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Zdravotníctvo a poisťovne na Slovensku sú v červených číslach. Napriek tomu 
uhradí štátna poisťovňa cudzinke nadštandardnú operáciu z peňazí našich 

občanov. Súcit k cudziemu, alebo výsmech do tváre slovenskému pacientovi?

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 cudzincov z tretích krajín!

V minulom čísle sme informovali čitateľov o náročnej operácii 16-ročnej Ukrajinky v Žiline, ktorá sa úspešne 
podarila, avšak vyvstali problémy okolo jej financovania, na čo sa veľa čitateľov domáha odpovede.

 Pre pripomenutie si celej udalosti zverejňujeme tlačovú správu Žilinskej nemocnice o operácii ešte raz. 
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

V  tejto súvislosti sa redakcia Kysuckého Žurnálu obrátila 
s  otázkami na Fakultnú nemocnicu s  poliklinikou v  Žiline, 
nakoľko sa verejnosť a  poistenci VšZP o  spomínanú operáciu 
začali v hojnej miere zaujímať a písať nám listy do redakcie či 
telefonovať. Zverejňujeme otázky redakcie a odpovede Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou v Žiline v plnom znení. 

Vážený pán riaditeľ, dovoľujem si Vás osloviť a  požiadať 
Vás o  kompetentnú odpoveď v  súvislosti s  vydaním nášho 
článku v  Kysuckom Žurnále september 2022, str. 7 (výtlačok 
prikladáme), kde reagujeme na operáciu 16-ročnej Ukrajinky 
Vladyslavy v  Žiline (článok str. 6 v  priloženom Kysuckom 
Žurnále), tlačovú správu o tejto operácii nám poskytla Fakultná 
nemocnica v Žiline v auguste 2022. V zmysle platného tlačového 
zákona o  informáciách Vás týmto žiadam o  informáciu 
pre verejnosť, našich čitateľov, ktorá sa týka financovania 
uvedenej náročnej operácie, nakoľko táto operácia mohla byť 
zrealizovaná len vďaka šikovným slovenským lekárom, čo 
treba vyzdvihnúť a pochváliť, v žilinskej nemocnici, ale zároveň 
Všeobecná zdravotná poisťovňa ako verejná inštitúcia, do ktorej 
prispievajú povinne odvodmi občania Slovenskej republiky, 
umožnila zrealizovať tento náročný výkon cudzinke, ktorá nie je 
poistencom VšZP, a to uvoľnenými peniazmi z danej inštitúcie. 
Išlo o  nadštandardný výkon a  operáciu našich lekárov, ktorý 
určite nepatril medzi lacné záležitosti. Pomáhať treba a Slováci 

sú v tomto zvlášť ústretoví a pohostinní a je to aj morálne. Na 
druhej strane by nemalo dochádzať k zneužívaniu sociálneho 
a  zdravotného systému. Nadštandardné a  náročné operácie 
sú nad rámec bežnej pomoci a lekárskeho ošetrenia, ktoré 
ak poskytujeme cudzincom, títo by si ich mali hradiť. To nie 
sú obyčajné lekárske zákroky a ošetrenie, nejde o akútny stav 
ohrozenia života dotyčného. Preto nadštandardná a  náročná 
operácia tohto druhu, aká sa vykonala v  žilinskej nemocnici, 
sa zdá mnohým občanom ako určité zneužitie vojnovej 
situácie a  využitie peňazí poistencov VšZP na tento zákrok. 
Možno sa mýlim a možno sa mýlia aj čitatelia, aj verejnosť, 
lebo nám nie je známy fakt, či bola operácia z ukrajinskej 
strany refundovaná, a  či v  plnej výške. Inak by naozaj celá 
záležitosť, aj keď je to nádherné gesto navrátenia zdravia 
mladému človeku, vyznievala ako zneužívanie zdravotnej 
pomoci a  peňazí slovenských občanov. Čo sa týka pomoci 
Slovenska utečencom z Ukrajiny, je slovenská pomoc obrovská 
a  vôbec nie je v  súlade so štátnym rozpočtom, aký náš malý 
štát má. Niekedy má bežný človek dojem, že Slovensko je jedna 
dojná krava, prepáčte za výraz, lebo kým bohaté krajiny sveta, 
niekoľkokrát väčšie (Nemecko, Veľká Británia, USA) s  oveľa 
väčším štátnym rozpočtom pomáhajú a poskytujú pomoc iným 
väčšinou vo forme pôžičiek a úverov, čo akosi médiá zabudnú 
v  správach doplniť, tak Slovensko pomoc odovzdáva, daruje, 
kŕmi, málokedy predáva a  už aj poskytuje nadštandardné 
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operácie, ktoré možno už dávno mali byť vykonané v materskej 
krajine cudzinca. Som v  tejto oblasti tiež laik, preto nechcem 
rozpitvávať fakt, či mala byť pacientka odoperovaná skôr, 
keď bolo zakrivenie chrbtice menšie, alebo či sa to nedalo 
skôr, alebo či vždycky bola chrbtica takto zdegenerovaná. 
Rozhodne však nejde o úraz, resp. náhle ochorenie, ktoré bolo 
vyvolané vojnou alebo zavinené na základe vojny, a teda nešlo 
o život, ale ide o nadštandardný lekársky zákrok a na základe 
takéhoto hodnotenia k  nemu treba aj pristupovať. Keďže ide 
o cudzinca, ktorý do VšZP neprispieva, mal by si operáciu 
v plnej miere hradiť. Tak by to bolo najspravodlivejšie. Napriek 
všetkému som nesmierne hrdá na to, že lekári v  slovenských 
nemocniciach sú takíto odborníci a fandím im, aj držím palce. 
Úctu si nepochybne zaslúžia!
Ďakujem za odpoveď na naše otázky, výtlačky časopisu 
s uvedeným článkom prikladám. 

Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka Kysucký Žurnál 

Stanovisko FNsP Žilina: 
Vec: Sprístupnenie informácií na žiadosť 
Na základe Vašej žiadosti prijatej dňa 06.09.2022 a v súlade 
s § 14 odsek 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
doplnenej dňa 12.09.2022 Vám v zmysle zákona 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov odpovedáme nasledovne: 
1. Ako je možné, že cudzí štátny príslušník, v tomto prípade 
16-ročná Vladyslava z Ukrajiny, sa tak rýchlo dostala do 
poradovníka na operáciu, o ktorej sme zverejnili článok v 
Kysuckom Žurnále september 2022, str. 6, a následnú reakciu 
k danej záležitosti na str. 7, ktorý sme Vám v minulej pošte 
zaslali? 2. Keďže v uplynulých dvoch rokoch, keď nás trápil 
covid, bolo veľké množstvo operácií odsúvaných, operatívne 
zákroky boli na minimum znížené, a teda aj v žilinskej 
nemocnici sa počet čakateľov na operácie pravdepodobne 
zvýšil, zvlášť na operácie daného typu, keďže majú pacientov 
z celého Slovenska. 
3. Ako sa vie bežný radový občan Slovenska presvedčiť, 
že naozaj bol striktne zo strany nemocnice dodržaný 
poradovník pacientov a nikto nebol uprednostnený? 

1. Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina je jedinečné 
pracovisko v rámci Slovenskej republiky, ktoré mnohé 
výkony realizuje ako jediné na Slovensku. Aj počas pandémie 
ochorenia COVID-19 oddelenie preto vyvíjalo mimoriadnu 
snahu a realizovalo akútne výkony v maximálnom rozsahu, 
ktorý mu dovoľovali aktuálne obmedzenia a personálne 
kapacity. Oddeleniu pediatrickej ortopédie sa po uvoľnení 
opatrení podarilo vďaka nasadeniu zdravotníkov a organizácii 
činnosti oddelenia výrazne znížiť pandémiou predlžené čakacie 
doby. Objednávanie pacientov však nikdy nebolo a ani nie je 
ovplyvnené bydliskom či národnosťou pacienta. Rozhodujúcim 
kritériom je akútnosť zdravotného stavu a súhlasné stanovisko 
príslušnej zdravotnej poisťovne. Dôrazne odmietame 
akékoľvek nepodložené a nepravdivé tvrdenia o uprednostnení 
ukrajinskej pacientky, ktorá bola v našej nemocnici operovaná 
dňa 10.08.2022. Oddelenie pediatrickej ortopédie postupovalo 
v absolútnom súlade s nastavenými pravidlami a pacientke 
pridelilo termín podľa príslušného poradia. Čakacia doba 
na typ operácie, ktorú pacientka absolvovala, je v žilinskej 
nemocnici v priemere tri až štyri mesiace. Pacientka 

absolvovala dňa 29.03.2022 prvé vyšetrenie s indikáciou na 
operáciu, na ktorú čakala v štandardnom poradovníku štyri a 
pol mesiaca (operácia prebehla 10.08.2022). Nebola nijakým 
spôsobom uprednostnená a naopak, v porovnaní s priemernou 
čakacou dobou na tento typ operácie čakala dlhšie, keďže 
čakacia doba bola v tomto prípade ešte predĺžená z dôvodu 
čakania na potvrdenie súhlasu poisťovňou. Uvedené termíny 
sú transparentne overiteľné prostredníctvom nemocničného 
informačného systému, kde sú založené všetky dátumy 
vyšetrení a operácií. 
Považujeme za nekorektné a neprofesionálne zneužívať 
túto tému a spochybňovať kvalitnú prácu tímu oddelenia 
pediatrickej ortopédie, nepodloženými tvrdeniami podnecovať 
ešte viac nenávisti a negativity voči zdravotníkom, ako už 
dnes v spoločnosti je. Pri porovnaní odporúčame zamerať sa 
na rovnaké typy výkonov a ich čakacie doby a nepodsúvať 
verejnosti nepotvrdené úvahy o dlhších čakacích dobách 
na výkony v iných odbornostiach či nepravdivé tvrdenia o 
uprednostnení pacientky. Mrzí nás, že zverejnením takýchto 
informácií pred ich overením, došlo k poškodeniu mena našej 
nemocnice vplyvom podsúvania hypotéz a subjektívnych 
myšlienok.  
2. Keďže ide o pacientku zo zahraničia, kto podpisuje súhlas 
(odobrenie) takejto operácie a kto je tým plne zodpovedným za 
uvoľnenie finančných prostriedkov z VšZP, ktorá danú operáciu 
financovala? 
Pre daný výkon naša nemocnica vyžadovala súhlas s úhradou, 
ktorý je udeľovaný príslušnou poisťovňou. V prípade poisťovní 
ide o inštitúcie, ktoré nepatria do organizačnej štruktúry 
žilinskej nemocnice, preto nemáme k dispozícii informácie o 
uvedených interných procesoch. 
3. Nadštandardné a náročné operácie cudzincov sú nad rámec 
bežného lekárskeho ošetrenia a nejde o akútny stav ohrozenia 
života dotyčného, preto by si ich mali cudzinci plne hradiť 
tak, ako si operácie hradia Slováci v zahraničí. Slovenskú 
verejnosť preto zaujíma, ako bola operácia z ukrajinskej strany 
refundovaná, či vôbec bola refundovaná, a ak nie je refundovaná 
zo strany ukrajinského štátu, ani si ju pacientka neuhradila, 
a plne ju hradila VšZP, tak z akého dôvodu? Nie je žiadnym 
tajomstvom, že dochádza k zneužívaniu peňazí zo zdravotného 
a sociálneho systému Slovenskej republiky, a preto sa verejnosť 
právom o takéto otázky zaujíma. Zvlášť, ak do sociálneho a 
zdravotného systému si slovenskí občania povinne odvádzajú 
odvody, a to celé desaťročia. 
V nemocnici nerobíme rozdiely medzi pacientmi podľa ich 
národnosti či bydliska. Pacientom poskytujeme rovnakú 
zdravotnú starostlivosť podľa akútnosti ich zdravotného 
stavu a príslušného statusu poistenia. Za neetické považujeme 
odoprieť zdravotnú starostlivosť občanovi akéhokoľvek štátu, 
ktorý má závažný zdravotný problém, disponuje súhlasom na 
úhradu daného výkonu, ktorý naše pracovisko vykonáva a na 
ktorý pacientov štandardne objednáva. 

S úctou
Ing. Lenka Záteková

hovorkyňa FNsP Žilina

Redakcia Kysuckého Žurnálu sa tiež obrátilla 
s rovnakým listom na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, k čomu 
nám aj VšZP poslala odpoveď, avšak veľmi vyhýbavú, prakticky 
vyznela ako manuál, ktorý nič občanovi nepovie ani mu nič 
nevysvetlí. Na základe takejto /odfláknutej/ odpovede od VšZP 
sme na poisťovňu poslali ďalší list s konkrétnymi otázkami, na 

Pokračovanie na str. 4.
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ktoré očakávame odpoveď. K  termínu uzávierku 12.10.2022 
zatiaľ ďalšia odpoveď od VšZP neprišla. Všetky dokumenty pre 
informovanosť verejnosti zverejňujeme. 

Odpoveď  Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne:

Na základe Vašej žiadosti o informácie týkajúce sa financovania 
operácie 16-ročnej Ukrajinky vo Fakultnej nemocnici 
s poliklinikou v Žiline si dovoľujeme upresniť, že ide o poistenku 
VšZP s nárokom na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej 
republike.
Hlavným poslaním Všeobecnej zdravotnej poisťovne je, v súlade 
s platnou legislatívou, zabezpečiť včasnú, potrebnú a dostupnú 
zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Sme radi, že sa 
nám ho darí napĺňať i napriek náročnej situácii poznačenej 
pandémiou, vojnou a neľahkou ekonomickou situáciou.
Vážime si všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
profesionálne a neúnavne pomáhajú svojim pacientom bez 
ohľadu na ich pôvod s cieľom poskytnúť im tú najvhodnejšiu 
liečbu a  zachovať si čo najlepšiu kvalitu života. VšZP 
bude i  naďalej vynakladať maximálne úsilie na to, aby 
zabezpečila stabilitu zdravotníckeho sektora, bola oporou 
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a  istotou pre ľudí 
s akoukoľvek diagnózou.

S pozdravom Mgr. Eva Peterová, 
manažérka oddelenia komunikácie

Vzhľadom na to, že vyššie uvedená odpoveď VšZP 
je doslova odfláknutá z pohľadu redakcie, ako keby 
pohŕdanie čitateľskou verejnosťou a poistencami, 

skôr ide akoby o manuál odpovede, ktorý sa používa 
tlačovým odborom tejto poisťovne pre tých, ktorí 

veci nerozumejú, tak sme si dovolili opätovne zaslať 
otázky na vedenie VšZP do Bratislavy, kde opätovne 

