Zuzana Jancová.

Vodojem Červené
Projektovú dokumentáciu, 

ktorá sa hľadala v obecnom 
archíve po udaní pána 
ex-starostu, ktorý toto 

veľdielo budoval, sa 
nenašla. Naopak na  

Facebooku prezradil, že do 
tohto vodojemu pripojil 
potok z Červeného. Kde 

je technológia na čistenie 
povrchovej vody? Kde sú 

povolenia a stanovený 
systém úpravy a čistenia 
povrchovej vody? V roku 

2015 si obec vyžiadala 
kľúče od vodojemu, lebo 

tieto sa nenachádzali 
na obecnom úrade, ale 
u dotyčného. Vodojem 

bol vyčistený a na základe 
tvrdení o tom, aké má 

výdatné zdroje, očakávalo 
sa jeho rýchle naplnenie. 

Do súčasnej doby sa 
nenaplnil. Všetky prívodné 

potrubia sú roztrhané. 
„Tento niektorými 

oslavovaný vodojem 
by obec aj tak nemohla 
používať, pretože v ňom 

chýbajú technológie 
na úpravu povrchovej 
vody. Kolaudáciu sme 
nenašli, tak vidíte, ako 

sa rozdávali v minulosti 
peniaze podľa straníckeho 

trička na nezmysly, 
ktoré nemuseli byť ani 

skolaudované a funkčné. 
A je opovážlivosť, že Vás 

udá po 18 rokoch, aby som 
ja vrátila štátu peniaze 

z dôvodu, že toto veľdielo 
nepoužívam“,  hovorí Ing. 

Zuzana Jancová.
Na základe podkladov 

a aktuálnych  informácií 
z obce Nesluša spracovala 

redakcia Kysucký Žurnál

Voda je nevyhnutná pre život nás všetkých....

FUTBAL V NESLUŠI NAPRIEK REKONŠTRUKCII ŠTADIÓNA NESTAGNUJE
Futbal je najpopulárnejší šport na svete a jeho 
priaznivci nemôžu chýbať ani v najväčšej 
obci dolných Kysúc, v Nesluši. O rozvoj 
tohto športu sa stará MICHAL KLOTÁK (na 
snímke), ktorý už v siedmych rokoch začal 
kopať do lopty a postupne si prešiel všetkými 
vekovými kategóriami. V súčasnosti pôsobí 
stále ako aktívny hráč, ale od roku 2014 je už 
aj manažérom klubu. Porozprával nám, ako sa 
futbalistom v Nesluši darí a čo všetko má ešte 
v pláne, čo sa týka neslušského futbalu...

o Čo všetko má manažér futbalového klubu 
v Nesluši na starosti?
- Celý chod mužstva, od administratívy až 
po zabezpečovanie zápasov. Pred každým 
zápasom treba zaistiť prepravu hráčov, 
pripraviť dresy a zápas zabezpečiť aj čo sa 
týka povinných papierovačiek. Pri domácich 
zápasoch som mal na starosti tiež prípravu 
ihriska, teda nahadzovanie sieti a „lajnovanie“ 
ihriska.
o Koľko mužstiev je v Nesluši aktívnych 
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a ako ste spokojný s podmienkami k tréningom? 
- V tomto súťažnom ročníku 2017/2018 má Nesluša dve 
mužstvá. Mužstvo mužov, ktoré pôsobí v VI. lige QUICK 
SPORT a mužstvo mladších žiakov, ktoré pôsobí v IV. lige 
U 13 QUICK SPORT. Podmienky na tréning sú v súčasnosti 
veľmi obmedzené z dôvodu uzavretia tribúny kvôli 
rekonštrukcii, a tak sme momentálne odkázaní len na 
hraciu plochu. Napriek chýbajúcemu zázemiu som rád, že 
chalani na tréningy chodia takmer pravidelne. A veľmi som 
spokojný aj s tým, že sa nám po dlhšej prestávke podarilo v 
Nesluši poskladať mládežnícke mužstvo.
o Aké máte najbližšie futbalové plány?
- Ak sa podarí zrekonštruovať tribúnu a začať u nás novú 
sezónu, chceli by sme poskladať mužstvo, ktoré bude 

bojovať o horné priečky tabuľky. Samozrejme, chceme 
pokračovať aj v práci s mládežou, veríme, že v budúcnosti 
nám to oplatí dobrými futbalovými výsledkami. S mládežou 
je to v dnešnej dobe ťažké. Napriek tomu, že sme najväčšia 
dedina na dolných Kysuciach, nie je jednoduché nazbierať 
dostatočný počet detí. S týmto problémom sa stretávajú 
aj v okolitých dedinách. S futbalom a náborom mladých 
mi pomáhajú spoluhráči, veľká vďaka patrí Michalovi 
Holeščákovi, ktorý je nápomocný aj pri materiálnom 
zabezpečovaní mužstva. Ďakujem aj Pavlovi Tvrdému, 
ktorý sa stará o údržbu ihriska. A tiež by som chcel touto 
cestou poďakovať majiteľovi Lekárne sv. Lukáša, ktorá nám 
zasponzorovala nákup vychádzkového oblečenia. 

