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2.www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

PaedDr. Emília 
Becová je 
prednostkou 
Mestského 
úradu v 
Kysuckom 
Novom Meste 
str.16.

„Teším sa, že si ľudia z Kysuckého 
Nového Mesta stále viac  vedia nájsť 

cestu a čas ku kultúre,“ hovorí  
Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ kultúry  

v Kysuckom Novom Meste. str.15.

Ako ide 
svadba a 

gravírovanie 
dokopy? 

O tom nám 
porozprávala 

Ing. Beáta 
Makuchová 

z Kysuckého 
Nového Mesta.

 str.19.

Šikovná učiteľka z Kysuckého 
Nového Mesta... 

Mgr. Slávka Malíková str.4.



Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk

Spoľahlivý  partner  motoristov...

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

archa.kysuca@gmail.com

www.dostojnypohreb.sk
Facebook:

ARCHA Pohrebná služba 
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Spomínam na učiteľov, ktorí ma 
v Kysuckom Novom Meste učili...

Učitelia nepochybne patria 
do života nás všetkých. Náš 
vzťah k nim určite formoval 
aj náš vzťah k štúdiu a tiež 
k tomu, čo sme si nakoniec 

vybrali, či nevybrali za 
svoju profesijnú orientáciu. 

Samozrejme sa nebavím 
o tých učiteľoch, ktorí do 
školy chodili aj kedysi ani 
nevedno prečo a viac boli 
na maródke či mimo tried. 

Najmä dnes je veľa krikľúňov 
na našich školách, ktorí 
neučia, ale politizujú a 

rozoštvávajú. Zaujíma ich 
len výška platu, ale to – či 

žiaka niečo naučia, ostáva 
bokom. Navyše – sú veľakrát 

intrigánmi a rozhádajú, 
či rozdelia častokrát celý 

kolektív. Namiesto hlavného 
poslania – učenia detí, 
si urobili z pracoviska 

debatný kabinetový krúžok 
s virtuálnou komunikáciou 

cez počítač. Ale dosť už...! Nie 
toto som chcela tentokrát 

rozoberať. Chcem si trochu 
pospomínať v tomto čísle na 

pedagógov, ktorí ma  učili 
a sprevádzali tak životom 
v Kysuckom Novom Meste 
do tínedžerského veku... a 
mala som ich rada. Nech 

nasledujúce riadky sú 
príjemnou spomienkou na 

pedagógov z Kysuckého 
Nového Mesta, ktorí v mojich 

očiach boli pedagógmi, 

oddanými svojej práci a 
ktorí si aj po rokoch zaslúžia 

úctivú spomienku. Okrem 
toho, že ma veľa naučili, 
mali aj svoju charizmu a 
boli ľuďmi, ktorí nebrali 

svoju prácu len ako svoje 
pracovisko, ale aj ako 

poslanie. A preto som ich 
mala rada. 

 V základnej škole mi nedá 
nespomenúť na učiteľky 
p. Škorvagovú a Ľudmilu 

Muškovú. Prvá bola láskavá 
a chápajúca. Druhá nás 

očarila svojou krásou a aj 
zmyslom pre krásu. Učila nás 
kreslenie. Bola nekonfliktná 

a mala dar ukľudňovať 
atmosféru.  Učiteľka p. 

Ševecová nás ako štvrtákov 
na Nábrežnej ulici vnímala 

ako mama a veľa nám aj 
odpúšťala..., pani Tóthová 

bola zas dejepisárkou 
srdcom aj vnímaním a 

nepochybne vo mne zasadila 
ten základný koreň, ktorý 
som neskôr dopilovávala, 

keď som si vybrala štúdium 
na gymnázium a neskôr 
aj na vysokej škole. Rada 

spomínam na nemčinárku p. 
Vojtášovú, keď som chodila 
do osmičky na Suľkove, kde 
nás učila aj slovenčinu. Bola 

výborná slovenčinárka, aj 
preto som si veľmi tento 

predmet obľúbila a neskôr 
sa stal mojim profilujúcom 

okruhom záujmu pri 
štúdiu žurnalistiky. Raz 

ma vyťahala za vlasy, keď 
som na hodine šepkala.  
Ale to len tak trochu nad 

uchom. Dnes mi to pripadá  
veľmi milé. Matematiku 
som moc nemusela, ale 

napriek tomu si spomínam 
na pani Škereňovú, veľmi 
kultivovanú dámu, ktorá 
nás „v šestke“ učila tento 

predmet na Nábrežnej 

ulici. Nedá mi nespomenúť 
tiež pani Suhayovú – našu 

chemičku a biologičku. 
Pri nej sa nedalo neučiť. 

Skrátka, tak látku vysvetlila, 
že  nás prosto zaujala 

a my sme sa to naučili, 
lebo to bolo zaujímavé. 

Aj pani učiteľka Kučmová 
bola nezabudnuteľná ako 

ruštinárka -  v dobrom 
zmysle slova. Ruštinu som 

neskôr tiež študovala. 
 Na gymnáziu mi určite 
najviac v pamäti ostala 
Eva Grančičová, neskôr 

Bráciníková, pretože to bola 
okúzľujúca dáma (nielen 
v mojich očiach), „žrali“ 
ju najmä chalani, vždy 

bola nádherné doladená 
v oblečení ku svojim 

ryšavým vlasom. Učila nás 
matematiku, tú som nemala 

rada, ale ako naša triedna 
– privierala oči, keď videla 

iné predmety zvládnuté. AJ 
manželia Falťanovci ostanú 

pre mňa vždy v pamäti. 
Najmä pán Falťan ma tak 

dokonale pripravil ako 
učiteľ slovenčiny a dejepisu, 

že som na vysokej škole 
skutočne excelovala. Okrem 
bežnej látky nás vedel zaujať 
historkami o panovníkoch, o 
živote z rôznych historických 

období... vedel skutočne 
dobre naučiť. Profesor 

Tarábek – nezabudnuteľný 
pán, stará škola, geológ, 

ktorý nás veru nemilosrdne 
pokritizoval, keď sme sa na 

hodine bavili a „zaspatý 
kút dopredu“ – to bolo 

jeho! Vtedy sme sa museli 
zo zadných lavíc presunúť 
dopredu a narýchlo písať 

písomku za to, že sme 
vyrušovali. Aj inokedy strašil 

písomkami, ktoré aj tak 
nedal... Vedel však nádherne 

rozprávať o prírode, 

živočíchoch, kameňoch a 
učil nás láske k životnému 
prostrediu. Okrajovo som 

prišla do styku aj s učiteľkami 
v Budatínskej Lehote pani 

Kalužníkovou a Dostálovou, 
pretože tam učila aj moja 

mama Eva Klimková a 
ja som ako gymnazistka 

pomáhala s deťmi v 
základnej škole ako vedúca 

krúžkov.
Chodila som aj do Ľudovej 

školy umenia (dnes ZUŠ) 
-  a dosť dlho, vyše desať 

rokov. Bavilo ma to. Najviac 
si spomínam na fantastickú 

p. Hraškovú – Binkovú, či 
Súľovskú, ale aj Chovancovú, 

Michnovú, Chrastinovú... 
Otvorili mi cestu ku hudbe a 
spevu, a ku vnímaniu hudby, 

ktorá skutočne pomáha 
prekonávať choroby a lieči. 
Nevenovala som sa neskôr 
hudbe profesionálne, ale 
dlho som si vedela zahrať 
aj náročnejšie skladby z 

rôznych období pre vlastné 
potešenie. Dodnes mám 
klavír ako súčasť mojej 

dennej izby a napriek tomu, 
že zaberá veľa miesta, lebo je 
to koncertné krídlo, neviem 
si bez neho predstaviť môj 

životný priestor. A mám 
aj plán – že predsa len 

oživím svoje zabudnuté  
znalosti pod dozorom 
nejakej pedagogičky, 
roztrénujeme prsty a 

budem si spríjemňovať 
chvíle neskôr na dôchodku  

(Alebo otravovať uši 
susedom?). Tak... A to je 
koniec spomienkam na 

mojich skvelých učiteľov z 
Kysuckého Nového Mesta.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  
šéfredaktorka
0903/516 499

kysuckyzurnal@gmail.com
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Šikovná učiteľka z Kysuckého Nového Mesta... 

Mgr. Slávka Malíková
V marci sme oslávili Deň učiteľov, ktorý si pripomíname 
vždy v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, 
učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých 
pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním, 
a ktorí si nepochybne zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť, 
obetu a úctu poďakovanie. Tohtoročný Deň učiteľov 
si pripomenieme v Kysuckom Žurnále aj rozhovorom 
s účiteľkou Základnej školy Dolinský potok v Kysuckom 
Novom Meste - p. Mgr. Slávkou Malíkovou, ktorá na škole 
pracuje ako učiteľka už trinásty rok.
o Tak, pani učiteľka, čo poviete na úvod na vlastné 
predstavenie sa verejnosti? 
- Pôvodne som vyštudovaná učiteľka MŠ, ale keďže tieto detské 
zariadenia sa vo veľkom rušili, po 8 rokoch som si rozšírila 
kvalifikáciu a vyštudovala som na UMB v Banskej Bystrici odbor 
Učiteľstvo 1. stupňa. ZŠ Dolinský potok  je moja prvá zástavka. 
Vyučujem všetky predmety na prvom stupni. Zväčša mám prvý, 
prípadne druhý ročník. To mi zostalo asi z minulosti, že inklinujem 
skôr k menším žiakom. Najradšej vyučujem matematiku 
a výtvarnú výchovu. V poslednom období  sa začíname viac 
venovať Hejného matematike, ako alternatívnej  metóde, ktorá 
je pre deti úžasná. Naša škola sa ako prvá v meste orientuje na 
túto metódu matematiky, rozvíjajúcu logické myslenie u žiakov. 
Majú v nej možnosť uspieť všetky deti. Každá hodina je pre nich 
i pre mňa zážitkom. Cez prežívanie chápu súvislosti. Je založená 
na princípoch budovania schém. Používame kvalitné množstvo 
pomôcok a manipulatívnych hier. Takúto matematiku by chcel 
každý iste nie raz zažiť. 
o Čo Vás na práci učiteľky baví najviac? 
- Asi to, že je neustále iná. Každý deň je iný. Pri žiakoch nezažijete 
dva rovnaké dni. Deti sú nepredvídateľné, pripravujú každý deň 
nové zážitky. A ja im to rada vraciam formu nových zážitkov 
v škole. Často pre žiakov pripravujem projektové dni s rozličnými 
zážitkovými aktivitami. Tie samozrejme predpokladajú od 
učiteľa značnú prípravu, ktorá trvá niekedy i niekoľko týždňov. 
Premyslieť si rozličné aktivity, prípadne pozvať nejakých hostí, 

