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Komunálne a 
župné voľby 2022 

V októbri 2022 pre vás pripravujeme samostatný 
VOLEBNÝ PRIESTOR v časopise.

Pútavé a kvalitné volebné pijárčlánky, volebné upútavky a 
volebné oznamy spracujú pre vás skúsení redaktori.
Vážení kandidáti na primátora, na starostov obcí, 
poslancov obcí!  Vážení kandidáti na poslancov a 

župana Žilinského samosprávneho kraja!
Objednajte si už teraz priestor v našom časopise!

vychádzame  

od r. 2007

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“22

Dáme do prenájmu elegantné kancelárie aj s kuchynkou, komplet zariadené, 
na námestí v Kysuckom Novom Meste, ulica ČSA 81. 

Za rozumnú cenu. Kontakt: 0910 430 430



BEZPEČNOSŤ A DOPRAVA

1. Rekonštrukcia kamerového systému, nové kamery na Belanského ulici,
námestí, pri poliklinike, monitorovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich
áut v meste.
2. Rekonštrukcia cesty k Lipke.
3. Rekonštrukcia Pivovarskej a Clementisovej ulice.
4. Viac ako 60 parkovacích miest na parkoviskách na Komenského,
Murgašovej, Kollárovej, Štúrovej, Clementisovej ulici a Ulici ČSA.
5. Kompletné vybudovanie parkoviska na Štúrovej ulici.
6. Vybudovanie parkoviska v Budatínskej Lehote pri škôlke.
7. Oprava cesty pod lesom v Oškerde.
8. Vybudovanie 12 ks spomaľovacích vankúšov.
9. Nový chodník na Nábrežnej ulici vrátane dažďových vsakovacích jám.
10. Rekonštrukcia panelového chodníka na Neslušskej ceste v plnej dĺžke. 
11. Kompletná nová komunikácia Hurbanova ulica.
12. Poskytovanie služby bikesharing.
13. Zakúpená nová technika pre Údržbu mesta – na čistenie, posypávanie a
polievanie komunikácií.
14. Výstavba diaľničného privádzača do KNM – spolupráca s NDS.
15. Osadenie merača rýchlosti v Oškerde a výstražných svetiel pri priechode
pre chodcov v Budatínskej Lehote.

Ďalej sa rozšírilo verejné osvetlenie na Ulici ČSA, Štefánikova štvrť, Matice
slovenskej, Dolinský potok, pripravuje sa Nábrežná ulica. Opravili sa
chodníky na Lipovej a Litovelskej ulici, parkovisko na Ulici Matice slovenskej.
Vybudoval sa vyvýšený priechod pre chodcov na Komenského ulici a vjazd
ku garážam na Clementisovej ulici.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

16. Vybudovanie stojísk s polopodzemnými kontajnermi na uliciach Matice
slovenskej, M. Nešporu, ČSA, Štúrova.
17. Oplotenie najväčšieho detského ihriska na Ulici ČSA.
18. Revitalizácia priestoru pri Lipke, infotabule, cykloprístrešok.
19. Úprava areálu MŠ Komenského po rekonštrukcii.
20. Zavedenie zberu kuchynského odpadu a použitého oleja pre rodinné a
bytové domy so štartovacími balíčkami.
21. Vybudovanie oddychovej zóny na Sládkovičovej ulici.
22. Vodozádržné opatrenia pri gymnáziu a dome kultúry financované z
eurofondov.
23. Verejná kontrola spalín spaľovne nebezpečného odpadu.

Ďalej spolupráca pri budovaní Komunitnej záhrady Kamienok, úprava
zelených ostrovčekov v meste, výsadba lúčnych a tulipánových záhonov,
výsadba drevín, úprava mestského parku, monitorovanie čiernych skládok
odpadu a poskytnutie kompostu z mestského kompostoviska obyvateľom
zdarma.

 

ŠPORT
 

24. Vybudovanie systému zavlažovania ihriska - dotácia SFZ.
25. Výstavba atletickej vodnej priekopy - dotácia SAZ.
26. Oprava sociálnych zariadení na štadióne, kúrenia a rekonštrukcia šatní v
priestoroch tribúny.
27. Cyklotrasa Žilina – Dunajov, naštartovanie projektu.
28. Pripravený projekt kúpaliska s 3 bazénmi, amfiteátrom, volejbalovými
ihriskami, detským ihriskom, ihriskom na petanque a priestormi na
prenájom.
29. Výstavba voľnočasového areálu v Budatínskej Lehote.
30. Výstavba ihriska v Oškerde.
31. Oslava 100. výročia futbalu a vydanie knihy.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Ďalej podpora športových súťaží na najvyššej úrovni organizovaním
majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe, atletike, Slovenského pohára
vo florbale, galavečera Florbalové osobnosti sezóny, Športovec rok a pod.
Vybudovalo sa asfaltového ihrisko na Lipovej ulici, zrealizovala čiastočná
oprava cyklocesty zasypaním jám pri Ochodnici, zimné klzisko pri ZŠ
Clementisova v spolupráci s vedením školy a rodičmi.

 

KULTÚRA
 

32. Uvítanie detí do života, stretnutia s úspešnými Kysučanmi či Raňajky u
primátora s úspešnými žiakmi.
33. Príprava monografie Kysucké Nové Mesto.
34. Rekonštrukcia historickej hasičskej striekačky a úprava centrálneho
priestoru v Oškerde.
35. Rekonštrukcia troch sál v dome kultúry.
36. Okná do minulosti na uliciach Clementisova a ČSA.
37. Lavička lásky a Čítacia lavička - cezhraničná spolupráca a spolupráca so
SOŠs.
38. Veľkolepá vianočná a veľkonočná výzdoba.
39. Štvordňový program Jakubovských hodov.
40. Turistické informačné tabule v meste.
41. Prvý ročník rezbárskeho sympózia s cieľom vytvoriť betlehem pre
adventný čas. 
42. Rekonštrukcia kúrenia, priestorov a interiérového vybavenia mestskej
knižnice.
43. Vydanie sprievodcu o histórii a kultúre v KNM.
44. Obnova kríža na Benkovej ulici v spolupráci s farnosťou.

Ďalej vysielanie športových prenosov na námestí, svadobné obrady na
želanie na rôznych miestach, zavedenie klimatizácie v ZUŠ.  
 

OSTATNÉ PROJEKTY

45. Centralizácia mestského úradu pod jednu strechu.
46. Získanie dotácie z eurofondov vo výške 300 000 € na opatrovateľskú
službu.
47. Získanie budov energoblokov do majetku mesta a ich poskytnutie na
verejnoprospešné účely.
48. Výstavba a spustenie prevádzky detských jaslí.
49. Rekonštrukcia vstupných priestorov polikliniky.
50. Kolumbárium na mestskom cintoríne.
51. Rozšírenie cintorína v Budatínskej Lehote.

Ďalej sprístupnenie chodníka za mestským štadiónom pre obyvateľov pri
ceste do práce oplotením areálu SOŠs.

 

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

52. Implementácia parkovacej politiky a opatrenia pre nárast počtu
obyvateľov.
53. Výstavba Domova sociálnych služieb na Clementisovej ulici.
54. Otvorenie turistického informačného centra. 
55. Vybudovanie parkovacej veže.
56. Nová športová hala.
57. Nabíjacia stanica pre elektromobily.
58. Oddychová zóna na Lipovej ulici.
59. 3D nápis pri vstupe do mesta vhodný na fotografovanie.

ROZVOJ A INVESTÍCIE ZA ROKY 2018-2022
Počúvame Vaše potreby a plníme sľuby.

 
Pred 4 rokmi ste mi dali možnosť byť podstatnou súčasťou rozhodnutí týkajúcich sa vášho každodenného života, ako aj celkového rozvoja nášho
mesta. Samému by sa mi nikdy nepodarilo zrealizovať toľko projektov, rekonštrukcií a podujatí, nebyť mojich kolegov – poslancov mestského
zastupiteľstva a zamestnancov mesta. Len vďaka našej fungujúcej spolupráci sa nám veľa z plánovaných projektov podarilo úspešne zrealizovať,
prípadne naštartovať. Ďakujem za ich pomoc, nápady a chuť naše mesto rozvíjať a posúvať tým správnym smerom. Naša práca má veľký zmysel a
radi v nej budeme pokračovať. 

Ing. Marian Mihalda, primátor
 

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 33



„Kysuce mi prirástli k srdcu, aj kvôli krásnej prírode, 
ktorá ma neprestáva fascinovať,“ hovorí PhDr. Ivan Chylák, 

ktorý má svoj rodinný pôvod v regióne Dolných Kysúc.
Tento sympatický a šikovný mladý 
muž bol aj autorom niektorých textov 
v knihe „Dolné Kysuce pred a po 
roku 1990“, ktoré veľmi fundovane a 
profesionálne spracoval. Vtedy sme sa 
vlastne dozvedeli, že rodinný pôvod 
má v našom regióne.  