- Ďur -

Katarína Lehotská z gymnázia v Kysuckom Novom 
Meste ide študovať čínštinu

V dnešnej dobe čoraz 
viac mladých ľudí túži 
okúsiť život v zahraničí. 
Okrem dovoleniek ľudia 
vyhľadávajú brigády, 
snažia sa zlepšiť si cudzí 
jazyk, spoznať nových 
ľudí, nadviazať nové 
priateľstvá. Osobitú 
skupinu tvoria tí, ktorí sú 
natoľko fascinovaní inou 
krajinou, jej kultúrou 
a zvykmi, že sa do nej 
presťahujú a ostanú v nej 
žiť natrvalo. 
Zaujímalo nás, ako to 
vidia mladí ľudia v našom 
meste. Rozhodli sme sa 
preto osloviť dve čerstvé 
absolventky Gymnázia 
v Kysuckom Novom Meste, 
ktoré sa tiež chystajú 
vycestovať mimo Slovenska. 
Obe spája rovnaký cieľ – 
zahraničie, i keď každú iným 
spôsobom. Ako prvej sme sa 
spýtali pár otázok Kataríny 
Lehotskej, ktorá sa chystá 
študovať čínštinu.
o Prečo si sa rozhodla 
práve pre čínštinu? 
- „Hlavný dôvod bol určite 
ten, že sa rada učím nové 
jazyky. Preto som sa začala 

zaujímať o ťažšie jazyky, 
hlavne tie, ktoré majú iné 
písmo ako latinku. Je to pre 
mňa výzva a zároveň niečo, 
čo by som chcela vedieť. 
K ázijským jazykom ma 
pritiahla japončina, ktorá ma 
skutočne nadchla. Povedala 
som si, že by bolo super ísť 
ju v budúcnosti študovať. 
K čínštine som sa dostala 
neskôr, zaujímalo ma ich 
písmo, taktiež kultúra a 
tamojšia krajina. Navyše si 
myslím, že s čínštinou by 
som našla lepšie uplatnenie. 
Tento jazyk je medzi ľuďmi 
známejší a zároveň mi bol aj 
viac odporúčaný.“ 
o Vybrala si si vysokú 
školu v Českej republike. 
Čo ťa k nej prilákalo? 
- „Školu v Olomouci som si 
vybrala najmä kvôli tomu, 
čo na nej ponúkajú. U nás sa 
dajú východoázijské jazyky 
študovať len v Bratislave na 
Univerzite Komenského ako 
jednooborové štúdium. Ja 
som však chcela čínštinu 
skombinovať aj s ďalším 
jazykom - angličtinou. 
A keďže sú v Čechách 
podmienky pre Slovákov 

takmer rovnaké ako pre 
Čechov, bolo mi celkom 
jedno, či budem študovať 
doma alebo tam.“
o Máš možnosť v rámci 
štúdia vycestovať do 
niektorej z krajín, kde sa 
tento jazyk používa?
- „Univerzita v Olomouci 
ponúka študentom odísť na 
jeden alebo viac semestrov 
do krajín hovoriacich 
čínštinou - Čína a Taiwan. 
Škola spolupracuje s 
viacerými univerzitami a 
má možnosť poslať viac 
študentov, čo je pre mňa 
výhodné. Čínštinu neštuduje 
veľa ľudí, takže nebude taký 
veľký problém dostať sa 
tam. Navyše by som mala 
mať možnosť si vybrať 
univerzitu, ktorá by ma 
najviac lákala.“
o Akým smerom by si sa 
chcela v živote uberať po 
úspešnom absolvovaní 
školy?
- „V budúcnosti by som rada 
pracovala ako prekladateľka 
alebo tlmočníčka. Taktiež 
nevyučujem, že ostanem 
na vlastnej nohe. Nie 
som ešte rozhodnutá, či 

zostanem na Slovensku 
alebo v Čechách, alebo 
sa mi zapáči život v Číne. 
Dvojoborové štúdium 
v kombinácii čínština - 
angličtina mi určite otvorí 
viac dverí, keďže patria 
medzi najpoužívanejšie 
jazyky sveta. Preto sa snažím 
nerobiť si veľké plány, všetko 
ukáže čas.“

pripravil: Matej Mičík
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„Ak štát riadne funguje, občan by sa nemal báť vysloviť názor, 
že má z niečoho obavu, že sa bojí o budúcnosť svojej rodiny – alebo, 

že sa mu nepáči, keď nezamestnaný cudzinec (migrant) 
má zo sociálneho systému väčšie výhody ako občan, ktorý pracuje, 