to si vyžaduje čas a dobrú organizáciu, veď treba detailne 
pripraviť časový harmonogram daného dňa. Milujem to! Rada 
im pripravujem rozličné prekvapenia, záhady, rébusy, či živé 
varenie, pečenie, masáže od ozajstného maséra a pod. 
o Predpokladám, že pri výučbe malých školákov beriete 
ohľad aj na ich rozličné rozumové schopnosti, nadanie či 
povahu.... 
- Určite áno. Každé dieťa je individuálne. Samozrejme, že sa 
často stretávame, najmä v poslednom období, aj s rozličnými 
špecifikáciami. Zvyšuje sa počet žiakov so špecifickými 
poruchami učenia a správania. Vždy beriem na všetky tieto 
osobitosti ohľad. Podľa mňa je to samozrejmé. Nerodíme sa 
všetci rovnakí a ani s rovnakými schopnosťami a možnosťami. 
Každé dieťa má však šancu vyniknúť. Je na učiteľovi, či v ňom 
dokáže odkryť jeho mimoriadne danosti a jedinečnosť. 
Neberieme ich ako výrobky na páse, čo nám len prejdú rukami, 
ale ako vyvíjajúce sa individuálne osobnosti. Každé dieťa si 
zaslúži zažiť úspech v škole. A zažívať ho často. V moci učiteľov 
je im toto dopriať a umožniť. 
o V čom deti vynikajú a naopak, v čom majú problémy?
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- Naši žiaci vynikajú v rozličných oblastiach. Aj svoje umelecké 
sklony rozvíjajú až neskutočne, deje sa tak aj za pomoci ZUŠ 
v našom meste.  Naša škola takého deti veľmi podporuje, 
prihlasujeme ich sa do rozličných súťaží. Ale máme aj 
matematicky nadané detičky, ktoré majú výborne vyvinuté 
logické myslenie. Dnešné deti majú aj dobré komunikačné 
schopnosti. Sú tvorivé a celkovo sú úžasné. Najlepších žiakov 
naša škola každoročne oceňuje. A problémy s deťmi? Čo je 
problém? Nikdy ním nemôže byť samotné dieťa... Takúto 
možnosť v žiadnom prípade nepripúšťam. Ak má dieťa nejaký 
problém, zväčša je za tým ukrytá nejaká pridružená ,,akcia“, 
ktorá spustí reakciu. Toto sú veľmi náročné veci. Detská duša 
si zaslúži zažívať len radosť, šťastie a lásku. Akýkoľvek problém 
je však spúšťačom nešťastia  a nepohody. Preto milujme všetky 
deti také, aké sú. Prispôsobme sa im a pomáhajme im. 
o Z vašich slov cítiť, že ste žena na pravom mieste. Váš 
pozitívny postoj k deťom a k svojmu povolaniu určite 
oceňujú aj samotní rodičia. Aká je s nimi spolupráca? Na 
čo by sa mali pri výchove deti do školy zamerať?
- Práve v týchto dňoch prebieha na školách zápis do prvej triedy. 
Mám rada tieto dni. Prídu krásne deti, slávnostne oblečené, 
správne naladené. Na našej škole im spolu so staršími žiakmi 
pripravujeme na tento deň rôzne aktivity, aby budúci prváčikovia 
odchádzali zo zápisu dobre naladení a do školy sa naozaj tešili. 
Čo sa týka rodičov, v prvom rade sa od nich očakáva, že sa svojim 
deťom budú venovať. Dnešným trendom je však dať dieťaťu už v 
predškolskom veku do ruky tablet alebo počítač, aby sa zabavilo 
samé. Ja osobne tento spôsob nepodporujem a odmietam. 
S technickými „čudami“ sa má malé dieťa ešte čas zoznámiť... 
Mnohí však túto vymoženosť neodkladajú a deťom ju doprajú 
príliš skoro, možno aj kvôli vlastnému pohodliu. Potom v škole 
zisťujeme, že dieťa síce vie počítať, dokonca pozná písmená 
a tak sa celkovo javí ako šikovné. Ale rozvíjanie kognitívnych 
súčastí by malo byť na postačujúcej úrovni. Poznávanie číslic, 
farieb, geometrických tvarov, orientácia v priestore... Často býva 

táto úroveň v poriadku, ale dieťa nemá dostatočné sociálne 
správanie a často nepostačujúcu emocionálnu zrelosť. Základ 
je v komunikácii. Dieťaťu radšej čítajme rozprávky, rozprávajme 
sa. Dieťa by malo mať čo najčistejšiu reč. Niekedy sa naozaj 
stretávame s deťmi, ktoré nezvládajú byť ani chvíľočku bez 
rodičovej ruky.
o Aký najväčší nedostatok vidíte v školstve v súčasnosti?
- Je všeobecne známe, že v školstve nie je dobre nadstavené 
financovanie. Znie to ako klišé, ale aj v školstve sú najväčším 
problémom peniaze. V dnešnej dobe financie otvárajú brány 
neskutočných možností. Veď ak chcete posunúť aj učiteľa na 
vyššiu úroveň, treba mu zabezpečiť ďalšie vzdelanie. A to nie 
je zadarmo. Alebo ak chcete žiakom zabezpečiť zážitok v škole 
v prírode, aj na to potrebujete peniaze. Dotácia financií je na 
každého žiaka, šťastnejšie riešenie by bolo financovanie na 
triedu. Potom by sme nemuseli za každú cenu ,,napchať“ do 
triedy čo najviac detí, ale mohli by sme sa im venovať v menšom 
počte, teda individuálnejšie, ale aj kvalitnejšie. Ďalším 
problémom škôl sú učebnice. Na trhu je ich veľké množstvo, žiaľ, 
tie kvalitné väčšinou nie sú dotované zo strany štátu a musia 
si ich kupovať samotní rodičia. Škola síce dostáva knihy, ktoré 
sú žiakom poskytované bezplatne, ale zároveň sú veľmi málo 
využiteľné, niektoré dokonca vôbec. Je to jeden z paradoxov 
súčasnej doby....
o Z práce chodíte určite vyčerpaná… Ako trávite voľný 
čas, ste aj matkou, manželkou?
- Z práce niekedy naozaj chodím unavenejšia, ale niekedy 
naopak,  akoby dobitá  snergiou od detí. Sama som matkou 
dvoch už dospelých detí. Rada som, keď sme všetci spolu doma. 
Syn Martin  už pracuje, dcéra Slávka nám študuje na vysokej 
škole v Srbsku zubné lekárstvo. Obaja sme s manželom poľovníci 
a členovia poľovníckeho združenia. V lese trávime spoločne veľa 
času. 

 (ďur)

Obj.: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. 

Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

Vážení občania, 
Slovenky, Slováci,
dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste ma podporovali 
počas volebnej kampane a ktorí ste v 1. kole prezidentských 
volieb vložili do volebnej urny lístok s mojím menom. 
Vážim si každý jeden z 307. 823 získaných hlasov, vážim si 
túto obrovskú podporu a vnímam ju ako silnú výzvu pre 
Slovensko. Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov 
volieb, mnohí sme si to predstavovali inak. No tieto voľby 
ukázali, že čoraz viac ľudí prestáva veriť mediálnym lžiam a 
že národné sily sú čoraz silnejšie. To vnímam ako pozitívnu 
správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 
To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že náš boj 
za Slovensko, tradície a právny štát končí. Budem naďalej 
vystupovať proti liberálnej, protirodinnej agende, budem 
brániť naše kresťanské tradície a dohliadať na dodržiavanie 
práva a Ústavy SR. 

Vážení občania, Slovenky, Slováci,
každému z vás želám veľa optimizmu a viery,  každý 
z vás má totiž moc meniť veci okolo seba už tým, že si 
všíma nespravodlivosť, klamstvo a účelovú propagandu 
zvrátených ideológií.  Viem, že vám rovnako ako mne 
záleží na tom, aby Slovensko ostalo také, aké ho poznáme 
a aké ho milujeme.  Sme opäť na začiatku, ale silnejší o 
skúsenosti. Slovensko vstáva, putá si strháva!