„Až keď som konečne pred rokmi 
zložil poslednú skúšku na Katedre 
histórie Filozofickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, uvedomil 
som si, že viem rozprávať o  osudoch 
rôznych kráľov a  kráľovstiev, o 
šlachticoch, o vojnách a podobne, avšak 
o svojich predkoch neviem dohromady 
takmer nič. Uvedomil som si, že je to 
veľká hanba, a  tak som sa to snažil čo 
najskôr napraviť,“ začína rozprávanie 
PhDr. Ivan Chylák.

• Ivan Chylák sa veľmi rád na Kysuce 
vracia... Prečo?

- Rýchlo sa ukázalo, že zistiť informácie 
o  svojich predkoch, hlavne tých 
najpradávnejších, nie je také jednoduché. 
Začal som obiehať matriky na obecných 
úradoch a  najbližšiu rodinu. To však 
stále bolo málo, preto som začal bádať 
v  štátnych archívoch, predovšetkým 
v  Bytči a  v  Čadci, a tiež som oslovil 
ďalších príbuzných, s  ktorými som 
predtým nebol v  kontakte. Bádanie 
ma zavialo do malej obce Lodno (okr. 
KNM), v ktorej sa narodil otec môjho 
otca. Moji kysuckí príbuzní ma prijali 
s  veľkou pohostinnosťou a  odkryli mi 
mnoho rodinných tajomstiev.
Na čo si nevedeli spomenúť príbuzní, 
to som dohľadal v archívoch, zistil som, 
že moji predkovia žili v  obci Lodno 
najneskôr od roku 1738, živili sa ako 
roľníci, pastieri, neskôr ako drotári, 
jeden z predkov odišiel za prácou až do 
USA, kde tragicky zahynul v bani, daľší 
padol v  1. svetovej vojne, iný príbuzný 
zas narukoval do 11. delostreleckého 
pluku počas 2. sv. vojny a podobne. 
Príbehy sú to často smutné, ale zároveň 
veľmi poučné. Každý človek má v rodine 
niekoho skôr narodeného, som rád, 
že som sa stihol o  starých rodinných 
príbehoch porozprávať aj s ľudmi, ktorí 
už dnes nie sú medzi nami. 
Kysuce mi prirástli k  srdcu nielen 
vďaka pohostinnosti miestnych ľudí, 
ale aj kvôli krásnej prírode, ktorá ma 
neprestáva fascinovať.

• Čo vlastne Ivan Chylák vyštudoval? 

- Najvvyššie vzdelanie k dnešnému dňu 
som dosiahol na spomínanej univerzite 
v  Nitre, kde som pred komisiou zložil 
štátnu skúšku a obhájil rigoróznu prácu 
na tému Dejiny obce Lodno (v r. 1632-
1767). Pri písaní práce mi veľmi pomohli 
osobné alebo mailové konzultácie 
s  miestnymi historikmi – s  Mgr. A. 
Paráčovou, doktorom M. Turócim a 
doktorom M. Liščákom z  Kysuckého 

múzea, ďalej s  doktorom D. Veličkom 
z  pracoviska štátneho archívu v  Čadci 
a  ďalšími. Za to, že ma v  bádaní vždy 
nasmerovali správnym smerom, som im 
nesmierne vďačný a zaviazaný.

• Čomu sa venujete vo svojom voľnom 
čase?

- Voľný čas je pre mňa veľmi vzácna 
komodita. Ak niekedy nejaký mám, 
trávim ho s ľuďmi, ktorí sú mi najbližší, 

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“44



alebo v  knižnici. Už 11 rokov nemám 
televízor, čo mi veľmi pomáha udržiavať 
si jasný tok myšlienok pri určovaní si, 
ako presne chcem svoj čas tráviť.

• Prečo ste sa ocitli až v Bratislave? 
Neuvažujete možno o návrate? Alebo 
Vaše životné plány sú nasmerované 
inak? 

- Uživiť sa v  našej krajine ako historik 
nie je celkom jednoduché, preto sa 
jednou nohou stále pohybujem aj 
v  pedagogickom svete. Posledných 
šesť rokov pôsobím v  Základnej škole 
v  bratislavskej Rači, práca s  deťmi 
má mnoho úskalí, avšak je pre mňa 
nesmierne obohacujúca. V  uplynulom 
období som pre žiakov organizoval 
niekoľko vlastivedných prechádzok 
po bratislavskom Starom Meste, 
počas ktorých som ukázal a  rozprával 
o  významných miestach slovenských 
dejín. V poslednom školskom roku sme 
tiež rozbehli pilotný projekt RODINNÉ 
ARCHÍVY pre žiakov ôsmych ročníkov 
našej základnej školy. Projekt inicioval 
profesor J. Šedivý z Katedry archívnictva 
a PVH Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského, ktorý okrem mňa získal 
na spoluprácu aj Historický ústav SAV a 
občianske združenie Bratislavské rožky. 
V  rámci projektu mali žiaci spoznať 
príbehy svojich predkov a miest, kde 
žili. Cez pátranie po vlastných starých 
rodinných fotografiách a príbehoch mali 
žiaci zaznamenať spomienky najstaršej 
generácie. Tie mohli následne zvečniť 
na historickom portáli pammap.sk. Do 
projektu sa nám poradilo zverbobať až 
70 žiakov, okrem záchrany kultúrneho 
a  historického dedičstva našich 
predkov sme týmto projektom chceli 
u  žiakov vzbudiť záujem aj o históriu 
a archívnictvo.

Možno pre väčšinu obyvateľov 
Slovenska budem znieť ako podivín, ale 
naše hlavné mesto som si obľúbil a cítim 
sa v ňom veľmi dobre. Bývam v Starom 
Meste, ktoré ukrýva mnoho vzácnych 

historických stavieb a  príbehov, rád 
chodím aj do tzv. Horského parku 
alebo do blízkych Karpát, a k srdcu mi 
prirástli tiež priľahlé malokarpatské 
vinohradnícke mestečká Modra, 
Pezinok a Svätý Jur.

• Kniha „Dolné Kysuce pred a po 
roku 1990“ vyšla, je v nej zahrnutá aj 
Vaša práca, ako sa Vám toto dielo o 
Dolných Kysuciach páči? Ako by ste 
ho zhodnotili ako človek, ktorý sa živí 
duševnou prácou, štúdiom histórie, 
ale aj vzdelávaním mladej generácie 
práve v oblasti histórie?

- Vzhľadom na to, že o  Dolných 
Kysuciach bolo doposiaľ vydané 
minimum literatúry, považujem každý 
literárny počin o  tomto regióne za 
mimoriadny úspech. Obzvlášť to platí, 
keď sa na monografii podieľalo toľko 
vzácnych ľudí. Verím, že táto publikácia 
prispeje k  záujmu o  región Dolných 
Kysúc, ktorý stále má svetu čo ponúknuť. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Udeľovanie cien za žiacke práce v rámci projektu RODINNÉ ARCHÍVY
 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave

Na Rybnom námestí počas komentovanej prehliadky 
bratislavského Starého mesta

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 55



Náročnú operáciu na Ukrajine nestihli, 
16-ročná Vladyslava našla pomoc v Žiline

Žilina 12. august 2022 – 
Oddelenie pediatrickej ortopédie a 
spondylochirurgie Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Žiline operuje deformity 
chrbtice u detí aj dospelých v najväčšom 
rozsahu na Slovensku. Medzi pacientov 
z  celej republiky sa v  marci tohto 
roka zaradila aj 16-ročná Vladyslava 
s  diagnózou ťažkej idiopatickej 
skoliózy, ktorá spolu s  rodinou utiekla 
pred vojnou z Ukrajiny. Práve z dôvodu 
ozbrojeného konfliktu bola nemocnica 
v  ukrajinskom Ľvove nútená zrušiť jej 
pôvodne plánovaný termín operácie, 
ktorú mal viesť poľský lekár. Odbornú 
pomoc našli v žilinskej nemocnici.
Vladyslava trpí idiopatickou skoliózou, 
ktorá spôsobila výrazné zakrivenie jej 
chrbtice. Ako priblížil primár oddelenia 
pediatrickej ortopédie a  vedúci lekár 
spondylochirurgie FNsP Žilina Juraj 
Popluhár, v  Žiline zrealizujú ročne 
približne 100 až 115 operácií rôznych 

deformít chrbtice celého vekového 
spektra. Mladá ukrajinská pacientka 
čakala na termín výkonu v štandardnom 
poradovníku a  operáciu absolvovala 
v  stredu 10. augusta 2022. „Zhoršujúce 
sa nálezy sú bežne riešené operačne pri 
zakrivení od 35 až 40 stupňov, v tomto 
prípade mala pacientka skoliózu v 
pokročilom štádiu so zakrivením nad 
70 stupňov, kedy nejde o  estetickú 
pomoc, ale o  zdravotnú indikáciu. 
Ochorenie ovplyvňuje vitálnu kapacitu 
pľúc, obehový systém, opotrebenie 
platničiek a tiež môže spôsobovať 
kardiologické ťažkosti,“ priblížil J. 
Popluhár s  tým, že pri štvorhodinovej 
operácii 16-ročnej študentky zvolili 
zadný prístup. „Chrbticu sa nám 
podarilo úspešne zreponovať, vyrovnať 
a zastabilizovať definitívnym fixátorom, 
ktorý ostáva v  tele pacientky. Jej život 
však neobmedzí, naopak zlepší sa jeho 
kvalita i  zdravotný stav, ktorý by sa 