odvádza dane a riadne sa stará o svoju rodinu“ , hovorí JUDr. Štefan Harabin.
Posledný májový deň sa 
v Komjaticiach v okrese Nové 
Zámky – niesol v znamení 
stretnutia občanov regiónu 
a starostov obcí so Štefanom 
Harabinom, bývalým ministrom 
spravodlivosti SR (na snímke). 
Prišiel tu predstaviť svoju knihu 
„Súdnosť“ o jeho životných 
osudoch a skúsenostiach, 
a aby sa zároveň porozprával 
s občanmi o súčasnej situácii vo 
svete aj vo vrcholovej politike 
na Slovensku, ale aj o bežných 
starostiach, ktoré občanov 
trápia. Prítomných občanov 
zaujímali najmä otázky okolo 
migrantov, ku ktorým sa JUDr. 
Harabin vyjadril jednoznačne 
ako o organizovanej invázii 
pod „niekoho“ taktovkou. Jeho 
slová potvrdili aktuálne aj slová 
českých politikov (vysielané na 
ČT24, 11. júna 2018), že nemecké 
mimovládky doslova „zbierajú“ 
utečencov na Stredozemnom 
mori a ďalších nahovárajú, aby 
sa nalodili na ich lode a vozia ich 
k európskym hraniciam. Práve 
11. júna – Taliani takto odmietli 
spolu s Maltou loď so 600 
utečencami (prevažne Afričanov) 
a prijalo ich Španielsko – čo 
vyvolalo odpor a nesúhlas lídrov viacerých štátov Európy – ale 
zároveň uznanie bežného obyvateľstva Taliansku a Malte – že 
takto sa to má robiť, že treba vracať lode s migrantmi naspäť do 
krajiny pôvodu, keďže nejde o utekajúcich z vojnových území. 
Otázka znie, kto platí spomínané mimovládky a aktivistov? 
V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý prezident Českej 
republiky a uznávaný ekonóm Václav Klaus v relácii Partie, 
vysielanej na PRIMA PLUS  12.júna tohto roku. JUDr. Štefan 
Harabin ďalej hovoril o tzv. „Marakéšskom protokole“ – 
ktorý je veľmi závažný dokument a hovorí o tom, že krajiny, 
vrátane Slovenska, budú musieť „organizovane“ prijímať 
migrantov z Afriky. Naše ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, 
že zo Slovenska v Marakeši nikto nebol, a že Slovensko nič 
nepodpísalo. Harabin odporuje ako uznávaný právnik – že 
medzinárodný právny záväzok môže byť prijatý  aj tak, že 
záväzok odobrí slovenský veľvyslanec. Podľa najnovších správ 
urobil tak slovenský ambasádor v Bruseli Stanislav Vallo. Zdá 
sa teda, že súčasná slovenská vláda svojich občanov zavádza 
na rozdiel napríklad od maďarskej, keď maďarský minister 
zahraničných vecí jednoznačne protokol odmietol podpísať. 
JUDr. Štefan Harabin pokračuje: „Ak sa celkovo nezastaví 
príval migrantov, bude to genocída európskeho pôvodného 
obyvateľstva... už aj tým, že každý migrant má podľa dohody 

EÚ dostať okolo 800€/mesiac a ubytovanie!“ Táto informácia 
značne pohoršila prítomných občanov v Komjaticiach, pretože 
si veľmi dobre vedia prepočítať, aké sú naše slovenské dôchodky 
po celoživotnom odpracovaní, ale aj mnohé súčasné platy, 
a niekto, kto tu príde a ničím sa nezaslúžil za to, aby požíval 
výhody sociálneho systému, má dostať takúto „podporu“? 
„Je to neúcta k našim občanom a jasná genocída pôvodného 
obyvateľstva, treba sa k tomu jasne postaviť a odmietať“, hovorí 
Harabin. Tvrdé stanovisko zaujal Štefan Harabin aj k tvrdeniu, 
že „... nemáme dostatok pracovnej sily a preto musíme prijať aj 
cudzincov, migrantov,“ čo pomaly pripúšťa aj nový predseda 
vlády Peter Pellegrini. Hovorí opäť JUDr. Štefan Harabin: 
„Zaplaťme našim ľuďom normálne platy za ich prácu a zostanú 
na Slovensku a nepôjdu do zahraničia. Veď koľkí by s otvorenou 
náručou prijali spomínanú podporu migrantov ako mzdu 
za svoju prácu a nešli by od rodín a problém s nedostatkom 
pracovnej sily by bol vyriešený!“ Pripomenul, že „čo sa týka 
väčšiny migrantov, nie sú naučení pracovať ako Európania, 
väčšina z nich sú absolútne nevzdelaní a idú tu, lebo boli 
„nabaláchaní“, že v Európe na nich čakáme, aj s tým operujú 
– že sa máme o nich postarať“.  Tu len doplníme, že aktuálne 
v relácii „Téma dňa“ na TA3, vysielanej 12. júna 2018 vystúpili 
naši poslanci Klus a Blanár a potvrdili, že problém  s migrantmi 