S úctou voči vám.... JUDr. Štefan HARABIN
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 KRBY
 KACHLE
 PECE
 SPORÁKY
 KOMÍNY

Dolné Rudiny 1, Žilina
tel.: 0903 242 888

www.kamina.sk

 

 

KRBOVÉ ŠTÚDIO
PROFESIONÁLNE

PORADENSTVO A MONTÁŽ

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

3-sklo bez príplatku
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MEDAILOVÁ ŽATVA DREAMSIEK
Tanečný súbor DREAMS zahájil svoju ôsmu súťažnú sezónu hneď 
dvomi súťažami v susednej Českej republike. 
Prvou súťažou bola Daisy cup v Ostrave dňa 3.3.2019, ktorej sa 
Dreamsky zúčastnili po prvýkrát. Ako jediné Slovenky výborne 
reprezentovali mesto Kysucké Nové Mesto a Centrum voľného 
času v Kysuckom Novom Meste. Zo siedmich štartov si odniesli 
trikrát zlatú medailu a trikrát striebornú medailu.
ZLATÉ MEDAILY získali Dreamsky v kategóriách:
•	veľká formácia kadet pom-poms
•	miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. 

Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
•	miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. 

Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).
STRIEBORNÉ MEDAILY vybojovali v kategóriách:
•	sólo kadet (S. Maráčková)
•	sólo junior (A. Hrubá)
•	trio kadet pom-poms (V. Padychová, B. Hrubá, L. Poliačková).

Veľká formácia kadetky získala aj pekné VIP OCENENIE poroty.
Medailovú žatvu si Dreamsky zopakovali hneď o týždeň 9.3.2019, 
kedy sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Podhostýnsky pohár v 
Bystřiciach pod Hostýnem. Dievčatá podali skvelé výkony aj vďaka 
známemu prostrediu, keďže sa jej zúčastnili už po šiestykrát. 
Svedčia o tom výborné umiestnenia - štyrikrát zlato a dvakrát 
striebro.
ZLATÉ MEDAILY získali dievčatá hneď v štyroch kategóriách a to: 
•	Veľká formácia kadet pom-poms
•	trio kadet pom-poms (B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková),
•	miniformácia kadet pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková, A. 

Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá, V. Padychová, L. Poliačková)
•	trio junior pom-poms (A. Hrubá, D. Ozaniaková, S. Michna). 

STRIEBORNÉ MEDAILY si odniesli Dreamsky v dvoch kategóriách: 
•	sólo kadet pom-poms (S. Maráčková)
•	miniformácia junior pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna, S. 

Bačová, L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).
Spolu 7 zlatých a 5 strieborných medailí predstavujú výborný 
štart novej sezóny 2019 a veľkú motiváciu do ďalšej tréningovej 

prípravy na nasledujúce súťaže. Najdôležitejšou z nich budú tento 
Majstrovstvá Slovenska v Bratislave. 
Dreamsky vznikli v septembri 2011 pod Centrom voľného času v 
Kysuckom Novom Meste. Od vzniku súboru sa v ňom vystriedalo viac 
ako 200 členiek. V súčasnosti navštevuje súbor 40 členiek vo veku od 
5 do 13 rokov, ktoré sú rozdelené podľa veku do kategórie kadetky a 
juniorky. Vedúcou súboru je Mgr. Edita Ďuranová, trénerky Bc. Laura 
Chupáčová, Bianka Jurkovičová, Bc. Kristína Cimlová a Martina 
Priečková. Dreamsky sa venujú mažoretkovému športu v kategórii 
pom-poms (strapce). Táto kategória zahŕňa prácu s náčiním, 
gymnastiku, akrobaciu, rôzne tanečné prvky. 
Vedenie súboru sa chce touto cestou poďakovať Centru voľného času 
v Kysuckom Novom Meste, rodičom a všetkým, ktorí venovali súboru 
2% svojich daní, čím veľmi pomohli kostýmovému vybaveniu súboru 
Dreams pre rok 2019.
Aj členovia ZK Folklórne spievanky dosiahli pekné úspechy: 
2. miesto na celoslovenskom kole súťaže Spievanky, spievanky.
Elka Mičundová v tomto školskom roku získala 1. miesto v súťaži 
Vianočný zvonček  a 1. miesto Piesne domova.

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



Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV, 

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. 

V Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna 
Insurance Group v  balíku Excelent 
kryjeme okrem víchrice aj búrlivý vietor ( 
viď definíciu nižšie).  Víchrica je dynamické 
pôsobenie hmoty vzduchu dosahujúce v 
mieste poistenia rýchlosť min. 75 km/h. 
Ak nie je táto rýchlosť v mieste škody 
zistiteľná, musí poistený preukázať, že 
pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta 
poistenia škody na riadne udržiavaných 
budovách alebo podobne odolných iných 
veciach, alebo že škoda pri bezchybnom 
stave poistenej budovy alebo budovy, v 
ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla 
vzniknúť iba v dôsledku víchrice. Za škodu 

spôsobenú víchricou sa považujú aj škody 
spôsobené vrhnutím iného predmetu 
víchricou na poistenú vec. Búrlivý vietor 
je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu 
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 
min. 60 km/h. Ak nie je táto rýchlosť v 
mieste škody zistiteľná, musí poistený 
preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil 
v okolí miesta poistenia škody na riadne 
udržiavaných budovách alebo podobne 
odolných iných veciach, alebo že škoda 
pri bezchybnom stave poistenej budovy 
alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú 
poistené veci, mohla vzniknúť iba v 
dôsledku búrlivého vetra.

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

Búrlivý vietor,  ak vám spôsobí škodu, naša poisťovňa akceptuje...

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01  Kysucké Nové Mesto                              
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

Pre všetkko, na čoom záležží

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

KOM 15-009 KPAS inzercia 160x118,5.indd   1 5.5.2015   15:26

Mám rodinný dom.. Je poistený. K domu patrí samozrejme aj plot a brána... Nedávno 
bol veľmi silný vietor a bránu sme mali vtedy otvorenú, vietor dosť fúkal, ako hovorím 
a brána lietala hore dole a došlo k jej poškodeniu v mechanizme a nebolo ju možné 
zatvoriť. Je elektricky ovládateľná. Moja poisťovňa mi na to reagovala, že za takéto 
škody nezodpovedá, že to môže povedať každý. Mám sa obrátiť na dodávateľa brány, 
ktorý ju osádzal a sfunkčnil.. Mám dom poistený aj proti záplavám, požiaru a  ďalším 
prírodou spôsobeným škodám... Silný vietor nie je prírodný živel? Ďakujem za odpoveď

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOVwww.zurnaly.sk
VYDÁVA: Mgr. Alena Jaššová, vydavateľstvo „HELENA” so sídlom v Šali, Dolná 5, IČO: 34644237  ► registrované Ministerstvom kulrúry SR pod č.: EV 3496/09, ISSN 1339-1941  

► Majiteľka a šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903 516 499  ► 
► fotoreportérske a fotografické služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► Grafická úprava: Peter Orbán - Zoxó Press ►

► INZERCIA: denne, tel.: 0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov.  ►
► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. 
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie 

svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, 

organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou 
zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb, 

organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý 
subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.  

Odporúčaná cena výtlačku predajcom: 0, 70 € - dvojmesačník, toto číslo vyšlo 29. apríla 2019.

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com - dvojmesačník - ročník XIII.

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 
spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností kysuckého regiónu
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spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

• 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

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 9
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Bio potraviny
Bio kozmetika
Prírodné čaje

Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
tel: 0949 320 066

email: milada.cadrikova@seznam.cz
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0910 250 500 .MIDARO.sk

Vajanského 865/8
024 01 Kysucké Nové Mesto

ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA

VÝKUP ŠROTU, KOVOVÝCH ODPADOV
A FAREBNÝCH KOVOV

www.KAMETAL.sk

Otvorené: 

pondelok až piatok 7:30h - 15:30h

Skvelá kuchyňa
na Kysuciach

info@motelskalka.sk
www.motelskalka.sk

ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto

v blízkosti Mestského úradu. 

0908863673

AUTO HMÍRA – Justín Hmíra
Cesta do Rudiny 2936, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0908 438 874
- karosárske práce 
- full servis 
- náhradné diely 
- výmena čelného skla  
- príprava vozidla na   
   servisné prehliadky  
- diagnostika vozidla 
- predaj pneumatík
- zmluvné a havarijné poistenie

tel.: 0918 030 555;  041 421 6416
Kysucké Nové Mesto
www.sportmarket.sk

e-mail: info@sportmarket.sk
Otváracie hodiny

Pondelok-piatok:  8:30h – 17:00h
Sobota: 8:30h – 12:00h

Aj vy chcete inzerovať celý rok len za 99 €?
Volajte: 0903 516 499

Spoľahlivé a kvalitné predajne a služby v regióne DOLNÝCH KYSÚC
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Bio potraviny
Bio kozmetika
Prírodné čaje

Vajanského 394, Kysucké Nové Mesto
tel: 0949 320 066

email: milada.cadrikova@seznam.cz

ul. Belanského 190

Kysucké Nové Mesto 

Správa a údržba bytového 
a nebytového fondu
Vedenie účtovníctva

Administatívne služby

BYTSERVIS, s.r.o.