bez operačnej liečby v  ďalších rokoch 
výrazne zhoršoval a  priniesol mnohé 
závažné problémy,“ doplnil primár 
žilinskej detskej ortopédie. Voperovaný 
implantát pozostáva podľa jeho slov 
z  dvoch chróm-kobaltových tyčí a  24 
titánových skrutiek.
Už na druhý deň po operácii sa 
Vladyslava postavila na nohy a urobila 
prvé kroky. „Som veľmi rád, že si 
rodina pacientky vybrala práve našu 
nemocnicu a vysoko špecializované 
pracovisko pediatrickej ortopédie, 
ktoré je špičkou vo svojom odbore. 
Zároveň ďakujeme za spoluprácu 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá 
vyšla pacientke v  ústrety,  umožnila 
nám zrealizovať tento náročný výkon 
a  pomôcť jej tak ako ďalším deťom či 
dospelým,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina 
Eduard Dorčík.

Lenka Záteková
hovorkyňa FNsP Žilina
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Poistenci VšZP a občania Slovenska majú 
právo vedieť, ako sa s ich peniazmi a 

povinnými odvodmi do štátu hospodári 
a podľa akých pravidiel sa financujú 

operácie cudzích štátnych príslušníkov!
V  susednom štáte od februára tohto 
roku je vojnový stav a Slovensko nestojí 
bokom, ale pomáha, zachraňuje, veľakrát 
až nad rámec svojich možností. Ale taká 
už je slovenská nátura. Avšak aj pomoc 
má svoje hranice. Je to názor mnohých 
našich občanov, ktorí sa o  dôležitej 
operácii v Žilinskej nemocnici (článok 
je vľavo na strane 6.) dozvedeli a vážne 
sa začali zaujímať nad otázkou, ako je 
možné, že cudzí štátny príslušník sa 
dostal tak rýchlo do poradovníka na 
operácie u  nás na Slovensku, keďže 
v  uplynulých dvoch rokoch – keď nás 
trápil Covid, bolo veľké množstvo 
operácií odsúvaných, neoperovalo sa, 
operatívne zákroky boli na minimum 
znížené, a teda aj v žilinskej nemocnici 
sa určite počet čakateľov na operácie 
zvýšil a  zvlášť na operácie daného 
typu, keďže majú pacientov z  celého 
Slovenska. Ako novinárka sa preto 
pýtam aj ja, ako sa vie bežný radový 
občan Slovenska presvedčiť, že naozaj 
bol striktne dodržaný poradovník 
pacientov a nikto nebol uprednostnený? 
Je to regulérna otázka, súvisiaca s danou 
problematikou, ktorá si vyžaduje 
kompetentnú odpoveď. Po druhé 
by verejnosť zaujímalo, keďže nešlo 
v  tomto prípade o  jednoduchý zákrok 
a  podľa informácie tlačovej správy sú 
obdobné zakrivenia chrbtice bežne 
operatívne riešené od 35 až 40 stupňov, 
teda operácia je jednoduchšia, prečo 
nedošlo k  operovaniu tejto pacientky 
v jej krajine už skôr, keďže na Slovensko 
došla až v pokročilom štádiu skoliózy so 
zakrivením až nad 70 stupňov? Aký bol 
problém, že sa operácia neudiala skôr? Po 
tretie, Všeobecná zdravotná poisťovňa 
vyšla pacientke v  ústrety, čo je naozaj 
pekné gesto a  ústretová pomoc. Ale 
okrem emocionálnych prejavov tu treba 
rešpektovať aj právne a finančné aspekty 
celej operácie. Nedá mi neupozorniť na 
skutočnosti, že veľa slovenských občanov 
naráža na problém, keď ochorejú, že 
im Všeobecná zdravotná poisťovňa 
nepreplatí liečbu alebo lieky, že odmieta 
preplatiť operáciu, niektorí sa musia 

až súdiť, aby sa tohto práva domohli, 
napriek tomu, že si platia zdravotné 
poistenie celý svoj pracovný život, t. j. aj 
vyše 40 rokov. A niektorí sa nedočkajú 
výsledku, lebo na chorobu medzitým 
zomrú. Tiež sú známe rôzne aktivity 
obyvateľstva, charitatívne kroky, keď sa 
ľudia na Slovensku skladajú iným na ich 
operácie alebo lieky, pretože Všeobecná 
zdravotná poisťovňa im liečbu odmietla 
alebo nejakým spôsobom obmedzila. 
Preto je tu na mieste otázka od 
verejnosti, ako budú náklady na túto 
nadštandardnú operáciu refundované 
zo strany ukrajinskej pacientky, resp. 
štátu alebo  ukrajinskej poisťovne. Je 
to otázka absolútne na mieste, pretože 
do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
slovenskí občania odvádzajú svoje 
povinné mesačné odvody a Všeobecná 
zdravotná poisťovňa iba spravuje 
tieto peniaze ako verejná inštitúcia  
občanom Slovenska. Preto aj skladá 
účty za toto hospodárenie verejnosti, 
ktorá má právo vedieť, ako sa s  jej 
peniazmi nakladá. V  tejto súvislosti 
mi nedá nespomenúť situáciu spred 
roka, keď bolo občanom vyhrážané 
cez médiá, že ak sa nedajú očkovať 
proti Covidu, budú si ošetrenie, príp. 
pobyt v  nemocnici hradiť z  vlastného 
vrecka, ak na Covid ochorejú. Pritom je 
legitímne ľudské právo v demokratickej 
spoločnosti slobodne sa rozhodnúť, či 
sa budem očkovať, alebo nie. A navyše, 
ak si človek poctivo platí celý život 
zdravotné poistenie, tak má právo na 
ošetrenie a operáciu bez ohľadu na to, či 
niekto „vymyslí“ očkovanie a  následne 
sa vyhráža neočkovaným. Alebo určite 
verejnosť eviduje, ako rodičia ťažko 
chorých detí majú zriadené vlastné 
účty, kde prosia občanov o  pomoc 
a  príspevky, aby mohli byť ich deti 
vôbec odoperované u nás či v zahraničí, 
alebo liečené v zahraničí, nakoľko u nás 
sa operácie tohto typu buď nekonajú, 
alebo ich nehradí poisťovňa, alebo si 
musí občan doplatiť za takúto operáciu, 
atď... Vyššie uvedený komentár 
a  otázky prostredníctvom Kysuckého 

Žurnálu adresujeme vedeniu Žilinskej 
nemocnice, ale aj Všeobecnej zdravotnej 
poisťovni. Verím, že občanom budú 
poskytnuté fundované odpovede bez 
emócií a  na racionálnom základe. 
Verejnosť čím ďalej, tým viac totiž 
zaujíma, ako sa nakladá s jej  peniazmi 
vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. 
Tu treba ešte zdôrazniť jeden fakt, 
že možno práve otázky financovania 
celej operácie nie sú úplne prehľadné 
alebo sú inak komplikované, lebo 
ani médiá nejako zvlášť nevenovali 
a  nerozpitvávali informáciu o  tejto 
operácii, ako aj finančnej stránke, hoci by 
si takúto zvýšenú pozornosť ako vysoko 
špecificky odborný medicínsky zákrok 
šikovných slovenských lekárov zaslúžila. 
Znovu opakujem, že aj ja som za pomoc 
a  najmä, ak ide o  dieťa či mladého 
človeka, ale musí to byť všetko v súlade 
s  normami daného štátu, s  faktami 
a s časom, ale aj prostredím, v akom sa 
všetko odohráva a  za akých okolností 
k  tomu prišlo. Otázka financovania 
takýchto operácií je nanajvýš dôležitou 
oblasťou, ktorá je pod drobnohľadom 
verejnosti aj v  zahraničí, nielen u  nás, 
a  má byť jasná! Stále mi totiž vŕta 
v  hlave, ako aj ďalším občanom, prečo 
až tak neskoro pacientku operovali, 
keď bola skolióza chrbtice nad 70 %, 
prečo operácia nebola urobená v  jej 
materskej krajine už skôr, možno tiež 
čakala na poradovník atď., ale ak už 
bol dohodnutý poľský lekár, prečo 
potom Poľsko pacientku neoperovalo, 
veď aj tam vo zvýšenej miere migrovali 
Ukrajinci, a  operáciu nakoniec 
vykonala slovenská nemocnica. A  ak 
to už urobila slovenská nemocnica, 
ako sú alebo budú náklady na takúto 
náročnú operáciu refundované, pretože 
ide o  peniaze poistencov a  občanov 
Slovenska. Toto všetko sú dôležité 
otázniky, na ktoré v  tlačovej správe, 
vydanej žilinskou nemocnicou, neboli 
odpovede a verejnosť sa o tieto odpovede 
prostredníctvom nášho časopisu 
zaujíma. Ďakujeme za odpoveď. 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka 
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Na Dolných Kysuciach žije veľa šikovných ľudí. 
Jedným z nich je aj Mário Janík.