Kysucký Žurnál bol na besede v okrese Nové Zámky
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vlastne spôsobila kancelárka Merkelová, ktorá pozvala v roku 
2015 migrantov do Nemecka, za účelom pomoci, ale celý 
problém sa Nemecku vymkol z rúk, a teraz ho chce riešiť tak,  
že žiada, aby si štáty EÚ utečencov prerozdelili. Nemecko teda 
nesie plnú zodpovednosť za uvedený stav a malo by si problém 
aj zodpovedne vyriešiť. Český prezident Zeman sa k problému 
migrácie vyjadril vtipne, ale zároveň veľmi trefne. Pokúsim sa 
ho približne odcitovať: „Kancelárka Merkelová si pozve na 
návštevu hostí a následne ich pošle k susedom na obed.“ 
Ďalším problémom, o ktorom sa prítomní ľudia rozhovorili aj so 
Štefanom Harabinom – je obmedzovanie slobody vyjadrovania 
sa. Ak sa niekto u nás otvorene a kriticky vyjadruje k témam 
inak, ako je to „slušné“ či „demokratické“, ako to odznieva 
v mainstreamových médiách a ako počujeme z úst „klasických“ 
politikov, tak je takmer automaticky označený za konšpirátora 
– extrémistu, ktorý nedostane ani priestor v médiách, aby sa 
vyjadril a mohol vysvetliť svoj postoj. Ešte môže aj čakať trestné 
oznámenie. Štefan Harabin zdôraznil, že on sa nebojí a nebude 
báť hovoriť o týchto veciach pravdu, že bude poukazovať na 
najväčšie hrozby: nekontrolovanú inváziu a záplavy migrantov, 
ktorí nemajú výchovu, vzdelanie, sú možnými šíriteľmi rôznych 
infekčných chorôb, mnohí sú násilníci a koľko je medzi nimi 
infiltrovaných teroristov – ktorí sa majú spolu s ostatnými do 
Európy dostať a tu napĺňať posolstvo tých, ktorí ich tu poslali?
O zvýšenom reprodukčnom a populačnom „apetíte“ u tejto 
etnickej skupiny  už radšej ani nehovoríme, ale je to taktiež 
nebezpečné, ak porovnáme reprodukčné praktiky pôvodného 
európskeho obyvateľstva. Takéto otázky trápia veľmi veľa 
občanov – a nielen v novozámockom regióne. Prečo sa ich 
boja vysloviť nahlas -  prečo sa o obavách  otvorene nepovie 
aj v médiách? Reč bola aj o Mečiarových amnestiách a ich 
zrušení – čo z hľadiska práva – bolo a je neprípustné! „Tu nejde 
o Mečiara, alebo niekoho iného, ale ak niekto ruší právne 
doktríny, jeho inštitúty, ruší fakticky štát. Prečo si nikto nedovolí 
zrušiť Havlove amnestie? A tiež sa nemusia každému páčiť“, 
počuli sme od Štefana Harabina. „Nebezpečenstvo súčasnej 
geopolitiky, riadenej z USA a z Bruselu je – že títo mocní páni 
sveta chcú doslova idiotizovať európske národy a ľudstvo 
stratou kritického myslenia, postupne zrušiť štáty ako také – 
urobiť jeden veľký multikultúrny subjekt, centralizovať celú 
Európu a ovládať ju. A k tomu má poslúžiť aj organizovaný 
prílev migrantov“, pokračoval Harabin. Témou bola aj súčasná 
démonizácia Ruska. Znevažovanie Ruskej federácie a slovanskej 
myšlienky vôbec, je už veľmi trápne v očiach súdnej verejnosti. 
Počuli sme, že naši ľudia nechcú byť nasilu vťahovaní do 
nenávisti voči ruskému národu, nakoľko nás spájajú spoločné 

korene, ale aj história a dlhoročné spolunažívanie. A preto aj 
túto skutočnosť považujú Slováci za vážny problém, kde by 
Slovensko malo presne povedať, kam patrí a ako sa chce aj 
ďalej uberať. Skrátka, aj tu sú potrebné pravdivé informácie, 
a nie vytrhávanie informácií z dejinných súvislostí, tak ako to 
niekomu dnes vyhovuje. 
Tu je odpoveď Štefana Harabina na otázku „Ako sa dá brániť 
dezinformáciám? A dá sa vôbec brániť?“ – „Príkladom nech je 
pre nás Maďarsko, Viktor Orbán, ktorý vie nahlas povedať čo sa 
mu nepáči, chráni si svoj štát, svojich ľudí – nie je v predklone 
ako naši politici. Aj my, Slováci si musíme uvedomiť, že jediná 
možnosť malej krajiny ako prežiť, je dodržiavať zmluvy 
a rozvíjať politické a ekonomické vzťahy s každým, kto hrá fér. 
Štát je tu predsa pre svojich občanov, má povinnosť chrániť 
svojich občanov, aby sa vo svojej krajine cítili bezpečne – a nie 
ako cudzinci v prenájme. Predsa nie je normálne – aby rôzne 
cudzie živly a migranti, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, 
mali sa ekonomicky lepšie ako naši občania, ktorí do sociálneho 
balíčka štátu prispievajú každodennou prácou, a ešte aby sa 
báli povedať, čoho sa boja? Tak to je čo za spravodlivosť a za 
štát?“ JUDr. Štefan Harabin po skončení oficiálnej besedy, ešte 
dlho diskutoval len tak s občanmi, ktorí mu dávali aj mnohé 
osobné otázky, gratulovali mu a vyslovili želanie, že naša krajina 
potrebuje práve v tejto zložitej dobe na čele štátu politika, ktorý 
nie je úplatný, ktorý má svoj zdravý názor na veci, ale ktorý má 
v prvom rade rád Slovensko. Nenechá ho zničiť, rozkradnúť, 
štvať proti iným štátom. Mať rád to neznamená len sa búchať 
do pŕs a hovoriť o láske. Mať rád svoj štát, to znamená aj prijať 
nepopulárne stanovisko proti mocným sveta, nedať sa vtiahnuť 
do ich geopolitických záujmov a bojov, kedy si určia svoj cieľ 
a dôvod – a ty, malý štátik – pridaj sa – alebo inak si náš nepriateľ. 
Hrdý a statočný môže byť ako človek – tak aj malý štát. A na toto 
posolstvo nezabúdajme, rovnako tiež na myšlienku, ktorú ste si 
mohli prečítať v titulku tohto článku. 

POZNÁMKA: JUDr. Štefan Harabin je jedným 
z možných kandidátov na funkciu prezidenta 
Slovenskej republiky. Voľby na slovenského 
prezidenta sa uskutočnia na jar roku 2019. 
Záujemcovia si v tejto súvislosti môžu pozrieť 
webovú stránku www.harabinnahrad.sk.

 Z verejného stretnutia občanov  
a z dostupných mediálnych informácií spracovala:  

Mgr. Alena Jaššová
foto z akcie: Eugen Paľcev

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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Aj prídomové mačky potrebujú aspoň 
základné veterinárne ošetrenie.

