
ROČNÍK XV.   *   NOVEMBER 2021   *   Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

5.www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

Dolnokysučanom neustále 
chýbajú odborní lekári! 

S poslancom Dušanom Mičianom 
rozprávame na aktuálnu tému /str.8

Občania vyjadrili nesúhlas  
s aktuálnou spoločenskou situáciou  

na Slovensku /str.12

Chlieb a 
pečivo od 
manželov 
Vavrovcov 
z Rudiny 
chutí 
najlepšie 
/str.3



Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk
Spoľahlivý  partner  motoristov...

Pomáhame, ako najlepšie vieme!

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
Ordinačné hodiny: 
Pondelok – Piatok   
  9.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

1. mája 113 
Kysucké Nové Mesto  

Telefón:  
0911 137 798

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 2



Chlieb a pečivo od manželov  
Vavrovcov z Rudiny chutí najlepšie

Drevený stánok s chlebíkom a pečivom pred areálom 
zdravotného strediska v Kysuckom Novom Meste, v ktorom 
stojí usmievavá pani so sympatickým českým akcentom, 
pozná hádam väčšina obyvateľov tohto mesta. Áno, reč je o 
malej predajni s vôňou čerstvého domáceho pečiva. Monika 
Vavrová spolu s manželom Ľudovítom sa už viac ako 18 rokov 
pričiňujú o to, aby Kysučania mali kvalitné, chutné a čerstvé 
pečivo priamo z ich domácej pece. Práve poctivé a domáce 
suroviny vábia zákazníkov aj z okolitých obcí. Manželia 
bývajúci v Rudine a zároveň aj majitelia stánku si pred 
vlastným podnikaním prešli prácou v pekárni v Bohumíne. 
Už vtedy pán Ľudovít vedel, že si chce otvoriť vlastnú pekáreň s 

pekárenskými výrobkami. Svoju snahu v roku 1992 zameriaval 
na vykupovanie starých pecí. „Starší pekári, s ktorými sme 
pracovali, vedeli, kde sú staré povojnové pece. V Ostrave som 
našiel jednu pec, odkúpil ju za 1000 korún, rozobral som ju 
a priviezol do Rudiny,“ vyjadril sa pán Ľudovít. V roku 1998 
sa manželia presťahovali na Slovensko do obce Rudina. Pán 
Ľudovít sa však na štyri roky vrátil ako pekár späť do Nemecka. 
Za ten čas nakúpil potrebné stroje a získal cenné skúsenosti 
pre otvorenie vlastného pekárenského sna na Slovensku. 
Rozhodujúcim obdobím bol rok 2003. Stenu medzi obývačkou 
a spálňou v rodinnom dome manželia vybúrali. „V spálni sa 
chleba váľal, v obývačke piekol a na poschodí sme bývali,“ 
spomína pani Monika. Postupne vedľa domu manželia 
postavili novú pekáreň. V tom roku zároveň aj po prvýkrát 
ponúkli už skúsení pekári obyvateľom Kysuckého Nového 
Mesta svoje prvé výrobky. Recepty majú majitelia vlastné 
a originálne. Nápady vznikajú v hlave pána Ľudovíta, ktorý 
používa sladké i slané ingredencie. V pečive môžeme nájsť 
kapustu, šunku, slaninku, mak, jablká, škoricu, tvaroh, džem 
a rôzne iné. Ich kombinácia v niektorých výrobkoch stojí za 
ochutnanie. Okrem klasických, samozrejme domácich, rožkov 
a chlebov, si zákazníci pochutnávajú na osích hniezdach- 
kakaových, škoricových, pudingových, na vianočkách, 
marmeládových šatôčkach, slaninových či syrových rožkoch, 
a podobne. Ľudia si u manželov zvyknú tiež objednávať 
ozdobené  vianočné a svadobné chleby, alebo i chleby 
netradičnej formy, ako napríklad chlieb tvaru pivného krígľa.  
Aj keď covidový rok zasiahol väčšinou každého podnikateľa 
negatívne, v tomto prípade to však bolo úplne naopak. Tento 
fakt dopĺňajú aj o osobnú skúsenosť: „Ľudia v tejto dobe kladú 
dôraz na kúpu pečiva z prvej ruky. Majú tak väčšiu istotu, že 
pečivo sa nedostáva do kontaktu s inými zákazníkmi, ako je 
to v supermarkete.“ A čo pre manželov samotných znamená 
ich práca?: „V prvom rade nás naša práca baví a máme z nej 
radosť. Vážime si, že nás aj niekto pochváli. Je to viac ako 
peniaze. Tie prídu aj tak. Človek, keď má takúto pekáreň, 
je to vlastne práca na celý deň. 24-hodinový cyklus. Dá sa 
povedať, že v noci sa všetko pečie a ukončí sa to na druhý deň 
predajom. A opäť upiecť-predať. Našu prácu preto vnímame 
ako celok, aj keď máme rozdelené úlohy. Máme šťastie aj 
na zlatých zákazníkov. Ľudia nám donesú domáce vajíčka, 
zaváraniny, zeleninu. Jeden pán nám dokonca priniesol 
srdiečkovú formu, v ktorej pečieme chlieb. Nemôžeme na 
našich zákazníkov dopustiť,“ poznamenali manželia. 

Zdenka Poništová
(článok je úryvok z pripravovanej knihy o Dolných Kysuciach)
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Po roku 1990, kedy došlo k veľmi 
výrazným zmenám v politicko-
spoločenskom smerovaní nielen 

Československa, ale aj ďalších krajín 
bývalého východného socialistického 
bloku, prechádzali aj samotní ľudia 

citeľnými zmenami vo svojich rodinách 
a v samých sebe. Menila sa nielen 

politická klíma, ale začal sa meniť aj 
celkový bežný život každého jedinca. 

V Československu vznikali bunky 
VPN (Verejnosť proti násiliu), v 

Čechách zasa OF (Občanské fórum), 
ktoré si vytýčilo ako hlavnú úlohu 

presmerovať život iným smerom, úplne 
odlišným od predchádzajúceho. Nie 
vždy sa tieto radikálne zmeny konali 

bezbolestne, a tak ako sa častokrát 
na ne spomína len v dobrom, resp. s 
úsmevom, v skutočnosti to tak určite 
nebolo. Do funkcií VPN sa veľakrát 
dostali aj takí ľudia, ktorí predtým 

patrili medzi povaľačov vo fabrikách, 
donášačov a pokrytcov. Títo si začali 

často riešiť svoje osobné spory na 
úkor celospoločenských a veľakrát 

odstraňovali ľudí z funkcií len preto, 
lebo si konečne mohli, ako sa ľudovo 

hovorí, vymeniť účty, kopnúť do 
niekoho. Obdobne to fungovalo aj na 

fakultách mnohých vysokých škôl, 
kde si študenti zakladali koordinačné 
výbory VPN a mnohí si svoju činnosť 
predstavovali tak, že budú likvidovať 
tých pedagógov z práce a ich postov, 
ktorí boli počas štúdia prísnejší, resp. 

