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„V roku 2018 naša 
redakcia zaznamenala od 
vás – čitateľov a občanov 
regiónu Dolných Kysúc 
veľký záujem a ohlas na 
knihu Dolné Kysuce..., 

ktorá bola viac-menej prvá 
tohto druhu, špeciálne iba 
o regióne Dolných Kysúc 

a v prevažnej miere sa 
obsah tejto knihy venoval 
podrobnejšie hasičským 
zborom v samosprávach 

Dolných Kysúc. O 
Kysuciach vo všeobecnosti 

vyšli publikácie, ale 
samostatne o regióne 

Dolných Kysúc prakticky 
žiadna. Aj preto sme sa v 

našej redakcii v spolupráci 
so starostami obcí 

dolnokysuckého regiónu, 
primátorom Kysuckého 

Nového Mesta a vybraných 
podnikateľov, rozhodli 
spracovať a vydať akoby 

druhý diel, pokračovanie 
knihy z roku 2018. Kniha 

by mala vyjsť koncom 
tohto roka pod názvom 
Dolné Kysuce pred a po 
roku 1990. Mala by to 

byť trochu nekonvenčná 
kniha, ktorá sa nebude 
striktne držať pravidiel 

knižných publikácií,“ hovorí 
šéfredaktorka Kysuckého 

Žurnálu a vydavateľka 
tejto knihy (na snímke) a 
pokračuje: „Chcela som, 
aby bola kniha dobre a 

ľahko čítaná, aby si ľudia 
pri jej čítaní zaspomínali 
na roky, keď boli mladší. 
Skrátka, aby sme si všetci 
niečo prečítali o našich 

rodičoch, starých rodičoch 
a tiež aby sme trochu 

porovnali život našich 
spoluobčanov aj pred rokom 
1990 na Dolných Kysuciach. 

Nekonvenčnosť možno 
spočíva v tom, že obsah 

knihy nie je vsadený len do 

aktuálneho globalistického 
názoru odsudzovania 

všetkého, čo bolo v našej 
krajine pred rokom 1990, 

ale v knihe je zaznamenaný 
aj názor bežných ľudí, 
Dolnokysučanov, ktorí 

hovoria bezprostredne – 
ako žili pred tridsiatimi 

rokmi, a porovnávajú ten 
svoj každodenný život 

vtedy s tým, čo zažívajú po 
roku 1990. Že nie všetko aj 
dnes je len dobré, slobodné 

a bez problémov, práve 
naopak, vhupli sme do 

úplne novej situácie, ktorá 
otriasla životy mnohých z 
nás. Som rada, že okrem 

samospráv Dolných Kysúc 
si v knihe prečítate aj o 

zaujímavých osobnostiach z 
tohto regiónu, o kultúrnych 
tradíciách, o športuchtivých 
Dolnokysučanoch, ale tiež 
o firmách a živnostníkoch, 
ktoré vznikli po roku 1990 
a vytvárajú zamestnanosť 
v regióne, ale sa aj mnohé 
pričinili o rozvoj života 
na Dolných Kysuciach. 

Knihu som trošku oživila 
aj samostatnými vstupmi 
– úvahami, komentármi k 

aktuálnemu spoločenskému 
životu, ktoré vyšli v 
Kysuckom Žurnále, 

ktorý bude v budúcom 
roku oslavovať 15 rokov 
vychádzania. Uvedené 

úvahy zaznamenali medzi 
čitateľskou verejnosťou 

veľký ohlas, tak preto som 
niektoré zaradila aj do 

obsahu knihy ako súčasť 
publikácie – na pamiatku 

pre budúce generácie. 
Pokiaľ sa vrátime trošku do  
minulosti, treba zdôrazniť, 

že nie všetko, čo sa stalo 
po roku 1989 je vždy len 

nasledovaniahodné, pekné 
a v poriadku. Otvorenie 

hraníc a príchod „Západu“ 
do našej krajiny a ďalších 

krajín východného 
bloku neznamenal len 
príjemné a zmysluplné 

veci. Znamenal aj príchod 
obrovskej nezamestnanosti, 

nerovnosti medzi ľuďmi, 
straty veľmi dôležitých 
životných istôt, ale aj 

nárast veľkej kriminality, 
sformovanie korupčníckych 

politických tlúp a 
špekulantov, ktorí pozerali a 
pozerajú len na svoje vrecká 

a iné ich nezaujíma. V 
knihe nájdete aj spomienky 

ľudí, ktorí nesúhlasia s 
neustálym znevažovaním 
všetkého, čo sme v našej 

krajine mali a vybudovali 
pred rokom 1990, pretože 

v bývalom režime sme 
mali aj mnohé veci, ktoré 
nám vo veľkom závidel v 

tej dobe aj „demokratický“ 
Západ. Pokiaľ ide o 

zamatovú revolúciu v roku 
1989, tak nám vtedy bolo 

nahovárané, že vodné 
delá, ktoré sa použili na 

demonštrujúcich študentov, 
sú odsúdeniahodné a 

dovolili si to len komunisti. 
Takéto klamstvá sa neustále 

opakujú. Ale akosi našim 
ľuďom zabudli „bojovníci 
za ľudské práva“ povedať, 
že na Západe je toto bežná 

prax celé desaťročia, 
ak ľudia demonštrujú a 

atmosféra graduje, či keď 
sa stupňuje odpor. Koniec 

koncov, dnes vidíme 
obrovské demonštrácie 
za práva pracujúcich v 
západných krajinách 

proti nezamestnanosti, 
proti diktatúre bohatých 

a ovládaniu slabších, 
ale aj v súčasnosti proti 

očkovaniu a Covid pasom..., 
a súkromné médiá o tom 

informujú len v duchu 
inštrukcii tých, ktorí tieto 
médiá vlastnia, a veľakrát 
kropia účastníkov vodou. 
A to aj v zime! Toto je tá 

preferovaná sloboda, ktorú 
tak obhajovali „bojovníci 

za ľudské práva“? Čo je to 
za slobodu? Komu takáto 

sloboda vyhovuje? Bohatým 
a najbohatším? A tí ostatní 
si môžu akurát slobodne 
poziapať na námestiach, 
a ak je krik priveľký, tak 

demonštrantov skropíme 
vodou? Niekedy mám pocit, 

a nielen ja, že demokracia 
sa stáva už len slovom v 
tomto militaristickom 

globalistickom svete a toto 
slovo  mocnejší a bohatší 

sveta ohýbajú vždy len 
podľa seba a svojich potrieb. 

Žiaľbohu, chod dejín a 
štátov, chod názorov a vývoj 

aktuálnej spoločenskej 
pravdy si dnes dovoľujú 
určovať bohatí a mocní 

psychopati sveta. Aj takéto 
úvahy a filozofovanie v 

knihe nájdete. Nechcem 
prezrádzať viac o knihe, 

táto publikácia určite veľa 
povie, ukáže, ale rozhodne 

nebude len niečo chváliť 
a oslavovať, a niečo len 

kritizovať a odsudzovať. 
Záujemcovia o ňu sa môžu 
informovať už teraz na tel. 

čísle: 0903 516 499 a môžete 
mailovať aj objednávky 

s Vašou presnou 
adresou a kontaktným 

telefónom na náš e-mail: 
kysuckyzurnal@gmail.com. 

Kniha Dolné Kysuce by 
mala vyjsť vo veľkom A4 
formáte, plnofarebná v 

tvrdej väzbe a zalistujete si 
približne v 200 stranách. 

Cena publikácie bude 
približne 20 eur.“ 

Po troch rokoch opäť 
pripravujeme vydať 

ďalšiu knihu  
o Dolných Kysuciach. 