Nemám zvieratká, ale asi pred 
rokom sa ku mne nasťahovala do 
záhrady mačka... Ja som tomu 
nevenovala zvláštnu pozornosť, 
ale som ju ani nevyháňala. V 
zime som jej sem tam nechala 
jedlo na miske a keď bola tuhá 
zima, urobila som jej ležovisko 
z deky. Mačka, (dala som jej 
meno Etelka), vychytala myši 
a pravdupovediac, ani som 
nevedela,  že v záhrade je. Sem 
tam sa na mesiac, dva stratila, 
ale znovu sa vrátila. No pred 
pár dňami doniesla rovno pred 
hlavné dvere dve mláďatká. 
Keďže mi to nedalo, vytvorila 
som pre nich kútik v košíku na dvore a matka sa o mláďatká 
naozaj vzorne stará – kojí ich. Chcem sa opýtať, ako sa mám 
celkovo starať o mačence a mačku, ale nechcem z nich urobiť 
domové zvieratá, chcem, aby ostali vonku a správali sa ako 
mačky, ktoré chytajú myši a nie sú tými typickými miláčikmi, 
ktoré ležia v košíkoch v bytoch. Zvažujem však urobiť všetkým 
sterilizáciu. Doporučujete? Kedy? Ako? A prípadne ďalšie 
vyšetrenia...? Ďakujem za radu.
Dobrý deň, v tomto období sa oveľa častejšie stretávam s 
podobnými otázkami, prípadne problémom túlavých mačiek. 
Takéto zvieratká sa často objavia zrazu pri obydliach, a snažia sa 
akýmkoľvek spôsobom nájsť obživu.  Je to možno všeobecne 
spoločenský problém túlavých alebo ,, prídomových,, mačiek. 
Takéto mačky často nemajú majiteľa, ani trvalý domov. Táto 
mačička mala šťastie, že našla práve Vás a že ste sa jej ujali.  Mačky 
sú všeobecne dosť samostatné zvieratá, postačí im naozaj len 
útulné miesto na oddych a prísun potravy. Ale napriek tomu 
aj mačka vyžaduje aspoň základnú zdravotnú starostlivosť. A 

bezpodmienečne taká, ktorá prichádza do 
kontaktu s inými voľne žijúcimi zvieratami 

a prostredím. Mačka sa takto stáva rezervoárom rôznych infekcií, 
parazitov, pliesní... nebezpečných nielen pre jej organizmus. Mačka 
sa stáva vektorom rôznych ochorení aj pre človeka. Rizikom nie je 
len priamy kontakt s prípadne chorou mačičkou , ale aj možnosť 
,,nakazenia,, prostredia, v ktorom sa mačička pohybuje ( napr. 
parazitárne infekcie).  Aj keď samozrejme uvažujete, že mačička si 
má žiť taký ten voľný ,,dedinský život“, vyžaduje si aspoň základné 
veterinárne ošetrenie, odčervenie a zo zákona povinnú vakcináciu 
proti besnote. Ďalšie veterinárne ošetrenie a diagnostika ochorení 
vždy závisí od požiadaviek konkrétneho stavu mačičky, prípadne 
po dohode s majiteľom. A určite DOPORUČUJEM kastráciu! Na 
jednej strane sa vyhnete nechceným mačiatkam. Na druhej strane 
chránite mačku pred veľkým množstvom rôznych zdravotných 
komplikácií, ktoré prichádzajú s rujou mačiek ( rôzne infekcie od 
kocúrov, parazity, vírusy, zranenia, gynekologické komplikácie...). 
Kastrácia je možná u mačiatok už od veku cca 6-7 mesiacov. U 
mačky po pôrode, približne 8 týždňov po narodení mačiat, kedy 
sú mačiatka už dostatočne samostatné a silné a zvládnu krátke 
odlúčenie.

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

Opäť pripomíname – nezabudnite sa 
dať poistiť proti úrazom, nečakaným 
poistným udalostiam, ochraňujte 
seba, svojich blízkych aj svoj majetok! 
Aktuálne ponuky poisťovne Vám 
predstaví Daniela Pinčiarová, krajská 
riaditeľka Komunálnej poisťovne v 
Žiline. 
- Na dovolenku odchádzame s prianím 
zbaviť sa nahromadeného stresu, ktorý je 
bežnou súčasťou našich uponáhľaných 
dní. A preto, ak sa chystáme dovolenkovať v 
zahraničí, je veľmi dôležité mať uzatvorené 
cestovné poistenie liečebných nákladov.
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna 
Insurance Group má vo svojom portfóliu  
viac možností. Záleží na klientovi, ktorú 
alternatívu si zvolí. Môže si vybrať  
krátkodobé poistenie, alebo balíkové 
celoročné cestovné poistenie, kde okrem 
liečebných nákladov  sú aj pripoistenia. 
Toto sa dá dojednať individuálne, ale aj 

pre celú rodinu. Poistenie rodiny sa môže 
dohodnúť pre minimálne dve osoby a to 
manželov, resp. druha a družku, ak ich vek 
ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 
rokov a a ich deti vo veku do 18 rokov bez 
ohľadu na ich počet, ktoré žijú v spoločnej 
domácnosti. Poistenie je možné dojednať 
výberom z balíkov BASIC alebo EXELENT. 
Líšia v rozsahu poistného krytia. Takéto 
poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, 
ktoré nastali pri každom vycestovaní do 
zahraničia. Nepretržitý pobyt v zahraničí je 
najviac 45 alebo 60 dní, podľa zvoleného 
balíka rozsahu poistného krytia. Takéto 
poistenie pre celú rodinu a celý rok 
stojí: BASIC – 47,03 € a EXELENT – 62,21 
€. Je to naozaj oproti krátkodobému 
poisteniu veľmi výhodná cena. Keď ideme 
dovolenkovať, mali by sme myslieť nielen 
na ochranu nášho zdravia, ale taktiež aj na 
ochranu nášho majetku. Je nám všetkým 
známe, že počas dovolenkového obdobia 
dochádza k zvýšenému výskytu krádeží a 
lúpeží. Nehrozí nám však len toto. Môže 
dôjsť aj k rôznym živelným udalostiam 
ako sú povodeň, záplava, blesk, víchrica, 