žiadame o stanovisko k danej operácii a kompetentné 
odpovede na redakčné otázky. List generálnemu 

riaditeľovi VšZP prikladáme: 
Ústredie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Bratislava
Vážený pán generálny riaditeľ VšZP
Vážený pán generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, 
odpoveď, ktorú naša redakcia obdržala od Vašej manažérky 
oddelenia komunikácie Mgr. Evy Peterovej 20. septembra 
2022 /v prílohe Vám ju prikladám/, je nielen absolútne 
nedostatočná pre čitateľskú a  ďalšiu verejnosť, ale doslova 
výsmechom. Možno máličko podceňujete fakt, že sme iba 
regionálny časopis a nie celoslovenský a že teda našej redakcii 
netreba plnohodnotne a  podrobne  odpovedať. Ako si inak 
vysvetliť tých pár riadkov doslova „naučeného manuálu“ od 
pani Péterovej? Čo je, prosím, za spojenie „v súlade s platnou 
legislatívou“? Pod toto spojenie sa dá totiž skryť všetko alebo 
aj nič a občan v podstate nedostal žiadnu konkrétnu odpoveď, 
žiadny konkrétny zákon alebo smernicu, na ktorú sa pýtal. 
Naše vydavateľstvo postupne od roku 1996 až dodnes vydáva 
pre verejnosť tri regionálne časopisy – v troch krajoch a štyroch 
okresoch, Galantský a šaliansky Žurnál, Kysucký žurnál, Žurnál 
z  obcí novozámockého okresu. Aj vďaka tomu sa nám darí 
v  tejto ťažkej dobe neustále časopisy vydávať, lebo sa tešíme 
dôvere čitateľov, ktorých nezavádzame ani neklameme, ale 
hlavne nepodceňujeme ich intelektuálnu úroveň. Nie sme 
bulvár, ale seriózny časopis, ktorý nie je povrchný, a mnohé 

celospoločenské problémy sa snažíme rozpitvávať do hĺbky 
na základe faktov a  vierohodných odpovedí, aj stanovísk 
príslušných inštitúcií. To je naša špecialita, čím sa líšime aj od 
bežného spravodajstva celoslovenských médií. Preto ma ako 
šéfredaktorku nepríjemne zaskočila veľmi slabá a nepripravená 
odpoveď z  Vášho tlačového oddelenia, ktorá podľa môjho 
názoru nerobí dobrú vizitku ani Vašej inštitúcii a už vôbec neboli 
zodpovedané otázky, ktoré trápia občanov, našich čitateľov, 
medzi ktorými je aj veľa práve Vašich poistencov. Všeobecná 
zdravotná poisťovňa je celoslovenská verejná inštitúcia, ktorá 
má zabezpečiť zmysluplné a presné odpovede, ak sa verejnosť 
pýta na hospodárenie s  finančnými prostriedkami, ktoré 
do tejto inštitúcie vo forme povinných odvodov posielajú 
poistenci. Je na to aj personálne určite dostatočne vybavená, 
pretože určite vo VšZP funguje právne oddelenie, kde pracujú 
fundovaní právnici, pre ktorých nie je problém uvedené zákony, 
smernice a  vyhlásenia vyhľadať a  do odpovede poslať. Preto 
sa opätovne pýtame a  žiadame seriózne odpovede na naše 
otázky ešte raz. 
1. Na základe ktorých zákonov NR SR, smerníc vlády, nariadení 
štátu, usmernení ministerstiev atď. (prosíme konkrétne uviesť 
a vyšpecifikovať tieto zákonné normy) sa na Slovensku stane 
cudzí štátny príslušník, dospelý alebo mladistvý človek, invalid, 
zdravotne postihnutý, z  večera na ráno poistencom VšZP 
a  Všeobecná zdravotná poisťovňa mu uhradí nadštandardnú 
operáciu, ktorá nezachraňuje akútny stav a ohrozenie života 
pacienta? Ako sú stanovené hranice našich zákonov na takéto 
poskytovanie nadštandardnej a finančne náročnej starostlivosti, 
pretože európske demokratické štáty, ale ani USA, takto 
pohostinné voči cudzincom ani zďaleka nie sú?
2. Je pochopiteľné, že Slovensko poskytuje všeobecnú pomoc, 
a  teda aj zdravotnú, utečencom a  odídencom z  Ukrajiny, 
pretože majú vo svojej krajine zložitú situáciu, ale treba 
rozlišovať, ak je to pri život ohrozujúcom stave, a teda operácia 
je nutná pre záchranu života a nie, ak pacientka z cudziny mala 
rokmi neliečenú a  neriešenú alebo aj zanedbanú zdravotnú 
starostlivosť, alebo pre iné dôvody nebola operovaná a  príde 
k nám do SR, okamžite je poistencom VšZP a zároveň je hneď 
zaradená do poradovníka na nadštandardné operácie a  do 
piatich mesiacov je aj odoperovaná na náklady slovenskej 
štátnej poisťovne! Práve preto, že ide o  takýto neštandardný 
prípad, a  navyše veľmi finančne náročnú operáciu, zákonite 
vyvoláva otázniky medzi občanmi Slovenska a  poistencami, 
ktorí si platia povinné odvody do VšZP celé desaťročia 
a  veľakrát narážajú na problém, že im liečbu nechce VšZP 
preplatiť alebo ju kráti, alebo dokonca odpovie, že poistenec 
nemá na ňu nárok. Opätovne sa preto pýtame, podľa akých 
konkrétnych zákonov NR SR, smerníc štátu a  Vlády SR si 
Všeobecná zdravotná poisťovňa ako štátna verejná poisťovňa 
dovolila financovať operáciu v  plnej miere bez akýchkoľvek 
kompenzácií z ukrajinskej strany. 
3. Ukrajina nie je štátom EÚ, je to v podstate tretia krajina a voči 
tretím krajinám sú aj európske krajiny nie tak žičlivé vo svojom 
sociálnom a zdravotnom systéme tak ako Slovenská republika, 
tak ako to vidno aj v tomto prípade. Svedčí o tom navyše aj fakt, 
že poľský lekár mal operovať dotyčnú pacientku na Ukrajine 
v Ľvove, ale nakoniec do Ľvova neprišiel kvôli vypuknutiu 
vojnového konfliktu. Prečo však nebola pacientka týmto 
lekárom operovaná v Poľsku, v jeho krajine? Veď Poľsko je ako 
aj Slovensko súčasťou EÚ. Podľa našich zistení to bolo práve 
kvôli tomu, že zdravotný systém Poľska nie je tak ústretový 
pri tomto druhu operácie ako slovenský, a zrejme to vedela aj 
ukrajinská pacientka. Skúmala VšZP aj túto skutočnosť?  
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4. Prečo nežiada VšZP na Slovensku ukrajinskú štátnu poisťovňu 
o refundácie nadštandardnej operácie, už aj preto, že celý prípad 
je dosť neštandardný práve tým, že nejde o cudzinca, ktorý žije 
na našom území už dlho, riadne tu pracuje a  odvádza dane, 
odvody? Rovnako tiež nejde o  cudzinca z  Ukrajiny, ktorému 
vojnová situácia náhle spôsobila vážny úraz alebo mu poškodila 
zdravie, pričom je ohrozený jeho život, a  teda lekársky zásah, 
vážna operácia sú nevyhnutné. V  nami  opisovanom prípade 
ide zrejme o  dlhoročnú mladistvú invalidku zo susedného 
štátu, ktorá pravdepodobne využila aj s rodinou danú vojnovú 
situáciu na Ukrajine /prepáčte, že to takto natvrdo hovorím, 
ale nie je to prvý prípad zo Slovenska podľa našich zistení, 
kde dochádza zo strany niektorých Ukrajincov k využívaniu, 
resp. zneužívaniu nášho sociálneho a zdravotného systému, 
pričom sa využívajú aj rôzne priateľské, rodinné či iné 
komunitné väzby, pracovné vzťahy, osobné známosti s lekármi 
atď/. V  žiadnom prípade netvrdím, že je to tento konkrétny 
prípad, hovorím len o našich zisteniach, a preto opakujem, že 
občania sa čoraz razantnejšie zaujímajú o to, ako sa nakladá s ich 
peniazmi a  je to úplne pochopiteľné, pretože aj pohostinnosť 
má svoje medze. Podľa našich ďalších zistení sa vojenský 
konflikt na Ukrajine odohráva na ďalekom východe Ukrajiny 
pri hraniciach s  Ruskom a  v  podstate Ukrajina na západe, 
a  teda aj vo Ľvove, funguje normálne. Aj  nemocnica v  Ľvove 
riadne operuje počas uplynulých letných mesiacov. Prečo 
teda nemohla byť pacientka operovaná vo svojej materskej 
krajine, čím by sa finančné prostriedky v našej slovenskej VšZP 
nepoužili? Je predsa nutné čo najzodpovednejšie nakladať 
s  peniazmi poistencov a  čo najdôslednejšie chrániť majetok 
VšZP. A aj keď poistenec môže využívať zákony VšZP od prvého 
dňa poistenia, malo by byť určite zákonom ošetrené aj to, za 
akých okolností sa stal poistencom, či prispieval do systému 
daného štátu, či odvádzal dane atď. Koniec koncov, presne 
v takýchto intenciách postupujú aj vyspelé demokratické štáty, 
kde je zdravotná starostlivosť jednou z najdrahších životných 
položiek. 
5. Čo je pravda na tom, že Slovenská republika má veľmi žičlivý 
zdravotný systém a stačí, aby sa cudzí štátny príslušník nahlásil 
do trvalého pobytu a  stáva sa poistencom VšZP? Dokonca si 
môže čerpať výhody ako poistenec, ktorý platí povinné odvody 
celé desaťročia? Dokonca mu je umožnená nadštandardná, 
finančne náročná operácia bez akéhokoľvek doplatenia? Naozaj 
máme na Slovensku v  štátnej poisťovni takto slabo právne 
ošetrené a taxatívne slabo ochránené práva našich slovenských 
dlhoročných poistencov a  ich peniaze? Pritom ide veľakrát 
o ľudí, ktorí na Slovensku  neodpracovali ani jeden rok. Práve 
tu vznikajú obrovské možnosti na zneužívane zdravotného 
systému Slovenskej republiky, čo viacerí špekulanti aj 
zneužívajú. Z  pohľadu mnohých občanov Slovenska, ale aj 
fundovaných odborníkov, je nutné financie VšZP, ale aj štátne 
financie vo všeobecnosti chrániť oveľa viac. Okrem toho, VšZP 
bola už viackrát zadlžená a  štát ju niekoľkokrát oddlžoval. 
Nie je to aj preto, že sme veľakrát štedrí tam, kde by sme 
štedrí byť nemali? Prečo nie sú naše zákony o  poskytovaní 
nadštandardnej starostlivosti pre cudzincov, ale aj krátko 
poistených poistencov zodpovednejšie ošetrené vo vzťahu 
k  domácemu obyvateľstvu, ktoré do zdravotného systému 
prispieva desaťročia?  Predstavenstvo VšZP v  tejto súvislosti 
by malo aj samo iniciatívne predkladať vlastné návrhy zákonov 
a opatrení na čo najekonomickejšie hospodárenie s finančnými 
prostriedkami svojich poistencov, aj ich ochranu.
Vážený pán riaditeľ, prosím o  fundované a  zmysluplné 
odpovede na vyššie položené otázky, pretože ide o  závažnú 