Môžete si ju začať 
objednávať
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Prednostka Okresného úradu v Kysuckom 
Novom Meste sa stretla so šéfmi samospráv

3. septembra 2021 zorganizoval Okresný úrad Kysucké Nové Mesto 
v priestoroch  Poľovníckej chaty Povina – Tatarovce plánovanú 
odbornú prípravu predsedov krízových štábov mesta a obcí (p. 
primátora a pp. starostov) v pôsobnosti Okresného úradu Kysucké 
Nové Mesto. Odborná príprava predsedov krízových štábov mesta 
a obcí vyplýva zo schváleného Ročného plánu činnosti odboru 
krízového riadenia Okresného úradu KNM za účelom  prípravy 
predstaviteľov  krízových štábov mesta  a obci  na prípadné vzniknuté  
krízové situácie (zákon č. 42/91 Z. z. o CO obyvateľstva a zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situácii mimo času vojny 
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov) v okrese Kysucké 
Nové Mesto. Okresný úrad si tým plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z 
platnej legislatívy ako orgánu miestnej štátnej správy a zároveň ako 
subjektu krízového riadenia na teritóriu.  Školenie v neformálnom 
prostredí otvorila prednostka Okresného úradu Kysucké Nové 
Mesto Ing. Mgr. Anna Barillová, PhD. Predstavila zámer stretnutia, 
ktorým bolo jednak pripraviť krízové štáby samospráv na riešenie 

krízových situácií,  zvládnutie  rozhodovacieho procesu krízového 
manažmentu, riešenie otázok súčinnosti a informačných tokov s 
orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, 
ale taktiež neformálne sa porozprávať  o problémoch, potrebách 
i radostiach a úspechoch predstaviteľov mesta a obcí. Jednotlivé 
témy a aktuálne výzvy prezentovali pracovníci Odboru krízového 
riadenia - Mgr. Peter Chovaňák, vedúci odboru a Ing. Marian Osika, 
odborný radca. Pracovnú i neformálnu atmosféru spríjemňovala 
nádherná okolitá príroda s ideálnym počasím, aj praskanie ohňa v 
krbe. Po hutnom programe a diskusiách na rôzne témy prítomným 
dobre padol guláš a malé občerstvenie. Na záver prednostka OÚ 
ocenila spoluprácu samospráv a Okresného úradu pri riešení 
rôznych mimoriadnych situácií (povodní, snehových kalamít atď.,  
a v ostatnom období, najmä v epidemiologickej situácie), vyzdvihla 
prácu a nasadenie pracovníkov Odboru krízového riadenia OÚ a 
predstaviteľov miestnych  samospráv. 
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Dobrovoľník z Kysuckého Nového Mesta Rudolf Mlích 
sa snaží o záchranu kultúrnych pamiatok

Rudolfa Mlícha zaujímali dejiny už od 
detstva. V  súčasnosti sa popri práci 
venuje dobrovoľníckym činnostiam na 
Starom hrade na pravom brehu rieky 
Váh a židovskému cintorínu v  Kysuckom 
Novom Meste. Ako však on sám hovorí, 
rád podporí každý rozumný nápad a príde 
pomôcť, ak mu to čas a  rodina dovolí. 
Rovnako je nápomocný pri propagácii 
našich pamiatok i svojimi fotografiami.
Rudolf so svojou manželkou žili nejaký 
čas v   Londýne. Tu po kúpe zrkadlového 
fotoaparátu začal fotiť najskôr na výletoch 
po Británii. Po návrate do rodnej krajiny 
spojil záľubu o  fotografovanie a  históriu 
do jedného. Keďže je Slovensko plné 
historických pamiatok, bolo si z  čoho 
vyberať. 
• Pán Mlích, prečo ste sa rozhodli práve 
pre hrad Starhrad?
- Starý hrad bol v roku 2018 vyhlásený za 
Národnú kultúrnu pamiatku. Na sociálnej 
sieti vznikla iniciatíva na jeho záchranu a 
zhodou okolností, možno osud, som sa stal 
riaditeľom občianskeho združenia Castrum 
Warna, ktoré vzniklo v roku 2018. Spojili sa 
ľudia, ktorým nebol ľahostajný osud hradu. 
Vytvorili sme OZ, zaregistrovali sa na 
Ministerstve vnútra a čo je najdôležitejšie, 
začali sme na hrade pracovať. Cieľom 
nášho združenia je záchrana a konzervácia 
národnej kultúrnej pamiatky- Starý 
hrad. Chceme ho stabilizovať, urobiť 
bezpečnejším pre turistov a  aj pre nás, 
pracujúcich na hrade. Snažíme sa zachrániť 
vzácnu historickú architektúru z 13. 
storočia. 
• Aké výsledky nesie zásluha vašej práce 
na hrade? 
- Vyčistili sme hradný areál od náletov, 
vymurovali sme rozsiahle výpadky v 
hradbách dolného hradu. V spolupráci s 
turistickým oddielom Uhlík zo Strečna 
sme zrealizovali výstavbu schodov z 
dolného hradu do horného hradu. My 
ako dobrovoľníci pracujeme na interiéri 
hradby dolného hradu. Veľa sme už 
urobili a veľa nás ešte čaká. Aktuálna 
pandémia z  časti narušila plány práce. 
Začiatok prác bol posunutý a museli 
sme zrušiť niektoré chystané kultúrne 
podujatia. Teraz to dobiehame. 
• Objavili ste pri práci aj historické 
predmety či nástroje? 
- Áno, spolupracujeme s archeologičkou 
Zuzanou Stanekovou z  Považského 
múzea v Žiline. Dnes vieme, podobne 
ako na viacerých hradoch na Slovensku, 
že aj na našom hrade bola falšovateľská 
dielňa, kde sa vyrábali falošné mince. 
Zaujímavosťou je, že sme objavili váhy, 
na ktorých sa vážil kov na tieto mince. 
Také by mali byť na Slovensku len jedny, 
okrem tých našich. To sú veľmi cenné 
nálezy. Našli sme aj niekoľko mincí a 
guliek do historických strelných zbraní.
• Pomáhajú vám finančne pri záchrane 
hradu sponzori, prípadne organizácie?

- Najväčším zdrojom pomoci je program 
Ministerstva kultúry: Obnovme si svoj 
dom. Občania nám pomáhajú 2% alebo 
finančnými darmi. Dôležité sú rôzne 
grantové programy spoločností. Napríklad 
materiál na schody nám financuje grant 
KIA Motors Slovakia. Všetkým sa chceme 
za to poďakovať.
• Zaujímali ste sa v minulosti aj o iné 
slovenské hrady?
- Zaujímam sa o všetky slovenské hrady a 
pamiatky, sledujem vývoj záchrany hradov. 
Máme veľké rezervy a veľký dlh voči 
pamiatkovému fondu na Slovensku. Hlavne 
nám chátra obrovské množstvo kaštieľov, 
kúrií, meštianskych domov, kostolov. Je to 
komplexný a zložitý problém. Treba im nájsť 
nový zmysel a využitie. Som však optimista 
a verím v nápravu.  Mnohí svoj vzťah k 
historickým budovám postupne získavajú 
a je nás uvedomelých stále viac a viac. Pre 
záchranu hradných zrúcanín pracuje dnes 
veľa združení. Pre mňa sú to obdivuhodní 
ľudia, ktorí pracujú pre lepší život v našej 
krajine.
• Vieme, že ste v Kysuckom Novom Meste 
objavili židovský cintorín... 
- Keďže ma baví história, dostala sa ku 
mne informácia o židovskom cintoríne 
v našom meste. Spočiatku som ho nemohol 
nájsť. Bol zanedbaný, zarastený a od roku 
1989 bolo na ňom navezených cca 500 ton 
odpadu. Teraz už je v oveľa lepšom stave a 
naši spoluobčania sa z našej aktivity tešia. 
Najstarší hrob je z polovice 19. storočia a 
pochovávalo sa tu zhruba do 1. svetovej 
vojny. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, 
že sme našli náhrobný kameň pána Weila, 
obete požiaru nášho mesta v roku 1904, 

taktiež hrob pána Brauna, ktorý vlastnil 
budovu Komunálu, dnes tam sídli banka. 
Vieme to podľa fotografie z 19. storočia.
• Prezradíte nám vaše plány do 
budúcnosti?
- Priorita je hrad, ktorý je  významnou 
pamiatkou. Bolo by dobré ho zachrániť a 
tešiť sa z neho v našom čase a nech sa tešia 
z  neho i naši potomkovia. Chceme tiež s 
priateľmi dokončiť cintorín, kde nás čaká 
ešte veľa práce. Mám i iné plány, necháme 
to však na čas, ako sa to vyvinie. Myslím 
si, že významnou lokalitou, ktorá stojí za 
povšimnutie a našu úctu je Koscelisko v 
Radoli. Podľa dostupných prameňov je to 
najstaršia písomne doložená fara, spoločne 
s farou vo Varíne, v celom regióne. Vedel 
by som si predstaviť vymurované základy 

kostola nad zem, náučné tabule o 
význame miesta, niekoľko lavičiek s 
výhľadom na Radoľu a naše mesto, 
archeopark...
• Aký je váš osobný názor na 
zachovávanie našej kultúry?
- Kultúra je pokrm duše. Je to jeden 
z najdôležitejších darov, čo v živote 
dostávame. S priateľmi či už na Starom 
hrade, alebo Židovskom cintoríne 
sa snažíme, aby sme zachovali tieto 
hodnoty a aby sme ich ďalej rozvíjali.  
Máme krásnu krajinu so šikovnými 
ľuďmi, máme bohaté kultúrne tradície. 
Spýtajme sa sami seba. Čo tu po nás 
ostane? Peniaze, autá, statky? Nie. Ak 
však niekto opraví kaštieľ alebo kostol, 
venuje peniaze napríklad na vitráž do 
kostola, zloží hudobné dielo, napíše 
kvalitnú knihu... to tu ostane i dlho 
potom, čo tu ona alebo on už nebude. 
História si to pamätá.
• Čo by ste, pán Mlích, na záver 
odkázali ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad 
dobrovoľníctvom?
- Neváhajte, treba sa odhodlať a začať. 
Pocit sebarealizácie a užitočnosti stojí za 
to. Viem o čom hovorím :-).