vandalizmus a iné. Preto svojim klientom 
odporúčame poistenie  PRODOMO, kde má 
klient zasa možnosť voľby z troch balíkov 
ŽIVEL, OPTIMUM a EXELENT.  Predmetom 
základného poistenia sú: rodinný dom, 
byt,  rekreačný dom, rekreačná chata  
a podobne.  K základnému poistenie 
môžeme pripoistiť vedľajšie budovy, ktoré 
plnia doplnkovú funkciu k hlavnej budove 
a súžia na iné účely, ako na bývanie. Napr. 
garážový prístrešok,  hospodárska budova, 
letná kuchyňa, stodola, altánok, záhradná 
chatka, záhradný prístrešok, vonkajšia 
pivnica a pod. Z ostatných stavieb sú to 
objekty nehnuteľného charakteru, ktoré 
sa od budov líšia okrem iného tým, že sú 
spravidla nezastrešené – napr.: oplotenie, 
komunikácie, spevnené plochy, čističky 
odpadových vôd, bazény, kurty, studne, 
septiky, samostatne stojace solárne 
panely a pod. Okrem nehnuteľného 
majetku je samozrejme možnosť poistiť 
si aj svoj hnuteľný majetok, ktorý sa 
nachádza v domácnosti.  V závere prajem 
našim čitateľom nádherné a pokojné 
dovolenkové dni!

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

Dovolenky a prázdniny začali...
Daniela Pinčiarová 

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto                              

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 041/421 39 96

pinciarova@kpas.sk
www.kpas.sk
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Skúste si vybrať pre milované osoby nádherné zlaté a strieborné 
šperky od  zlatníka Mikaela z Kysuckého Nového Mesta

Neďaleko námestia v 
Kysuckom Novom Meste 
medzi dvoma korunami 

pekne zazelenaných 
stromov si nemožno 
nevšimnúť reklamný 

pútač na zlatníctvo. Na 
sivom podklade jasnou 

modrou farbou svieti 
nápis ZLATNÍCTVO 

MIKAEL. Meno zaujme, 
neznie totiž slovensky. 

Majiteľ zlatníctva Mikael 
Jesajan totiž pochádza 
z Arménska, dnes žije v 

Rudine. Na Slovensko prišiel 
so svojou rodinou pred 24 
rokmi ako 14-ročný. Čakalo 

ho štúdium na Strednej 
umeleckej škole v Trenčíne 

so zameraním na šperkárske 
remeslá. Neskôr sa vyučil 

v Zlatokove Trenčín a 
pokračoval vzdelávaním 

popri zamestnaní na 
Univerzite Konštantína 

Filozofa v 
Nitre v odbore 

gemológia 
- prírodovedná 

disciplína, 
ktorá skúma 

zloženie a kvalitu 
šperkových 
materiálov 

(anorganických, 
organických, 
syntetických) 
s cieľom ich 

ohodnotenia. 
Svoje zlatníctvo 
otvoril v našom 

meste v roku 
2000. Čo ho 

ku šperkárstvu 
priviedlo? 

Jeho strýko 
Levon je 

svetoznámy 
šperkár, ktorý pracuje v 
Egypte a vyrába skvosty 

pre známe osobnosti, 
briliantové a luxusné 

jedinečné šperky. To bola 
cesta, ktorou sa chcel vydať 

i Mikael.
Zlatníctvo Mikael sa 
zameriava nielen na 
výrobu šperku, ale aj 

opravu, predaj zlatých 
a strieborných šperkov 
a výkup drahých kovov. 

Zlatníctvo Mikael 
poskytuje svojim 

zákazníkom prvotriedne 
služby a predaj tých 

najkvalitnejších šperkov. 
Zaoberá sa výrobou 
tradičných vecí, no 

hlavne LUXUSNEJŠÍCH 
jedinečných šperkov 

s dlhoročnou zárukou 
za výbornú cenu. 

VÝNIMOČNÉ je toto 
zlatníctvo i iným štýlom 
obchodovania. Ponúka 

formu výmeny materiálu 
za nový výrobok. 

Zákazník 
dostane zlato za 

zlato a doplatí 
len prácu, pre 

zákazníka 
je to veľmi 
VÝHODNÉ.

Zlatníctvo má 
dve prevádzky, 

na Ulici 1. 
mája č. 17 

a Belanského 
ulici na 

prízemí obchodného 
domu COOP Jednota. 
V oboch predajniach 

nájdete širokú ponuku 
strieborných šperkov, 

ktoré dodáva firma 
Argento - Peter Kuchár zo 

Snežnice.
Pán Mikael Jesajan víta 

svojich zákazníkov s 
úsmevom. V predajni 

má vystavené množstvo 
zlatých a strieborných 

šperkov, z ktorých si každý 
zákazník určite vyberie. A 

ak si nevyberie, ponúka mu 

ďalšiu možnosť, a to výrobu 
šperku na mieru podľa 

vlastného návrhu. Buď má 
zákazník presnú predstavu 

o šperku a prinesie ju na 
obrázku, prípadne vlastní 

náušnice a túži po rovnakom 
prívesku a naopak, alebo 
má záujem o originálny 

šperk. Jedinečné a luxusné 
šperky navrhuje zlatník 

spoločne so zákazníkom na 
základe viacerých obrázkov 
či informácií o detailoch a 
podľa návrhu ich vyrobí. 