a dôležitú informáciu a náš časopis chce poskytnúť čitateľovi 
kompetentnú odpoveď, nie iba všeobecný manuál, ako nám 
bol od Vášho tlačového odboru zaslaný, ktorý ja považujem 
ako profesionálna novinárka, ktorá sa svojej práci venuje 
takmer 40 rokov, – za odfláknutý. Naše časopisy nie sú 
podporované žiadnymi štátnymi dotáciami ani dotáciami 
z  EÚ, rovnako tiež nie politickými stranami ani rôznymi 
finančnými zoskupeniami. Veľmi tvrdo som pracovala od 
roku 1996 a  aj pracujem na tom, aby mohli naše súkromné 
časopisy fungovať a šíriť tak medzi obyvateľstvom zodpovednú 
a  kvalitnú žurnalistiku a  nie iba povrchné naučené frázy, 
tak ako to máme možnosť dnes veľakrát v  rôznych médiách 
vidieť. Je to veľmi ťažká práca a teší ma, že v regiónoch, ktoré 
naše časopisy zastrešujú, im čitatelia veria, veľakrát sa na 
nás s  otázkami a  sťažnosťami obracajú, my sa im snažíme 
zabezpečovať fundované odpovede, hľadať východiská z  ich 
problémov a pomôcť  riešiť tak ich problémy, a  aj vďaka 
tomu vlastne vychádzame a  naša práca má zmysel aj účel. 
Povrchných médií máme dnes totiž neúrekom, tie si však 
čitateľov nevážia, a keďže majú nekonečný zdroj pofidérneho 
a špekulatívneho financovania, tak si klamstvá a povrchnosť 
zrejme môžu dovoliť. Naše časopisy však v žiadnom prípade 
v takomto štýle nepracujú a ani nechcú pracovať.

Veľmi pekne ďakujem za Vašu kompetentnú 
a vyčerpávajúcu odpoveď. 

Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka Kysucký Žurnál 

27. september 2022
Prílohy:
a./ kópia tlačovej správy Žilinskej nemocnice o nadštandardnej 
operácii / Kysucký Žurnál č. 5 – 
     september 2022
b./ kópia komentára šéfredaktorky k tlačovej správe / Kysucký 
Žurnál č. 5 – september 2022
c./ kópia Vašej odpovede z  pera manažérky oddelenia 
komunikácie Mgr. Evy Peterovej

Od verejnosti dostala naša redakcia veľa otázok aj 
smerom na žilinskú nemocnicu, preto si dovoľujeme 

tieto otázky zhrnúť do troch okruhov, ktoré sme 
opätovne poslali vedeniu FNsP v Žiline, aby nám 

poslali odpovede. Keď nám ich doručia, 
redakcia  bude čitateľov informovať. 

1.  Koľko skutočne finančne stála operácia tejto pacientky 
vrátane predoperačných a pooperačných ošetrení a zákrokov? 
Rovnako tiež rehabilitácia, ktorá je určite potrebná, a zrejme 
aj kúpele. Táto informácia by nemala byť súkromná záležitosť, 
nakoľko Vaša nemocnica je verejná inštitúcia a operácia bola 
hradená z prostriedkov VšZP, ktorej  Vy predkladáte čerpanie 
nákladov na uvedenú operáciu. Poistenci, a teda aj občania 
majú plné právo vedieť, ako sa nakladá s prostriedkami VšZP a 
nemocnice, lebo aj samotná prevádzka VšZP a Vašej nemocnice 
je hradená z daní občanov. 
2. Z Vašej odpovede sme sa nedozvedeli tiež dôležitú informáciu, 
a síce poradovník pacientov, a teda ako je možné, že tak rýchlo 
sa do neho cudzia štátna príslušníčka dostala napriek tomu, že 
akútny stav nebol, keďže nešlo o život ohrozujúcu situáciu /Vy 
síce píšete, že akútny stav bol, ale pacientka danou diagnózou 
trpí celé roky, tak je to diskutabilné. Možno by to mohli posúdiť 
kompetentné orgány/. A ako si vie poradovník pozrieť bežný 
občan?
3. Vojna na Ukrajine prebieha len na 1/10 územia na ďalekom 

Pokračovanie na str. 6.
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východe, v tesnom susedstve s Ruskou federáciou, a približne 
9/10 územia je bez vojen, resp. v čase operácie bolo bez vojen 
a život tu riadne prebiehal, či v inštitúciách, školách, tak aj v 
nemocniciach. Poľský lekár, ktorý pacientku neodoperoval na 
Ukrajine, ju mohol operovať predsa v Poľsku, keďže odídenci 
z Ukrajiny v hojnej miere utekali aj do Poľska. Podľa našich 
zistení však zdravotný systém Poľska nie je taký žičlivý ako 
slovenský, a tak zrejme v tomto prípade ukrajinská rodina aj 
s určitým špekulatívnym zámerom /prepáčte, je to domnienka 
mnohých občanov, ktorí sa nám ozvali/ využila Slovensko, kde 
na operáciu nemusela finančne prispieť, keďže naše zákony 
nie sú zrejme dostatočne taxatívne a právne ošetrené. Tento 
prípad je o to zaujímavejší, že Ukrajina nie je v EÚ, takže na 
ňu musíme pozerať ako na tzv. tretiu krajinu, a pokiaľ by sme 
mali pristupovať k nadštandardným operáciám aj pri ostatných 
utečencoch z ďalších tretích krajín tak  žičlivo, ako v tomto 
prípade, tak náš malý slovenský štát so svojím rozpočtom by 
určite vykrvácal už dávno. Podľa ďalších zistení našej redakcie, 
ani v krajinách EÚ nie je v zdravotnom systéme zakotvené 
automatické právo poistenca na nadštandardné operácie, ak 
tento prišiel do krajiny EÚ z tretej krajiny a jeho život nebol 
v ohrození, ale ani keď prišiel z jednej krajiny  EÚ do druhej 
krajiny EÚ. V ohrození života nebola ani 16-ročná Ukrajinka, 
pretože s danou diagnózou žije viac rokov, ak nie od narodenia. 
Riešili ste s poistovňou aj tieto skutočnosti?