Mário Janík je rodák z Kysuckého Nového 
Mesta, keď sa oženil, odsťahoval sa do 
Nesluše a tu býva v lokalite na hraničnom 
styku katastrov oboch spomínaných 
samospráv. Ďalej už rozpráva on sám.
 
• Čím je pre Vás Kysucké Nové Mesto 
výnimočné? 
V tomto smere nie som žiadnou výnimkou 
a aj pre mňa je rodné mesto jedinečné práve 
tým, že je rodiskom. Prežil som v ňom všetky 
udalosti, ktoré mali na mňa vplyv a ktoré ma 
formovali. Dôverne ho poznám, vidím, ako 
sa mení a vyvíja. Ako lokálpatriot som hrdý 
na jeho históriu, ktorú sa snažím odkrývať 
a zapájať do toho i mojich kolegov či rôznych 
nadšencov.

• Vaša práca je veľmi zaujímavá a 
netradičná. 
Momentálne som pracovníkom Kysuckého 
múzea, ale tu pôsobím pomerne krátku 
dobu. Predtým som pôsobil v  štátnej 
službe i  v súkromnom výrobnom podniku. 
Príležitosť zamestnať sa v  Kysuckom 
múzeu sa mi naskytla v roku 2017, a keďže 
od malička som miloval múzeá, už som 
ju nepustil. Primárne je moje pracovisko 
v sídelnej budove múzea v Čadci, avšak môj 
pracovný čas trávim aj v  Múzeu kysuckej 
dediny vo Vychylovke, Vlastivednom múzeu 
a  depozitároch v  Krásne nad Kysucou 
a v Kaštieli v Radoli. Moja funkcia v múzeu je 
kumulovaná, som zaradený ako konzervátor 

– kustód. Z  pozície konzervátora je 
mojou prácou ošetrovať získané zbierkové 
predmety. To v praxi znamená, že predmet sa 
podľa druhu materiálu najskôr očistí, potom 
ošetrí a  nakoniec nakonzervuje vhodným 
konzervačným prípravkom. Pokúsim sa 
to vysvetliť laicky na príklade: múzeum 
získa do svojich zbierok napríklad starý 
poľnohospodársky pluh. Ten príde v  stave, 
ako ležal desiatky rokov v nejakej stodole. Je 
znečistený od hliny, prachu, pavučín a iných 
nečistôt, kovové časti sú skorodované, 
drevené napadnuté škodcami. V  prvom 
rade sa musí tento pluh očistiť od všetkých 
povrchových nečistôt vodou a  špeciálnymi 
saponátmi, takisto sa musia
odstrániť z  kovových častí odkorodované 
a  zdevastované fragmenty. Zároveň sa 
urobí chemické čistenie kovových častí, 
ktoré sa znova opláchnu. Následne sa nechá 
celý predmet dôkladne vysušiť. Nasleduje 
ošetrenie drevených častí fungicídnym 
a insekticídnym prípravkom, ktorý sa nechá 
dôkladne vsiaknuť. Po opätovnom vysušení 
nasleduje povrchová úprava, ktorá dá 
predmetu pekný vzhľad, väčšinou sa to robí 
prípravkami na báze voskov. Po ošetrení sa 
na predmet napíše evidenčné a  prírastkové 
číslo, ktoré sa pretrie lakom a  priviaže sa k 
nemu identifikačný štítok. Takto ošetrený 
predmet sa uloží do depozitára. Tu už 
nadväzuje moja druhá pozícia – kustód, čo 
je vlastne akýsi správca zbierkového fondu. 
Zodpovedám za uloženie zbierkových 

predmetov, vedenie evidencie o  ich pohybe 
napríklad pri výstavách, zápožičkách 
atď., sledovaní klimatických podmienok 
v  depozitároch, určovaní predmetov na 
konzervovanie či prekonzervovanie atď. 
Kysucké múzeum má v  6 fondoch viac 
ako 33  000 zbierkových predmetov a  na 
ich správu sme piati kustódi. Úzko však 
spolupracujeme s  kurátormi, ktorí sú zasa 
zodpovední za odbornú stránku fondov. 
Kurátori sú voči nám tak trochu „v presile“, 
je ich 9. Bolo by však naivné domnievať 
sa, že v  múzeu sa venujeme iba odborným 
prácam. Ja a moji skvelí kolegovia sa musíme 
popasovať s  inštalovaním výstav, rôznymi 
hospodárskymi prácami, potrebnými 
pre chod našich prevádzok, rôznymi 
remeselnými činnosťami, dopravnými 
úlohami. Chodíme na zber akvizícií, 
často do polorozpadnutých objektov, kde 
zachraňujeme predmety, ktoré následne 
obohacujú naše zbierkové fondy. Ja osobne 
som si už v múzeu „pričuchol“ k viacerým 
remeslám, napríklad maliarstvu, stolárstvu, 
tesárstvu, drevorúbačstvu, inštalatérstvu, 
murárstvu a podobne, samozrejme však len 
v  tej najjednoduchšej forme, kde netreba 
príslušné oprávnenia. Takmer všetci 
zamestnanci sa venujeme i  publikačnej 
činnosti. Aby som to zhrnul – práca v múzeu 
určite nie je jednotvárna a takmer každý deň 
prináša niečo nové, čo je výnimočné. Aj 
preto ma táto práca baví a napĺňa.

• Čomu sa venujete vo svojom voľnom 
čase?
Aj keď tomu vždy tak nebolo, v  súčasnosti 
je to najmä šport, konkrétne beh a turistika. 
Ročne odbehnem viac ako 3  000 km, 
zúčastňujem sa i  bežeckých pretekov. 
S  manželkou v  rámci turistiky pochodíme 
výnimočné lokality nielen na Kysuciach, 
ale v celej našej krásnej domovine. Venujem 
sa štúdiu histórie najmä tej našej kysuckej, 
okrem toho sú to vojnové dejiny a pomocné 
vedy historické – numizmatika, heraldika či 
sfragistika. Mám malú zbierku kaktusov, tým 
sa však môžem venovať len pol roka, keďže 
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Príčina syndrómu náhleho úmrtia dojčiat

od novembra do apríla majú vegetačný kľud 
a „zimujú“. S  manželkou máme veľmi radi 
flóru, a tak každú chvíľu vymýšľame, kde čo 
zasadíme.

• Čo považujete za svoj doterajší úspech?
Mojím najväčším úspechom je fungujúca 
a harmonická rodina, čo je však zásluha 
a úspech každého jej člena. Čo sa týka športu, 
považujem za úspech každé dosiahnutie 
stanoveného cieľa. Na to, aby som naháňal 
najlepších, nemám ani talent, ani vek. Za 
vcelku úspešnú môžem považovať svoju 
publikačnú činnosť. Spoluautorsky som 
sa podieľal na piatich knižných tituloch, 
z  ktorých tri dosiahli v  jednotlivých 
ročníkoch čitateľskej ankety Kniha Kysúc 
druhé miesto, jeden tretie a jeden štvrté. Moje 
knižné tituly sú: Kysuce 1938 – 1945 (r. 2015, 
spoluatori: Miloš Jesenský, Pavol Matula, 
Ladislav Paštrnák,  Martin Turóci), Horná 
ulica (r. 2016, Dušana Šinalová), Dubie 
1367 – 2017 (r. 2017, Tatiana a  Ľubomír 
Jánoškovci), Kysuce 1938 – 1945 (r. 2019, 
druhé doplnené vydanie), Kysucké Nové 
Mesto – sprievodca históriou, kultúrou 
a  spoločenským životom (r. 2021, Dušana 
Šinalová) a  Prenesené Kysuce (r. 2021, 
Marián Liščák). Okrem toho som autorom 
niekoľkých desiatok článkov z  oblasti 
Histórie Kysúc, ktoré boli publikované 
v  periodikách Kysucký muzejník, Zborník 
Kysuckého múzea, Acta regionalia, Zvesti 
KNM, atď. Na konte mám i niekoľko desiatok 

športových správ z hádzanej a behu.
 