Práve táto kreatívna práca 
je Mikaelova obľúbená, 
keď môže tvoriť podľa 

vlastnej fantázie, keď čo 
najväčší podiel tvorivosti 
nechá zákazník práve na 
neho ako odborníka. Rád 

pracuje s drahými kameňmi 

či rôznymi farbami drahých 
kovov. „Práca so striebrom je 

náročnejšia a nezaplatená, 
nakoľko striebro má horšie 
chemické vlastnosti“ hovorí 

o samotnej práci zlatník a 
pridáva: „Vždy som chcel 
robiť to, čo dnes robím. 

Baví ma to a je to tiež moje 
hobby. Do práce idem s 

radosťou“. A práve vášeň k 
práci je na jeho šperkoch 

vidieť. A vidieť tiež na 
stene predajne diplom z 

celoslovenskej šperkárskej 
súťaže s názvom Etiópsky 
opál 2012, kde získal tretie 
miesto za šperk s názvom 
Bozk. Ako sám priznáva, 
popri svojej práci už mu 
neostáva dostatok času 
na vlastnú tvorbu, aby 

sa mohol prihlasovať do 
súťaží. Výroba súťažného 

šperku totiž trvá i niekoľko 
mesiacov, nakoľko Mikael 
sa chce prezentovať len 

s dielom, ktoré má ambície 
získať umiestnenie, a to si 

vyžaduje čas. 
Pýtam sa, čo ho najviac 

v zamestnaní poteší: 
„Samozrejme, keď zákazník 

je spokojný a pridá i 
pochvalu. Viac si však cením, 

keď nový zákazník sa ku 
mne vráti dva a viackrát 

alebo pošle ku mne svojich 
známych na základe 

dobrej skúsenosti. Tak som 
získal klientov po celom 
Slovensku aj v Čechách.“ 
Hovorí však, že často sa 
stretáva s tým, že ľudia 

nevedia oceniť ručnú prácu. 
Doma má dvoch synov, 

a chce ich v budúcnosti do 
tajov šperkárstva zasvätiť. 

Uvidíme, či niektorý z 
nich sa vyberie v jeho 
umeleckých šľapajách.

- Dušana Šinalová -

Kontakty:
Zlatníctvo Mikael

Ul. 1. mája č. 17
024 01 Kysucké Nové Mesto

0918 494 533
mikael.jesajan@gmail.com
www.zlatnictvomikael.sk

FB: Mikael Jesajan  
(Zákazkové Zlatníctvo Mikael)
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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

NON STOP – odťah  
havarovaných, nepojazdných a 

iných osobných vozidiel. 
/Kysucké Nové Mesto a okolie do 20 km 

za 30€, nad 20 km - 0,50€ za 1km,  
nad 200 km cena podľa dohody/. 

Dovoz áut do/zo zahraničia. 

 
Požičovňa 

svadobných 
a 

spoločen-
ských 
šiat 

„Venček“ 
vám 

ponúka už 
viac ako  
22 rokov 
kvalitu 

štýl 
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

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

NOVÉ TRENDY V KÚPEĽNI
GRAFICKÉ NÁVRHY

Komenského 1287; Kysucké Nové Mesto /za Bielym domom/

0908 291 455; www.samtek.sk

SANITA
OBKLADY
DLAŽBY

NÁBYTOK
BATÉRIE

KVALITA PRE NÁROČNÝCH - CENA PRE KAŽDÉHO
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Kysučania sú zúfalí. Nekonečné kolóny, 
vážne dopravné nehody a rozbité cesty. 
Čo ďalej? Budeme mať diaľnicu? Aj tieto 

otázky zazneli na odbornej besede, ktorú 
zorganizovali okresné organizácie SME 

RODINA - BORIS KOLLÁR v KNM a v Čadci 
dňa 14.6.2018 v Kysuckom Novom Meste. 
Vyše dvojhodinová diskusia s expertom 
na dopravu Milošom Svrčekom priniesla 
množstvo zaujímavých čísiel a podnetov. 

Za najväčší problém výstavby akéhokoľvek 
úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty 
považuje pán Miloš Svrček stratégiu 

plánovania, ktorá je zapísaná v 
programovom vyhlásení s platnosťou na 4 
roky. Nová vláda prináša so sebou zmenu 

programového vyhlásenia a zmenu priorít. 
Práve preto by si Slovenská republika 

mala zobrať príklad z Nemecka, ktoré má 
pripravené stratégie na 30  rokov dopredu. 
Hnutie Sme rodina – Boris Kollár disponuje 

expertným tímom, ktorý je zložený z 
20 ľudí a aktívne pripravujú koncepcie 

výstavby cestnej dopravy. Hlavným 
riešením je prijať ústavným zákonom 

stratégiu plánovania dopravy minimálne 
na 30 rokov. 