Zdenka Poništová
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Hovorí Ing. Anton Tkáčik, 
starosta Radole: „Na prípadnú 
ďalšiu vlnu Covidu nás dôkladne 
pripravili predchádzajúce vlny 
pandémie. S troškou nadsadenia 
môžem konštatovať, že síce 
neoficiálne, ale kvalitne vyškolení 
aj ako hygienici a tiež ako 
pomocný zdravotnícky personál.
Žiaľ, doteraz nemáme údaje, 
koľko ľudí už u nás COVID-19 

prekonalo a ako to vyzerá s kolektívnou imunitou. Opäť 
teda budeme improvizovať. Medzi  ľuďmi zbytočne narastá 
nervozita, keď mnohí nezaočkovaní zazerajú na zaočkovaných 
a naopak  zaočkovaní škaredo pozerajú na nezaočkovaných. 

V našom prípade štát preplatil v plnej výške všetky náklady, o 
ktorých refundáciu sme požiadali. Či už šlo o výdavky súvisiace 
s masívnym AG testovaním alebo inými opatreniami. Keď to 

porovnám s inými mimoriadnymi 
udalosťami v minulosti (povodne, 
snehová kalamita), bolo to oveľa skôr 
a administratívne bol proces omnoho 
jednoduchší.“ 
Hovorí PhDr. Alena Dudeková, 
starostka obce Povina: „V prvom rade 
koronavírus prehĺbil spoluprácu obce 
s dobrovoľnými hasičmi, ochotnými 
občanmi a základnou školou pri 
prípravných prácach na testovanie, 
dezinfekcii budov a verejných 
priestranstiev, šití a roznášaní rúšok 

v dobe, keď sa nedali ani kúpiť. Pre samosprávu toto obdobie 
prinieslo nárast povinností a zároveň zníženie podielových 
daní. V rámci možností sme poskytovali možnosti testovania 
ako aj očkovania pre všetkých, ktorí mali záujem. Náklady sme 
v prvom kole mali uhradené vo výške 2091 eur, neuhradili nám 
bezdotykové teplomery. V súčasnosti prebieha refinancovanie 
druhého kola, kde sme posielali náklady vo výške 112 eur, tie 
ešte uhradené neboli.“

Ako sa pripravujú samosprávy na prípadnú tretiu vlnu covidu? Ako im zo strany štátnych 
inštitúcií a župy boli uhradené náklady na testovanie a činnosti spojené s ochranou proti 

pandémii Covid-19 za obdobie marec 2020 – jún 2021, boli náklady uhradené v plnej 
výške a čo to samosprávu stálo?
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Kysucké Nové Mesto
samostatná príloha mesta Kysucké Nové MestoRok 2021/2

Leto v Kysuckom Novom Meste
Leto je jedným z období na ktoré sa celý rok 
tešia nie len deti, ale i dospelí. Kysucké kultúrne 
leto v Kysuckom Novom Meste oslávilo tento 
rok už 38. výročie a organizátori pripravili v 
teplých letných dňoch program pre všetky vekové 
kategórie. Vystúpili Capkovci zo Skalitého, Bojko a 
Zmrzlinka, mažoretky Asanka... 14. júna sa v kostole 
Nepoškvrnenej Panny Márie konal festival Pro 
musica nostra. Ide o medzinárodný hudobný festival 
klasickej hudby, kde umelci vystupujú v historických 
pamiatkach, čo dodáva celému publiku netradičný 
zážitok azaujímavú atmosféru z koncertu.

Júl už ako je zvykom v sebe nesie zábavu spojenú 
s Jakubovskými hodami. Od piatku 23.7. do 
nedele 25.7. 2021 sa návštevníci tešili pestrému 
programu. Zdenka Predná, Heľenine oči, Dara 
Rolins, Jakubovský koncert mestského komorného 
orchestra v kostole a mnoho ďalších sa postaralo 
o výbornú náladu. Projekt Bažant kinematograf 
2021 s agentúrou Mana sprostredkovali obyvateľom 
Kysuckého Nového Mesta a obyvateľom z okolitých 
dedín príjemný zážitok v teplých augustových večerov. 
Fanúšikovia českej a slovenskej kinematografie si 

pokračovanie na str. 8
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vychutnali sledovanie filmov na námestí. „Kultúrne 
podujatia boli obmedzené hygienickými opatreniami 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
obmedzené boli kapacity divákov, povinné zoznamy 
návštevníkov. Na organizovanie týchto podujatí 
boli vynaložené vyššie finančné prostriedky, 
nakoľko materiálno-technické zabezpečenie každej 
aktivity si to vyžadovalo. Napriek obmedzeniam 
sa nám podarilo neporušiť tradíciu 38. ročného 
nepretržitého Kysuckého kultúrneho leta. Vážime 
si na našich návštevníkov, že aj keď sme ich 
obmedzovali opatreniami, boli vďační a tešili sa z 
každého podujatia,“ vyjadrila sa Antónia Vnuková z 
Mestského kultúrno-športového strediska. A načo sa 
môžeme tešiť do konca roka? Všetko záleží na vývoji 
situácie s pandémiou, ktorú tu už nejaký čas máme. 
Mestské kultúrno-športové stredisko plánuje rôzne 
podujatia v jesennom aj predvianočnom období na 

námestí Slobody a vo vynovenej hlavnej sále Domu 
kultúry. „Čas, pre ktoré boli kultúrne zariadenia 
zatvorené, sme využili na rekonštrukciu sály. Na 
túto rekonštrukciu našlo finančné prostriedky mesto 
Kysucké Nové Mesto vo svojom rozpočte, za čo veľmi 
pekne ďakujeme“, hovorí Antónia Vnuková.

spracovala:  Zdenka Poništová

Konečne darček aj pre budúce generácie Dolnokysučanov

Plavárenský komplex schválili 
poslanci mestského zastupiteľstva 
v Kysuckom Novom Meste ešte v 
októbri minulého roku a konečne 
v tomto roku odhlasovalo 11 
poslancov (teda tesná väčšina) 
investičný splátkový úver vo výške 
4 milióny eur na túto investičnú 
akciu. Celková suma na realizáciu 
projektu je odhadovaná takmer na 
5 miliónov eur, takže ten rozdiel 
bude financovaný z vlastných 
zdrojov mesta. Objekt by mal 
byť dokončený v roku 2023 a pri 
najlepších podmienkach aj otvorený. 
Mesto je v dobrej finančnej kondícii, 

takže si môže dovoliť úver splácať. 
Ako to potvrdil aj primátor mesta 
Marián Mihalda: „Toto je dobrá 
príležitosť konečne niečo urobiť aj 
pre budúcnosť Dolnokysučanov. 
Treba povedať, že napokon sme 
sa dohodli aj s projektantmi a 
poslancami, že pôvodnú budovu 
neodstavanej plavárne predsa len 
zachováme, prerobíme. Asanácia 
objektu a následné postavenie 
nového by totiž, keby sme to chceli 
porovnať s rekonštrukciou súčasnej 
budovy, tak by to bolo oveľa drahšie. 
Ako statik zistil, tak likvidácia 
pôvodnej budovy nie je potrebná, 

je vcelku v dobrom stave. Mysleli 
sme aj na vodičov, budú tu mať 
pred samotným vstupom okolo 
70 parkovacích miest. Chcem sa 
pochváliť, že súčasťou projektu by 
mal byť tiež amfiteáter s viac ako 
300 miestami na sedenie a zázemím 
pre účinkujúcich. V navrhovanom 
projekte by mala mať verejnosť k 
dispozícii tri bazény – plavecký, 
detský a viacúčelový s viacerými 
atrakciami. Ako projektanti odhadli, 
pri maximálnej záťaži kúpaliska v 
bazénoch by sa mohlo vystriedať v 
priebehu dňa až 3 000 návštevníkov.“
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Umelecké duše neodradil iný spôsob výučby 

Vyučovať hudobné nástroje 
a umelecké odbory cez počítač by sme 
si ešte pred pár mesiacmi nevedeli 
ani predstaviť. Riaditeľka Základnej 
umeleckej školy v  Kysuckom Novom 
Meste, Mgr. Eva Králiková nám 
priblížila, ako sa situácii museli žiaci 
a  pedagógovia prispôsobiť a  aj ako 
takéto vyučovanie prebiehalo.