zásadovejší a mali s nimi možno nejaký 

osobnejší spor. Rovnako takto začali 
tínedžeri „blbnúť“ aj na stredných 
školách. Bezdôvodne, pubertálne 

znevažovali svojich učiteľov, pričom si 
vôbec neuvedomovali svoje postavenie 

ako študenta a učiteľa, ktorý ich učí. 
Mysleli si, že sú hrdinovia, ktorí si 
môžu dovoliť všetko, lebo sa v celej 

republike lichotilo, že „študenti začali 
boj za slobodu“. Na margo týchto 

udalostí len jedna poznámka: Celý 
„boj za slobodu“ mohol prebehnúť 

v podstate bez následkov a obetí len 
vďaka tomu, že československá armáda 

ani polícia nezareagovali, pretože 
najvyšší šéfovia nevydali pokyn proti 

vlastnému obyvateľstvu. Rokovalo 
sa medzi straníckymi výbormi a 

bunkami VPN za stolom, vyjednávalo 
sa a v podstate došlo k tzv. „tichému 
odovzdaniu vlády“. Neviem si vôbec, 
ani ďalší pamätníci predstaviť, ako by 

celá revolúcia pokračovala, keby sa 
to bolo zvrhlo do pouličných bojov 
s ostrými nábojmi... Aj po rokoch 

možno povedať a priznávajú to tiež 
mnohí objektívni odborníci histórie, že 
celý prevrat (vlastne odovzdanie moci) 
bol dlho pripravovaný so zahraničím 

v prepojení na domácich zradcov, 
ktorí boli infiltrovaní v dôležitých 

funkciách mocenského aparátu, a v 
podstate došlo k tichému odstúpeniu 

dôležitých ľudí z funkcií. To, že 
do týchto novembrových dní roku 
1989 zasahovali aj cudzie mocnosti 
a boli podporovaní naši disidenti 

zo zahraničia finančne, riadiacimi 
brožúrami, o tom niet pochýb. Ja si 
dovolím povedať svoj osobný názor, 

hranice sa otvorili pre západné krajiny, 
ktoré potrebovali produkovať svoj 
tovar, pretože v tej dobe v Európe 

vystrájala veľká hospodárska kríza, 
kríza z nadbytku tovaru, ktorý bolo 
potrebné niekde vyviezť, predať, a 
celá táto revolučná situácia sa na to 
nesmierne hodila, pretože prebehla 

všetkými štátmi východnej Európy a 
tým sa otvoril obrovský trh pre vývoz 
západného tovaru a do veľkej miery sa 

tým vyriešila aj kríza západných krajín. 
Nemusia so mnou súhlasiť odporcovia 
tohto zistenia, na druhej strane roky to 
už potvrdili. Sama som v tej dobe mala 

26 rokov, takže mám dobrú pamäť a 

na mnohé udalosti zlomových rokov 
1989/1990 si veľmi čerstvo spomínam 
a musím aj po rokoch priznať, že som 

sa nestačila čudovať, ako naraz niektorí 
ľudia, ktorí boli predtým zalezení ako 
vši pod chrastami, odrazu začali byť 
veľmi aktívni. Neustále nadávanie 
na socializmus  a napádanie členov 
komunistickej strany, dokonca aj 

členov rodiny takéhoto občana alebo aj 
detí, bolo už nadmieru, ale v tej dobe sa 
to bralo ako normálne, čo bolo z môjho 

pohľadu nepochopiteľné a dodnes je 
nepochopiteľné. Aj po 31 rokoch od 

tzv. nežnej revolúcii, keď si spomínam 
na niektoré zážitky, tak mi to len 

potvrdzuje starú pravdu, že charakter 
človeka, jeho skutočná osobnosť, sa 
prejaví vždy v stresových situáciách. 

Zmena spoločensko-politického 
systému v roku 1989 bola takýmto 
stresujúcim prostredím aj obdobím 

a „vyfarbili“ sa vtedy charaktery veľa 
občanov naozaj viditeľne. Často bolo 

počuť, „keby nebolo socializmu, tak by 
som dokázal iné veci“, „komunisti mi 
zastavili slobodný rozvoj“, „študovať 
za socializmu mohli len vyvolení“... 

Takéto a podobné nezmyselné 
hodnotenia som si vypočula aj na 

južnom Slovensku, kde som sa v roku 
1988 z Kysuckého Nového Mesta 
presťahovala a pracovala som ako 

šéfredaktorka podnikového časopisu 
Duslo Šaľa. Ani Šaľu neobišli „úderky“ 
VPN, ktoré šacovali ľudí, nemilosrdne 
ich degradovali z funkcií, ponižujúco 

hodnotili prácu každého človeka, ktorý 
čo len naznačil opatrnosť a nechcel ísť 
hneď v prvých líniách do otvorených 

konfliktov, ako oni hovorili, národno-
oslobodzovacieho zápasu. Aj po 

30 rokoch sa potvrdilo, že keď bol 
niekto lajdák za socializmu, keď bol 
neschopný, nemožný a konfliktný, je 
častokrát nemožný a neschopný aj v 
inom režime, len už sa nemá na čo 

vyhovárať. 
Z hľadiska objektivity treba však 

povedať, že rokom 1989 sa zdevastovalo 
a skončilo aj veľa kvalitných a 
pozitívnych vecí, ktoré tu boli 

vybudované, na ktoré si ľudia zvykli 
a ktoré ľuďom život uľahčovali. A 

vôbec nebola pravda, že za socializmu 
študovali len vyvolení, práve naopak, 

Od „zamatovej revolúcie“ ubehlo 32 rozporuplných  
rokov, počas ktorých sa majetok Slovenska 

tichým rozkrádaním neustále zmenšuje
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školstvo bolo za socialistického 
zriadenia veľmi podporované zo strany 
štátu a deti z menej finančne zdatných 

rodín boli zvlášť podporované 
rôznymi štipendiami, a tak vlastne 
mohli študovať aj deti z rodín, ktorí 
mali veľmi nízke príjmy. Podľa mňa 
je klamstvom aj veľakrát to, ako boli 

prenasledovaní za socializmu niektorí 
naši umelci alebo lekári, advokáti, 
pretože teraz po rokoch zisťujeme, 

že v podstate za toho „zlého režimu“ 
študovali na lukratívnych fakultách 
a dokonca viacerí z jednej rodiny! 
Každý režim, každé zriadenie má 

svoje pevné zákony, ktorými sa riadi, 
tak to bolo aj v bývalých režimoch, 
tak je to aj dnes a občan, keď proti 

nim rebeluje, resp. ich nedodržiava, 
tak sa vystavuje určitým súdnym či 
trestným konaniam, ale neznamená 

to vždy, že sa mu stráca sloboda alebo 
že sa mu narúša identita. „Nevďak 
svetom vládne“, a to sa častokrát 

potvrdilo aj teraz, keď čítam mnohé 
histórie tzv. osobností, u mňa sú to 
skôr významnejší ľudia (z hľadiska 
propagovania ich osoby médiami), 
ktorí tvrdili, ako boli za socializmu 

prenasledovaní, ale skutočnosť je 
predsa len iná. Nič v histórii nie je len 

čierne, ani biele, ani len dobré a len zlé. 
Život je ako dúha, je v ňom obrovské 
množstvo farieb, sfarbení, odtieňov, 
také sú aj udalosti v živote človeka, v 

živote spoločnosti, a tak treba aj život, 
historické etapy, spoločenské zriadenia 

posudzovať. Ako novinárka som sa 
počas mojej práce za takmer 40 rokov 

dostala k rôznym informáciám a aj 
takým, ku ktorým sa bežný človek 

nedostane, a keby vedel mnohé 
skutočnosti, o ktorých viem ja, tak ešte 

len vtedy by buchla ďalšia revolúcia, 
ktorá by zrejme zďaleka nebola taká 
zamatová, ako tá v roku 1989. Zvlášť, 
ak sa vám dostanú do ruky dôkazy 

na papieri a ja som veľakrát bola 
až šokovaná pravdou o mnohých 

známych ľuďoch v Československu 
a šokovaná som dodnes, že dokázali 
tak verejnosť klamať a klamú stále, 

a to v priamom prenose v našich 
médiách, pretože sa stalo nepísaným 

každodenným pravidlom najmä 
v posledných rokoch neustále 

znevažovanie bývalého režimu, Ruskej 
federácie, života v Československu 
pred rokom 1989 a znevažovanie 

ľudí, ktorí v predchádzajúcich rokoch 
(pred rokom 1989) boli vo funkciách, 
resp. vykonávali správu štátu nejakou 
formou, napriek tomu, že sa nijakého 

trestného činu nedopustili, len 
normálne fungovali v systéme štátu 
a riadili sa vtedy platnými zákonmi. 
Takto by sme mohli odsudzovať aj 
dnešné tzv. pseudoosobnosti, ktoré 

neustále ohovárajú bývalý režim, ale 
titul získaný v školách socialistického 
štátu im nevadí, dodnes ho používajú 
a vystatujú sa s ním. A povedzme si 

tiež otvorene, že mnohí sa dostali do 
povedomia obyvateľstva vďaka tomu, 

že dostávali priestor v televízii, v 
rozhlase, v rôznych filmoch, seriáloch, 

reláciách, za čo brali slušné peniaze, 
nadštandardne vysoké oproti bežným 
platom, a to im v socializme nevadilo?! 
Začalo im to vadiť až po tzv. zamatovej 

revolúcii. Toto je ten hyenizmus, 
bezcharakternosť a faloš. Klamári boli 
vždy a všade, falošní ľudia taktiež a je 
jedno, či sú vzdelaní alebo nevzdelaní, 