Povina

príjemné posedenie s priateľmi uprostred hôr
okrem osvieženia chladeným pivom, alko/nealko, 

aj možnosť občerstvenia podľa dohody
- otvorené denne, srdečne Vás pozývame! -

email: cafebarx@zoznam.sk

tel.:  0903 832 635

Kontakt: 0903 580 500
www.pizza-mania.sk

Rozvoz pizze a jedál 
v Kysuckom Novom Meste

a okolí

AUTO HMÍRA – Justín Hmíra
Cesta do Rudiny 2936, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0908 438 874
- karosárske práce 
- full servis 
- náhradné diely 
- výmena čelného skla  
- príprava vozidla na   
   servisné prehliadky  
- diagnostika vozidla 
- predaj pneumatík
- zmluvné a havarijné poistenie

Obuv LEAN
Kysucké Nové MESTO
Belanského 218 
www.obuvlean.sk
Predaj kvalitnej dámskej,
detskej a pánskej obuvi
telefón: 
0908  039 801

Škorvaga-žeriavy s.r.o.
9. mája 1176/35-C

024 04 Kysucké Nové Mesto

tel.: 421 908 240 538
e-mail: skorvaga@in.slovanet.sk

Hviezdoslavova ulica č. 384/10,  
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 42 69 
mobil predajňa: 0908 904 148 
mobil servis: 0905 535 810, 0948 411 225
email: jasso@jasso.sk 

Kysucké Nové Mesto
Belanského 201 

otváracie hodiny: 
Po-Pia:  08.00 -17.00 hod

                            So:  08.00 - 12.00

tel: 0911 609 126
predaj kvetov

výroba ikebán a kytíc
predaj sadzbových kvetov

predaj drobných darčekových predmetov
predaj umelých kvetov a smútočných 

vencov a smútočných kytíc

tel.: 0908 715 464
 e-mail: bytservisknm@gmail.com

www.bytservisknm.sk

Aj vy chcete inzerovať celý rok len za 99 €?
Volajte: 0903 516 499

Spoľahlivé a kvalitné predajne a služby v regióne DOLNÝCH KYSÚC

dojčenský a 
detský textil, 
galantéria, 
čistiareň /zberňa

email: vieraskokanova@zoznam.sk

tel.: 0907 354 098

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8,30 hod.- 16,30 hod.

Sobota: 8,30 hod. - 12,00 hod.

Belanského 191, Kysucké Nové Mesto
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Zvolení poslanci vo volebnom období 2018-2022

Ing. Vavrín Randa 
volebný obvod č. 1

predseda Komisie ochrany 
životného prostredia

člen Rady školy MŠ 
Komenského

Jaroslav Šidlo 
volebný obvod č. 1

člen Komisie finančnej, 
správy majetku a 

podnikateľských činností
člen Rady školy ZŠ 

Clementisova, MŠ 9. mája

Dušan Mičian 
volebný obvod č. 1

predseda Komisie kultúry 
a športu

člen Rady školy ZŠ 
Nábrežná, ZUŠ

Mgr. Matej Fabšík 
volebný obvod č. 1

člen Komisie výstavby, 
dopravy a územného 

rozvoja
člen Rady školy MŠ 9. mája

Ivan Poláček 
volebný obvod č. 2

predseda Komisie výstavby, 
dopravy a územného 

rozvoja
člen Rady školy MŠ 9. mája

Prof. Ing. Felicita 
Chromjaková PhD.
volebný obvod č. 2

člen Komisie školstva a 
mládeže

člen Rady školy ZUŠ

Ing. Igor Behúň 
volebný obvod č. 2

predseda Komisie sociálnej, 
bytovej, obchodu a 
cestovného ruchu
člen Rady školy ZŠ 

Nábrežná, CVČ v KNM

Ing. Lukáš Vojsovič 
volebný obvod č. 2

člen Komisie výstavby, 
dopravy a územného 

rozvoja
člen Rady školy ZŠ Dolinský 

potok, CVČ v KNM

Jozef Jakubík 
volebný obvod č. 3

člen Komisie školstva a 
mládeže

člen Komisie ochrany 
životného prostredia

člen Rady školy MŠ 
Komenského, ZUŠ

Mgr. Ing Ondrej Holienčík
volebný obvod č. 3

predseda Komisie školstva 
a mládeže

člen Rady školy ZŠ 
Nábrežná, ZŠ Clementisova, 

MŠ Komenského

Mgr. František Šerík 
volebný obvod č. 4

viceprimátor

Patrik Varoš 
volebný obvod č. 4

člen Komisie výstavby, 
dopravy a územného 

rozvoja
člen Rady školy MŠ 

Litovelská

Ing. Ľubomír Golis 
volebný obvod č. 4
predseda Komisie 
finančnej, správy 

majetku a podn. činností
člen Komisie ochrany 

život. prost.
člen Rady školy ZŠ 
Clementisova, MŠ 

Litovelská

Ing. Pavol Kobrtek 
volebný obvod č. 5

člen Komisie kultúry a 
športu

člen Rady školy ZŠ 
Clementisova

Mgr. Daniel Bandura 
volebný obvod č. 5

člen Komisie kultúry a 
športu

člen Rady školy ZŠ 
Dolinský potok

PhDr. Martin Priečko 
PhD.

volebný obvod č. 6
člen Komisie kultúry a 

športu
člen Rady školy ZŠ 

Dolinský potok, MŠ 
Litovelská

JUDr. Ľubomír Ježo 
volebný obvod č. 6

člen Komisie finančnej, 
správy majetku a 

podnikateľských činností
člen Rady školy ZŠ 

Dolinský potok, ZUŠ

Elena Holienčíková 
volebný obvod č. 7

člen Komisie sociálnej, 
bytovej, obchodu a 
cestovného ruchu

člen Rady školy 
ZŠ Nábrežná, MŠ 

Komenského

Ing. Vladimír Svrček 
volebný obvod č. 8

člen Komisie sociálnej, 
bytovej, obchodu a 
cestovného ruchu

člen Rady školy MŠ 9. 
mája

Sto dní vo funkcii primátora...
Hovoríme s primátorom Kysuckého Nového Mesta Ing. Mariánom Mihaldom.

On na úvod povedal:
- Práca primátora má veľmi široký záber. Nie je to len práca 
manažéra, ktorú som očakával, ale predovšetkým je to každodenný 
kontakt s občanmi. Ľudia sa mi zdôverujú so svojimi problémami 
v oblasti daní, spolunažívania, zamestnania, životného prostredia, 
zdravotných problémov, bývania, problémov s rodičmi či deťmi. 
Každý ma na vec iný pohľad, očakáva odo mňa však pomoc či 
odpoveď. Každého si rád vypočujem a snažím sa buď konkrétne 
pomôcť, alebo odkázať na inštitúciu, ktorá sa danou vecou zaoberá 
alebo na odborníka, ktorý v danej veci vie pomôcť. Napr. občania so 
mnou riešia problémy s dopravou, ale najskôr im musím vysvetliť, 
ktorá cesta je mestská, a teda to, ktorú môžeme opraviť a pod. Je 

pochopiteľné, že sa zamieňajú 
kompetencie mestského úradu 
s okresným úradom či VÚC 
a práve preto je veľmi dôležitá 
osobná komunikácia, osobné 
stretnutia, kde sa snažím uviesť 
veci na pravú mieru. Ďalšou 
vecou, ktorá ma prekvapila, bola 
neuveriteľná byrokracia a agenda. 
Samozrejme, že som počítal 
pred voľbami s povinnosťami 
a agendou ohľadom životného 

pokračovanie na str. 14.
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prostredia, dopravy, športu, 
údržby mesta, cyklotrasy a pod., 
ale zaskočilo ma koľko agendy 
sa skrýva vo vnútri úradu, ktorú 
je nutné každodenne riešiť. 
Napr. čo sa týka rozpočtu, hoci 
sme mali spracované podklady 
od predchádzajúceho vedenia 
mesta, za ten čas sa zmenili 
niektoré podmienky, legislatíva 
či kompetencie a museli sme 
rozpočet prerábať, upravovať 
a aj to nepopulárne, škrtať.
o Čo pozitívne vám doteraz 
priniesla táto práca?
- Je veľmi veľa šikovných ľudí 
v našom meste, ktorí prinášajú 
obrovskú energiu. V posledných 
dňoch to boli napr. pani 
učiteľky so svojimi žiakmi zo 
ZŠ Nábrežná, ktoré pre nich 
pripravili v rámci programu 
Noci s Andersenom návštevu 
mestského úradu. Milo ma prekvapila i skupina ľudí zaujímajúca 
sa o regeneráciu mestského parku. Veľmi oceňujem ich iniciatívu, 
nadšenie pre riešenie problému. Skupina ľudí, ktorá chce niečo 
zmeniť – záhradný architekt T. Hradňaský, záhradník telom 
i dušou P. Maraček, pracovníci Údržby mesta – záhradníčka J. 
Soukupová, riaditeľ M. Poštek, výtvarník J. Rajtek. Chcú pomáhať 
ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu, 
žiadajú len materiál, náradie či zapožičať stroje. Druhou skupinou 
dobrovoľníkov sú obyvatelia, spolupracujúci s p. Helenou Hollou. 
Vo vianočnom čase prišli s projektom „Vešiak pomoci“, pomáhajú 
slabším a chorým, prispel som na operáciu ťažko chorému 
dievčatku. Títo ľudia investujú vlastný čas a energiu pre druhých 
a my sa im snažíme vyjsť v ústrety a pomôcť v rámci možností 
a kompetencií, napr. poskytnúť priestor na realizáciu svojich 
aktivít. Spomeniem i mládež z YCčka – Mládežníckej klubovne, či 
seniorov, ktorí chodia s výbornými nápadmi. Obdivujme trénerov 
a manažérov športových klubov, s akým elánom odovzdávajú kus 
seba a skúseností deťom a mladým. V týchto prípadoch som rád, 
že môžem pomôcť, rád ich uprednostním a stretnem sa s nimi. 
Zúčastnil som sa oceňovaní osobností – Športovec roka a Osobnosť 
Kysúc v Čadci či Najlepší športovec roka v Kysuckom Novom Meste. 
o Akú novú výzvu ste „objavili“ v prvých dňoch svojho pôsobenia?
- Veľa vecí som spomenul vo svojom volebnom programe. Veľkou 
výzvou je však pre mňa vytvorenie reprezentatívnej vlastivednej 
monografie o Kysuckom Novom Meste. S touto vecou som už 
navštívil riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci, kde som sa stretol 
s veľkým pochopením a nadšením. Pán riaditeľ Miloš Jesenský 
potvrdil, že mesto s krásnou históriou potrebuje takúto publikáciu 
a zaslúži si historický výskum a pomôžu nám.
o S akými reakciami ste sa stretli na doterajšie vaše pôsobenie? 
Nechýbate rodine, keď ste teraz stále v práci?
- Som príjemne prekvapený, že ľudia nemajú problém zastaviť ma 
na ulici a buď pochváliť to, čo sa im páči, alebo slušne povedať aj 
to, čo by chceli alebo potrebovali vylepšiť. Ľudia oceňujú, že som 
otvorený. Mnohí využívajú sociálne siete alebo e-maily a kontaktujú 
ma priamo aj prostredníctvom správ.  Práca primátora je časovo 
veľmi náročná, rodina to samozrejme pociťuje. Snažím sa však byť 
cez víkendy čo najviac so svojou rodinou, ktorá ma podporuje. Syn 
je cez týždeň na internáte a dcéra momentálne študuje v zahraničí, 
vzhľadom na to, že oni nie sú doma, až tak veľmi túto zmenu 
nepociťujú. 
o Čo je teraz na jar pre vás najvypuklejším problémom?