• Pani riaditeľka, ako prežíva situáciu 
s koronavírusom  vaša škola?
- Ochorenie Covid 19 sa bytostne 
dotklo vyučovacieho procesu všetkých 
škôl a školských zariadení, nuž ani naša 
škola nebola výnimkou. Máme za sebou 
veľmi náročný rok vzhľadom k  tomu, 
že umelecké vzdelávanie detí a priamy 
kontakt s  nimi je pri našej práci 
nevyhnutnosťou. Prísne hygienické 
opatrenia a  zlá epidemiologická 
situácia  nás donútila prejsť na online 
výučbu, pri ktorej bolo potrebné 
okamžite prispôsobiť edukačný proces 
a  čo najviac sa priblížiť k  prezenčnej 
výučbe. „Nemožné sa stalo možným“ 
a všetky deti vo všetkých odboroch 
mali možnosť vzdelávať sa dištančne.  
Aj keď ZUŠ prešla na dištančnú formu 
vyučovania už v  predchádzajúcom 
školskom roku 2019/2020  počas prvej 
vlny, nebolo to v  takom časovom 
intervale ako minulý školský rok. 
Vedenie školy a  pedagógovia sa 
intenzívne pripravovali a zdokonaľovali 
pre nás v absolútne novom spôsobe 
výučby. Vyučovali sme cez rôzne 
mobilné aj internetové aplikácie, 

videokonferencie.... Učitelia a  žiaci si 
nanovo vytvárali dištančné rozvrhy. 
Snažili sme sa prispôsobiť aj rodičom, 
lebo bez ich technickej pomoci, hlavne 
u menších detí, by sme to asi nezvládli. 
 
• V  čom vy ako riaditeľka vidíte 
najväčšie mínusy v  dištančnej forme 
vyučovania?
- Pri dištančnej forme vyučovania bolo 
nevyhnutné zabezpečiť techniku pre 
pedagógov. Škola nebola dostatočne 
vybavená toľkými potrebnými 
počítačmi, aby kapacitne pokryla 
dištančné vyučovanie vo všetkých 
odboroch. Za pomoc a  flexibilitu 
vďačíme zriaďovateľovi a  sponzorom, 
bez ktorých by sa deti nemohli počas 
ťažkého obdobia vzdelávať. 
Veľmi nám chýba koncertná činnosť, pri 
ktorej sa môžu žiaci verejne prezentovať  
a  zažiť tak spätnú väzbu od diváka 
v hľadisku. To je tiež jedným z mínusov. 
Klasické koncerty sme nahradili online 
koncertami. Avšak opäť sa veľmi 
tešíme na stretnutia v koncertnej sále. 
Naša škola tiež pripravuje žiakov na 
stredné a  vysoké školy s  umeleckým 
zameraním. Príprava bola veľmi 
náročná nielen pre pedagógov, ale 
i  žiakov. Vynaložené vzájomné úsilie 
sa vydarilo a osem žiakov uspelo na 
prijímacích talentových skúškach na 
SŠ.

• Zmenila sa výška školného so 
zmenou spôsobu vyučovania?
- Nie. Vzhľadom k  tomu, že škola 

neprerušila vyučovanie počas 
školského roka, nevidím dôvod 
znižovať poplatok za štúdium, ktoré je 
stále len akousi malou čiastkou, ktorá 
pokrýva štúdium žiaka počas celého 
školského roka. Neuhradenie poplatku 
by však veľmi chýbalo do školského 
rozpočtu, čo by ovplyvnilo nielen 
prevádzkové náklady, ale  aj   plynulý 
chod školy.  

• Spozorovali ste pokles záujmu detí 
počas covidového obdobia? 
- Prešli sme naozaj veľmi ťažkým 
obdobím neistoty. Riaditeľ školy 
zodpovedá nielen za kvalitný 
vyučovací proces, ale tiež je 
v  pozícii zamestnávateľa, takže má 
zodpovednosť a snahu udržať pracovné 
miesta kvalitným pedagógom. Veľmi 
nás teší, že aj napriek covidovému 
obdobiu rodičom záleží na umeleckom 
vzdelaní svojich detí a naďalej zverujú 
svoje ratolesti do rúk odborníkov. 
Viem, že je to veľmi náročné pre žiakov, 
rodičov, ale i pedagógov. 

• Určite prichádzate do kontaktu aj 
s  rodičmi, aký názor majú na online 
výučbu?
- Ako som spomínala, spolupráca 
s  rodičmi je nevyhnutnou súčasťou 
online výučby predovšetkým pri 
menších deťoch. Samozrejme pri takom 
veľkom počte žiakov sa našli aj rodičia, 
ktorým táto forma nevyhovovala 
a  nestotožňovali sa s  vládnymi 
nariadeniami a  pokynmi  ministerstva 
školstva, ktorými sme sa ako škola 
riadili. Väčšina rodičov bola naopak 
veľmi ústretová, a dokonca sa im tento 
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spôsob výučby páčil. Mali možnosť 
priamo sa zúčastniť vyučovania 
a  pozorovať, ako ich dieťa na hodine 
pracuje, zdokonaľuje sa či už v  hre 
na nástroji, alebo pri vyučovaní 
v  kolektívnych predmetoch. Určité 
percento rodičov a  pedagógov 
v  hudobnom odbore sa zhodlo na 
tom, že „prestriedanie“ dištančného 
vyučovania s  prezenčným malo 
priaznivý vplyv na kreativitu detí, ich 
samostatnosť a zodpovednosť.

• Je možné všetky nástroje vyučovať 
online formou? Ako v takom prípade 
prebiehajú hodiny?
- V  podstate áno, podmienkou je 
technické zabezpečenie na oboch 
stranách. Vyučovanie prebieha 
prostredníctvom rôznych aplikácií a 
formy online vyučovania sú rôzne. 
Napríklad... keď žiak na online hodine 
hrá na hudobnom nástroji, učiteľ má 
možnosť okamžitej spätnej väzby, 
reakcie na chyby v interpretácii skladby, 
prípadne v  dynamike. Následne zahrá 
skladbu alebo jej časť na vlastnom 
nástroji učiteľ, a  potom   pokračuje 
konverzáciou so žiakom, kde mu 
verbálne objasní chyby, ktoré 
urobil. Dochádza tu k interaktívnej 
komunikácii.
Pedagógovia zasielajú tiež žiakom pre 
lepšiu názornosť prostredníctvom 
mailov vlastné audio i videonahrávky.
Žiaci tiež môžu experimentovať, 

interpretovať známe skladby z  filmov, 
rozprávok a naučiť sa tieto skladby podľa 
sluchu. Jednou z možností sú i nahrávky 
žiakov odoslané učiteľovi. Dochádza 
tu k sebareflexii, lebo si vypočujú, ako 
skladbu zvládli. Súčasťou  vyučovania 
v hudobnom odbore je i hudobná náuka 
- tento predmet sa vyučoval raz do 
týždňa s upravenými a prispôsobenými 
hodinami na základe požiadaviek 
rodičov. 
V  niektorých odboroch to bolo 
náročnejšie nielen v  príprave na 
vyučovanie, ale aj čo sa týka priebehu 
samotnej výučby. V  literárno-
dramatickom odbore si mali možnosť 
žiaci vyskúšať netradičný priebeh 
vyučovania – príprava scenárov a 
natáčanie vlastných videí na rôzne témy, 
moderovanie rodinného spravodajstva, 
malí výtvarníci zasa tvorili s  rodičmi 
a súrodencami. 

• Aktuálne pracujete s deťmi formou 
klasických hodín?
- Nový školský rok sme začali 
prezenčnou formou vyučovania 
a dúfame , že školský semafor sa bude 
prepínať do farieb, ktoré nám umožnia 
čo najviac muzicírovať, kresliť, tancovať, 
spievať, hrať na pôde našej školy. 
V  novom školskom roku sme otvorili 
nový vyučovací odbor audiovizuálnej 
a  multimediálnej tvorby a  tešíme sa, 
že škola môže držať krok s  novými 
modernými trendmi. Tento školský rok 

2021/2022 sa bude niesť v znamení 40. 
výročia založenia výtvarného odboru v 
ZUŠ. Počas celého školského roka budú 
prebiehať výstavy, na ktorých sa budú 
prezentovať práce našich žiakov. 

• Myslíte si, že by sa mala online 
forma vyučovania na základných 
umeleckých školách rozvíjať?
-Deti sa aj napriek online vyučovaniu 
zapájali do rôznych súťaží, na ktorých 
získali významné ocenenia. Súťaže 
boli nielen celoslovenského, ale aj 
medzinárodného charakteru. Toto 
je pre nás pedagógov zrkadlo nášho 
úsilia so žiakmi. Myslím si však, že 
veľkým želaním všetkých základných 
umeleckých škôl  je vrátiť sa k  stálej 
prezenčnej forme vyučovania so 
všetkými možnosťami verejnej 
prezentácie, na akú sme boli zvyknutí. 
No v  nevyhnutných situáciách, keď si 
to okolnosti vyžadujú, je už nutnosťou 
využiť aj náhradné formy vyučovania, 
v ktorých sa postupne zdokonaľujeme 
a nadobúdame skúsenosti. Žiak 
síce potrebuje k  rozvíjaniu talentu 
pravidelný priamy kontakt 
s  pedagógom, ale  z  krátkodobého 
hľadiska dištančné vyučovanie vôbec 
vyučovaciemu procesu neblíži, ale 
naopak môžu byť do určitej miery 
prínosom.