• Je ešte niečo, čo by ste si chceli splniť? 
Vaše túžby, ciele? 
Ako každý rodič, túžim po tom, aby 
moji synovia úspešne vyštudovali, našli 
uplatnenie v  spoločnosti a  šťastie v  živote. 
S manželkou sa im snažíme k tomu vytvoriť 
všetky predpoklady, zároveň im ideme 
aj príkladom. Mojou dlhodobou túžbou 
bolo dať dokopy tím autorov, ktorý by 
ponúkol „Čuhárom“ komplexnú publikáciu 
(monografiu) o  Kysuckom Novom Meste. 
Táto vec sa podarila a  napriek omeškaniu 
oproti pôvodnému harmonogramu sme 
na dobrej ceste a  verím, že túto snahu 
dotiahneme do úspešného konca. Okrem 
toho ma oslovili nadšenci z  Budatínskej 
Lehoty, ktorí tiež majú záujem o  vydanie 
knihy o  tejto miestnej časti, avšak 
v minulosti samostatnej obci. K Budatínskej 
Lehote mám veľmi intímny vzťah, keďže je to 
rodisko môjho otca a strávil som tu nemalú 
časť svojho detstva. Snáď sa nám podarí aj 
tento projekt dotiahnuť do úspešného konca.

pýtala sa: Denisa Smreková 
foto, archív: M.J., Lenka Bisahová                                                         

Narodenie dieťaťa predstavuje 
pre rodičov jeden z najkrajších 
okamihov v živote. Popri 
pozitívnych emóciách existuje aj 
strašiak, ktorého sa rodičia boja – 
syndróm náhleho úmrtia dojčaťa, 
teda stav, keď zdanlivo zdravé 
dieťa zomrie bez zjavného dôvodu. 
Austrálski odborníci vo svojej 
štúdii odhalili možnú príčinu. 
Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa 
(SIDS) alebo náhla, neočakávaná 
a nevysvetliteľná smrť zdanlivo 
zdravého dojčaťa postihuje 
zvyčajne deti v prvých šiestich 
mesiacoch ich života. Často k 
nemu dochádza v spánku, pričom 
mnohí lekári veria, že sa tak deje 
kvôli defektu v oblasti mozgu, 
ktorá riadi proces prebúdzania 
a dýchania. Podľa správy  z 
americkej Kliniky Mayo je medzi 
odborníkmi zhoda aj v tom, že 
ak dieťa prestane počas spánku 
dýchať, práve tento defekt bráni 
tomu, aby sa zľaklo a prebudilo. 
Austrálski vedci veria, že práve túto 
hypotézu teraz potvrdili analýzou 

krvných vzoriek dojčiat, ktoré 
zomreli v súvislosti s uvedeným 
syndrómom, teda z neznámych 
príčin, a ich porovnaním so 
vzorkami krvi zdravých detí. Vo 
zverejnenej štúdii odborníci zistili, 
že u detí zosnulých v súvislosti 
so syndrómom bola preukázaná 
významne nižšia aktivita enzýmu 
zvaného butyrylcholínesteráza. 
Tento enzým zohráva významnú 
úlohu v efektivite mozgu, čo 
vysvetľuje, prečo k prejavom 
syndrómu dochádza práve v 
spánku. Nízke hladiny tohto 
enzýmu jednoducho znižujú 
schopnosť dieťaťa reagovať a 
prebudiť sa. „Zistenie predstavuje 
možnosť skorej identifikácie detí 
ohrozených SIDS a otvára nové 
cesty budúceho výskumu,“ dodali 
odborníci. Dúfajú, že sa im podarí 
vytvoriť špecifický skríningový 
test na identifikáciu detí, ktoré 
môžu byť ohrozené SID, v snahe 
zabrániť ďalším možným úmrtiam 
v budúcnosti.

- zemavek - 
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Naša obec Povina si zaslúži naďalej sa rozvíjať a nie vrátiť sa do starých koľají
Prvé volebné obdobie 
nebolo jednoduché. 
Nielen kvôli novým 

povinnostiam, ktoré ma 
čakali a za ktoré som 
niesla zodpovednosť, 

ale situáciu zhoršovala 
aj pandémia 

a v neposlednom rade aj 
vojna na Ukrajine. 

No i napriek tomu sa 
nám podarilo za tieto 

prvé 4 roky urobiť v obci 
množstvo práce a mimo 

základného rozpočtu 
získať pre obec navyše aj 
takmer pol milióna eur.

ZÍSKANÉ DOTÁCIE A GRANTY
- 10.000,- eur – rekonštrukcia miestnej komunikácie k  školskej je-

dálni
- 500,- eur – workoutové ihrisko v areáli ZŠ
- 1.000,- eur na prvé polopodzemné kontajnery
- 1.657,- eur uniformy pre dobrovoľných hasičov obce
- 25.500,- eur dohodovacie konanie pre ZŠ
- 782,52,- eur kompostéry
- 1.100,- eur nabíjacia stanica pre elektrobicykle
- 4.700,- eur vybavenie školskej jedálne
- 15.354,- eur nová trieda predškolákov
- 24.200,- eur dohodovacie konanie pre ZŠ
- 1.500,- eur merač rýchlosti
- 204.076,65,- eur rekonštrukcia MŠ
- 182.306,36,- eur zateplenia obecného úradu
- 1.300,- eur knižnica
- 873,89,- eur z Environmentálneho fondu 
- 8.591,- eur dohodovacie konanie pre ZŠ

V obci sme sa počas rokov snažili zameriavať na všetky potrebné 
oblasti. O  skvelej spolupráci s  organizáciami v  obci sme hovorili 
už v  minulom čísle Kysuckého žurnálu. Práce sme vykonávali vo 
všetkých častiach, od spodnej časti až po Tatarovce. 

DOPRAVA
- zrekonštruovaná cesta k školskej jedálni
- reorganizácia dopravy na  I/11 k. ú. Povina – vybudovanie nového 

chodníka pre chodcov a  dopravných tieňov pre zvýšenie bezpeč-
nosti chodcov a cyklistov, výstražné svetlá na priechode pre chod-

cov, obnovenie vodiacich čiar a priechodu pre chodcov
- osadené merače rýchlosti v  smere od Čadce aj od Žiliny, výmena 

tabúľ obce Povina v zmysle novej vyhlášky
- výmena bočných stien na autobusových zastávkach 
- osadenie zákazovej tabule pre parkovanie kamiónov
- osadenie značky na zníženie rýchlosti z Mazáka a dopravné zrkadlá 

s výhľadom na spodnú i hornú časť cesty
- vyasfaltované výtlky a oprava miestnych komunikácií
- namontovanie kamery na čítanie ŠPZ na Vŕšok a na cintoríne
- odstránenie starej autobusovej zastávky zo súkromných pozemkov 

a vybudovanie novej autobusovej zastávky v časti Belanovce
- vyrezanie vrbín smerom na Kysucký Lieskovec (Priečnice) a prehĺ-

benie odvodňovacieho rigolu
- zakúpenie dopravného zrkadla na križovatku pri dome smútku a 

oproti zbrojnici
- osadenie nových autobusových zastávok na Velikej a v Tatarovciach
- spevnenie brehu oproti Coop Jednote, nový vjazd a žľaby pri Coop 

Jednote
- osadenie nových kamier na monitorovanie hlavných križovatiek 

vstupov a výstupov z obce
- vyasfaltovaný vjazd do bytovky č. 400

OBNOVA OBCE
- vybudovanie strhnutej regulácie v časti Belanovce
- osadenie informačných tabúľ a odpadkových košov
- vybudovanie odvodňovacieho rigola pri MŠ
- výmena odvodňovacej rúry popod cestu pred obecným úradom, 

ktorá spôsobovala neustále vytápanie obecného úradu
- výmena plynového kotla a  vchodových dverí na obecnom úrade 

z dôvodu úspory energií
- osadenie nových lámp verejného osvetlenia v obci
- oplotenie cintorína elektrickým oplotkom a  brigády občanov na 

cintoríne
- osadenie nových vianočných osvetlení
- vysporiadanie pozemkov do vlastníctva obce Povina pod pôvodnou 

školou v Tatarovciach, hospodárskou budovou a okolo nich
- šitie ochranných rúšok pri pandémii koronavírusu
- vybudovanie zábradlia pri Coop jednote, spevnenie brehu cesty
- vybudovanie lavičky a informačnej tabule na cintoríne, prechod pri 

zastávke u Beľanov
- osadená socha Panny Márie Kráľovnej pri dome smútku
- rekonštrukcia pôvodných lavičiek v  parku, pri dome smútku a  u 

Beľanov
- osadené nové lavičky v Tatarovciach, pri MŠ a pri dome smútku
- urobil sa bezbariérový prístup do kostola 
- zakúpilo sa nové obecné autoO
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Socha Panny Márie 
Kráľovnej Zrekonštruovaná knižnica