či boli v bývalých režimoch alebo 
teraz, takíto ľudia na klamstve dokonca 
zarábajú, vyhovuje im to a robia to bez 

mihnutia oka a bez výčitiek. Určite 
máte aj vy vo svojom okolí takýchto 
ľudí, ktorí sa dnes hrajú možno na 
veľkých podnikateľov, odborníkov, 

politikov, poslancov, ktorí vyplakávali, 
aký ťažký život mali v minulosti ich 

rodičia, resp. oni a pritom to ani 
zďaleka pravda nebola. Možno práve 

oni a ich blízki celkom zdatne vycicali z 
dobrých vecí aj minulý sociálny režim, 

infiltrovali sa do rôznych funkcií, 
tvárili sa nenápadne a pritom potichu 
znevažovali zriadenie, v ktorom žili 
a nežili si ani zle, ani chudobne. Po 

roku 1989 sa práve z takýchto indivíduí 
stali neuveriteľne rýchlo „bojovníci“ 
proti komunizmu a mnohí si začali 
doslova vymýšľať a zliepať udalosti 

a skúsenosti tak, aby boli zaujímaví, 
aby ohurovali a povedzme otvorene, 
že mnohým to zostalo až doteraz a 

zabávajú s tým na obrazovkách televízií 
a v médiách nepretržite verejnosť. 

Žiaľbohu, stará generácia vymiera, 
historická pamäť sa u mladej generácie 

oslabuje, ak vôbec nejaká je, a tak 
naozaj postupne sa môže červené stať 

čiernym a čierne zeleným a nikto 
nebude ani odporovať. Rovnako ako 
keď niekedy počúvame informácie o 

druhej svetovej vojne a oslobodzovaní 

Európy a nestačím sa čudovať spolu 
s ďalšími mojimi známymi, ktorí 
máme dobrú historickú pamäť a 

celkom slušné vzdelanie z histórie a 
spoločenského života minulých rokov, 
keď vám pubertiak povie, že Bratislavu 
oslobodili americké vojská....?! História 

sa dá totiž pekelne prekrúcať, meniť, 
podľa toho, kto ju rozpráva, kde ju 

rozpráva, aké má na to podmienky, kto 
ho podporuje, aby ju rozprával a akú 
moc má on sám, aby šíril nepravdu, 
výmysly, nezmysly ďalej, aby skrátka 

prepisoval históriu samotnú v prospech 
tých, ktorí momentálne v danej chvíli 

ovládajú „geopolitickú svetovú pravdu“. 
Len malý príklad z dnešného života 
na Slovensku. Sovietskych vojakov 
sme z nášho územia vyhnali pred 

vyše 20 rokmi, čím sa ukončila jedna 
etapa politického života nášho štátu a 
nesmierne to oslavovali hlavne ľudia 
okolo Havla a jeho poskokov. Dnes sa 

nám po Slovensku preháňajú americké 
vojská, usadené sú v Kuchyni, na Sliači, 

v Martine, budujú sa tu americké 
kasárne, americkí vojaci v podstate 
sliačske letisko užívajú ako svoje, 
prerába sa dokonca z civilného na 

vojenské, ale nikomu to akosi nevadí...? 
Čo tu robia vojská iného štátu, keď 

sme hovorili po „zamatovej“ revolúcii, 
že na území Česka a Slovenska nikdy 

viac žiadne vojská? Ako vidno, pre 
„demokratov“, výdatne živených zo 

západných krajín a najmä USA, platí 
dvojaký meter. 

Žiaľ, aj takíto sú ľudia falošní a zákerní 
a vždy takí budú, lebo ľudia sa svojou 
psychologickou podstatou nemenia 

ani storočiami. Mení sa len spoločnosť, 
režim, zriadenie, ale charaktery či 

necharaktery ľudí okolo nás a v nás 
zostávajú rovnaké, stále sa opakujúce, 
rovnako ako úlisní a úplatní jedinci 

okolo nás, ktorí obhajujú to, čo im vždy 
vyhovuje, pretože to nemá nič spoločné 
s  presvedčením ani charakterom. Ide 
skôr o úplatnosť a výšku úplaty, ktorú 

za to dostanú, aby prežili v každom 
režime, na ktorý sa prisajú ako parazity 

a cicajú z neho všetky výhody, aby 
potom v nasledujúcom režime mohli 
zasa ten predchádzajúci znevažovať a 

opľúvať. 
Mgr. ALENA JAŠŠOVÁ 

(z pripravovanej knihy Dolné Kysuce 
pred a po roku 1990)

Je trápne, ako sa znevažujú výdobytky bývalého socialistického režimu,  
ktoré mnohokrát jeho dnešní kritici aj s rodinami priehrštím užívali a zneužívali...!
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Z histórie Dolných Kysúc... Obec Ochodnica
V roku 1580 udelil rímsko-nemecký cisár 
a uhorský kráľ Rudolf II. Habsburský 
novú donáciu na Budatínske panstvo. 
Výsadná listina bola určená pre zemiansky 
rod Suňogovcov, pričom v zozname 
obcí prislúchajúcich k budatínskemu 
panstvu nechýbala ani Ochodnycza. 
Ide o prvú písomnú zmienku o obci 
ako takej, jej územie však bolo názvom 
Ochodnica označované už pred vznikom 
obce. Naznačuje to, že v oblasti vrchu 
Ochodnica (na Javore) sa končil určitý 
chotár, pomenovanie Ochodnice tak bolo 
motivované istou hranicou uskutočnenou 
chôdzou v podobe uzavretého kruhu, 
prípadne aj prehĺbenou medzou, 
chodníkom a pod. Prvým písomným 
zmienkam na Kysuciach sa naposledy 
venoval D. Velička, riaditeľ pracoviska 
Štátneho archívu v Čadci, podľa ktorého 
Ochodnica vznikla v priebehu 70. rokov 16. 
storočia s najväčšou pravdepodobnosťou 
v chotári Kysuckého Nového Mesta a nie, 
ako uvádzala staršia literatúra, v chotári 
Kysuckého Lieskovca, pričom rieka Kysuca 
mala byť akousi prirodzenou hranicou 
medzi východnými a západnými Kysucami.
Medzi prvých Ochodničanov patrili Krúpa, 
Šrámko, Komár, Štrba, Cvasla, Lazara, 
Polak, Hlavač a ďalšie. Usadili sa tu ako 
valasi, ktorí sa živili prevažne klčovaním 
lesov a chovom dobytka, dokonca tu istý čas 
sídlil aj valašský vojvoda, ktorý pôsobil ako 
prostredník medzi miestnymi valachmi a 
feudálnu vrchnosťou. Budatínski hradní 
páni a panie videli v usadených valachoch 
stabilný zdroj príjmov, prevažne z dreva a 
chovu dobytka. Prvým známym richtárom 
Ochodnice bol v roku 1613 Ondrej Saga. 
Kým ešte v roku 1663 má obec len jeden 
mlyn v časti Pod Oblazom, v prvej polovici 
18. storočia tu už stáli tri mlyny a jeden 
pivovar. Pôdu získavali klčovaním a tzv. 
žiarením (vypaľovaním lesa), následne 
hospodárili dvojpoľným systémom, pôdu 
na úhor nenechávali. Do ornej pôdy 
siali žito, raž a jačmeň, pôdu obrábali 
dvojzáprahom. Poddaní z Ochodnice 
pôvodne spadali pod farnosť sv. Jakuba v 
Kysuckom Novom Meste, keď však v roku 
1789 drevenú zvonicu nahradili dreveným 
kostolom (pôvodne zasvätenom sv. Žofii, 
neskôr sv. Martinovi), vznikla v Ochodnici 
nová farnosť s filiálkou v Dunajove. Prvým 
farárom bol Celestín Kelemen. V obci bola 
zriadená cirkevná ľudová škola pre celú 
farnosť, vyučovalo sa v sedliackej chalupe. 
V roku 1830 bol miestnym učiteľom Ján 
Trúchly, školu však navštevovalo len 24 
žiakov z asi 370 školopovinných detí z 
oboch obcí. V roku 1831 dorazila aj do 
Ochodnice cholera, zomrelo na ňu najmenej 
109 miestnych obyvateľov. Zásluhou 
farára Vincenta Baroša bola v roku 1872 
dokončená nová budova murovaného 
kostola. Z jeho zariadenia sa dodnes 
zachoval barokový obraz svätého Martina z 