Štát má možnosť čerpať finančné 
prostriedky v rámci operačného programu 

integrovaná infraštruktúra (OPII). OPII 
pozostáva z Kohézneho fondu, určeného 
na nadradenú dopravnú infraštruktúru a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

ktorý financuje rýchlostné cesty. SME 
RODINA vyzýva vládu na revíziu programu 

OPII, vďaka čomu by sa mohli presunúť 
prostriedky na D3. Ako pripomenul Miloš 
Svrček, súčasná vláda nemá pripravených 

dostatočný počet rezervných projektov, pri 
ktorých sa môžu využiť dotácie z Európskej 

únie. Súčet zazmluvnených projektov, 
projektov v procese hodnotenia a 

plánovaných projektov v rámci v príslušnej 
prioritnej osi určenej na výstavbu diaľnic, 
je o cca 16 % vyšší ako alokácia, t. j. objem 

finančných prostriedkov. Hnutie Sme 
rodina vyzýva ministerstvo dopravy 
na odstránenie manažérskej chyby a 

začalo rokovať s ministerstvom financií 
o nadkontrahovaní projektov, aby sa 
predišlo situácii, že budú dostupné 

financie a nakoniec prepadnú kvôli nejakej 
zmene. Expert Miloš Svrček vyzdvihol 

mimoriadne dôležitý cestný koridor D3, 
ktorý by sa mal v prvom rade zaradiť do 

rezervných projektov a využiť dostatočné 
zdroje na jej výstavbu.   

Výstavbu diaľnice D3 cez PPP projekty 
pán Miloš Svrček nevylučuje, pretože 

ide o mimoriadne frekventovaný úsek, 
predovšetkým zaťažený kamiónovou 

dopravou. Nevýhoda financovania diaľnic 
cez PPP projekty je dĺžka splácania dlhu, 

ktorá sa pohybuje v niekoľkých desiatkach 
rokov, čo mimoriadne zaťažuje štátny 

rozpočet, ako aj to, že doteraz sme boli 
na Slovensku svedkami, že sa uvedené 

projekty robili na „karpatský“ a nie 
na západný spôsob. Práve preto Sme 
rodina odporúča využiť takúto formu 
financovania výstavby D3 ako úplne 

krajné riešenie a pod úplnou kontrolou 
kompetentných orgánoch.

Najbližšie kroky hnutia Sme rodina – 
Boris Kollár budú smerovať k ďalším 

interpeláciám na ministra dopravy a k 
vyvíjaniu tlaku na Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republike. Miloš 

Svrček dostavbu diaľnice D3 vidí reálne v 
rokoch 2030 – 2033, ale je presvedčený, 
že je možné diaľničný úsek D3 postaviť 

aj o šesť rokov skôr, a to zmenou 
politického obsadenia a vybudovaním 

tímov špecialistov, ktoré sa aktívne pustia 
do projektovania a efektívneho využitia 
dostupných finančných prostriedkov v 

konkrétnych prioritných infraštruktúrnych 
projektoch.

Okresná organizácia Sme rodina  
– Boris Kollár v KNM

Študentka Martina Balátová z Horného Vadičova ide brigádovať 
do Škótska, chce spoznať krajinu a zdokonaliť sa v jazyku

Martina Balátová, ktorá okrem iného úspešne reprezentovala Kysucké Nové 
Mesto v speváckej súťaži Superstar 2018, kde sa dostala medzi 100 najlepších, 
sa chystá v lete privyrobiť si  na štúdium na vysokej škole a vybrala si na brigádu 
naozaj zaujímavú krajinu - Škótsko. 
o Prečo si sa rozhodla pre brigádu mimo Slovenska?
- „Samozrejme, spočiatku som zvažovala možnosť brigádovať na Slovensku. Bola 
som dokonca rozhodnutá kam presne by som chcela ísť, lenže potom sa naskytla 
príležitosť ísť do Škótska. Ako mladého človeka ma láka navštíviť novú krajinu, preto 
som neváhala a rozhodla sa pre Škótsko.“
o O akú prácu konkrétne ide?
- „ Ide o prácu čašníčky v reštaurácii patriacej hotelu.“
o Máš už nejaké skúsenosti s prácou v zahraničí?
- „Zatiaľ nie. Toto je prvýkrát, čo sa chystám mimo Slovenska. Bude to niečo nové 
a veľmi sa na to teším.“
o Po skončení školy, chcela by si v zostať pracovať v zahraničí na dlhší čas?
- „To zatiaľ neviem povedať. Určite by som chcela cestovať a spoznávať aj iné krajiny, 
kultúru a mnohé krásy prírody, ktoré možno na Slovensku nenájdem. A možno sa 
stane, že sa mi nejaká krajina zapáči. No držím sa hesla:  všade dobre, doma najlepšie.“

pripravil: Matej Mičík

Dočkajú sa Kysučania diaľnice?
Expert na dopravu a generálny manažér hnutia SME RODINA – BORIS KOLLÁR Miloš Svrček na stretnutí s 
Kysučanmi predostrel aktuálnu situáciu ohľadom dostavby D3 a možnosti, ako ju dostavať.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 19



Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

web:  www.dostojnypohreb.sk
Facebook: ARCHA Pohrebná služba 

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338

archa.kysuca@gmail.com

Vaše rodinné a firemné oslavy 
zorganizujeme na vysokej úrovni

Reštaurácia 
„Starý pivovar  

u Bociana“

Naša 
novinka!

ROFIS GASTRO s.r.o. 
Pivovarská 174, Kysucké Nové Mesto 

tel.: 0917 645 479
e-mail: starypivovar@ubociana.sk

web: www.ubociana.sk

„PIZZA MENU“

400g. „Detská pizza“ 3,50 €
paradaj. drť, kukurica, syr, kečup

 
520g. Pizza „Staropivárska“  4,60 €
paradaj. drť, slanina, klobása, syr, feferónky

450g. Pizza „Funghi“  4,20€
paradaj. drť, šunka, šampiňóny, eidam

 
480g. Pizza „Quatro formaggi“ 4,30 €
paradaj. drť, 4 druhy syra