- V prvom rade čistota! Sneh odkryl veľký 
neporiadok a najmä psie exkrementy. Budeme 
sa snažiť počas roka pracovať na tom, aby 
budúca jar bola čistejšia. Psíčkari dostanú od 
mesta vrecká na odpad po svojich miláčikoch 
a verím, že i to pomôže k lepšej čistote v meste. 

Spolu s poslancami sme vyzvali občanov, aby 

si pri príležitosti Dňa Zeme v dňoch 25. a 26. apríla vyčistili okolie 
svojich bytoviek a komunikácií.
o A dá sa po sto dňoch práce hovoriť o napĺňaní volebných sľubov?
- Urobil som veľkú zmenu v komunikácii s poslancami. Pravidelne 
organizujeme pracovné stretnutia, na ktorých vecne diskutujeme 
o všetkom, čo trápi občanov mesta. Týždenne im zasielam 
desiatku mailov s otvorenými otázkami a prípadnými riešeniami. 
Pri rozhodnutiach majú pre mňa veľkú váhu rady od odborníkov 
– členov komisií pri MsZ. Myslím, že i vďaka tomuto vládne 
v poslaneckom zbore príjemná atmosféra.  Neustále kontaktujem 
VÚC, samotnú županku, dokonca som sa stretol s poslancom NR 
SR Štefanom Zelníkom, aby som čo najefektívnejšie riešil problém 
s nedostatkom odborných lekárov na našej poliklinike. Vo svojom 
programe som prisľúbil vybudovanie cyklotrasy. Prebehli mnohé 
rokovania na VÚC, ktoré som inicioval, práve sa spracováva 
štúdia, diskutujeme o samotnej realizácii a financovaní cyklotrasy. 
Spolu s poslancami sme schválili definitívnu verziu trasovania 
cesty pre cyklistov katastrom nášho mesta. Výzvou a sľubom je 
pre mňa i športová hala. V prvom rade bolo treba vybrať vhodný 
pozemok, vytypovali sme ten pri Strednej priemyselnej škole 
informačných technológií. Bol som si pozrieť športové haly v iných 
mestách a inšpiroval som sa. Chceme vypracovať projekt, ktorý 
budeme mať pohotovo pripravený v prípade vypísania výzvy na 
financovanie športovísk z eurofondov alebo budeme hľadať iné 
zdroje financovania. Ďalším z mojich bodov bola bezpečnosť. 
Podali sme žiadosť na Úrad vlády o rozšírenie kamerového 
systému. Prebieha audit, na základe ktorého zmeníme spôsob 
prevádzkovania kamerového systému k lepšiemu. Zriadili sme 
opäť pravidelné hliadky po 2 policajtoch, ktorí majú pridelené 
priority. Nie je to udeľovanie pokút, ale v prvom rade bezpečnosť 
našich detí a občanov. Ďalšou lastovičkou, ktorou sa môžeme 
pochváliť spolu s poslancami, je galavečer pri udeľovaní ocenení 
Najlepší športovec roka 2018. Mne osobne sa toto podujatie 
veľmi páčilo, i keď nepopieram, že stále je čo zlepšovať a vychytať 
chybičky. Zmena nastane tiež pri udeľovaní ocenenia Osobnosť 
mesta, ktoré sa doteraz odovzdávalo počas Jakubovských hodov. 
Presunieme ho na predvianočný čas pri organizovaní vianočného 
alebo benefičného koncertu. Našim cieľom je, aby tieto podujatia 
v nasledujúcich rokoch získali na kvalite, aby sa z nich stali 
významnejšie akcie, ako to bolo doteraz.  Neustále komunikujem 
s NDS, Schaeffler Kysuce a Združením podnikateľov Dolných 
Kysúc ohľadom realizácie diaľničného privádzača a budúcej cesty 
pre vjazd do priemyselnej zóny. Je to náročný a zdĺhavý proces, 
ale jedine aktívnym prístupom môžeme tento cieľ dosiahnuť 
a znížiť tak dopravnú zaťaženosť v uliciach nášho mesta. Oslovilo 
ma Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany s organizáciou 
Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe v našom meste. Potešil 
som sa dvojnásobne a prisľúbil som pomoc, veď z nášho mesta 
pochádzajú majstri sveta v tomto športe.

otázky: Kysucký Žurnál

Svetový deň autizmu si pripomenuli aj v Kysuckom Novom Meste
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„Teším sa, že si ľudia z Kysuckého Nového Mesta stále viac  vedia 
nájsť cestu a čas ku kultúre,“ hovorí Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ kultúry v Kysuckom Novom Meste.

„Kultúre v Kysuckom Novom 
Meste sa darí už dlhšiu dobu 

veľmi dobre, som rád, že 
takmer každé podujatia 

je vypredané. V januári to 
boli premiéra divadelnej 

hry Mastný hrniec v podaní 
našich kysuckých ochotníkov 
a Koncert pre deti Smejko a 
Tanculienka. Február začal 

16. Reprezentačným plesom 
mesta, pár dní na to skvelá 

komédia Lord Notron a 
Sluha James, 2. folklórny 

ples FS Jedľovina, karneval 
pre najmenších, hudobný 

koncert Dou Jamaha. Spolu s 
vedením mesta som navštívil 

partnerské mesto Rive de Gier, 
kde sa konala medzinárodná 
konferencia v oblasti rozvoja 

kultúrno-spoločenských 
aktivít. Predstavili sme 

naše mesto vo všetkých 
oblastiach. V marci sme po 

dlhšej prestávke usporiadali 
fašiangový sprievod masiek 

mestom a vo večerných 
hodinách v Dome kultúru 

tradičnú fašiangovú zábavu 
s polnočných pochovávaním 

basy. Pár krát do roka robíme 
aj rôzne prednášky, tento raz 
to bol spisovateľ, cestovateľ 

- Pavol Hirax Baričák. Na 
slávnostnom galavečeri 
sme odovzdali ocenenia 

najúspešnejším športovcom 
za rok 2018. Detský divadelný 
súbor Didero odpremiéroval 

novú hru Zo života hmyzu 
a nechýbala ani „B4“, 

improvizačné predstavenie. 
Hneď začiatkom mesiaca apríl, 
opäť niečo veľmi obľúbené pre 
deti a to Spievanka a Zahrajko, 

regionálna prehliadka 
detských divadelných súborov 

Deti deťom, veľkonočná 
výstava ručných prác. Bola 

nainštalovaná výstava 
fotografii Čarovné Kysuce, 

ktorá bude verejnosti 
prístupná až do 17.mája. 
Uskutočnil sa 14. ročník 

Kysuckej desiatky s rekordnou 
účasťou bežcov.  Zúčastnil 

som sa v partnerskom meste 
Jablunkov na veľkonočnom 

jarmoku spolu s našimi 
drotármi a DH Nová Kysučanka. 

Počas veľkonočných sviatkov 

sa konal Veľkonočný koncert 
v kostole nepoškvrneného 

počatia Panny Mária.  Koncom 
apríla nás čaká aj profesionálna 

divadelná komédia  Horúca 
sprcha. Na posledný aprílový 
deň je toho tiež celkom dosť. 

Pripomenieme si, pietnou 
spomienkou v mestskom 

parku,  74. výročie oslobodenia 
mesta a v podvečerných 

hodinách si pripomenieme 
ľudové zvyky postavením 

májov na námestí a na sídlisku 
Kamence. 

1.Máj oslavujeme už dlhé 
roky sprievodom mažoretiek 

Asanka a DH Nová Kysučanka, 
tento rok sme si pozvali 
na námestie so svojím 

programom Kysuckú vrchársku 
heligónku. Pre detského 
diváka je tento mesiac 

pripravená bábková rozprávka 
Žabí kráľ, pre seniorov tanečná 
zábava s kultúrnym program a 
živou hudbou.  Pripravujeme 

prehliadky speváckych a 
tanečných skupín seniorov a 
detských folklórnych súbor 
„Kujem, kujem podkovičku“. 

Pred prázdninami oslávime 
medzinárodný deň detí,  v 

spolupráci s CVČ KNM a 
ZUŠ KNM. Čakajú nás aj 

majstrovstvá Slovenska v 
hasičskom športe. Otvoríme 

už 36. ročník Kysuckého 
kultúrneho 

leta, ale 
program ešte 
neprezradím“, 

hovorí Mgr. 
Juraj Čierňava.