18. storočia a obraz sv. Martina z pôvodného 
klasicistického oltára od Eudarda 
Swierkiewicza z roku 1837. Historickým 
medzníkom sa v sedemdesiatych rokoch 
19. storočia stalo vybudovanie košicko-
bohumínskej železnice. Vďaka tomu, že 
trať mala zastávku v Ochodnici, ponúkla 
miestnym nové príležitosti. Napriek tomu, 
že väčšina Ochodničanov naďalej žila ako 
roľníci, rozvíjala sa tiež výroba dreveného 
šindľa, drotárstvo a podomový obchod. 
V roku 1895 bol v Ochodnici zriadený 
notársky úrad, obec mala na prahu 20. 
storočia 1227 obyvateľov. Vzhľadom na 
nízku výnosnosť poľnohospodárskej pôdy 
boli mnohí Ochodničania nútení hľadať 
uplatnenie vo vzdialených krajinách. V 
roku 1903 sa takto do USA doplavili Martin 
Pijak a Štefan Krupa, v roku 1906 Štefan 
Marťan, Juraj a Štefan Večekoví, v roku 
1923 Ján Rebeťák a mnohí ďalší.
Ani Ochodničanom sa na začiatku 1. sv. 
vojny nevyhli povolávacie rozkazy do 
rakúsko-uhorskej armády. Počas vojny bol 
notársky úrad presunutý do Kysuckého 
Nového Mesta. Na vojnové účely boli v 
roku 1916 zrekvirované tri zvony z miestnej 
farnosti. Na vzdialených bojiskách padli 
Baranec, Belš, Blaho, Kopták, Kozelek, 
Chudý, Kozelek, Kubala, Macášek, Tarana, 
Olejko, Rebeťák a ďalší. Spolu najmenej 41 
Ochodničanov sa domov už nikdy nevrátilo. 
Počas 1. svetovej vojny sa v zahraničí 
sformovali jednotky zahraničného 
vojenského odboja tzv. Česko-slovenské 
légie. Do tohto zahraničného odboja sa z 
Ochodnice zapojili Adámek, Buta, Gašo, 
Holan, Chudý, Kopták, Kotrč, Kubičar, 
Kulich, Marčan a Škor. Po návrate 
vojakov z frontu vypuklo v Ochodnici 
rabovanie, ktoré sa skončilo až zásahom 
Národnej gardy, pričom vodca rebélie bol 
napokon popravený. Po 1. svetovej vojne sa 
Ochodnica stala súčasťou Československej 
republiky. Kým v školskom roku 1919/1920 
navštevovalo dvojtriednu rímskokatolícku 
ľudovú cirkevnú školu 168 žiakov v 
školskom roku 1932/1933 to už bolo 412 
žiakov, v budove školy sa preto muselo 
vyučovať striedavo. Správcom školy v 
rokoch 1901 – 1934 bol Bratolomej Tittel. 
V roku 1929 bola v obci založená knižnica 
a v roku 1937 bola v osade Petránky v 
prenajatých priestoroch zriadená Štátna 

ľudová škola s jednou triedou. Kultúrny 
život v obci v medzivojnovom období 
iniciovali učitelia miestnej školy a členovia 
Dobrovoľného Hasičského Zboru, ktorí už 
v roku 1926 (rok po svojom vzniku) založili 
hasičskú dychovku a v roku 1930 Štefánikov 
krúžok. S miestnou mládežou nacvičovali 
divadelné inscenácie. Pôsobila tu aj 
cimbalová muzika Adámkovcov. V dolnej 
časti obce mali mlyn Ján a Pavol Olejkoví, 
pri dolnom cintoríne sa nachádzal mlyn 
a píla rodiny Slížovej. V roku 1931 aj na 
Ochodničanov doľahla veľká hospodárska 
kríza, nezamestnaných zostalo najmenej 
57 obyvateľov. Od roku 1905 v obci pôsobil 
tzv. Potravinový spolok, ktorý práve v 
rokoch hospodárskej krízy našiel svoje 
najširšie uplatnenie. Dlhoročná vedúca 
tohto spolku Agnesa Tomášková nejednej 
rodine pomohla prekonať všadeprítomnú 
biedu a hlad. Poštový úrad sídlil dlhé roky 
v dome Jozefa Lazárka. V roku 1938 mala 
obec 2 164 obyvateľov, o tri roky na to 
prebehla v Ochodnici elektrifikácia. Ani 
Ochodničanom sa nevyhli hrôzy 2. svetovej 
vojny. V bojoch na východnom fronte 
zahynuli v roku 1942 Jozef Mlich, Ondrej 
Šutý a Filip Grisa. V tom istom roku boli do 
koncentračného tábora odvlečení židovský 
právnik Karol Neumann z Ochodnice aj 
s celou rodinou. V roku 1945 partizáni 
podmínovali železničnú trať medzi 
Ochodnicou a Dunajovom. Keď to Nemci 
zistili, na likvidáciu mín boli nedobrovoľne 
nasadení traja Ochodničania, ktorí pri 
nej zahynuli. Na konci apríla 1945 došlo 
pri kamennom moste k prestrelke medzi 
nemeckou hliadkou a partizánskou 
skupinou zvanou Sloboda, počas nej bol 
ťažko zranený nemecký vojak. Veliteľ 
nemeckej jednotky dal za trest zaistiť 20 
mužov z obce, ktorí mali byť na farskom 
dvore rozstrieľaní guľometom. Starosta V. 
Lazárek, farár J. Hollý a miestny obyvateľ 
Jozef Skriňa na kolenách prosili nemeckého 
veliteľa, aby nevinných mužov z obce 
nezabíjal. Keď k farskému dvoru dorazil 
ďalší zranený nemecký vojak, vypovedal 
o tom, že partizáni nepochádzali z 
Ochodnice. Veliteľ nakoniec mužov z obce 
ušetril, v noci nemecká armáda Ochodnicu 
opustila a 1. mája 1945 bola obec oslobodená 
sovietskou armádou.

Dr. Ivan Chylák
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„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“

Chcete aj vy zviditeľniť 
vašu firmu, živnosť?

Staňte sa inzerentom v našom 
Kysuckom Žurnále!

0903 516 499
kysuckyzurnal@gmail.com

ROČNÍK XII. *  APRÍL 2018 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

2.www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

Do knižnice v Dolnom Vadičove 
chodia občania radi, str.19.

Pohrebníctvo ARCHA v Kysuckom 
Novom Meste chce byť lídrom v 
pohrebníctve a preto vyvíja všetku 
energiu na zdokonaľovanie služieb pre 
ľudí  str.10.

Saška  
Kocúrová 
z Dolných 
Kysúc 
reprezentuje 
celé 
Slovensko 
str.15.

Na slovíčko... 
s nechtovou 
dizajnérkou 
Jankou 
Dupkalovou 
z Kysuckého 
Nového 
Mesta, str.12.

HOLUBÁRI  PETER  HOLIENKA  A  PETER  
MEČÁR Z  DUNAJOVA  SA  MAJÚ  ČÍM  

POCHVÁLIŤ.  ICH  HOLUBY ZAZNAMENÁVAJÚ  
ÚSPECHY  AJ  V  ZAHRANIČÍ, str. 13.

ROČNÍK XIII. *  APRÍL 2019 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

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.