Redakcia celý prípad 
naďalej sleduje

Celý prípad naďalej redakcia sleduje, 
pretože ide z  nášho pohľadu, ale aj 
pohľadu verejnosti, o  neštandardný 
spôsob prístupu k  pacientovi 
vzhľadom na to, že pacientka nebola 
poistenkyňou VšZP, keďže je cudzou 
štátnou príslušníčkou, ale stala sa 
poistenkyňou VšZP prakticky z večera 

na ráno, po príchode na Slovensko, a  zároveň okamžite mala 
právo využívať služby VšZP, ale aj benefity, ako je nadštandardná 
operácia, hradená kompletne na náklady VšZP, hoci nešlo o život 
zachraňujúcu operáciu, pretože zdravotný stav pacientky je 
dlhodobo riešený /neriešený/ v  jej materskej krajine. Všetky 
stanoviská čitateľom, samozrejme, zverejníme. Prípad je o  to 
zložitejší, že VšZP podľa posledných hlásení je opäť v červených 
číslach, to znamená, že by mala efektívnejšie narábať s finančnými 
prostriedkami a určite by mali byť aj naše zákony na používanie 
finančných prostriedkov ošetrené dôslednejšie a chrániť by mali 
najmä dlhoročných poistencov, ktorí do pokladne poisťovne 
prispievajú svojimi odvodmi, rovnako tiež odvádzajú poctivo 
dane do štátu celý svoj pracovný život a  veľakrát, keď majú 
čerpať oni nejaký benefit alebo pomoc od VšZP, tak narážajú na 
mantinely, kde je táto pomoc ohraničená alebo krátená.  

Mgr. Alena Jaššová, šéfr. Kysucký Žurnál
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20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 
rok prekvapení

Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

3-sklo bez príplatku
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„Práve výmena rôznorodých názorov nás učí hľadať nové možnosti, 
spôsoby práce, ale aj zmenu myslenia, čo v praxi býva veľmi 

užitočné,“ hovorí PaedDr. Emília Becová, prednostka MsÚ v Kysuckom Novom Meste.
• PaedDr. Emília Becová je prednostkou 
MsÚ v  Kysuckom Novom Meste uplynulé 
štyri roky. Ako s odstupom času hodnotí 
rozhodnutie skúsiť túto prácu? 
- Rozhodnutie skúsiť túto prácu dnes po 
uplynutí takmer štyroch rokov hodnotím 
ako možnosť naučiť sa veľa nového a zároveň 
ako možnosť využiť všetky skúsenosti, ktoré 
som získala v  predošlých zamestnaniach. 
Práve tie boli prínosom, pretože mi pomohli 
získať prehľad  v širokom zábere povinností, 
ktoré mesto má.
• Čo bolo najťažšie, keď ste zasadli do 
úradu? Ako Vás prijali podriadení? 
- Náročné bolo zorientovať sa v rozbehnutých 
veciach, ktoré bolo potrebné dokončiť, 
a  zároveň riešiť samotný chod úradu 
a  činnosti, ktoré sa bežne vykonávajú. Ako 
ma prijali podriadení? To je otázka skôr na 
nich. Za seba poviem, že som človek náročný 
na seba a aj na druhých. Vždy je možnosť na 
sebe pracovať, zdokonaľovať sa, robiť prácu 
lepšie, posúvať sa v svojom profesijnom raste.
• Nábeh na nový štýl a systém prác bol 
náročný? 
- V  každej inštitúcii je nastavený nejaký 
systém práce, sú zabehnuté pracovné 
postupy,  s  ktorými je potrebné sa 
oboznámiť, ak človek príde do nového 
pracovného prostredia. Niektoré bolo treba 
korigovať, hľadať najlepšie a najefektívnejšie 
postupy, pretože ide o  tímovú prácu, 
výsledok je možné dosiahnuť len pri 
úzkej spolupráci jednotlivých oddelení. 
Uvediem  príklad – materiály pripravené 
jednotlivými oddeleniami na rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa netlačia, zdieľajú 
sa na úložisku. Poslanci si ich môžu pozrieť 
v  tabletoch, ktoré im mesto zakúpilo. Tak 
sme ušetrili veľa papiera, tonerov a  hlavne 
čas, ktorý si tlačenie rozsiahlych materiálov 
pre 19 poslancov mestského zastupiteľstva 
vyžadovalo.
• Úradníci sú vykonávatelia toho, čo 
poslanci prijmú. A Vy ako šéfka úradu 
držíte v podstate dirigentskú paličku, 
Vy udávate tón na zosúladenie práce 
zákonodarcov a výkonnej zložky mesta, 
aby sa prijaté úlohy zo zastupiteľstva plnili 
v praxi. Určite boli aj konflikty...? 
- Konflikty sú prirodzenou súčasťou života, 
nedá sa im vyhnúť v  súkromnom živote 
a  ani pracovnom. Dôležité je ich vedieť 
konštruktívne riešiť, vhodne reagovať. 
Konflikty by mali byť výzvou, ako zosúladiť 
rôzne názory a  dopracovať sa k  želanému 
(očakávanému) výsledku. Šlo skôr o výmenu 
názorov, napr. na postup pri riešení 
nejakého problému či samotný pohľad na 
daný problém, alebo rozdielne očakávania 
výsledkov. Práve výmena rôznorodých 
názorov nás učí hľadať nové možnosti, 
spôsoby práce, ale aj zmenu myslenia, čo 
v praxi býva veľmi užitočné. 
• Čo Vám táto práca profesijne dala?
- Je to pre mňa veľká skúsenosť, aj keď činnosť 
úradu ako samosprávy som poznala. No 
iný je pohľad z vonku a iný, ak ste súčasťou 
úradu, ktorý tie činnosti vykonáva. Dôležité 
je správne pochopiť požiadavku občana 
alebo inštitúcie, ku ktorým je činnosť úradu 
smerovaná, a  tiež vedieť odkomunikovať 
také požiadavky, kde mesto nemá žiadne 
kompetencie. Častokrát sa na úrad obracajú 