„Nepoznám prakticky nikoho, kto by chcel nášmu mestu ublížiť“, 
hovorí zástupca primátora Kysucké Nové Mesto Mgr. František Šerík.

o Za zástupcu si vás z poslancov 
vybral primátor mesta Ing. 
Marián Mihalda. Bolo to preto, 
že ste mali na rozvoj mesta 
rovnaké názory či predstavy na 
jeho smerovanie?
- Samozrejme, prvým 
predpokladom, ako sa stať 
zástupcom primátora, je 
byť úspešný vo voľbách do 
samosprávy. Chcem preto aj v 
úvode tohoto rozhovoru najskôr 
poďakovať všetkým, ktorí mi takto 
opätovne prejavili svoju dôveru. 
Je to pre mňa veľmi zaväzujúce 
a nesmierne si to vážim. Priznám 

sa, že výber pána primátora bol 
pre mňa určite prekvapením. 
Už v prvom volebnom období, 
sme boli spoločne poslancami 
mestského zastupiteľstva. Mal 
som možnosť spoznávať všetkých 
kolegov. Konzultovať s nimi rôzne 
záležitosti týkajúce sa nášho mesta 
a samozrejme sme často preberali 
aj iné problémy, nielen verejného 
života. V každom kolektíve si 
s jedným rozumiete lepšie a 
s iným horšie. So súčasným 
pánom primátorom sme mali 
korektný vzťah, ako aj s väčšinou 
poslaneckého zboru. Netvrdím, 
že na všetkom sme sa absolútne 
zhodli, no vždy sme si vedeli 
všetko vydiskutovať a hľadali 
sme spoločné riešenia. Verím, že 
úspešne. Nebolo by predsa reálne 
mať na všetko rovnaký názor. 
Rôznorodosť názorov, nápadov 
či rôzne uhly pohľadu na dané 
záležitosti vnímam v kontexte 
fungovania mesta skôr za užitočné 
ako škodlivé. V drvivej väčšine 
úloh, ktoré sme doteraz riešili, 
sme prakticky vždy našli spoločnú 
reč. Na druhej strane by sme však 
nemohli spolupracovať, keby sme 
boli názorovo absolútne odlišní. 
Ak by som to chcel zhrnúť, určite 
má každý svoju vlastnú predstavu 
o smerovaní mesta. Každý 

pokračovanie na str. 16.

Zástupca primátora Mgr. František Šerík 
gratuluje víťazovi Kysuckej desiatky Jozefovi 
Bubeníkovi z Atletického klubu MKŠS KNM 

(14.3. 2019)
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poslanec a aj občan by vedel, 
čo robiť s mestom. Nepoznám 
prakticky nikoho, kto by chcel 
mestu blížiť. Teda cieľ máme všetci 
rovnaký. Rozdiely sú ale v ceste, 
ako ho dosiahnuť. A tie naše, 
ako vedenia mesta, sa významne 
prelínajú.
o Sto dní nie je veľa, viete i 
tak povedať, či sa vám už zo 
svojich plánov podarilo niečo 
zrealizovať? 
- Konštatovanie, že 100 dní nie je 
veľa, naberá v mojom terajšom 
spôsobe života naozaj úplne 
iný rozmer. Ešte nikdy mi takýto 
relatívne dlhý čas neprebehol tak 
rýchlo. Realizáciu zámerov by som 
rozdelil z pohľadu občana na 2 
časti. Najskôr je to príprava. Ale 
nie konkrétnych zámerov. Mám 
na mysli prostredie, v ktorom sa 
má tvoriť, resp. realizovať istý 
zámer. Je to chod samotného 
úradu a spolupráca s poslancami. 
Ak budú tieto dobre pracovať, 
vznikne lepší predpoklad na 
dosahovanie reálnych výsledkov. 
Len akési oboznamovanie sa s 
prostredím mi zabralo dosť času. 
S pánom primátorom sme sa 
rozhodli urobiť nejaké zmeny. 
Nielen na úrade samotnom, ale 
aj pri spolupráci s poslancami. 
Dbáme na našu úzku spoluprácu 
a aj informovanosť. Často sa 

stretávame na našich pracovných 
stretnutiach, kde riešime prakticky 
všetko, čo máme v pláne robiť, 
ale aj to, čo sa v poslednom 
čase vyskytlo. Chcem aj touto 
cestou poďakovať všetkým 
členom poslaneckého zboru 
za ich čas, obetavosť a najmä 
konštruktívnosť. Úprimne, ešte 
v začiatkoch som sa obával 
určitých rozbrojov. Považoval 
som to za akúsi prirodzenú 
rivalitu v dôsledku iných názorov, 
predstáv, nenaplnených ambícií, 
či predvolebných sľubov. 
Štandardne sa vždy poslanecký 
zbor delí na koalíciu a opozíciu, 
alebo minimálne na nejaké 
skupiny. Som rád, že dnes môžem 
povedať, že takéto delenie 
prakticky neexistuje a aj to bol 
náš zámer. Spájať všetkých. Ak 
budeme robiť spoločne, bude 
to mať v konečnom dôsledku 
význam pre všetkých. Dúfam, že 
to tak aj naďalej ostane a všetci 
poslanci budú pre nás aj naďalej 
partnermi a reálnymi kolegami 
a nie konkurentmi. Samozrejme, 
sme zaviedli aj pravidelné porady 
so zamestnancami. Pracujeme na 
novom organizačnom poriadku, 
rokovacom poriadku, vnútorných 
smerniciach, oprave všeobecne 
záväzných nariadení mesta atď. 
A práve toto sú tie veci, ktoré 

občan prakticky nevníma, no 
pre dobré fungovanie mesta sú 
absolútne nevyhnutné. A až po 
ich úpravách a nastavení, niekedy 
aj súčasne, je to tá druhá časť 
realizácie zámerov. Tú už vníma aj 
občan. Nákupy majetku, výstavby 
či opravy, kultúrne a športové 
podujatia atď.
o Viete stručne popísať „jeden 
deň zástupcu primátora“?
- Vždy som bol zvyknutý pracovať 
dlhé hodiny. Čas mi teda 
nesmierne utekal. Pred nástupom 
do tejto funkcie som rozhodoval 
maximálne o osude svojom a 
niekoľkých zamestnancov. Teraz 
je to o inom. V podstate nikdy 
som nevykonával monotónnu 
prácu. Každý deň bol iný. A dnes 
je to rovnaké. Ťažko mi je opísať 
jeden pracovný deň. Už ráno, 
keď idem do práce, viem, že tam 
budem dlho. Pracovná doba pre 
mňa neexistuje. Sme v úrade, 
alebo na cestách vtedy, keď je to 
potrebné. Teda v podstate stále. 
Tým sa nechcem ani chváliť a ani 
sťažovať. Vedel som, že pri tejto 
práci strácam značnú časť svojho 
voľného času a súkromia. Ale zatiaľ 
ma to baví a chodím do práce rád. 
Len aby som sa nevyhol odpovedi. 
Ráno zavediem syna do škôlky, 
idem na úrad. Pri rannej káve s 
pánom primátorom si rozdelíme 

úlohy na celý deň, v priebehu 
ktorého sa navzájom informujeme 
o ich stave a plnení. Potom príde 
na rad pošta, prijímanie návštev, 
teda občanov, zamestnancov, 
rôznych firiem či inštitúcií, riešenie 
aktuálnych požiadaviek a pod. Ale 
ako som už spomenul, nestretnú 
sa dva rovnaké dni. Každý prinesie 
nové problémy, úlohy a nápady. A 
tak je to aj dobre.  
o Na čom práve teraz pracujete?
- Okrem toho, čo som už 
spomínal, prezradím aspoň 
niečo, čo by mohlo Vašich 
čitateľov zaujímať. Dokončujeme 
projekty z eurofondov. Je to 
najmä vybudovanie jaslí a 
kompostárne. Ďalej sa dokončuje 
chodník na Litovelskej ulici a 
veľmi dúfame, že bez ďalších 
zbytočných komplikácií. 
Rozbiehame revitalizáciu parku 
a okolia pri Lipke. Snažíme 
sa vysporiadať cestu k nej za 
účelom vybudovania asfaltového 
povrchu. Vysporadúvame 
pozemky na Hurbanovej ulici, 
vôli jej rekonštrukcii. Pracujeme 
na zámere vybudovania novej 
športovej haly. Riešime aj 
privádzač... A ďalej už nebudem, 
no verte, že je toho viac. Som aj 
trošku poverčivý, takže radšej až 
keď to bude isté.

otázky: Kysucký Žurnál

PaedDr. Emília Becová je prednostkou  
Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste

o Od 1. februára 2019  zastáva táto dáma post 
prednostky Mestského úradu v Kysuckom 
Novom Meste. Ona sama sa stručne 
predstavila nasledovne...
- „Je pravdou, že niektorí občania ma zrejme 
nepoznajú. V Kysuckom Novom Meste bývam 
od roku 1992, ale prevažnú väčšinu som 
pracovala mimo mesta a to v Žiline, Bratislave 
a Čadci. Pracovala som aj v Kysuckom Novom 
Meste, kde som v roku 1996 nastúpila na 
obvodný úrad, ktorý sa krátko nato v zmysle 
zákona o územnom a správnom usporiadaní 
SR a o reorganizácii miestnej štátnej správy 
transformoval na okresný úrad a tiež vznikol 
staronový okres Kysucké Nové Mesto. 
Vyštudovala som sociálnu pedagogiku na 
UMB v Banskej Bystrici a učiteľstvo pre I. 
stupeň na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
Mám jedného už dospelého syna, je sociológ, 
pracuje v ozbrojených zložkách a žije si svoj 
život.  Môžem povedať, že takmer celý svoj 
profesijný život pôsobím vo verejnej správe, či 
už štátnej správe alebo samospráve mesta či 
samosprávneho kraja vo viacerých oblastiach 
ako školstvo, financie, správa majetku, 
kontrola, vymáhanie pohľadávok, reštitúcie, 
regulované ceny, autodoprava a pod. Zaujímavú mám tiež skúsenosť 
s prácou na národnom projekte financovanom z prostriedkov EÚ, 
ktorého cieľom bolo systémové riešenie ochrany detí pred násilím 
v spolupráci so všetkými dotknutými subjektmi. Práve vďaka všetkým 

týmto skúsenostiam sa mi ľahšie orientuje 
v problematike, ktorú riešim dnes.“ 
o Aké boli vaše prvé dojmy ako prednostky 
mestského úradu?
- Priznám sa, zdalo sa mi, že na všetky kompetencie, 
ktoré mesto má a mestský úrad ako výkonný 
orgán ich zabezpečuje, je tu málo zamestnancov.