ROČNÍK XIII. *  OKTÓBER 2019 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

5.www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

„MLADÍ A 
NESKÚSENÍ VODIČI 
BUDÚ MAŤ POISTKY 
DRAHŠIE“, hovorí 
Daniela Pinčiarová, 
krajská riaditeľka 
Komunálnej poisťovne 
Žilina /str.15

„Už sa na 
Eurofondy 

nespoliehame,“ 
hovorí starosta 

Rudinky Ing. 
Viliam Michel  

/str.8

„Radoľa vo 
zvýšenej miere 
investuje do 
bezpečnosti 
chodcov a 
do výsadby 
verejnej zelene“, 
hovorí Ing. 
Anton Tkáčik, 
starosta obce 
/str.12

„Počas rokov 2014-
2018 sme spoločne 

pre NAŠU OBEC 
zabezpečili dva 

milióny eur 
z eurofondov alebo 

dotácií,“ 
hovorí Ing. Zuzana 
Jancová, starostka 
obce Nesluša /str.4

„Čo sa týka výstavby 
bytovky v obci, 
nechceme robiť 
unáhlené kroky, 
momentálne máme 
podanú žiadosť 
na odstránenie 
jestvujúcej stavby“, 
hovorí Mirka 
Ondreášová, 
starostka z Dolného 
Vadičova /str.13

Mestská polícia v Kysuckom Novom Meste je už 
nepostrádateľná súčasť  občianskeho života a 
fungovania mesta /str.18

ROČNÍK XIV.   *   SEPTEMBER 2020   *   Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

4.www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

Riaditeľ 
Materskej 
školy 
Komenského 
v Kysuckom 
Novom 
Meste  
Mgr. Ján 
Mišáni  
v aktuálnom 
rozhovore 
pre Kysucký 
Žurnál /str.8

„Obecná 
knižnica 
v Snežnici 
bola 
založená 
v roku 
1966“, 
hovorí jej 
vedúca 
Lenka 
Palarcová  
/str.12

Ako sa darí mestu plniť plány v r. 2020 
v oblasti kultúry a športu?
Pre Kysucký Žurnál odpovedá Antónia 
Vnuková - kultúrna referentka Mestské 
kultúrno-športové stredisko Kysucké 
Nové Mesto /str.5

V Bazáre Max v Kysuckom Novom 
Meste nájdete užitočné veci  

„za babku“ /str.18

5.
www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007

5.
www.zurnaly.sk

vychádzame  

od r. 2007
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Dolnokysučanom neustále chýbajú odborní lekári

V Kysuckom Novom Meste sa nachádzajú 
dve budovy polikliniky a jedna prístavba 
detského oddelenia. Je smutné, že 
nám v  nich chýbajú odborní lekári. 
Stále voláme ako poslanci Žilinského 
samosprávneho kraja o pomoc, no naše 
slová nikto nechce počuť. Odborní lekári 
do nášho okresu neprichádzajú. Plné 
stavy pacientov u kysuckých lekárov 
a  v  Kysuckej nemocnici s  poliklinikou 
v Čadci nútia občanov, aby hľadali 
odbornú pomocnú ruku inde. Lekári v 
Žiline prijímať pacientov z  Kysuckého 
okresu nechcú, pretože spadáme pod 
Čadčiansku nemocnicu. Naši občania 
bývajú odkázaní na neštátnych 
lekárov, alebo usilovne vyhľadávajú 
odbornú pomocnú ruku „po  vlastnej 
osi“. Častokrát pacienti kvôli svojmu 
zdravotnému stavu cestujú do okresov 
Považská Bystrica či Martin. Kvôli 
nedostatku lekárov sa snažia pacienti 
k  odborníkovi zapísať aj v  mestách 
Banská Bystrica a Ružomberok. I keď sa 
pôsobiaci a  odborní lekári nachádzajú 
v budove pána Chovanca pri poliklinike, 
v zdravotnom stredisku bývalej ZVL a v 
budove rezidencie bývalého Okresného 
úradu, v  okrese KNM je dopyt po 
lekároch stále väčší. Mesto sa nám 
rozrastá a nedostatky pociťujú aj rodičia 
s  deťmi. Odišla nám detská neurológia 
a detská pohotovosť. V meste nám ďalej 
chýba neurológ, očný lekár, zubný lekár, 

detský psychiater, alergiológ, logopéd, 
a  v  neposlednom rade je potrebné 
spomenúť aj absenciu pľúcneho lekára, 
ktorý by v  aktuálnom covidovom čase 
bol na nezaplatenie. Najbližší neurológ, 
pre okres KNM, sídli v  Krásne nad 
Kysucou (MUDr. Olbertová), tu si však 
pacient na vyšetrenie bez objednania 
vystojí radu už od 4:00 hodiny ráno. 
Problém nastáva, ak máme akútne bolesti 
a  potrebujeme neurologické vyšetrenie 
čo najskôr. Vtedy nezostáva nič iné, 
len čakať. Neurologická ambulancia sa 
nachádza tiež v  Oščadnici, ale opäť - 
lekári majú plný stav pacientov. Tento 
problém je potrebné vyriešiť.  Ľudia sú 
veľakrát s rôznymi bolesťami odkázaní 
len na urgentný príjem v  Kysuckej 
nemocnici s  poliklinikou v Čadci. 
V  nevyhnutných prípadoch si volajú 
rýchlu lekársku pomoc k  sebe domov. 
Za posledné volebné obdobie nás veľmi 
potešil príchod zubných lekárov (MDDr. 
Hmíra, MDDr. Kiss), internistky 
(MUDr. Tomusová), všeobecného lekára 
(MUDr. Staník) a kardiologičky (MUDr. 
Oláhová).  Vzhľadom k  tomu, že občas 
pacienti nemajú vedomosti o  našich 
lekároch, ponúkam aktuálnu informáciu 
so zoznamom zastúpenia odborných 
a všeobecných lekárov v okrese Kysucké 
Nové Mesto. 
Zdravotné stredisko v Kysuckom 

Novom Meste má tieto ambulancie: 

•	 ambulantná pohotovostná služba 
- funguje počas pracovných dní od 
16:00 hod – 22:00 hod. Počas dní 
pracovného pokoja už od 7:00 hod 
– 22:00 hod. Pacientom je tu možné 
urobiť SONO, ultrazvukové a RTG 
vyšetrenie. 

•	 agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti,  

•	 dentálna hygiena 
•	 dopravná zdravotná služba, 
•	 chirurgická ambulancia  

(MUDr. Patyk), 
•	 diabetologická ambulancia  

(MUDr. Nehajová), 
•	 gynekologická ambulancia 

(Paučinova s.r.o,  MUDr. Ševčík), 
•	 interná ambulancia (MUDr. Kopal)
•	 klinická biochémia - medicínske 

laboratórium, 
•	 kožná ambulancia  

(MUDr. Janetková), 
•	 interná a nefrologická ambulancia 

(MUDr. Tomusová), 
•	 nefrologická ambulancia - 

BIORENAL (MUDr. Matečková, 
MUDr. Kubištelová), 

•	 oftalmologická ambulancia  
(MUDr. Rakovanová), 

•	 ortopedická ambulancia  
(MUDr. Martišková), 

•	 ortopedický technik  
(MUDr. Kulla – ordinuje len v stredy), 

•	 rehabilitácia (MUDr. Huževková),

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



Dolnokysučanom neustále chýbajú odborní lekári
•	 stomatológia a zubná ambulancia 

(MUDr. Poprocká, MDDr. Hmíra, 
MUDr. Morgunová,  
MUDr. Mrmusová), 

•	 otorinolaryngologická ambulancia 
(MUDr. Martiška), 

•	 všeobecní lekári pre deti a dorast 
(MUDr. Adame, MUDr. Chládková, 
MUDr. Palúchová, MUDr. Pupik, 
MUDr. Ševčíková), 

•	 všeobecní lekári pre dospelých 
(MUDr. Maráček,  
MUDr. Drahňaková, MUDR. Staník, 
MUDr. Peterajová, MUDr. Šišková), 

•	 zubná technika  
(Bánovčinová, Tvrdá). 

V parku Rezidencia sídli:
•	 kardiologická ambulancia  

(MUDr. Oláhová), 
•	 zubná ambulancia (MDDr. Kiss).  

Na Podstráni sídli:
•	  zubná ambulancia  

(MUDr. Ševec, MUDr. Ševecová). 

Na ulici Kukučínova sídli:
•	 ambulancia klinickej imunológie a 

alergológie (MUDr. Astalošová), 
•	 urológa (MUDr. Poliak), 
•	 všeobecných lekárov pre dospelých 

(MUDr. Hriník, MUDr. Ševčíková),
•	 zubná ambulancia  

(MDDr. Fedorková, MUDr. Sojka). 