občania s hľadaním pomoci 
pri rôznych životných 
situáciách. Stretla som 
sa napr. s  požiadavkou 
riešiť rozvod manželstva, 
vysporiadavať súkromný 
majetok medzi občanmi,  
riešiť susedské spory a pod. 
Tu môže úradník odporučiť 
občanovi, na koho sa obrátiť, 
resp. pomôcť sprostredkovať 
pomoc s  príslušnou 
inštitúciou. 
• Čo vzala?
- Nemôžem povedať, že by 
mi táto práca niečo vzala, 
aj keď je časovo náročná. 
Za toto štvorročné  obdobie 
obciam a  mestám pribudli 
nové povinnosti, s  ktorými 
sa doteraz nestretli, a musia 
ich riešiť popri všetkých 
povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona 
a  činnosti úradu ako takej. Bolo ich viac, 
ako opatrenia v  súvislosti s  pandémiou, 
zabezpečenie testovania, očkovania, 
dôsledky vojny na Ukrajine (riešenie 
občanov Ukrajiny, negatívny dopad na 
financie miest a obcí v súvislosti s nárastom 
cien energií, pohonných hmôt atď.). S  tým 
všetkým sa muselo mesto popasovať. 
Myslím, že aj napriek obdobiu, ktoré bolo 
náročné nielen pre úrady, inštitúcie, ale aj pre 
každého z nás a ktoré sme doposiaľ nepoznali 
a  spôsobilo veľa obmedzení, mestu sa 
podarilo pokračovať vo svojich plánovaných 
aktivitách. Podarilo sa dokončiť rozbehnuté 
projekty, napr. zariadenie starostlivosti o deti 
do troch rokov veku (jasle) bolo odovzdané 
do prevádzky k 1. januáru 2022. Ďalšie nové 
projekty sú pripravené. Mesto bolo úspešné 
vo viacerých výzvach na získanie finančných 
prostriedkov z  fondov Európskej únie.  
Rovnako tak bolo vypracovaných mnoho 
vnútorných predpisov, ktoré bolo treba 
zosúladiť s  platnými právnymi predpismi. 
Samozrejme, to všetko v  úzkej spolupráci 
kolegov všetkých oddelení, za čo im všetkým 
ďakujem.
• Čo Vás najviac oslovilo, zarmútilo a 
pobavilo ako šéfku úradu?
- Práca každého úradníka si vyžaduje 
sústavné vzdelávanie, sledovanie legislatívy, 
rôznych usmernení zvonku, ako aj 
vnútorných predpisov, ktoré je potrebné 
prispôsobovať  meniacemu sa legislatívnemu 
prostrediu. Vedieť sa zorientovať 
v  problematike, ktorú zamestnanec rieši, 
a  to v  širokých súvislostiach. S  tým musí 
každý úradník počítať. Vždy ma poteší, ak 
zamestnanec pri riešení nejakého problému 
príde s  naštudovanou problematikou 
a  prinesie rôzne alternatívy na jeho 
riešenie. Zarmútili ma situácie, keď občan 
prišiel s  problémom a  očakával, že mesto 
mu pomôže situáciu riešiť, no nie je to 
v kompetencii mesta, prípadne mesto nemá 
legislatívnu možnosť požiadavku občana 
riešiť. A  čo ma pobavilo? Pobavilo ma -  
prišiel občan a  pýtal sa, kde sedí predseda 
národného výboru, lebo s  ním potrebuje 
hovoriť a ponáhľa sa.
• Čo pre Vás znamená vzťah občan – úrad?
- Vo verejnej správe (štátnej správe alebo 

samospráve) pôsobím už dlhé roky. 
Zastávam názor, že všetky úrady majú 
svoje opodstatnenie len vtedy, ak prinášajú 
nejakú službu občanom. Mestské úrady 
sú tie, kde je kontakt úrad – občan veľmi 
blízky, priamy, bezprostredný. Preto aj 
občan činnosť úradníkov vidí priamo, či už 
pri vybavovaní záležitosti na úrade, alebo v 
meste pri nejakom konkrétnom výsledku – 
vybudovaný chodník, ihrisko, parkovisko 
alebo iná investičná akcia, kultúrna akcia 
a  podobne. Samozrejme, je za tým aj veľa 
„papierovania“, ktoré už občan nevidí, 
ale tiež si vyžaduje veľa úsilia úradníkov. 
Ohodnotením činnosti úradníkov je 
spätná väzba občanov, ich spokojnosť. Tá je 
známkou bez ohľadu na to, na akom úrade 
človek pôsobí.
• Stanú sa aj na nervy vypäté situácie? 
Kedy? 
- Samozrejme, sú to situácie, ktoré sú časovo 
náročné, mnohokrát aj nepredvídané, kedy 
ide o  termínované úlohy, ktoré si vyžadujú 
pripraviť veľa podkladov, a  to nielen 
z  činnosti úradu, ale aj rôzne dožiadania 
iných inštitúcií. Sú to chvíle, ktoré veľmi 
zamestnávajú myseľ, je potrebné ujasniť si 
úlohy, zosúladiť všetky postupy, dohodnúť 
podmienky..., a termíny, takpovediac, horia.
• Opíšte taký jeden pracovný deň 
prednostky.
- Práca prednostu je rôznorodá. Prednosta 
zodpovedá za činnosť úradu, aby sa plnili 
kvalitne a  včas všetky úlohy uložené 
mestským zastupiteľstvom alebo vyplývajúce 
z  činnosti úradu. A,  samozrejme, v  prvom 
rade požiadavky občanov a  rôznych 
inštitúcií. Ráno začína oboznámením sa so 
všetkou poštou, ktorá bola mestu doručená 
listami, e-mailami alebo prostredníctvom 
ústredného portálu verejnej správy, tzv. 
ÚPVS. Tá je následne prerozdelená 
príslušným zamestnancom na priame 
vybavenie. V priebehu dňa sú to požiadavky 
zamestnancov pri plnení pracovných úloh, 
podpisovanie dokladov, listov, vybavovanie 
telefonátov, návštev, komunikácia s  inými 
inštitúciami a pod. Môžem povedať, že práca 
prednostu je zaujímavá, každý deň je iný, 
riešia sa iné problémy, úrad navštívia iní 
klienti. 

- r -
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Keď naše mačičky ochorejú, čo robiť?
• Ktoré najčastejšie choroby, 
ochorenia, zdravotné ťažkosti zvyknú 
trápiť našich mačacích miláčikov?
Rovnako ako v ľudskej populácii, aj 
v tej zvieracej sa vyskytuje mnoho 
zdravotných problémov: závisí to, 
samozrejme, od mnohých faktorov – 
genetika, kŕmenie, životný priestor, 
zoohygienické podmienky, zdravotná 
starostlivosť, kvalita krmiva, 
opatera, psychická pohoda zvieraťa... 
Mačičky v domácich chovoch vedia 
poriadne potrápiť infekčné a invázne 
ochorenia, infekcie dýchacích ciest, 
gastrointestinálneho traktu, infekcie 
kože, mnohé parazitózy... Hnačka, 
kašeľ alebo nadmerné svrbenie sú 
najčastejším postrehom od majiteľa. 
Samozrejme, každé ochorenie má svoju 
príčinu, ktorú je dôležité odhaliť.

• A je rozdiel v chorobách vo veku 
mláďat a v dospelom veku a ak máme 
mačku, kocúra v domácom prostredí 
alebo žije „na divoko“ v záhrade?
Tak mačka žijúca na dvore trpí najmä 
infestáciami parazitov a rôznymi 
infekciami, prípadne často je vysoké 

riziko úrazov, v nekontrolovaných 
chovoch majiteľovi veľakrát unikne 
začiatočné zhoršenie zdravia a 
kondície zvieraťa. Zdravotný stav sa 
oveľa rýchlejšie zhorší. Takisto „na 
divoko“ žijúca mačka má nevyrovnané 
kŕmenie, ktoré majiteľ nedokáže 
regulovať. Prípadne stále je veľa voľne 
žijúcich nekastrovaných zvierat, ktoré 
sa nekontrolovateľne množia, a tak 
bývajú ohniskami mnohých vírusových 
infekcií. Mačka v byte môže viac trpieť 
na metabolické ochorenia, obezitu, 
poruchy správania, zmeny z narušenia 
prostredia a stres.

• Ako ich chrániť, liečiť?
K starostlivosti o mačacieho zverenca 
je dobré zhodnotiť, aké podmienky k 
životu mu daný chovateľ vie poskytnúť. 
Prípadne sa vopred informovať, 
čo prináša život s mačkou najmä v 
bytových podmienkach. Prísť na 
preventívnu prehliadku ohľadne 
zhodnotenia zdravia a kondície. A 
rešpektovať potreby mačky najmä 
žijúcej v byte.