o Určite ste mali predstavu, o čom je práca 
prednostky, máte predsa skúsenosti s prácou vo 

verejnej správe. Stalo sa i tak, že vás niečo 
prekvapilo?
- Ako som uviedla, mám dlhoročné skúsenosti 
s prácou vo verejnej správe, som človek, ktorý 
má rád výzvy, rada získavam nové vedomosti 
a skúsenosti. Samospráva vykonáva veľa 
činností v rámci preneseného výkonu štátnej 
správy a originálnych kompetencií bez ohľadu 
na to, či sa jedná o malú obec alebo veľké 
mesto. Obciam a mestám pribúdajú nové 
kompetencie, častokrát bez finančného krytia. 
Na toto všetko musí mesto reagovať, hľadať 
riešenia a zadministrovať všetky tieto činnosti. 
Rovnako tak často sa meniaca legislatíva, ktorá 
splnomocňuje obce a mestá preniesť zmeny 
do svojich vnútorných predpisov (všeobecne 
záväzných nariadení, smerníc). Zamestnanci 
majú potom kumulované funkcie, ako sa povie, 
z každého rožka troška. A, samozrejme, popri 
tom nezabudnúť na občana, ktorý prichádza so 
svojimi problémami, hľadá pomoc a je prvoradý.
o Vaša práca je najmä o komunikácii 
a spolupráci so zamestnancami úradu. Ako 
zatiaľ hodnotíte ich činnosť?
- Áno, pri plnení rôznych úloh je veľmi potrebná 

vzájomná komunikácia, dobrá informovanosť pre koordinovanie 
stanovísk a hľadanie čo najlepších riešení. Mnohé činnosti sú 
prierezové, vyžadujú si súčinnosť viacerých útvarov. Aj na mestskom 
úrade doterajšia prax ukazuje, že niektoré veci je potrebné zmeniť 
vzhľadom na rozsah povinností, ktoré mesto má a tiež meniace sa 
legislatívne prostredie. Myslím, že je dobré, ak pozeráme na zmeny, 
ktoré prináša život v mnohých oblastiach, cez prizmu výhodnosti a 
efektívnosti a hľadáme v nich príležitosť pre svoj rast.
o Čo  Vám práve teraz leží na stole, pani prednostka? 
- Momentálne mám na stole organizačný poriadok mestského úradu, 
ktorý si vyžaduje aj vzhľadom na legislatívne zmeny a pribúdajúce 
kompetencie, revíziu.

otázky: Dušana Šinalová
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Najčastejšie choroby našich zajačikov
Na ktoré najčastejšie choroby zvyknú ochorieť zajace..a 
uhynúť? Týkajú sa tieto ochorenia všetkých zajacov..., 
teda nielen chovaných na tanier, ale aj našich maznáčikov, 
zakrslých zajacov a barančekov, alebo sú aj nejaké špecifiká 
pri ochoreniach? Ďakujem za odpoveď.
 Dobrý deň, chovu ,,pet,, králikov sme sa venovali už v 
predchádzajúcom článku. Čo sa však starostlivosti a prevencie 
týka, najpodstatnejšie je, zaobstarať si zvieratko čo možno z 
najzdravšieho a najčistejšieho chovu. Tak sa  nám podarí aspoň 
na začiatku vyhnúť sa možným ochoreniam doneseným o 
predchádzajúceho majiteľa. A samozrejme vyhnúť sa náhlemu 
úhynu zvieratka napr. aj pár dní po kúpe. Z najčastejších ochorení, s 
ktorými prichádza mladé zvieratko do styku, môže byť : ochorenie 
gastrointestinálneho traktu, hnačka a parazitózy (napr.kokcidióza), 
ochorenie dýchacích ciest, kýchanie, zápal spojiviek, ochorenia 
kože a uši acute;, napadnutie roztočmi, plesňami..prípadne v 
neskoršom veku zvieratka ochorenia ústnej dutiny a zubov...
Nesmieme zabudnúť samozrejme na skupinu infekčných ochorení, 
proti ktorým je však možná vakcinácia (napr. mor, myxomatóza, 
pasteurelóza..). Väčšina týchto ochorení môže napadnúť aj 
králika bytového chovaného ako maznáčika a aj králika na výkrm. 
Samozrejme králiky chované v byte v zajatí sú určite viac uchránené 

pred napadnutím ochoreniami z 
nečistého prostredia králikární 
( napr. svrab, pliesne, rózne 
infekčné ochorenia dýchacích 
ciest). Tieto ochorenia sa 
viac vyskytujú v preplnených 
zajačincoch s nevhodnou 
prevenciou a vysokým 
infekčným t lakom prostredia. 
Naopak zakrslé králiky viac trpia 
ochoreniami prichádzajúcimi 
s vyšším vekom (obezita, 
ochorenia ústnej dutiny, 
ochorenia močových ciest..) 
alebo ochorenia spôsobené 
nevhodnou alebo až prehnanou starostlivosťou majiteľa. 
Samozrejme v obidvoch prípadoch je najpodstatnejšia prevencia 
a všímavosť chovateľa. Akákoľvek zmena v správaní sa zvieratka, 
zmena kvality trusu, zmena charakteru srsti... je častokrát veľmi 
dôležitá aj v záchrane života králika. Nevýhodou chovu králikov na 
výkrm je určite väčší počet jedincov na menšej ploche. Tým pádom 
sa oveľa rýchlejšie šíri infekcia.

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

Jar je tu, aj AVON sa pripravil...
Ak by ste si radi pozreli jarný AVON katalóg, navštívte nás v našej AVON kancelárii na Belanského 

ulici v Kysuckom Novom Meste.
Okrem katalógu tu môžete zdarma získať vzorky noviniek, vyskúšať si vône, novinky, alebo tričká na 
pochod AVON za zdravé prsia a podporiť tak skvelú vec.
Z noviniek, ktoré prinášame v tomto období na trh pre Vás vyberáme:
ANEW sérum s vitamínom C, vynikajúce na rozjasnenie každej pleti. Dodá pleti vitamín C, pomôže pleti 
odolávať slnečným lúčom, zjemňuje vrásky a pigmentové škvrny. Používa sa hlavne ráno, na vyčistenú 
pokožku pod Váš obľúbený pleťový krém.
Vôňu AVON RARE FLOWERS, ktorá Vás zahalí do tónov čiernej orchidey, zlatej gardénie s horkým 
pomarančom. K vôni sa dá zakúpiť aj telové mlieko, aby vôňa zvýraznila.
Nemáte čas zájsť na pedikúru? Odporúčame výbornú pílingovú masku na nohy FootWorks, vo forme 

ponožiek s kyselinou glykolovou. Tieto ponožky si natiahnete na suché nohy, necháte pôsobiť 60 minút a potom opláchnete 
vlažnou vodou. Nôžky sú krásne hladké ako po pedikúre. Ak máte hrubšiu suchú vrstvu kože, môže sa Vám 1-2 dni jemne šúpať 
a potom sú už nôžky hladké. Vhodná aj pre mužov!

KÓREJSKÉ PLEŤOVÉ MASKY K-Beauty. Masky pre 
výživu vašej pleti s okamžitým účinkom. Okrem iného 
aj netradičnú želatínovú masku na pery.

TOP ponukou je japonská kozmetika MISSION. V ponuke sú 2 základné pleťové rituály pre pleť nad 30 a 45 rokov. V Japonsku 
je na trhu už od roku 1986. V kancelárii si môžete túto luxusnú kozmetiku vyskúšať a získať aj špeciálny MISSION katalóg.

Po-Pi: 13:00h - 16:00h; Str: 9:00h - 16:00h; Kontakt: 0904 329 779
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Relevantným nástrojom pri 
odpovedi na čitateľkou po-
ložené otázky je aplikácia 
zákona č. 97/2013 Z. z. 
o pozemkových spolo-
čenstvách, pričom pre 

nezainteresovaného čita-
teľa je potrebné uviesť aj 
nasledovné základné fakty 

o pozemkových spoločen-
stvách: ,,Spoločenstvo sa zakladá zmluvou 
o pozemkovom spoločenstve uzavretou 
vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo 
vlastníkmi spoločne obhospodarovaných 
nehnuteľností. Za členov spoločenstva sa 
považujú všetci vlastníci podielov spoloč-
nej nehnuteľnosti. Do  orgánov spolo-
čenstva  môžu byť volené fyzické osoby 
staršie ako 18 rokov alebo dokonca aj 
právnické osoby, ktoré sú členmi spolo-
čenstva a najneskôr v deň voľby písom-
ne oznámili spoločenstvu kandidatúru. 
Výnimkou je člen dozornej rady, ktorým 
sa  môže stať aj fyzická osoba, ktorá nie je 
členom spoločenstva. Najvyšším orgánom 
spoločenstva je zhromaždenie, ktoré sa 
skladá zo všetkých členov spoločenstva. 
Do jeho pôsobnosti, okrem iného, patrí 
voľba a odvolávanie členov výboru. Výbor 
sa považuje za výkonný a štatutárny or-
gán spoločenstva a musí mať najmenej 3 
členov. Predsedu spoločenstva volí spo-
menutý výbor spomedzi svojich členov, 
ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo 
v stanovách uvedené inak.“  
Ak ste teda splnili zákonom vymienené 
podmienky - vek, členstvo v spoločenstve, 
ohlásenie kandidatúry v lehote a následné 
zvolenie zhromaždením a súčasne 
špecifikácia konfliktu záujmov nie je 
upravená v zakladajúcej zmluve alebo 
stanovách, tak že by odporovala Vašej 
situácii, neexistuje objektívna prekážka, 
ktorá by bránila v tom, aby ste Vy osobne 
pôsobili nielen ako člen výboru ale 