Zdenka Poništová
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Rodinkárstvo našich papalášov v priamom 
prenose ešte aj na návšteve pápeža Františka?

So záujmom som si vypočula príhovor pápeža Františka, ktorý nás v 
polovici septembra navštívil na Slovensku a zaujali ma niektoré state 
v jeho prejave. Napríklad o tom, keď hovoril, že by mali ľudia prestať 
hromadiť majetky, opájať sa mamonom a konzumom. Mrzí ma len to, 
že určite tí, ktorých sa to týka, jeho príhovor nepočúvali. Jeho slová 
by totiž mali počúvať namyslené a vyplastikované celebritky, ktoré sa 
prečečúrajú v médiách s kabelkami za päť- až desaťtisíc eur, chvália 
sa svojimi domami a ďalšími nehnuteľnosťami, ktoré prenajímajú 
iným a tvrdo na tom zarábajú... Keď ukazujú naši neurotické herci 
a niektorí politici a političky, ako žijú ich deti, aké drahé kočíky 
vlastnia, kde na dovolenke vyvaľovali svoje šunky. Myslím si, že takíto 
ľudia by mali jeho slová počúvať, o čom však silne pochybujem, že 
tak robili. Taktiež ma zaujali slová pápeža, keď hovoril o skromnosti, 
pokore a o tom, že všetci sme si pred Bohom rovní. Tu ma však 
vyrušovala potom realizovaná prax aj z jeho strany... Pretože, ak sme 
si všetci rovní ako pred Bohom, tak pred zákonom, tak nechápem a 
nerozumiem, prečo boli zvlášť na súkromnej audiencii u neho prijatí 
naši ústavní činitelia (prezidentka, premiér, predseda národnej 
rady aj so svojimi rodinami)! Ak sme si všetci rovní, tak mali všetci 
títo naši pohlavári aj so svojimi rodinami sedieť medzi ostatnými 
občanmi, a tak prijímať sviatosť pápeža, jeho príhovor a neoddeľovať 
sa od ostatných ľudí. Čo sú niečo viac? Koniec koncov, žijú z daní 
občanov našej krajiny, sú služobníkmi občanov Slovenska. Rozhodne 
sa mi nepáčil tento akt, bolo to rodinkárstvo politikov v priamom 
prenose a ešte počas návštevy pápeža, ktorý opakovane hovorí o 
tom, aby sa ľudia nedelili podľa názorov, komunít, rás. A tým mi 
aj boli v rozpore slová pápeža, keď hovoril o tom, že sa musíme 
navzájom všetci prijímať, nerobiť medzi ľuďmi rozdiely. Neviem, či 
to registrovali aj niektorí iní ľudia, alebo len ja som kritická, avšak 
slová v prejave pápeža neboli súbežné akoby s realitou... Napríklad 
aj v prezidentskom paláci, prečo boli prítomní len zaočkovaní? Čo 
sa týka pápežskej návštevy u nás, treba povedať, že silové zložky a 
organizátori akcie zvládli všetko skutočne perfektne, ako Slovensko 
sme sa určite nezahanbili a vytvorili sme pre Svätého Otca príjemné 
a pekné prostredie. Mnohí ľudia napriek tomu, že nie sú veriaci, si 
jeho slová vypočuli so záujmom a rešpektom. Veľmi pozorne som 
si jeho návštevu zaznamenávala aj ja sama, napriek tomu, že som sa 
osobne nezúčastnila. Čo ma však nemilo prekvapilo, ak porovnám 

predchádzajúceho pápeža Jána Pavla II., tak som očakávala podobné 
gesto aj od pápeža Františka, že pri príchode pobozká zem štátu, do 
ktorého prišiel na návštevu a kde ho ľudia s úctou vítajú, avšak nestalo 
sa tak. Celkovo ma tiež zaskočil fakt, že na stretnutí s pápežom sa 
zúčastnilo podstatne menej ľudí ako na stretnutí s Jánom Pavlom II., 
a to niekoľkonásobne! Môže to byť kvôli covidu, kvôli opatreniam, 
môže to byť aj kvôli tomu, že mladá generácia a ďalšie generácie akosi 
ustupujú od náboženských tradícií a ich pestovania v rodinách, na 
druhej strane to môžu byť aj rozporuplné postoje medzi ľuďmi, ktorí 
majú zmiešané názory na mnohé pápežove vyjadrenia, ktoré akoby 
protežovali alebo nadržiavali určitým skupinám obyvateľstva vo 
svete a ďalších zasa nepriamo odsudzovali (?). Pápež ako Svätý Otec 
by sa možno mohol niektorých komentárov zdržať, avšak je to jeho 
právo vyjadrovať sa, no na druhej strane musí počítať s tým, že to 
vyvolá aj nevôľu mnohých veriacich, pretože obyčajný život a prax sa 
ukáže veľakrát v rozpore s tým, čo, povedzme, povedal Svätý Otec. 
Hovoríme o otázkach migrácie, ich chápania, pomoci migrantom, 
ale aj LGBTI komunite či odsudzovania alebo kritiky tých, ktorí na 
všetko len nepritakávajú, ale povedia otvorene aj svoj názor, ktorý 
je často aj veľmi tvrdý. Bez ohľadu na to však treba vidieť návštevu 
Svätého Otca na Slovensku pozitívne, ak pomôže k upokojeniu 
spoločenskej atmosféry, tak by splnila svoj cieľ. Obávam sa však, 
že nenažraté celebrity zo svojho mamonu neustúpia, už v najbližšej 
„Smotánke“ budú ukazovať svoje drahé oblečenie a predražené 
obydlia a našich úplatných politikov určite občania nezaujímajú, 
skôr ich zaujíma, ako urobiť dobrý biznis iným krajinám, napr. ako 
teraz minister obrany Naď, ktorý chce za dve miliardy eur nakupovať 
v súčasnej dobe vojenskú techniku, aby sa zapáčil tým, ktorým to 
pravdepodobne sľúbil, keďže väčšieho fanatika, čo sa týka obdivu 
NATO a zvlášť USA, snáď ani nepoznám. Uvidíme, čo ukáže politická 
jeseň, ale politická scéna a občania na Slovensku sú tak rozdelení, že 
už ani viac rozdelení byť nemôžu. Ale niekedy sa ani nečudujeme, 
pretože na čele štátu by mali stáť ľudia, ktorým na budúcnosti svojej 
krajiny záleží a ktorí by ju nemali zrádzať a po kúsku rozpredávať. Aj 
predražené obchody a pre štát nevýhodné zmluvy môžu v súčasnej 
dobe realizovať len zapredaní politici, ktorí sú k niečomu buď tlačení 
z nejakého, možno finančného dôvodu, alebo niečim vydieraní.

                                - ALENA JAŠŠOVÁ -

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

Ing. Tibor Ozančin
Som manažérom a lektorom 
vzdelávacej akadémie Plus,

hypotekárnym i majetkovým
špecialistom a špecialistom na  

rodinné financie.

0911 309 037
t.ozancin@vzdyviac.sk

www.vzdyviac.sk

Ako ochrániť  
svoju rodinu  
a financie  
pred veľkou  
stratou?
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Spomíname na zakladateľa folklórneho súboru Jánošík 
(teraz Jedľovina) v Kysuckom Novom Meste

• Folklórne súbory udržiavajú 
medzi nami krásu slovenskej ľudovej 
hudby, tanca a  krojov. Aj keď už 
zakladateľ Kysuckého folklórneho 
súboru, Róbert Miho nie je medzi 
nami, v  pamäti Kysučanov ostáva 
stále. Pani Mihová (jeho manželka) 
nám porozprávala o živote so svojím 
manželom, zakladateľom folklórneho 
súboru Jánošík (teraz Jedľovina).
Kedy začal váš manžel s „folklórnym 
životom“? 
- Môj manžel pochádzal z  Terchovej. 
Ako 15 ročný chlapec sa dostal do filmu 
Rodná Zem (z roku 1953), kde účinkoval 
spolu so svojim bratom. Obaja hrali vo 
filme na husliach. To bol pre neho prvý 
veľký dosiahnutý úspech. Vždy na 
Vianoce bol tento film vysielaný a  my 
sme ho s celou rodinou sledovali. Neskôr 
odišiel do Bratislavy a  vystupoval pod 
folklórnym súborom SĽUK. V našich 
časoch bol povinný dvojročný vojenský 
výcvik. Z  Bratislavy teda cestoval do 
Brna na výcvik. Medzi ľuďmi, s ktorými 
sa v  Brne zoznámil sa našla partia 
mladých tanečníkov z Liptova,   Detvy 
a Horehronia, milujúci hudbu a tanec. 
Spoločnými silami v Brne založili súbor 
Jánošík, a učili v ňom tancovať mladých 
ľudí. Aj po odchode z  výcviku sa 
folklórny súbor zachoval. Menili sa len 
vojaci, ktorí mali záujem o tanec a tí sa 
„odchovávali“ v tanci navzájom.  Súbor 
funguje  dodnes, ale od 80-tych rokov 
dostal názov Ondrášek. 