Na Belanského ulici sídli:
•	 očná optika, v ktorej si pacienti môžu 

dať vyšetriť zrak (Furdeková). 
v spoločnej budove nachádza:  
•	 gynekologická ambulancia  

(doc. MUDr. Višňovský CSc.,  
MUDr. Dlugoš, MUDr. Podmanická, 
MUDr. Žifčáková) 

•	 psychiatrická ambulancia  
(MUDr. Štrocholcová). 

Na ulici Komenského nájdeme:
•	 CENTRUM PEDAGOGICKO 

-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, 
kde sídli psychologička  
(Mgr. Žabková, Mgr. Kajanková), 
logopedická ambulancia  
(Mgr. Dolinaycová

•	 Zubná ambulancia  
(MUDr. Palúchová).  

Lekárne v KNM:
•	 Lekáreň sv. Lukáša
•	 Lekáreň na Rohu
•	 Mestská Lekáreň Laurin Medica 
•	 Lekáreň Dr. Max
•	 Vaša lekáreň Regia
•	 PharmDr. Ivana Čuláková Lekáreň 

sv. Jakuba

Okolité obce na Dolných Kysuciach trápi 
rovnaký problém - málo lekárov. Pociťujú 
neprítomnosť najmä lekárov pre deti 
a mládež. V Ochodnici a v Lodne chýbajú 
všeobecní lekári. Pacienti sú odkázaní 
prísť na vyšetrenie až do Kysuckého 
Lieskovca. Nesluša s  3  200 obyvateľmi 
cíti absenciu všeobecného lekára, zubára 
a detského lekára. Voľné priestory by pre 
nich boli, no žiadny nemá záujem. Obec 
preto ponúka pre nového lekára pomoc 
pri hľadaní ubytovania s  vlastným 
parkovacím miestom a  pri zariadení 
ambulancie.
Tešíme sa z práce zubárov, ktorí nám 
pokryli ambulancie v  Ochodnici, 
Kysuckom Lieskovci a Rudine. Obec 
Rudina má aj všeobecného lekára pre 
dospelých, dentálnu hygienu a  lekáreň 
sídliacu v obchodnom dome Jednota. 
Predovšetkým starší obyvatelia, ktorí 
pracovali, budovali a  prispievali aj 
k nášmu blahu, si zaslúžia mať kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť. Preto mesto 
KNM podporí lekárov, ktorí prídu 
vykonávať svoju profesiu do nášho 
mesta finančnou dotáciou,  pomôže im 
pri zabezpečení ubytovania a  zriadení 
ambulancie. V rámci projektu Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti 
sa má konať rekonštrukcia budovy 
polikliniky s finančnou dotáciou 
v  hodnote 800 tisíc eur. Mala by byť 
zameraná na rekonštrukciu elektrického 
vedenia, vody,  kanalizácie a  celkové 
vynovenie priestorov. Vynovené 
priestory polikliniky ŽSK by mali 
priniesť motiváciu na zriadenie nových 
ordinácií predovšetkým pre nových 
lekárov. 
S  pomocou občanov sme pre našu 
Kysuckú nemocnicu v  Čadci vybojovali 
Magnetickú rezonanciu. Pomohli sme 
tak pacientom urýchliť dobu čakania 
a  skvalitniť lekárske služby v  našom 
kraji. Veľká vďaka za to patrí všetkým 
občanom z  Kysuckého Nového Mesta, 
ale aj občanov všetkých okolitých 
obcí, ktorí svojím podpisom podporili 
petíciu za magnetickú rezonanciu. 
Ešte raz veľké ĎAKUJEM. Okrem 
toho, že sa v  Čadci nachádza Stredná 
zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, 
na počesť 70. výročia založenia Strednej 
zdravotníckej školy v  Liptovskom 
Mikuláši prispel ŽSK s  finančnou 
čiastkou 4 milióny eur. Uskutočnené boli 
rekonštrukcie na obnovenie priestorov, 
v  ktorých sa nám vychovávajú študenti 
pre vysokoškolské štúdium v  lekárskom 
obore. Otázka je, kde sa nám potom naši 
študenti a  absolventi zdravotníckych 
škôl tratia a  prečo neostávajú u  nás? 
Odpoveď je jednoduchá, u nás sa vyučia, 

ale lepšie finančne ohodnotení sú za 
hranicami Slovenskej republiky.  Naše 
zdravotníctvo negatívne zasahuje aj 
téma ohľadom stratifikácie nemocníc. 
Pri novom štátnom rozpočte chce 
Ministerstvo zdravotníctva SR rozdeliť 
nemocnice do troch kategórií - 
komunitné, odborné a  špecializované. 
Znamená to rušenie nemocníc kvôli 
nedostatku personálu. Ide tiež o  využitie 
lôžkových kapacít a ušetrenie peňazí na 
zdravotnú starostlivosť. Kam teda budú 
chorí ľudia dochádzať za lekármi? Treba 
zohľadňovať geografické podmienky 
v kraji. Rušenie nemocničných zariadení 
by mohlo spôsobiť komplikáciu pri 
dostupnosti zdravotnej starostlivosti.  
Stratifikácia nemocníc sa zatiaľ netýka 
našej  Kysuckej nemocnice s poliklinikou 
v  Čadci. Všetky nemocnice by privítali 
rozhodnutie, aby ostali v  aktuálnom 
súčasnom stave s  finančnou pomocou. 
My ako zastupiteľstvo ŽSK sme podali 
žiadosť o  zachovanie zdravotnej 
starostlivosti v celom našom kraji. 
Podobne je v  súčasnosti aktuálnou 
témou i očkovanie. Obec Snežnica, 
s  porovnaním s  okolitými obcami, 
víťazí v  počte zaočkovaných ľudí proti 
ochoreniu Covid 19 (ku dňu 25.10. 2021 je 
zaočkovaných 40% obyvateľstva). Potom 
pokračuje Rudina, Radoľa, KNM,... 
percentuálne najmenej zaočkovaných 
Ochodnica, Lodno a Rudinská. Celková 
zaočkovanosť okresu je pod 40%. Ľudia 
sa obávajú, aké vedľajšie účinky im môže 
očkovacia látka spôsobiť. Nepochybujem 
o  tom, že pri dôkladnom lekárskom 
vyšetrení pacienta a  prediskutovaní 
jeho zdravotného stavu,  zdravotných 
komplikáciách, by sa mohla 
zaočkovanosť v  našom okrese zvýšiť. 
Je predsa rozdiel, keď pred očkovaním 
pacient podstúpi testy o krvnom obraze, 
pľúcne či cievne vyšetrenia a  lekár mu 
odporučí konkrétnu vakcinačnú látku.  
Ešte raz chcem poďakovať všetkým 
lekárom, ktorí sa starajú o zdravie našich 
pacientov, ale zároveň ich žiadam o 
pomoc svojím odporúčaním pri hľadaní 
chýbajúcich lekárov, ako je pľúcny, 
cievny, neurológ, očný, a aj ďalších 
odborných lekárov. Náš okres KNM 
vás všetkých potrebuje, veď zdravie 
pre našich pacientov je nadovšetko. 
Každý pacient, nielen z nášho okresu, si 
zaslúži kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 
Všetkým prajem pevné zdravie, šťastie, 
ktoré potrebujeme v tejto ťažkej dobe, ak 
chceme prežiť v najlepšom zdraví – je to 
prianie nás všetkých. 
Nech nám pri tom Pán Boh pomáha! 

pripravil:  
Dušan Mičian, poslanec v KNM a Žilinskej župy
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Je inkluzívne vzdelávanie naozaj výhrou pre všetkých žiakov? 
Alebo úmyselne smeruje k znižovaniu kvality výučby všetkých detí?