Zrekonštruovaná cesta  
a parkovisko pri školskej 

jedálni
Zrekonštruovaná mreža 

pri dome smútku
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Naša obec Povina si zaslúži naďalej sa rozvíjať a nie vrátiť sa do starých koľají
- zrekonštruovaná mreža pri dome smútku
- orezané stromy popod vedenie Telekomu od Velikej do Tataroviec, 

vybudovanie rozhlasu a internetu do Tataroviec
- vybrúsenie a obnova náteru oplotenia na cintoríne, pri dome smút-

ku, zábradlia pri Coop Jednote a v smere na detské ihrisko
- vymenili sa lavičky a  smetné koše v  autobusových zastávkach na 

hlavnej ceste
- vymenili sa garážové vráta na zbrojnici za vysúvacie brány
- vymeranie a úprava cesty do Mazáka – vrchná časť
- vymaľovanie kuchyne a chodby v urbárskom dome
- rekonštrukcia knižnice a spustenie jej prevádzky
- oprava sokla na dome smútku a ošetrenie vchodových drevených 

dverí
- opravila sa diera na moste pri p. Donátovi, 
- vyčistil sa nános v potoku u Belanov, hlavný potok aj Sidorovský
- vymaľovala sa vstupná chodba úradu, WC a kuchyňa
- vyčistil sa rigol okolo hlavnej cesty
- odstránila sa stará informačná tabuľa oproti Lesnej správe
- spevnil sa breh v Uhliskách
- osadili sa nové svietidlá na hlavnej ceste od Budatínskej Lehoty, vy-

menili sa svietidlá nad priechodom pre chodcov za úspornejšie
- rozšírenie rozhlasu v časti Tatarovce

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- vybudovanie polopodzemných kontajnerov pri základnej škole
- osadenie polopodzemného kontajnera v časti Belanovce 
- vybudovanie ďalších 3 polopodzemných kontajnerov nad autoser-

visom Laš a premiestnenie kontajnerov spopod Coop Jednoty
- zvýšená miera separácie odpadu vďaka snahe a úsiliu našich ob-

čanov zabezpečila zníženie mesačného poplatku za skládkovanie 
odpadu a navyše nám priniesla aj dve nenávratné dotácie, ktoré sa 
použili v odpadovom hospodárstve obce, ďakujeme. 

ŠPORT  A KULTÚRA V OBCI
- vybudovanie workoutového ihriska v areáli školy
- oplotenie asfaltového ihriska
- osadenie domčeka so šmýkačkou na detské ihrisko a vybudovanie 

workoutového ihriska pod Lipou
- organizácia pravidelných kultúrnych a športových akcií

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
- výmena WC v školskej družine 
- rekonštrukcia priestorov v MŠ – kaderníctvo, kozmetika, klubovňa
- výmena povrchovej gumy v školskej jedálni
- rekonštrukcia triedy pre predškolákov
- odvodnenie školskej jedálne
- zrekonštruovanie elektroinštalácie v školskej jedálni
- rekonštrukcia družiny
- vymaľovanie 2 tried a vstupnej chodbičky v MŠ, zriadenie tretej trie-

dy 

Hoci sa voľby neúprosne blížia, čaká nás ešte veľa práce. Dokončujeme 
viaceré projekty – priechody pre chodcov pri MŠ a ZŠ, osadenie 
nového kríža na cintoríne, prehrádzky na odrazenie vody z lesa do 
obce, rozšírenie vodovodu (územné konanie je už hotové) a legalizácia 
vodovodu, projektová dokumentácia na vybudovanie chodníkov 
okolo hlavnej cesty, zateplenie obecného úradu, rekonštrukcia MŠ a 
mnoho ďalšieho. Veľkou záťažou sú pre nás staré hriechy z minulosti, 
ktoré my teraz musíme riešiť s  právnikmi. Niektoré „krivdy“ sa 
nám už podarilo vyriešiť a to mi dáva silu na to, aby som i naďalej 

bojovala a nedovolila, aby sa staré časy vrátili.  Nielen ja, ale aj ľudia 
okolo mňa veľmi dobre poznáme potenciál našej obce, ale i potenciál 
nášho mikroregiónu. Základným pravidlom, ktorý sa mi osvedčil 
v praxi, je nevzdávať sa a nereflektovať slovíčko NIE, ktoré počúvam 
z každej strany.  Občanom Dolných Kysúc som nielen ako kandidátka 
na starostku obce Povina, ale aj ako kandidátka na poslankyňu 
VÚC Žilinského samosprávneho kraja odhodlaná prinášať nielen 
svoje výsledky, pozitívne vnímanie a tvrdú prácu v prospech občanov 
celých Dolných Kysúc, ale aj dôležité skúsenosti v  samospráve a 
najmä svoje ÁNO pri vážnych témach a  problémoch, ktoré trápia 
občanov celých Dolných Kysúc. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí 
mi dôverujú. Výsledky práce sú jasné a viditeľné a nebojím sa ani 
výhražných emailov ani obálok. Práca v komunálnej politike ma 
napĺňa a mám záujem meniť životy ľudí v obci a na celých Dolných 
Kysuciach k lepšiemu. 

PhDr. Alena Dudeková, MBA 
kandiduje opäť na funkciu starostky obce Povina

zároveň kandiduje za poslankyňu Žilinského samosprávneho kraja

Problémy s internetom v osade Tatarovce  
sme riešili aj v televízií RTVS

Hodové slávnosti

Hodové slávnosti
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Nikto nie je apolitický, politika sa týka nás všetkých

Nechcem len otázky a odpovede. Chcem priniesť riešenia

Som matka dvoch detí a už takmer 30 rokov pracujem 
ako SZČO. Motívom môjho vstupu na politickú pôdu 
je situácia v našej krajine, ktorú som začala intenzívne 
sledovať od vzniku pandémie Covid-19, súčasne aj so 

zmenou vládnej garnitúry. 
Vždy som si myslela, že som apolitická a že mňa sa 
politika netýka. Ale keď pozorujem a vnímam, čo 

sa deje na Slovensku, svedomie mi nedá ďalej sa len 
nečinne prizerať... Hlboko vo svojom vnútri som 

presvedčená, že treba naozaj pomôcť nájsť cestu von z 
tohto chaosu a začať sa aktívne podieľať na politických 

zmenách, ktoré nám všetkým umožnia znovu 
normálne žiť. 

Práve preto som sa rozhodla kandidovať za vlastenecké 
hnutie REPUBLIKA ako poslankyňa do Žilinského 

samosprávneho kraja. Politická očista nášho štátu musí 
prísť zdola nahor. Od ľudí z regiónov, postupne až k 
najvyšším miestam. Aj občania v Žilinskom kraji si 

zaslúžia slušný a dôstojný život, kvalitné cesty, dopravu, 
školstvo a sociálne služby. Jednoducho, politikov a 

poslancov so zdravým rozumom, ktorí budú klásť na 
prvé miesto službu občanom svojho kraja a svojej vlasti, 

a nie svoj pekný imidž v zahraničných médiách.

Prečo...?  Slovo, ktoré tak často, predovšetkým v 
poslednom období, používame. Prečo naše poctivo, 
mnohokrát ťažko odpracované výplaty nestačia na 

pokrytie základných životných potrieb a slušný život? 
Prečo sa ako pracujúci musím obávať o svoje sociálne 

zabezpečenie? 
Prečo musím čakať na lekárske vyšetrenie mesiace, a 

keď sa už dočkám, tak nedôstojne v preplnenej čakárni? 
Prečo musím mať obavy z toho, že ochrana nášho 
právneho štátu v rámci Európskej únie zlyháva, ba 

dokonca, že ako právny štát Slovensko ani nefunguje?  
Prečo zástupcovia ľudu vo vláde neriešia potreby svojho 

národa - teda tých, ktorí si ich zvolili, ale sú pohltení 
vlastným egoizmom, sebestrednosťou, revanšizmom a 
mamonou? Prečo mám strach zanechať v tomto svete 

svoje deti, keď ma Pán Boh povolá?
Dvadsať rokov som s hrdosťou nosil štátny znak na hrudi 

a v srdci ako príslušník ozbrojených síl v Martine a už 
11 rokov pôsobím ako učiteľ, dovolím si tvrdiť v jednej z 

najlepších škôl v regióne, v Starej Bystrici. 
Záleží mi na bezpečnosti nielen našich detí, a preto som 
zásadne proti prejazdu kamiónov Bystrickou dolinou, 
no na druhej strane jednoznačne podporujem úmysel 

dostavby diaľnice D3 v úseku Žilina-Čadca.
Nechcem nájsť iba odpovede, chcem priniesť riešenia. 
S nádejou, že raz budem môcť svojim deťom povedať: 

„Neodchádzajte, na Slovensku sa žije dobre.“

Erika Sýkorová 

Ing. Martin Baník

kandidátka na poslankyňu do Žilinského 
samosprávneho kraja vo voľbách  

v októbri 2022 za hnutie REPUBLIKA

kandidát na poslanca do Žilinského 
samosprávneho kraja vo voľbách  

v októbri 2022 za hnutie REPUBLIKA
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Vážení spoluobčania, milé Slovenky a Slováci,

Byť v kontakte s občanmi – to je základ dobrej politiky

rozhodol som sa pridať k hnutiu Republika a pomáhať tak 
zlepšovať politicko-ekonomickú situáciu na Slovensku, pretože 
neustále hašterenie členov vlády má za následok nestabilitu a 

nedôveru obyvateľov. Chaotické postupy riešenia pri Covid-19 
vyvolávali a zrejme aj budú vytvárať v spoločnosti napätie.