• Čo bolo štartom, že sa podujal 
vedenia súboru najskôr v Brne potom 
v Kysuckom Novom Meste? 
- On veľmi miloval hudbu a  tanec. 

Nielen že tancoval, taktiež ako som 
spomenula hral na husliach a  aj na 
harmonike a  klavíri. Mal pre folklór 
veľké srdce a  bol s  nim vžitý.  Keď 
sa vrátil z  výcviku, ponúkli mu na 
Kysuciach prácu so žiadosťou rozvinúť 
kultúru aj u nás. Dostal takúto ponuku 
a  neodmietol ju. V  roku 1957 založil 
v  Kysuckom Novom Meste folklórny 
súbor s menom Jánošík, ako symboliku, 
že pochádzal z Terchovej. V tých časoch 
pracoval pod ROH ZVL Kysucké Nové 
Mesto. Vybral si chlapcov a  dievčatá, 
učňov a učnice, ktorí sa chceli naučiť 
tancovať a  spravil z  nich tanečníkov. 
Za tri mesiace vedel naučiť tancovať 
každého. Bolo na ňom výnimočné, 
že tanec dokázal hneď prispôsobiť 
hudbe. Niektorí súbor navštevovali aj 
desať rokov popri práci. Odchoval aj 
aktuálneho vedúceho súboru Jedľovina. 

• Neskôr ste sa stali manželkou 
zakladateľa Folklórneho súboru 
Jánošík. Podieľali ste sa aj vy na chode 
súboru Jánošík? 
- Nie. Ja som súbor navštevovala asi iba 
rok alebo dva roky ako tanečníčka. Tam 
sme sa spolu spoznali a zaľúbili do seba. 
Ja som si ho vlastne vytancovala. Z lásky 
nám časom prišlo na svet prvé dieťa, 
potom druhé a neskôr tretie. Pri deťoch 
som už v súbore netancovala. Bolo to dosť 
náročné obdobie. Muž bol často preč. 
Vystupovali na rôznych slávnostiach, 
boli Jánošíkové dni, Detva, Strážnica, 1. 
Máj,... a rôzne výročia, kde so súborom 
muž vystupoval. Ako komunisti sme 
mali veľa sviatkov a podujatí, kde súbor 
Jánošik nechýbal. Keď nám deti trošku 
vyrástli, chodili sme spolu s nimi na 

výlety na vystúpenia a  rôzne folklórne 
akcie.  V  súbore sme mali aj dobrých 
priateľov napríklad Jožka Majerčíka, 
ktorý hrával vo filmoch, alebo Vila 
Mešku patriaceho medzi známych 
folkloristov a drevorezbárov.

• Aký bol pán Miho manžel a otec? 
- Každý ho mal rád. Bol vtipný, zo 
všetkého si vedel urobiť srandu. Je mi 
trochu ľúto, že sa deťom nevenoval 
viac. Veľké množstvo času trávil len so 
súborom a s folkloristami. 

• Súbor Jánošík, ako ste už spomenuli 
vystupoval mnohokrát cez rok. Ako 
často ale  bývali vtedy tréningy? 
- V čase, keď viedol súbor manžel, 
tak tréningy boli dvakrát do týždňa. 
Vždy v  utorok a  v  piatok. A  popri 
tom vystúpenia. Každú chvíľu niečo. 

Mladá pani Mihová v kroji

Pán Miho ako chlapec vo filme Rodná zem (v strede) 
spolu s bratom - obaja hrajú na husle Súbor Jánošík
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Navštívili sme tiež viaceré krajiny. Boli sme 
v  Bulhársku, Maďarsku, samozrejme v  Čechách 
v Strážnici, v Rožňove pod Radhoštěm,..

• Kedy sa váš muž rozhodol skončiť s  vedením 
súboru a prečo? 
- Keď boli už naše deti staršie. Bolo treba zarobiť viac 
peňazí. Pätnásť rokov života prezentoval Kysuce 
prostredníctvom FS Jánošík. Potom pracoval 19 
rokov v  Ostrave. K  súboru a  k  tancovaniu sa už 
nevrátil.

Folklórny súbor, ktorý sa prezentuje pod 
zmenením názvom – FS Jedľovina aktuálne vedie 
Bc. Pavol Kopták. Budúci rok FS Jedľovina oslávi 
65. výročie od vzniku.                              

 - Poništová  - Členovia súboru

Striedanie výučby v škole a online bolo stresujúce pre všetkých
September sa už tradične spája s nástupom detí do škôl. Podobne 
ako minulý rok, nie je isté, že sa žiaci budú vyučovať po celý šk. rok 
klasickou formou. Stále pretrvávajúci Covid19 situáciu v školských 
prostrediach sťažuje. Pedagógovia sa snažia vyučovanie čo najviac 
žiakom spríjemňovať a spestrovať, a  to napríklad aj vyučovaním 
v  environmentálnej dažďovej záhrade v  školskom areáli.  Viac 
nám porozprávala riaditeľka ZŠ Rudina Mgr. Silvia Ďurcová (na 
snímke).

• Aj keď máme nový školský rok, ako by ste zhodnotili ten minulý? 
- Minulý rok bol opäť náročný vzhľadom k okolnostiam spôsobených 
vírusom Covid19.  Často sa menili pravidlá, žiaci 2. stupňa sa v škole 
učili iba na začiatku a  na konci školského roku. Aj žiaci 1. stupňa 
mali prerušované vyučovanie. Striedanie výučby v  škole a  online 
bolo stresujúce pre všetkých. Žiakom chýbal sociálny kontakt so 
spolužiakmi aj s vyučujúcimi. Mnohí mali narušený režim dňa, 
niektorí sa pochválili, že sa učili v pyžame, alebo sa zobudili päť minút 
pred online hodinou. Deti sú úprimné a rady sa pochvália. Bohužiaľ, 
nie je to ich vina. Takže nielen kvôli odovzdávaniu informácii, 
ale aj pravidelnému dennému režimu je klasické, interaktívne 
vyučovanie v škole nenahraditeľné. Veď si zoberte aj vyučujúcich...
príprava na online hodiny je omnoho časovo náročnejšia, je potrebné 
voliť iné metódy výučby. Je únavné a  často i demotivujúce, keď sa 
po niekoľkohodinovej príprave pozeráte na druhý deň na monitor, 
kde namiesto tvárí žiakov vidíte mačičky, ikony. Keď ministerstvo 
umožnilo výučbu 5+1, veľmi sme to uvítali. Podľa požiadaviek rodičov 
a  učiteľov sme mohli realizovať výučbu niektorých integrovaných 
žiakov v škole, ktorým sa venovala asistentka učiteľa. Pripájali sa na 
online hodiny vedené vyučujúcimi zo školy, spoločne riešili úlohy, 
prípadne im asistentka podľa pokynov vyučujúcich vysvetlila učivo. 
Aspoň takouto formou sme mohli niektorým žiakom pomôcť. 
Nemôžem zabudnúť ani na veľkú pomoc pedagogických asistentiek, 
ktoré sa venovali nielen žiakom počas dištančného vzdelávania, ale 
i „prvostupniarom“ v škole.

• Aké opatrenia ste prijali pri návrate žiakov do škôl?
- Už v priebehu dištančnej výučby sa naša psychologička zaujímala 
o to, ako toto zvláštne obdobie žiaci prežívali. Deti ju mohli osloviť so 
svojimi pocitmi, problémami nielen počas spoločných online aktivít, 
ale mohli si dohodnúť aj individuálne rozhovory. Taktiež počas 
dvojtýždňového adaptačného obdobia  si pripravila rôzne aktivity na 
posilnenie vzájomných vzťahov, spolupráce, tvorivosti, komunikácie 
i riešenie problémov, ktoré žiakov trápili. Tieto aktivity realizovala 
spolu s  triednymi vyučujúcimi na uľahčenie nástupu žiakov po 
niekoľkomesačnej absencii v  škole. Ja som sa v  prvý deň snažila 
v rámci rozhovorov v jednotlivých triedach zistiť, ako sa žiakom darilo 
počas dištančného vzdelávania, s  akými problémami sa stretávali, 

a  samozrejme, 
z  čoho mali 
najväčšie obavy pred 
nástupom do školy. 
Okrem toho sme 
im zadali dotazník, 
kde si tiež mohli 
„vyliať srdce“. Plne 
sme rešpektovali 
ich obavy a  snažili 
sme sa im prvé dni 
v  škole čo najviac 
uľahčiť.  
Čo sa týka ďalších 
opatrení, máme 
veľké šťastie, že 
sa v  okolí školy 
nachádza veľký 
priestor na pobyt 
vonku, napríklad počas trávenia prestávok, pre deti v  ŠKD. Máme 
k dispozícii ihriská, veľké trávnaté plochy. Na výučbu sa využívala aj 
environmentálna učebňa v dažďovej záhrade. 
Tak ako vo všetkých školách, aj my sme dodržiavali 
protiepidemiologické opatrenia, pravidelne sme dezinfikovali 
priestory školy, snažili sme sa o  nepremiešavanie jednotlivých 
tried. Bolo preto potrebné upraviť aj rozvrh a časový harmonogram 
výdaja obedov. Našťastie máme šikovných a  obetavých nielen 
pedagogických, ale i prevádzkových zamestnancov, takže sme i toto 
obdobie „nového začiatku“ zvládli viac-menej bezbolestne. Spomínať 
budú i  minuloroční deviataci, ktorí sa v  škole „ohriali“ iba 5 dní, 
a museli nastúpiť opäť na dištančné vzdelávanie kvôli karanténnym 
opatreniam. 