Kedysi naše školy plnili ucelený 
výchovno-vzdelávací cieľ. Za posledných 
30 rokov sa akosi nenápadne stratilo z 
tohto spojenia slovíčko „výchovný“ a 
ostal už len vzdelávací cieľ. A ak sa na 
to dívame ešte podrobnejšie, tak aj ten 
vzdelávací cieľ sa akosi začína strácať v 
spleti rôznych iných aktivít, ktoré fungujú 
v našich dnešných školách a nahrádzajú 
riadne vyučovanie rôznymi kurzami, 
exkurziami počas vyučovacieho 
procesu, veľakrát úplne od veci, letnými, 
prázdninovými školami, doučovacími 
projektami, riadne vyučovanie veľakrát 
degradujeme inkluzívnymi prvkami, 
ktoré narúšajú riadnu výučbu žiakov, 
pretože sa musia často prispôsobovať 
mentálne menej zdatným jedincom 
alebo chorým deťom. V bývalom režime 
vynikajúco fungovali špeciálne školy pre 
postihnuté deti a rôzne špecializované 
pracoviská alebo v rámci školy boli 
vytvorené špecializované učebne, v 
ktorých sa učili deti s mentálnym 
alebo zdravotným postihnutím a 
venovali sa im špeciálni pedagógovia. 
Dosahovali celkom slušné výsledky a 
neskôr sa mohli venovať povolaniam, 
na ktoré stačili a ktoré vedomostne 
zvládli. Dnes sú mnohí odborníci, 
pedagógovia, ale aj lekári presvedčení 
o tom, že nie za každú cenu je dobré 
vtláčať inkluzívne vzdelávanie do chodu 
riadneho vzdelávania, lebo tým utrpí 
kvalita vzdelania zdravých jedincov. 
Bohužiaľ, rôzne nariadenia z Európskej 
únie v tomto smere to direktívne 
prikazujú, aj keď je to proti presvedčeniu 
mnohých dlhoročných odborníkov, ale 
aj rodičov. Asistenti, ktorí pomáhajú 
hendikepovaným deťom pri riadnom 
vyučovaní ostatných detí, doslova 
narúšajú priebeh vyučovacieho procesu, 
pretože zverenému postihnutému 
dieťaťu látku diktujú, dovysvetľovávajú, 
veľakrát ten šepot ostatné deti ruší (to si 
neviem ani predstaviť, že by sme sa takto 
kedysi učili my). Zdravé deti sa tak v 
podstate prispôsobujú tým postihnutým 
spolužiakom a nielen z môjho pohľadu 
je takáto spolupatričnosť určitým 

spôsobom falošná.  Prečo? Pretože zdravé 
a šikovné deti sú v takomto prípade 
z môjho pohľadu diskriminované, 
keďže sa musia prispôsobiť podstatne 
pomalšiemu tempu hendikepovaného 
žiaka. Pre mentálne slabšie deti a 
mentálne retardované bola v bývalom 
režime pripravená celá ďalšia plejáda 
možností vzdelávania v špecializovaných 
školách, kde sa takýmto deťom 
venovali špecializovaní pedagógovia, 
ktorí mali na ne čas, deti pracovali v 
spomalenejšom režime a naučili sa 
všetko potrebné, čo pre život potrebovali, 
pričom na tom mali aj pomôcky, 
prispôsobené triedy, vyučovanie atď. 
„Móda“ zmiešavať úplne zdravé deti s 
chorými, postihnutými, tzv. inkluzívne 
vzdelávanie, je výmysel posledných 
rokov, a nielen z môjho pohľadu to vedie 
skôr k zhoršeniu učebných výsledkov 
aj u tých najschopnejších žiakov. Keďže 
to však prikazuje Európska únia (ktorá 
prikázala už aj veľa iných nezmyslov), 
tak to štáty rešpektujú ako riadený 
smer. Žiaľ, aj v inštitúciách EÚ nesedia 
vždy ozajstní odborníci, ale veľakrát 
sú tam dosadzovaní ľudia na základe 
korupčných a rodinkárskych vzťahov 
a aj takí, ktorí majú svoje akademické 
tituly veľmi čudne získané, diplomovky 
odpisujú tak ako u nás mnohí šéfovia 
v dnešnej vláde. Teoretizovať je vždy 
ľahšie ako byť odborník v praxi a to 
dnes mnohým vedúcim pracovníkom 
v rôznych sférach a odboroch chýba. 
A, bohužiaľ, takíto amatéri často riadia 
dôležité rezorty ako u nás, tak aj v 
Európskej únii. A to má, samozrejme, 
nesmierne negatívny dopad na celé 
generácie. Vzdelanie aj šikovných 
jednotlivcov sa tým dostáva na 
priemernú úroveň, ale zrejme to takto 
„niekomu“ vyhovuje. Výsledkom sú 
naše deti, ktorých vedomostná príprava 
už ani zďaleka nie je na takej úrovni, 
ako bola kedysi, lebo treba povedať, 
že v bývalom režime bolo školstvo a 
vzdelávanie detí a mladej generácie na 
vysokej úrovni od základných škôl až po 
vysoké, čo nám závidel aj západný svet. 

V súčasnej dobe sa vyťahujú o minulom 
režime len negatívne záležitosti, resp. 
sa omieľajú účelovo dva - tri prípady 
dokola, najčastejšie o politických 
väzňoch, ale na dobré veci, zaujímavé 
veci v bývalom režime akosi niet miesta, 
a pritom fungovalo toľko rôznych 
pozitívnych skutočností, ktoré ľuďom 
pomáhali, ktoré pomáhali rodinám, že 
sa to ani veriť nechce, keď to s odstupom 
času tak hodnotím aj ako už prakticky  
šesťdesiatnička a zrovnávam s dnešným 
životom. Ako dlhoročná novinárka som 
sa naučila posudzovať veci komplexne, 
aj s určitým odstupom a nadčasovo. 
Nič nie je len jednofarebné. Nič nie je 
len dobré a niečo len zlé. Prečo vôbec 
nehovoríme o užitočných veciach v 
bývalom režime, na ktorých celkom 
slušne profitovali aj dnešní účeloví 
odporcovia a kritici socializmu,  ktorých 
nájdeme medzi hercami, resp. ich deťmi, 
ale aj v radoch advokátov, podnikateľov, 
lekárov, politikov...? Títo sú veľakrát 
finančne podporovaní mimovládnymi 
organizáciami zo zahraničia, ktoré 
pracujú práve pre tento účel. Možno by 
boli mnohí prekvapení, že pozitívnych 
a užitočných vecí pre ľudí v minulom 
režime bolo štatisticky neporovnateľne 
viac oproti negatívnym skúsenostiam. 
Len si k tomu treba sadnúť a len tak 
na papier si napísať a porovnať klady a 
zápory daného režimu. Tí, čo nepoznajú 
aj bývalý režim, tak ho nikdy nebudú 
môcť porovnať s novodobým. Historická 
pamäť je veľmi dôležitá a je smutné, 
že aj mnohí profesionálni historici ju 
akosi strácajú a účelovo vymazávajú 
mnohé dôležité skutočnosti, ktoré v 
minulom režime riadne fungovali, boli 
zmysluplné, uľahčovali ľuďom život a 
závidel nám ich aj západný svet. 
Aj školstvo bolo výborné, naše mozgy sa 
„skupovali“, čo dnes je len výnimka. Aj v 
rámci hodnotenia školstva krajín EÚ, sa 
Slovensko dostalo prakticky na koniec 
rebríčka. Takto dokatovať školstvo za 30 
rokov od zamatovej revolúcie...?!

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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V sobotu 23. októbra 2021 sa pod záštitou hnutia REPUBLIKA na Námestí Andreja Hlinku v 
Žiline konalo podujatie, na ktoré prišlo vyjadriť svoj nesúhlas s aktuálnym dianím na Slovensku 
viac ako tisíc nespokojných občanov.
Hlavnou témou stretnutia bola alarmujúca situácia, v ktorej sa Slovensko nedobrovoľne ocitlo 
kvôli neschopnosti a nezáujmu vládnych predstaviteľov o prinavrátenie normálneho života 
pre slovenské obyvateľstvo. Namiesto pomoci v ťažkých chvíľach sa Slováci dočkali len šikany 
neopodstatnenými protipandemickými opatreniami a zvyšujúcimi sa cenami potravín a 
energií, ktoré ich zrážajú na kolená, nútia živoriť a báť sa o vlastnú existenciu.
Predseda hnutia, europoslanec Milan Uhrík vo svojom prejave upriamil pozornosť na fakt, 
že mnohé z protipandemckých obmedzení nemajú elementárnu logiku jednoducho preto, že 
o vírus tu už dávno nejde. „Keď sa na všetko pozrieme z nadhľadu, tak okrem vehementne 
prezentovaného boja proti koronavírusu je cieľ týchto opatrení jasný - naučiť ľudí žiť v 
strachu a v poslušnosti. Naša spoločnosť sa pomaly transformuje zo spoločnosti slobodnej 
na spoločnosť prísne kontrolovanú. Preto hnutie REPUBLIKA neupúšťa zo svojich zásad a 
agendy organizovania protestných zhromaždení pod heslom ZNOVU NORMÁLNE ŽIŤ a 
naďalej reprezentuje protestný hlas ľudu po celom Slovensku“, vyhlásil Milan Uhrík.