Učitelia sa právom domáhajú zvýšenia svojich miezd, lekári 
a zdravotné sestry žiadajú nielen navýšenie platov, ale aj 

komplexné riešenie úrovne stavu zdravotníctva. Dôchodcovia 
so svojimi minimálnymi dôchodkami už nestačia pokryť 
svoje základné životné výdavky ani na svoj skromný život. 

Potoky a rieky, ktoré sú zdrojom života pre nás všetkých, sú 
znečisťované splaškami nielen od obyvateľov, ale aj od veľkých 

firiem.
Rovnako pozorujeme, že čestní, pravdovravní a odvážni ľudia 

sú často osočovaní a označovaní za „fašistov“ a podobne. 
Zdravý úsudok sa potláča a namiesto neho sa presadzujú 

opačné hodnoty v živote, morálke, vo vzťahu k vlasti, rodine či 
k životným istotám. Vytráca sa úcta človeka k človeku, a hnev 

a frustrácia občanov len narastá.
Buďme preto verní našej slovanskej vzájomnosti a strážme si 
našu vzájomnú úctu, úsmev, trpezlivosť a ochotu si pomáhať. 

Nedajme sa strhnúť hnevom a nenávisťou. Vráťme sa k 
hodnotám historického odkazu svätých Cyrila a Metoda, na 
ktoré sa odvolávame aj v ústave SR. Spomeňme si, na čo nás 

upozornil pápež Ján Pavol II., keď bol na Slovensku a čo nám 
zanechal: „Aby sme nezabudli na naše poslanie, veď Boh je 

Láska.“ 
A práve tieto hodnoty, hodnoty zdravého rozumu a vzájomnej 

úcty, by som chcel s Vašou podporou presadzovať aj v 
zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.

Moje motto je byť neustále v kontakte s občanmi v 
celom regióne, a to nielen pred voľbami. Chcem chodiť 
po jednotlivých obciach na Dolných Kysuciach a pýtať 

sa ľudí, čo ich trápi, pretože politik tu má byť pre 
občanov, a nie naopak. 

Na základe týchto skúseností chcem následne v agende 
Žilinského samosprávneho kraja nadnášať témy 

na zastupiteľstvách a premietať ich do programu a 
rozpočtu kraja. Chcem pomáhať riešiť problémy obcí 
a riešiť rozvoj dolných Kysúc vo všetkých oblastiach, 

ktoré spadajú do kompetencie VÚC. Konečne 
doriešiť toľko sľubovanú dopravu a križovatku v 

Radoli, cyklotrasu z Kysuckého Nového Mesta až po 
napojenie do Dunajova. Taktiež riešiť stredné školstvo, 

polikliniku v Kysuckom Novom Meste, nemocnicu 
v Čadci... Skrátka, riešiť aktuálne problémy, ktoré 

trápia rovnako mňa, ako aj Vás. Zvládneme to, ale len 
spoločne.

Peter Kultan

Ing. Štefan Mrenka

kandidát na poslanca do Žilinského 
samosprávneho kraja vo voľbách  

v októbri 2022 za hnutie REPUBLIKA

kandidát na poslanca do Žilinského 
samosprávneho kraja vo voľbách  

v októbri 2022 za hnutie REPUBLIKA
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1.  Zastavané úrodné polia na Slovensku, 
ktoré uvoľňujeme cudzím firmám len 
preto, aby tu doslova natrepali všelijaké 
železné konštrukcie veľkoobchodov a 
ponúkali tovar, ktorého je abnormálny 
nadbytok, hoci všade sa hovorí o šetrení 
a o zhodnocovaní vyrobeného tovaru. 
Navyše stále zmenšujeme životný 
priestor všetkým živým obyvateľom a 
najviac zvieratám... Potom sa čudujeme, 
že divé svine behajú po bratislavských 
uliciach alebo medvede po asfaltových 
cestách stredného a východného 
Slovenska.

2.  Ľudia z duše neznášajú našich 
politikov, ktorí nemajú radi svoju 
krajinu, potrebujú ju len vycicať z 
finančných a materiálnych 
zdrojov, vylepšiť si úroveň 
žitia akurát vo svojich 
rodinách, rozpredať majetok 
našich starých otcov cudzím 
príživníkom a nenažrancom 
v biznise a potom zmiznúť 
kadeľahšie... 

3. Účeloví mudrlanti, ktorí 
všetko kritizujú a do všetkého sa 
rozumejú, aj keď veľakrát majú 
skončenú iba pofidérnu vysokú 
školu ako plagiátori, ktorí 
nie sú ani schopní vlastných 
myšlienok, vlastného názoru, 
iba vykrikujú to, čo sa ako 
manuál naučili podľa vzoru 
ďalších blbcov v Únii. 

4. Plastické operácie a úpravy tváre 
mnohých našich mladých žien, ktoré 
sú ako podľa jednej šablóny, navyše 
s ústami ako káčer Donald. Zrejme 
sú muži, ktorým sa takéto umeliny 
páčia, ale na prirodzených ľudí so 
zdravým zmýšľaním takáto umelá 
tvár musí pôsobiť  hrôzostrašne. Ani 
sa nečudujem, že stúpa u zdravých 
mužov impotencia a problémy s 
vyvrcholením. Veď kto by sa už 
aj mohol vzrušiť na umelom až 
zdeformovanom zjave, ktorého sa 
bojíš aj dotknúť, pohladiť ho, lebo 
môže prasknúť? 

5. Výroky ministra Naďa, ktorý keď 
nevie odpovedať na otázky verejnosti, 
tak rýchlo použije formulku: „To je 
tajné, to teraz nesmiem hovoriť, je 
taká dohoda...“ A tento „odborník“ 
na obranu, ktorý sám ani vojenskú 
prípravu neabsolvoval, kúsok po kúsku 
odpredáva vojenský majetok štátu, a 
keby odpredával, ale veľakrát ho len vo 

forme daru odovzdá inému... Slovensko 
má jeden z najmenších rozpočtov v 
EÚ, ale rozdáva sa ako šejk v emiráte, 
ako keby na to malo. Prečo si minister 
Naď neberie príklad z USA, keď ich 
tak obdivuje? Američania totiž svoju 
pomoc nedávajú ako dar, ale ju dávajú 
vo forme pôžičiek a úverov. To akosi 
zabudli médiá pripomínať a pán Naď to 
tiež akosi nechce vidieť.  

6. Keď opitá suseda tvrdí, že však pije 
každý a že ona vlastne nepije a má 
všetko pod kontrolou, pritom ledva 
stojí na nohách a denne vás otravuje s 
tými istými problémami... A vždy „v 
hladinke“.

7. Keď mladé ženy na materskej 
dovolenke sú neustále unavené, a 
pritom im pomáha svokra, matka, 
manžel, sestra, švagriná aj automatická 
práčka, umývačka riadu, robotický 
vysávač a dieťa v podstate stále leží 
v postieľke, a manžel po celodennej 
ťažkej práci večer ešte vešia bielizeň, 
uteká na nákup, vynáša smeti a umýva 
aj spoločné priestory... (???) A keď sa 
opýta, či nevarila, povie, že nestihla. 

8. Keď prezidentka Čaputová 
povie: „Citlivo vnímam tragédiu 
ukrajinského národa.“ No, bolo 
by už načase, pani prezidentka, 
keby ste  začali citlivo vnímať aj 
bolesti a problémy slovenských 
ľudí, ktorí prichádzajú o prácu, tak 
ako naposledy v Hlinikárni v Žiari 
nad Hronom, kde vláda dopustila 
likvidáciu tohto strategického 
podniku, čo je obrovská hanba – Vaša, 
pani prezidentka, aj našej vlády a 
poslancov! Pani prezidentka, mali by 

ste citlivo vnímať, keď  dôchodcom štát 
nedokáže stále valorizovať dôchodky, 
hoci mnohé okolité štáty to už urobili 
niekoľkokrát, keď rastie u nás počet 
pracujúcej chudoby a matka troch detí 
pri pokladni rozmýšľa, či zoberie tri 
paradajky alebo dve. 

9. Keď ministerka spravodlivosti 
Kolíková stále nemá pocit, že funkciu 
nezvláda a už dávno z nej mala 
odstúpiť, pretože nie je normále v 
demokratickom štáte, ktorým sa 
neustál oháňajú práve liberáli, aby vo 
vyšetrovacej väzbe, kde ešte nie je človek 
riadne odsúdený, umrel len preto, že 
mu nebolo poskytnuté dostatočné 
ošetrenie a liečba, alebo utrpí také 

zranenie, že mu podľahne, alebo 
že sa vyšetrovaný stane večným 
psychiatrickým pacientom... A 
Kolíková stále nemá pocit, že by 
mala odstúpiť?