• Počítate s  možnosťou, že aj tento školský rok sa budú deti 
vyučovať v domácom prostredí? Ako sa na to pripravujete?
- Snažíme sa byť optimisti a dúfame, že už sa situácia z posledných 
dvoch školských rokov nebude opakovať. No pripravení musíme 
byť na všetko. V  roku 2020 školy vhupli naraz do niečoho úplne 
neznámeho. Minulý školský rok už sme mali viac skúsenosti s online 
výučbou zo školy, z  domu i  hybridnej výučby, kedy časť žiakov 
bola v škole a časť sa pripájala online z domu. No i  tak, ak by sme 
museli opäť prejsť na dištančné vzdelávanie, bude potrebné mať veľa 
síl a  trpezlivosti nielen zo strany učiteľov, žiakov, ale i  rodičov. So 
vzájomnou spoluprácou, ohľaduplnosťou a  trpezlivosťou všetkých 
zúčastnených strán sa dá zvládnuť aj takéto náročné obdobie.
 
• Viete nám priblížiť, ako prebiehali prvé týždne vyučovania 

pokračovanie na str. 14

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 13



v tomto školskom roku?
- Tak ako po iné roky. Teraz si možno viac budeme všetci užívať, no 
i  ceniť to, že škola bude fungovať tak ako má – vyučovanie tvárou 
v  tvár, interaktívne. Byť spolu na hodinách, komunikovať zoči 
voči, učiť sa, radovať sa z  úspechov. Samozrejme budeme sa držať 
odporúčaniami uvedenými v školskom semafore. A ak sa vyskytne 
situácia, kedy budeme musieť voliť iný spôsob výučby, vyvinieme 
s  kolegami maximálne úsilie, aby sme našim zverencom poskytli 
adekvátne sprostredkovanie učiva.

• Myslíte si, že je do budúcna cesta rozvíjať na základných školách 
formu online vyučovania?  
Cestou nie je rozvoj online vyučovania, ale skvalitňovanie 
prezenčného, klasického vyučovania v  školách, samozrejme 
s využívaním interaktívnej techniky, praktickej výučby a budovania 
vzájomných sociálnych vzťahov. Viete, pandémia poznačila nielen 
dospelých, ale citlivo ju vnímali i žiaci. Mnohí boli oproti dospelým 
viac vystresovaní a vystrašení. Každého z nás táto situácia preverila 
zo všetkých stránok. No priniesla aj pozitíva – mnohé deti sa stali 

otvorenejšie, nebáli sa zdôveriť so svojimi problémami. A veľmi veľa 
žiakov sa začalo do školy tešiť . Nie je nič krajšie, keď vám deviatak 
povie, že už chce ísť do školy.

• Spomínali ste, že tohtoročný  september sa nesie  významnou 
udalosťou. O čo ide?
- Áno. Naša škola slávi 60 rokov svojho vzniku. 1. septembra 1961 bolo 
slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy. Prvým riaditeľom 
bol Emil Bakoš, zástupcom Juraj Šikula. Školu navštevovalo vtedy 
413 žiakov nielen z  Rudiny, ale i  zo susedných obcí: z  Rudinky 
a časť z Rudinskej. V priebehu desaťročí sa v škole vystriedalo veľa 
učiteľov i zamestnancov, mnohí z nich už nie sú medzi nami. Je mi 
ľúto, že kvôli momentálnej situácii nemôžeme zrealizovať slávnostnú 
akadémiu pri tomto krásnom výročí a umožniť tak žijúcim bývalým 
zamestnancom i  žiakom zaspomínať si na roky minulé. Umožniť 
im vidieť, ako sa naša škola zmenila, ako napredujeme. Dúfam, 
že nastane pokojné obdobie a  budeme sa môcť v  jej priestoroch 
opäť stretnúť a  navzájom podebatovať, pospomínať – my, súčasní 
zamestnanci a žiaci, a aj tí už minulí. 

Deti zháňajú zvieratká do opatery, aké sú 
v reklame Dedoles

Ako sa treba starať o škrečkov (potkančekov), takých, ako sú v reklame 
Dedoles... Pýtame sa za našu malú dcérku, ktorá sa do tejto reklamy 
zamilovala a chce ich mať doma, hahaha. Aké podmienky im treba 
vytvoriť, čo jedia, kedy treba s nimi navštíviť veterinára, akú hygienu 
treba dodržiavať, môžeme kúpiť párik alebo tri a dať ich dokopy? A čo 
keď sa budú rozmnožovať? Alebo radšej kúpiť samčekov?

Medzi spoločenské zvieratká v dnešnej dobe ľudia častokrát z dôvodu 
menšej časovej a finančnej náročnosti hľadajú spoločníka menej 
náročného ako psík alebo mačka. Preto  na začiatku „chovateľskej 
skúsenosti“ deťom zaobstarajú nejaké drobné zvieratko. Najčastejšie 
je to škrečok, potkaník, myška, alebo morčiatko a pet králik. Tých 
roztomilých tancujúcich, ktorých čitateľka myslí, sú škrečkovia. 
Samozrejme, kúpime ich a s celým vybavením v každom pet 
obchode. Kvalitný personál by vám mal vedieť poradiť a ponúknuť, 
čo do výbavy spokojného škrečka patrí. Prirodzene, zo zdravotného 
hľadiska je nutné siahať po kvalitnejších značkách krmiva 
určeného pre danú kategóriu drobného zvieratka, a, samozrejme, 
nezávadnosť použitých materiálov (klietka). Výber podstielky je 
z hygienického hľadiska takisto dôležitý či pre zvieratko, takisto aj 
pre človeka. Máme na výber už z mnohých buď klasických, alebo aj 
modernejších hygienickejších materiálov. Čo sa týka veterinárnych 
ošetrení a prehliadok, je veľmi vhodné po kúpe prísť na preventívnu 

prehliadku spojenú s poradenstvom, 
zameranú na prevenciu ochorení, prípadne 
ošetrenie proti parazitom. Veľmi to pomôže 
začínajúcemu chovateľovi sa naučiť všímať 
si zdravotný stav zvieratka. Starostlivosť o 
škrečka a manipuláciu s ním, samozrejme, 
môžu vykonávať deti, ale pod dohľadom 
dospelého. Ako každé zvieratko je veľmi 
krehké a nie každé dieťatko vie odhadnúť, 
ako sa s ním narába. Potom veľa úrazov 
škrečkov pramení z nešťastných pádov a stlačení atď. ... Na začiatok 
by som odporučila si skôr zadovážiť jedného škrečka, aby sme sa 
vyhli nežiaducemu rozmnožovaniu. Pri kúpe dvoch samčekov zasa 
hrozí zvýšená agresivita, rivalita a nechcené zranenia...

MVDr. Jana Tunegová - veterinárka Kysucké Nové Mesto
0911 137 798, jtunegova@centrum.sk

Verejné oznámenie 
Toto sú zistenia De iure Veľkej Poroty o problémoch, ktoré boli predložené Veľkej Porote v tento deň 
2021.07.10 v prezentácii Deklarácie, vypracovanej Ľuďmi, zhromaždenými na Slovensku a nájdené 

fakty boli uznané za pravdivé a správne. Výsledkom zistenia Veľkej Poroty je zhromaždiť sa a znovu 
zostaviť De iure Ústavnú republiku.