MVDr. Jana Tunegová 
- veterinárka 

Kysucké Nové Mesto
0911 137 798

jtunegova@centrum.sk
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Keby mali byť naši lekári platení za citlivý prístup  
ku chorému, asi mnohí by chodili bez výplaty

Nesolidárnosť lekárov sa 
prejavila v plnej nahote, keď v 
dnešnej dobe, kedy prichádza 
veľa obyvateľov o svoju prácu, 
likvidujú sa fabriky, ľudia 
ostávajú na dlažbe, zvýšil sa 
počet osobných bankrotov ľudí, 
firiem, ľudia nemajú žiadne 
finančné rezervy, mnoho 
podnikov funguje iba na 60 %, 
mnohí zamestnanci dostávajú 
iba 60 % mzdy, pričom šeky 
a platby im zostali, niektoré 
fabriky majú nútené dovolenky, 
hrozí, že kvôli energokríze sa 
budú zatvárať vysoké školy a v takejto zložitej situácii lekárska 
obec štrajkuje za zvýšenie platov a vyhráža sa odchodom z 
práce. Nevedno, čo si myslieť o takomto počínaní, ale seriózne 
to určite nie je voči ostatným povolaniam, ktoré sú oveľa 
menej zaplatené, a zároveň aj voči obyvateľstvu tejto krajiny. 
Vážení páni doktori, trestajte politikov, nezodpovedných 
hazardérov a dobrodruhov, ktorí si politiku zamenili s 
vlastným biznisom, ako napríklad pán Naď, ktorý objednáva 
jednu vojenskú techniku za druhou a za miliardy eur v tejto 
ťažkej ekonomickej kríze – a netrestajte bežného obyvateľa 
tým, že sa vyhrážate s odchodom.
Rozhodne by bolo potrebné zákonom ošetriť aj odchody našich 
lekárov hneď po škole do zahraničia. Jedine štát vie zamedziť 
takýmto odchodom svojím štátnym nariadením. Nie je predsa 
mysliteľné, aby sa lukratívne štúdium medicíny, na ktoré 
sa skladajú všetci pracujúci občania svojimi daňami, bolo 
využité na to, že absolvent fakulty medicíny si chce svoju prax 
realizovať v zahraničí hneď po skončení štúdia. Pokiaľ chcel 
pracovať v zahraničí, mal tento zámer už počas štúdia, mohol 
predsa odísť študovať odrazu do zahraničia. Ale, samozrejme, 
že tu zohráva úlohu špekulatívnosť, pretože jeden rok 
medicíny napr. v Anglicku vychádza študenta na 50 000 eur! 
Ak je taký kritický stav s lekármi, aký momentálne máme, štát 
by mal pristúpiť aj k takýmto tvrdším krokom – aby študent 
najprv odrobil na Slovensku, kde získal vzdelanie za relatívne 
málo peňazí, roky, ktoré zodpovedajú dĺžke trvania vysokej 

školy a potom si môže robiť 
kariéru kde chce. Vzdelanie je 
investícia do budúcna a získané 
vysokoškolské vzdelanie v 
odbore medicíny sa nikdy 
nestratí, pokiaľ sa mu lekár bude 
venovať. A je rozdiel študovať 
za poplatky slovenského 
štátu, ktoré sú v porovnaní 
so zahraničím mizivé, ak si 
spočítame napríklad výdavky 
na štúdium medicíny vo Veľkej 
Británii. O USA ani nehovoriac. 
Tam, keď niekto študuje za 

lekára, tak na štúdium sa mu pomaly skladá celá rodina. Už 
by sa aj mladí lekári mali naučiť, že treba byť vďační za takú 
možnosť, ako je študovať lukratívnu fakultu a niečo aj štátu a 
občanom vrátiť. A nielen za všetkým vidieť hneď veľké platy, 
veľkú kariéru. Treba sa trošku držať aj pri zemi. Na lekárskych 
fakultách dosť často študujú práve deti z rodín lekárov, 
právnikov, skrátka lepšie zabezpečených rodín. A práve z 
tých jednoduchších rodín sa deti na takúto fakultu často 
nedostanú. Možno práve tí by boli viac pri zemi a aj ochotnejší 
pre svojich pacientov pracovať, citlivejšie ich vnímať a nevidieť 
len mamon penazí v zahraničí. Žiaľ, v poslednej dobe sa všetko 
meria len na zisk, peniaze, známosti, stále väčší plat, stále 
väčšie pohodlie a odzrkadľuje sa to aj v nárokoch mnohých 
našich lekárov, ktorí si- hovoríme o mladších ročníkoch, vo 
veľkom berú príklad práve zo starších kolegov. Arogancia a 
sebectvo, žiaľ, funguje vo veľkom aj v našich zdravotníckych 
zariadeniach. Najmä starší pacienti sa sťažujú na dosť veľkú 
ľahostajnosť lekárov voči ich pripomienkam, sťažnostiam. A 
veľakrát aj zo strachu o svoje zdravie súhlasia so všetkým, čo 
im lekár povie, prikáže, pričom často lekár neprihliada na 
celkovú spokojnosť pacienta. Možno naozaj by aj mnohí lekári 
mali začať prehodnocovať svoj ľudský prístup k pacientom.  
Ľudskosť totiž v našich ambulanciách a nemocniciach stále 
viac a viac chýba.

Alena JAŠŠOVÁ

Mladý talent z Kysuckého Nového Mesta - šestnásťročný Adam Gibala
Adam navštevuje SPŠ v Žiline, pôsobí v 
hip-hopovej skupine OF THE BEAT, ktorá 
žne na tanečnej scéne obrovské úspechy. V 
tomto roku sa mu podarilo získať so svojím 
spolutanečníkom Maxom Magátom titul 
majstra sveta na medzinárodnej súťaži 
v Poľsku v street dance show, ktorú 
organizovalo IDO internacional dance 
organicion. V ďalších disciplínach bol tak 
isto úspešný: vo svetovom pohári hip-hopu 
sólo juniori zlatá medaila, duo juniori 
strieborná medaila, skupina zlatá medaila. 
Adamova maminka je na syna veľmi hrdá, 
teší sa spolu s ním z jeho úspechov, praje si, 
aby sa Adamovi darilo v škole aj v osobnom 
živote a bol z neho dobrý chlapec. Tak aj 
my sa pripájame a prajeme Adamovi a jeho 
skupine veľa úspechov v tanci, nech naďalej 
takto skvele reprezentuje naše mesto.

Lenka Turčániová
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Šikovná Renátka Ondrušková z Radole gravíruje laserom
Nádherné darčekové predmety sa gravírujú 
a  svoju finálnu podobu získavajú pod 
vedením mladej a kreatívnej ženy z Radole 
Renáty Ondruškovej, jej priateľa Michala zo 
Žiliny a ich kamaráta Andreja zo Stráňav.  
• Gravírovanie laserom, čo to znamená 
a kedy vás napadla myšlienka venovať sa 
tejto práci?
- Gravírovanie laserom je výrobný proces, 
pri ktorom laserový lúč uberá materiál 
z  opracovávaného predmetu a  tým vytvára 
rôzne ryhy a  prehĺbenia podľa našich 
požiadaviek, ktoré vo výsledku vytvoria 
požadovaný efekt: text, obrazy, vzory. Mali 
sme možnosť vyskúšať si prácu na laserovom 
zariadení a nám sa to zapáčilo. Dostali sme 
veľa nápadov, vyskúšali sme vyrobiť veľa 
vecí z rôznych materiálov, čo sme následne 
ukázali našim známym, ktorým sa to tiež 
veľmi páčilo, a začali nás v tom podporovať. 
• Čo všetko dokážete vygravírovať a  ako 
dlho trvá tento proces?
- Pomocou nášho vysokovýkonného lasera 
vieme gravírovať a vyrezávať veľké množstvo 
materiálov od papiera, lepenky, dreva, gumy, 
skla až po kov a veľa ďalších. Dĺžka trvania 
gravírovania jednotlivých materiálov je 
individuálna, záleží od samotného materiálu, 