Ďalší protest republikánov sa uskutoční už 17. novembra 2021 o 15:00 na 
Šafárikovom námestí v Bratislave. Neváhajte a príďte tiež vyjadriť svoj nesúhlas!  

Všetkých nás sa to dotýka!

Občania vyjadrili nesúhlas s aktuálnou situáciou na Slovensku
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Keď sa rozhodnú seniori 
podnikať, čo je potrebné?

V prvom rade je vhodné v tomto prípade 
dôkladne sa zamyslieť nad výberom 
predmetu podnikania aj s ohľadom na 
súčasnú ekonomickú situáciu (napr. 
kúpyschopnosť obyvateľstva, zamestnanosť, 
ap.) ako aj s ohľadom na existujúce 
opatrenia a nariadenia v súvislosti s 
pandémiou COVID-19. V prípade živnosti 
treba mať na pamäti, že živnostník ručí 
za svoje záväzky celým svojim majetkom, 
čo znamená, že        v prípade neplnenia 
záväzkov Vám môže exekútor siahnuť 
takmer na čokoľvek z vášho majetku. V 
prípade obchodnej spoločnosti napriek 
všetkým rizikám predmetného druhu 
podnikania neručí spoločník obchodnej 
spoločnosti za záväzky spoločnosti celým 
svojim majetkom ale len majetkom 
obchodnej spoločnosti. 

Pre podnikanie cestou živnosti potrebuje 
Váš starý otec alebo aj jeho priateľ, 
každý samostatne, získať osvedčenie o 
živnostenskom oprávnení. Toto osvedčenie 
získa osoba, iba ak splní všeobecné 
podmienky prevádzkovania živnosti, a to 
sú dosiahnutie 18 rokov veku, spôsobilosť 
na právne úkony a bezúhonnosť (v 
prípade, ak by chceli získať živnostenské 
osvedčenie pre remeselnú alebo viazanú 
živnosť musí žiadateľ spĺňať aj osobitné 
podmienky). So založením živnosti 
súvisia aj poplatky za ohlásenie živnosti, 
a to za každú jednu živnosť osobitne. 
Živnostenské oprávnenie sa dá vybaviť 
cestou jednotného kontaktného miesta, 
kde zároveň vyplníte tlačivá pre registráciu 

na daňovom úrade, tlačivo pre výpis z 
registra trestov, nahlásenie na zdravotnú 
poisťovňu a sociálnu poisťovňu. Pri výbere 
podnikania formou obchodnej spoločnosti 
je potrebné pripraviť viacero materiálnych 
podkladov v závislosti od zvolenej formy 
obchodnej spoločnosti, preto je potrebné 
osloviť advokáta, ktorý Vám kompletne 
pripraví všetky podklady nevyhnutné k 
založeniu obchodnej spoločnosti, pričom 
konanie o zápis obchodnej spoločnosti 
povedie až do vydania potvrdenia o 
vykonaní zápisu obchodnej spoločnosti 
do príslušného obchodného registra 
a prvovýpisu obchodnej spoločnosti. 
Zároveň Vám advokát aj poradí, ktorá forma 
podnikania bude pre Vás najvhodnejšia či 
najvýhodnejšia. 

Starobný dôchodca v postavení samostatne 
zárobkovo činnej osoby je rovnako ako 
ostatní podnikatelia povinný platiť poistné 
na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak 
jeho ročný hrubý príjem (tržby) presiahne 
12-násobok minimálneho vymeriavacieho 
základu. Táto hranica sa každoročne mení 
podľa toho, ako sa zvyšuje minimálny 
základ na platenie odvodov. Vznik a 
zánik povinnosti platiť sociálne odvody, 
vymeriavací základ, výšku poistného, ako 
aj dátum splatnosti poistného a údaje 
potrebné k úhrade poistného oznamuje 
Sociálna poisťovňa listom. Pokiaľ sa stane 
starobný dôchodca aj živnostníkom, tak 
treba uviesť, že u neho dochádza aj k 
súbehu platiteľov zdravotného poistného, 
čo sa v praxi prejaví tak, že na poberateľov 
dôchodku, ktorí sa stali živnostníkmi 
sa nevzťahuje minimálny vymeriavací 
základ, a preto nemusia platiť minimálne 
mesačné preddavky na zdravotné poistenie 
a výšku mesačných preddavkov si môžu 
navoliť na základe vlastnej úvahy aj v čo 
najnižšej sume, pričom však musia rátať 
do budúcnosti s tým, že ak budú dosahovať 
príjmy zo živnosti a nebudú riadne 
platiť pravidelné mesačné preddavky na 

zdravotné poistenie alebo ich budú platiť vo 
veľmi nízkej čiastke, môže im pri vykonaní 
ročného zúčtovania zdravotného poistenia 
zdravotná poisťovňa vykázať nedoplatok, 
ktorý budú povinný uhradiť. Rovnako 
nie menej dôležitou ďalšou povinnosťou 
živnostníka aj ako starobného dôchodcu 
je podanie daňového priznania k dani z 
príjmov a následne aj prípadné  zaplatenie 
dane. Upozorňujem, že daňové priznanie 
musí podať len ten živnostník, ktorý 
preukázateľne vykázal daňovú stratu alebo 
ak jeho príjmy presiahli ½ nezdaniteľnej 
časti základu dane na daňovníka, platnú v 
danom zdaňovacom období. Živnostník, 
ktorý je súčasne aj starobný dôchodca si 
môže uplatniť viaceré daňové zvýhodnenia, 
napr. ide u o uplatnenie nezdaniteľnej 
časti základu dane na daňovníka, či na 
manželku, daňový bonus na dieťa či na 
zaplatené úroky a pod.
Tak ako som naznačila zhora či už v prípade 
živnostenského podnikania alebo v prípade 
podnikania formou obchodnej spoločnosti 
sa vždy s uvedeným spájajú nielen práva 
či výhody, ale súčasne vznikajú a treba 
permanentne plniť aj rozličné povinnosti, 
preto odporúčam akúkoľvek formu vstupu 
do podnikateľského sektora si starostlivo 
zvážiť nielen na úrovni vlastnej ale aj v 
oveľa širších súvislostiach, aby tento vstup 
bol efektívny, produktívny, ziskový a 
predovšetkým dlhodobý. 

(Vaše otázky mailujte 
na kysuckyzurnal@gmail.com)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať niečo za môjho starého otca, ktorý je už na 
dôchodku, ale je veľmi aktívny, má 65 rokov a chcel by sa dať na podnikanie. S 
priateľom sa rozhodli, že by si založili malú kaviarničku. Poraďte mi, prosím, či by 
bolo lepšie, keby si ju založili ako dvaja samostatní živnostníci alebo je výhodnejšie 
založiť „eseročku“, kde budú dvaja spoločníci. Aj jeho priateľ je už na dôchodku. 
Chcem sa aj opýtať na princípy podnikania, pokiaľ je niekto živnostník a pokiaľ má 
eseročku, aké povinnosti tu vyvstávajú, aj povinné platby, a skrátka, čo je pre dôchodcu 
výhodnejšie. Vysvetlite mi trošku podrobnejšie tieto rozdiely, aby sme to mohli spolu 
so starým otcom aj s rodinou prebrať... a či vôbec má zmysel v dôchodcovskom veku 
zakladať živnosť alebo eseročku. Ďakujem za odpoveď.

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

010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88
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spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

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.

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV
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 vy-

jadrením 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 11. novembra 2021.

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

Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 
spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností dolnokysuckého regiónu
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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?

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 16