Celý tento dokument môžete nájsť na internete na:   http://nzosr.sk/   
Oznámenie zástupcovi je oznámenie pre vedenie. Oznámenie pre vedenie je oznámenie pre zástupcov. 
Obsah tohto oznámenia nie je názorom alebo tvrdením redakcie novín, jej zamestnancov a jej vedenia.
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Nečakane mi zomrel  
manžel, nezanechal závet

Predovšetkým pokiaľ budem vyhádzať z 
Vami uvedených tvrdení, že Váš manžel 
nezanechal závet, tak vo Vašom prípade 
bude aplikované ustanovenie § 461 ods. 2  
a ustanovenie § 473 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka a dediť po manželovi budete vy 
ako jeho manželka spolu so všetkými deťmi 
v rovnakom podiele. V tomto konkrétnom 
prípade sa najskôr vyporiada bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov zaniknuté 
smrťou poručiteľa podľa ustanovenia § 
195 a § 196 Civilného mimosporového 
poriadku spravidla dohodou medzi 
pozostalým manželom a dedičmi. Ďalej 
upozorňujem, že dedenie zo závetu má 
vždy prednosť pred dedením zo zákona 
a skutočnosť, či poručiteľ zanechal závet 
sa mnohokrát dedičia dozvedia až pri 
prejednaní dedičstva u samotného notára. 
Rovnako sa tak až v predmetnom okamihu 
dedičia môžu dozvedieť o existencii listiny 
o vydedení, ktorá vylučuje určitého dediča 
alebo aj viacerých dedičov z okruhu 
dedičov z dôvodov, že dedič neposkytoval 
poručiteľovi počas života pomoc a 
podporu, o poručiteľa trvalo neprejavoval 
skutočný záujem, bol odsúdený za 
úmyselný trestný čin na trest odňatia 
slobody v trvaní najmenej jedného roka 
alebo trvalo viedol neusporiadaný život. 
Dedičia sa všeobecne spravidla o dedičstve 
medzi sebou vyporiadajú dohodu, ak 
dohoda nie je dosiahnuteľná vydá sa 
dedičstvo tým dedičom, ktorých právo bolo 
nespochybniteľné.
Predmetom dedenia sa stáva všetok 
hnuteľný ako aj nehnuteľný majetok, úspory 
v bankách, cenné papiere ako aj obchodný 
podiel, ak to nevylučuje spoločenská zmluva 
alebo ak ide o jednoosobovú obchodnú 
spoločnosť. Predmetom dedenia môžu byť 
aj peniazmi oceniteľné práva a hodnoty. Tu 
treba uviesť, že dedič zodpovedá do výšky 
ceny nadobudnutého dedičstva nielen za 
primerané náklady spojené s pohrebom 
poručiteľa ale aj za poručiteľove dlhy, ktoré 
na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak 
je viac dedičov, zodpovedajú za náklady 
poručiteľovho pohrebu a za dlhy poručiteľa 
všetci dedičia podľa pomeru toho, čo z 
dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. 
Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia 

s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo 
prenechajú na úhradu dlhov poručiteľa. 
Dedič obchodného podielu ho dedí 
ako celok a môže ho buď prijať, alebo 
odmietnuť. Ak by existoval iba jeden dedič 
obchodného podielu, vstupuje na miesto 
zomretého spoločníka a v celom rozsahu 
preberá jeho práva a povinnosti. Keďže vo 
Vašom prípade existuje viacero dedičov a 
nedošlo by medzi Vami k dohode o tom, 
kto zdedí obchodný podiel, obchodný 
podiel zdedíte všetci ako dedičia poručiteľa. 
Vznikne tak spoločný obchodný podiel, v 
ktorom budete vystupovať všetci vo vzťahu 
k spoločnosti ako jeden vlastník a práva 
a povinnosti súvisiace s podielom budete 
následne vykonávať prostredníctvom 
spoločného zástupcu.
Keďže Vám je ale nevyhnutné predovšetkým 
riešiť chod a fungovanie obchodnej 
spoločnosti, ktorá má zamestnancov bude 
najúčelnejšie s odkazom na ustanovenie           
§ 182 ods. 1 Civilného mimosporového 
poriadku určenie správcu dedičstva, ktorý 
bude mať skúsenosť s vedením podniku. 
Za správcu dedičstva možno ustanoviť 
niekoho z okruhu dedičov alebo niekoho 
z okruhu osôb blízkych poručiteľovi. 
Za správcu dedičstva možno ustanoviť 
aj notára. Správca dedičstva musí so 
svojim ustanovením súhlasiť. V uznesení 
o ustanovení správcu sa určí rozsah 
spravovaného majetku a účel, na ktorý 
bol správca dedičstva ustanovený. Správca 
dedičstva bude vykonávať svoju funkciu 
do právoplatného skončenia dedičského 
konania alebo až do odvolania, pričom 
správca dedičstva pri výkone svojej 
činnosti musí konať s náležitou odbornou 
starostlivosťou, vykonávať úkony, ktoré sú 
nevyhnutné na zachovanie majetkových 
hodnôt dedičstva a tiež zodpovedá za škodu, 
ktorá vznikne porušením jeho povinností. 
Správca dedičstva by vo Vašom prípade teda 
mohol účinne prevziať dočasne celé vedenie 
obchodnej spoločnosti vrátane výkonu 
práv a povinností zamestnávateľa a rovnako 
podľa potreby bude nakladať s finančnými 
prostriedkami obchodnej spoločnosti 
na účtoch alebo bude pri výkone svojej 
činnosti konať aj s obchodnými partnermi, 
ak to bude nevyhnutné.

V dedičskom konaní budete hradiť trovy 
dedičského konania, ktoré sa skladajú z 
dvoch zložiek, pričom prvou je odmena 
notára určená podľa Vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR o odmenách a náhradách 
notárov  č. 31/1993 Z. z. percentuálnou 
sadzbou od 2% do 0,2%  z všeobecnej 
hodnoty majetku poručiteľa a druhou 
zložkou sú náhrady tzv. hotových 
výdavkov, pričom ide najmä o cestovné 
a telekomunikačné výdavky, zaplatenú 
odmenu za znalecký posudok, preklad, 
odpis, ap. Ak by bol ustanovený za správcu 
dedičstva notár, tak podľa už označenej 
vyhlášky budete hradiť aj jeho odmenu 
podľa doby trvania správcovstva a hodnoty 
majetku poručiteľa, rovnako náhradu 
niektorých hotových výdavkov a stratu čau.
Týmto našej čitateľke na záver právnej 
poradne vyjadrujem úprimnú sústrasť 
a prajem veľa síl na ceste pri riešení 
dedičských záležitostí či už vo vlastnej réžii 
alebo v súčinnosti so zvoleným advokátom, 
ktorý samozrejme dokáže poskytnúť 
kvalifikované právne služby aj v oblasti 
dedičského konania.

(Vaše otázky mailujte 
na kysuckyzurnal@gmail.com)

Nečakane mi zomrel manžel, nezanechal závet ani žiadnu poslednú vôľu, bol 
majiteľom eseročky. Po smrti som však ostala bez nejakých inštrukcií aj bez peňazí, 
nakoľko s účtom neviem hýbať, keďže som nebola konateľkou. On bol jediným 
konateľom s.r.o. Veľmi by ma zaujímalo, aké budú ďalšie postupy, čo mám vlastne 
spraviť, čo mi vyvstáva zrejme ako dedičovi zaplatiť, aké inštitúcie informovať, aké 
povinnosti vyvstávajú prípadne pre deti, zamestnancov atď. V týchto záležitostiach sa 
dosť slabo orientujem, prosím Vás, skúste ma nasmerovať, čo je prvoradé, najnutnejšie, 
na koho sa obrátiť, aby som sa nevystavila zbytočne nejakým pokutám, kedy budem 
môcť s účtom hýbať, pretože ako rodina sme prakticky zostali bez príjmu a podpisový 
vzor ja nemám, takže sú ohrozené aj výplaty zamestnancov. Smrť partnera bola 
veľmi nečakaná (tragická), takže nás to zasiahlo všetkých. Som aj dosť zo všetkého 
vynervovaná, veľmi budem vďačná za vyčerpávajúcu odpoveď, ktorá mi pomôže.  

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD., 
advokátka, J. Milca 11, 

010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88
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刀漀稀瘀漀稀 樀攀搀氀 愀 瀀椀稀稀攀㨀  伀戀樀攀搀渀瘀欀礀 爀漀稀瘀漀稀甀 
樀攀搀氀 愀 渀瀀漀樀漀瘀㨀

刀攀愁琀愀甀爀挀椀愀 瘀 瀀爀漀瘀攀渀猀氀猀欀漀洀 愁琀يح氀攀

      匀倀伀䰀伀ఁ䔀一匀䬀섀 匀섀䰀䄀  ⠀猀瀀漀氀漀ഁ攀渀猀欀 愀欀挀椀攀Ⰰ 猀瘀愀搀戀礀Ⰰ 漀猀氀愀瘀礀Ⰰ 愁欀漀氀攀渀椀愀Ⰰ 欀愀爀礀⤀           倀䤀嘀섀刀䔀䜁  ⠀琀愀渀欀漀瘀 瀀椀瘀漀⤀ 

爀攀猀琀愀甀爀愀挀椀愀渀愀爀礀渀欀甀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀

䘀愀挀攀戀漀漀欀㨀 刀攀愁琀愀甀爀挀椀愀 一愀 刀يح渀欀甀
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