aj ako predseda spoločenstva, a aby 
zároveň aj Vaša matka pôsobila vo výbore 
spoločenstva. V prípade pozemkových 
spoločenstiev sa za najčastejší konflikt 
záujmov považuje situácia, ak funkcionár 
spoločenstva vyvíja činnosť, ktorá má 
zabezpečiť pre neho a jemu blízke osoby 
neprimerané výhody a neprimeraný 
majetkový prospech, na úkor objektívnych 
záujmov spoločenstva alebo aj činnosť 
člena, ktorá má znížiť výnos spoločenstva, 
alebo cielene poškodiť jeho záujmy. 
Povinnosť dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania podľa antidiskriminačného 
zákona platí len v oblasti pracovnoprávnych 
a obdobných právnych vzťahov, 
sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti, poskytovania tovarov a 
služieb a vo vzdelávaní. Zásada rovnakého 
zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení 
s právami osôb ustanovenými osobitnými 
zákonmi - napríklad zákon č. 311/2001 Z. 
z. Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. 
z. o štátnej službe, zákon č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme, 
zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o 
voľbu predsedu výboru spadá spravidla 
do právomoci členov samotného 
výboru, ale spôsob akým sa bude voľba 
uskutočňovať zákon už podrobnejšie 
nedefinuje, a preto môže skutočne ísť 
aj o voľbu tajnú. Treba tiež uviesť, že 
členovia výboru pri voľbe predsedu nie 
sú viazaní počtom hlasov odovzdaných 
zhromaždením konkrétnemu členovi 
výboru. Rozhodujúca je znovu úprava 
voľby predsedu spoločenstva obsiahnutá 
v zakladajúcej zmluve a stanovách ,,Vášho“ 
spoločenstva, ktorá sa však v tomto 
ohľade neprieči zákonu. Odporúčam, ak 
nie ste si ako členovia spoločenstva istí 

pri výkone a uplatňovaní svojich práv, 
resp. máte pochybnosti v iných otázkach 
týkajúcich sa ,,Vášho“ spoločenstva, aby 
ste si primárne zabezpečili zakladajúcu 
zmluvu spoločenstva a  stanovy, ktoré Vám 
na požiadanie je povinné spoločenstvo 
vydať v listinnej alebo aj elektronickej 
podobe. Tieto Vám určite pomôžu sa 
v problematike ľahšie zorientovať. 

  ( Vaše otázky mailujte 
na kysuckyzurnal@gmail.com )

Nie je to konflikt záujmov, ak ste splnili zákonom dané podmienky
§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD., 
advokátka, J. Milca 11, 010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88

V zmluve nášho pozemkového spoločenstva - sme právny subjekt, nie verejná správa, máme bod č. 2: „Novozvolený výbor si na svojom 
prvom zasadnutí tajným hlasovaním zvolí predsedu.“ Mňa zvolili na valnom zhromaždení voliči a mám najväčší počet hlasov od členov 
spoločenstva a moja mama je na druhom mieste v počte hlasov. Dvaja členovia novozvoleného výboru tvrdia, že je to konflikt záujmov, 
keď sme dcéra a mama vraj podľa zákona. Akého? Ja som zistila len zákon, ktorý sa týka konfliktu záujmov vo verejnej správe. Ďalej sme 
našli zákon č. 365/2004 antidiskriminačný zákon, kde sa hovorí v základnom ustanovení § č. 2 o zákaze diskriminácie okrem iného aj 
rodinného stavu, čo chápem ako vzťah mama a dcéra v našom prípade. V našej internej zmluve sa píše, že výbor si volí tajne predsedu, 
t a k ma zaujíma, či musí byť toto tajné hlasovanie, alebo je najväčší počet hlasov vlastníkov lesov nad tajným hlasovaním? 

 
Ponúka 

už  
24 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

Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“
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Nepodceňujte 
preventívne  
prehliadky !

Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 

vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu... 

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 

Ako ide svadba a gravírovanie dokopy?
O tom nám porozpráva Ing. Beáta Makuchová z Kysuckého Nového Mesta.

Gravírovanie je 
nezmazateľná stopa. 
Rovnako nezmazateľné 
zostávajú v našich srdciach 
aj spomienky na náš 
svadobný deň. A práve 
tieto dve činnosti zahrnuli 
do svojho podnikania 
manželia Makuchovci 
z Kysuckého Nového Mesta. 
Ing. Beáta Makuchová 
prostredníctvom agentúry 
Livastyl, s.r.o. Kysucké Nové 
Mesto organizuje svadby 
a prostredníctvom Wood 
Decor livastyl sa spolu 
s manželom venujú výrobe 
gravírovaných predmetov.
o Aké služby poskytujete 
v súvislosti s prípravou 
svadby?
- Všetky, ktoré sú potrebné. 
Cez zabezpečenie vhodných 
priestorov, hudby, kameramana, potrebných tlačovín, prepravy 
hostí až po úpravu nevesty... Špecializujeme sa aj na Candy bar, 
tradičné koláčiky, torty a taktiež sme výrobcovia drevených 
svadobných darčekov a svadobných dekorácií. Snažíme sa, aby naši 
klienti dostali od nás všetko v najvyššej kvalite, a hlavne, aby všetko 
dostali na jednom mieste. Ale predovšetkým sa snažíme naplniť 
predstavy budúcich novomanželov. Každá svadba je jedinečná, 
rovnako, ako každá nevesta má svoje sny o tomto výnimočnom dni 
vo svojom živote. A ja sa snažím tieto sny premeniť na skutočnosť 
a následnú spokojnosť našich klientov... 
o Spomenuli ste drevené dekorácie... Ako ste sa dostali k ich 
výrobe? 
- Gravírovaniu a rezaniu laserom sa s manželom venujeme od roku 
2017. Manžel má vyštudovanú drevársku školu, toto remeslo sa v 
jeho rodine traduje z generácie na generáciu. Gravírovanie laserom 
nahrádza ručné rytie do materiálu, pomocou neho vytvárame 
obrázky, ornamenty, logá a nápisy. Laserové gravírovanie patrí v 
súčasnosti k najmodernejším a najefektívnejším technológiám. 

Keďže naše portólio tvorili hlavne 
svadobné dekorácie a suveníry, 
o ktoré bol čoraz väčší záujem, akosi 
prirodzene sme sa rozhodli rozšíriť 
výrobu aj o ďalšie predmety. Cez našu 
firmu Wood Decor Livastyl posúvame 
nielen gravírované veci podľa našich 
spontánnych návrhov, ale robíme aj na 
zákazku, podľa predstáv konkrétneho 
zákazníka. Veľmi dobrý ohlas majú aj 
naše vianočné dekorácie, o čom sme 
sa presvedčili na Vianočných trhoch v 
Žiline, kde bolo skvelé byť priamo 
v kontakte s ľuďmi. Ináč fungujeme 
najmä prostredníctvom nášho webu 
a zákazníkov máme z celého Slovenska 
i zo zahraničia. Tí, ktorí sú z blízkeho 
okolia, si môžu tovar vyzdvihnúť aj 
osobne, buď priamo v Kysuckom 
Novom Meste, alebo v našej dielni 
v Žiline.
o Podnikateľských aktivít máte teda 

naozaj dosť. Zvládate s manželom všetko sami alebo už ste boli 
nútení najať si aj nejakú posilu? 
- Sme malá firma, začínali sme naozaj len my dvaja, časom pribudla 
pomocná grafička. Ale práce je stále viac, tak práve zvažujeme, že 
zamestnáme ešte ďalšiu pomocnú silu. Výroba má zdĺhavý proces, 
gravírovanie laserom vyžaduje veľkú presnosť a precíznosť, a aj 
samotná tvorba grafiky zaberie veľa času. A všetci dobre vieme, 
že podnikanie nie je len o samotnej výrobe, ale aj o nespočetnom 
množstve ďalších potrebných úkonov...
o Vaša práca je tvorivá a ak Vám má podnikanie prinášať efekt, 
musíte neustále plánovať dopredu... 
- Veru, plánov máme naozaj dosť, výrobu chceme postupne 
preniesť aj na sklo, plasty aj kožu. V gravírovanej grafike neexistujú 
skoro žiadne obmedzenia. Máme pripravených veľa návrhov 
a ďalších nápadov, jediné, čo nás brzdí je čas. Ale naše plány nás 
zároveň neustále posúvajú dopredu. 

pýtala sa: Mária Ďuranová

Kontakt: Telefón: 0949 356456 
Email: info@livastyl.eu

Web: www.wdlivastyl.eu;  www.livastyl.eu
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„V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA“

Komenského 1287, Kysucké Nové Mesto 
/za bielym domom/

0908 291 455

GRAFICKÉ NÁVRHY

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)

*      *      *
prevádzku zlatníctva Mikael nájdete aj v 

priestoroch supermarketu COOP Jednota 
na Belanského ulici (vedľa Reštaurácie 

Mýto) v Kysuckom Novom Meste.

Zlatníctvo Mikael 
Kysucké Nové Mesto