10. Keď zapredaní slovenskí 
umelci a ich potomkovia pľujú 
na socializmus, v ktorom si ale 
mnohí  ich predkovia urobili 
kariérne postupy, vyštudovali 
lukratívne fakulty a ich rodiny 
ťažia z týchto bonusov dodnes, i 
keď v prevrátených kabátoch, a 
nehanbia sa v priamom prenose 
namiesto vďaky znevažovať to, 
čo dostali kedysi zadarmo, a 
dnes za takéto bonusy musí 
každý na Slovensku tvrdo 

platiť. 

11. Keď mnohí mladí pomýlení ľudia 
tvrdia, ako zdravo žijú, stravujú sa a za 
celý mesiac z ich kuchyne nevychádza 
ani raz vôňa nejakej polievky či iného 
pokrmu, ale keď prídu k rodičom alebo 
svokrovcom, „zblajznú“ aj päťdňové 
buchty a neodmietnu ani polku prasaťa 
zo zabíjačky, keď ju svokor nakladá do 
kufra auta. 

12. Keď chudá anorektička s pásom 
40 cm sa opýta: „Nemám faldy na 
bruchu?“ 

13. A nakoniec, keď nádherný a aj 
schopný a rozumný muž sa nechá 
dobrovoľne buzerovať a strápňovať od 
svojej silikónovej trapošky, ale až do 
takej miery, že robia divadlo celej pláži, 
a jemu to stále nedochádza, že takto to 
asi fungovať nemôže a nebude.  

Z výpovedí občanov spracovala: 
Alena Jaššová

Blbcov možno na svete 
ani nie je tak veľa, len 
sú dobre strategicky 
rozmiestnení, a tak 

vždy aspoň na jedného 
denne natrafíš...

Anomálie života, ktoré trápia normálnych ľudí...
„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1414



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

Voľby klopú na dvere!
Skúsení redaktori vám kvalitne 

spracujú váš volebný článok, 
alebo upútavku, či oznam...

0903 516 499
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Lukáš Hrošovský sa venuje mládežníckej organizácii 
SYTEV 7 rokov a má v pláne ju ďalej rozvíjať

Lukáš Hrošovský je mladý ambiciózny človek z  Kysuckého 
Nového Mesta. Napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našiel 
čas odpovedať mi na pár otázok.

• Čo znamená skratka SYTEV, kedy vznikla a kto ju založil? 
- Organizácia SYTEV vznikla oficiálne 17. 09. 2015 registráciou 
na ministerstve vnútra, ale ako neformálna skupina mladých 
ľudí existovala už od roku 2014. Názov vznikol spojením 
viacerých slov, a to Slovak, Youth, Traveling, Education, 
Volunteering. V  preklade to znamená: slovenská mládež pre 
cestovanie, vzdelávanie a dobrovoľníctvo. Ako neformálna 
skupina sme si toto určili ako také piliere organizácie a v takejto 
podobe sme občianske združenie registrovali v roku 2015. 
Hlavným zakladateľom som ja a spolu so mnou sa do budovania 
organizácie pustilo viacero kamarátov a spolužiakov. 
 
• Čo bolo cieľom a víziou SYTEVU? 
- Poslaním organizácie SYTEV bolo nájsť skryté talenty u 
mladých ľudí, aby sami vedeli smerovať svoju budúcnosť a 
rozvíjať sa v tom, čo ich baví a napĺňa. Našou činnosťou sme 
chceli a chceme vplývať na mladého človeka formovaním 
jeho osobnosti, aby sa viac zaujímal o  prostredie, v ktorom 
žije, aby bol vnímavý voči okoliu a spoločnosti, aby sa nebál 
uskutočňovať zmenu.  Na to nadväzujú ciele, ktoré máme 
stanovené ako:  kvalitné partnerstvá na dosahovanie cieľov v 
jednotlivých oblastiach našej práce (platforiem);  partnerstvo 
OZ SYTEV s organizáciami a inštitúciami na všetkých 
úrovniach, aj v zahraničí, pre kvalitnejší život mladých ľudí na 
Slovensku; rozvoj a podpora mládeže cez rôzne vzdelávacie, 
dobrovoľnícke, ale aj voľnočasové aktivity,  a vytváranie silných 
komunít mladých ľudí zapájajúcich sa do verejného života; 
šírenie povedomia na zmysluplné trávenie voľného času 
mladých ľudí; zapájanie sa do mládežníckej politiky a tvorby 
strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou na 

všetkých úrovniach počas účinnosti stratégie. 
• Kde momentálne pracovne pôsobíte a ako teraz funguje 
SYTEV v našom meste?
- Organizácia SYTEV pôsobí momentálne v Kysuckom 
Novom Meste za bielym domom, kde zastrešuje svoju hlavnú 
činnosť Žilinského samosprávneho kraja cez Informačné 
centrum mladých a koordináciu rozvojového programu 
Show your talent a  na Kysuciach cez Kysucké dobrovoľnícke 
centrum, YC|Mládežnícku klubovňu, Kysucko-Novo-Mestský 
mládežnícky parlament, Otvorené centrum DofE a Európsky 
informačný bod   pre mladých Eurodesk.  Celú túto agendu 
majú na Kysuciach na starosti kolegovia spolu s dobrovoľníkmi. 
Čo to však v drobnom znamená, že niečo takéto zastrešujeme? 
Práve cez Informačné centrum mladých organizujeme 
desiatky až stovky neformálnych workshopov ročne na 
rôzne témy na základných a stredných školách. Cez Kysucké 
dobrovoľnícke centrum organizujeme viaceré dobrovoľnícke 
aktivity ako Deň Zeme, Týždeň dobrovoľníctva, Náučné 
chodníky, Židovský cintorín a  iné. Koordináciou Kysucko-
Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu sa podarilo 
uskutočniť prvý Mládežnícky ples, Letné kiná, Dni objatí, Deň 
bublín a iné. Ako otvorené centrum DofE dávame príležitosť 
mladým ľuďom zapojiť sa do prestížnej, medzinárodnej 
ceny vojvodu z Edinburghu a s mladými ľuďmi podnikáme 
desiatky dobrodružných expedícií do prírody. Program Show 
your talent koordinujem pre žilinské Gymnázium Hlinská, 
Strednú priemyselnú školu IT v KNM a Obchodnú akadémiu 
v Dolnom Kubíne, a v ňom mladým ľuďoch dávame priestor, 
aby odhalili a ukázali svoje skryté talenty. V neposlednom 
rade cez Európsky informačný bod pre mladých ľudí Eurodesk 
poskytujeme mladým ľuďom možnosť vzdelávať sa, venovať sa 
dobrovoľníctvu a cestovať po celej Európe.  Čo sa týka mojej 
agendy, momentálne pracujem pre mesto Trnava na pozícií 
koordinátora projektu Klubovne Trnava ako bezpečných a 
zmysluplných miest na trávenie voľného času detí, mladých, 
ale aj širokej verejnosti. Práve touto prácou otváram 
priestor aj našej organizácii SYTEV v Trnave a v Trnavskom 
samosprávnom kraji. Už od začiatku činnosti organizácie som 

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1616



jej predseda a mojou srdcovkou je práve činnosť informačného 
centra mladých, keďže ma baví organizovať vzdelávania pre 
mladých, rozvojový program Show your talent ale aj DofE, kde 
s mladými ľuďmi chodím po horách.

• Čo plánujete zriadiť cez SYTEV v našom meste a prečo si 
myslíte, že je to potrebné?
- Momentálne pripravujeme dva nové veľké projekty a to 
Nizkoprahové denné centrum pre deti a mládež s poskytovaním 
sociálnych služieb a Regionálne centrum podpory učiteľov. 
Dôležitosť prvého projektu a teda Nizkoprahového denného 
centra vidím práve vo vybudovaní priestoru a bezpečného 
miesta pre deti a mládež, kde môžu prísť a nechať si poradiť, kde 
môžeme riešiť rôzne problémy, ktorým deti a mladí ľudia čelia, 
a byť aj podporou pre rodičov. Chceme vstúpiť do priestoru 
sociálnych služieb a vyplniť priestor, ktorý v meste chýba. 

• Aký by mal byť význam Komunitného centra v KNM?
- Význam Komunitného centra v KNM vidím práve v podpore 
detí a mladých ľudí cez priestor na zmysluplné trávenie voľného 
času, cez bezpečný priestor, kde deti a mladí ľudia môžu prísť 
s problémom a  bude im ponúknutá anonymná odborná 
pomoc. Toto mi dáva zmysel na hocijakom mieste, či už som v 
Kysuckom Novom Meste, alebo teraz v Trnave. 

- smreková -

VYCHÁDZAME 
UŽ 16 ROKOV

0903 516 499
kysuckyzurnal@gmail.com
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vychádzame  
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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.
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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
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vychádzame  
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„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

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1717
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