od veľkosti opracovávanej plochy a  hlavne 
od veľkého množstva nastavení lasera, 
ktorými chceme docieliť nami požadovaný 

finálny efekt. Keby som to mala zhrnúť, celý 
proces môže trvať niekoľko sekúnd, ale aj 
niekoľko desiatok minút až hodín.
• Popíšete nám túto vašu obdivuhodnú 
prácu trochu obšírnejšie?
- Moja záľuba tvoriť nové a kreatívne veci ma 
presvedčila o tom, že je tou správnou voľbou 
sa o  všetko podeliť aj s  ostatnými. Aj preto 
sme sa spolu s  priateľmi rozhodli vytvoriť 
projekt pod názvom „Gravil“ a  posunúť 
túto záľubu a  vášeň ďalej medzi verejnosť 
a firemných klientov. Zaoberáme sa výrobou 
hlavne darčekových, spomienkových, 
reklamných a propagačných predmetov pre 
širokú verejnosť a formy. Vieme gravírovať 
a vyrezávať veľké množstvo materiálov. Tak 
ako spolupracujeme s  rôznymi firmami 
a ponúkame výrobu širokej škály firemných, 
darčekových a reklamných predmetov, 
tak chceme aj verejnosti ponúknuť naše 
služby a  výrobu podľa vlastných predstáv 
a  požiadaviek. Pre firemných klientov 
ponúkame od výroby firemných pečiatok, 
pier, exkluzívnych vizitiek, menoviek, 
popisných štítkov, rôznych firemných 
darčekov až po všetky ostatné prezentačné 
predmety z rôznych materiálov. Pre verejnosť 
ponúkame výrobu podľa vlastných návrhov 
a požiadaviek. V našej ponuke nájdu výrobky 
na rôzne životné a  pamätné udalosti, pre 
domácich miláčikov, obaly na elektroniku, 
drevené obrazy, kľúčenky rôzneho 
materiálu... a personalizujeme všetky ostatné 
predmety rôzneho materiálu a  druhu. Po 
dohode opracovávame aj dodané predmety 
a  materiály od klientov. Každá jedna 
požiadavka zákazníka je pre nás jedinečná 
a veľmi dôležitá, preto kladieme veľký dôraz 
na kvalitu prevedených výrobkov, ktoré nás 
vo výsledku prezentujú. V  týchto dňoch 
ešte finalizujeme a  dokončujeme niektoré 
administratívne a marketingové veci, aby 
sme v  priebehu pár dní mohli projekt 
oficiálne spustiť a šíriť medzi ľudí.
• Na predmety sa dá gravírovať?
- Tak ako som spomínala už viackrát 
predtým, možnosti nášho lasera sú naozaj 

široké a  viac je limitujúca ľudská kreativita 
ako materiály a predmety, s ktorými vieme 
pracovať.
• Pri akých príležitostiach si ľudia u vás 
objednávajú gravírovanie?
- Najčastejšie sme oslovovaní pri rôznych 
významných životných udalostiach. Často 
vyrábame rôzne darčekové predmety na 
narodeniny, meniny, rôzne sviatky a výročia 
a gro našej práce
obsahujú personalizované predmety. Často 
sme súčasťou aj tých najkrajších životných 
dní, akými sú napríklad svadby. Každú 
takúto príležitosť si nesmierne vážime 
a vždy sme radi, že môžeme byť jej súčasťou.
• Ako a kde vznikajú gravírované 
predmety?
- Skôr než začneme gravírovať, musíme 
mať vypracovaný grafický návrh. Vlastný 
grafický návrh nám môže zákazník poslať, 
alebo návrhy zhotovujeme aj my podľa 
predstáv zákazníka. Všetky grafické návrhy, 
ktoré zhotovíme, odosielame klientovi na 
schválenie a až po schválení začíname vyrábať. 
Momentálne sa naša dielňa nachádza v obci 
Radoľa. Uprednostňujeme osobný odber v 
našej dielni alebo po dohode aj v blízkom 
okolí, aby si objednávateľ gravírované 
predmety riadne pozrel a  prevzal. Každá 
jedna objednávka je u nás vyrábaná s láskou 
a  vďakou voči zákazníkovi. Sme vďační za 
každého spokojného zákazníka a  o  to viac 
nás naša práca baví a napĺňa. 

Mgr. Denisa Smreková

Na pohrebe anglickej kráľovnej Slovensko zasa raz zažilo 
trapas, keď našu prezidentku známa zahraničná spravodajská 
agentúra označila za slovinskú  a v oficiálnom popise fotografie 
pri katafalku uviedla za prezidenta Slovenska jej frajera Juraja 
Rizmana. Zmienka o Zuzane Čaputovej tam chýbala úplne. 
Záber následne zverejnili s 
chybnou informáciu aj ďalšie 
svetové agentúry. Kto sa omylu 
dopustil, nevieme... Nevedno, či 
sa smiať, alebo rozčuľovať, ale 
je to určité memento, aby sme 
sa zamysleli, ako je Slovensko 
vlastne vnímané vo svete, 
keď cudzie, významné médiá 
vyhlásia našu prezidentku 
za prezidentku iného štátu a 
jej partnéra si zamenia s jej 
postom. A pritom ona sa ide 
pretrhnúť, aby splnila, čo od nej 
západní politici žiadajú, resp. 
aby vyhovela rôznym želaniam 
politikov za veľkou mlákou, len 

aby Slovensko viac a viac priblížila do sféry vplyvu Západu 
a NATO. Žiadne naše médium na tento škandál ani len 
správičkou neupozornilo /informácia bola iba na internete/, a 
to je veľmi zarážajúce. Opäť aj na tomto vidno, ako sú médiá 
a väčšina žurnalistov na Slovensku riadené a za koho vlastne 

kopú, kto ich platí. Možnože 
je to aj malý výkričník práve 
pre pani prezidentku – začať 
si viac všímať slovenský 
národ, Slovensko ako také a 
menej tajtrlíkovať pre cudzích, 
pretože tí to aj tak nevedia 
doceniť, keď si nedokážu 
zapamätať ani krajinu, z ktorej 
pani Čaputová pochádza. Ona 
celý medzinárodný trapas 
zobrala údajne s humorom. No 
veď čo jej aj ostáva, keďže podľa 
jej verejných postojov je Západ 
oázou priam dokonalosti, 
neomylnosti a objektivity.

- kysucky žurnál - 

Doslova medzinárodný škandál!

Zdroj: Instagram.com/zuzana_caputova
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Ing. Peter Harcek opätovne kandiduje na funkciu starostu obce Lopušné Pažite
Vážení spoluobčania! 

Starostom našej obce som od 2. 1. 2015. Aj 
predtým som sa zaujímal o verejný život v našej 
obci a pracoval som pre záujmy našej obce. 
Od roku 1984 som dobrovoľným hasičom a 
od roku 1990 do roku 2015 som bol veliteľom 
dobrovoľného verejného požiarneho zboru 
(neskôr zmenou názvu obecného hasičského 
zboru a v súčasnosti dobrovoľného hasičského 
zboru obce), ktorého zriaďovateľom bol 
miestny národný výbor a v súčasnosti je 
zriaďovateľom obec. Od roku 1998 ako 
poslanec obecného zastupiteľstva a od roku 
2006 ako zástupca starostu obce som sa 
podieľal aj na správe a údržbe verejného 
osvetlenia, obecného rozhlasu, obecných 
cintorínov a na zabezpečovaní separovaného 
zberu. Počas môjho pôsobenia ako starostu 
obce sa nám spoločne s poslancami obecného 
zastupiteľstva, pracovníčkami a pracovníkom 

obce a niektorými ďalšími obyvateľmi 
našej obce podarilo vyriešiť aspoň niekoľko 
základných problémov v našej obci.
Doriešili sme majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku pod budovou ZŠ a priľahlého 
pozemku v spolupráci s Okresným úradom 
Žilina. S finančnou podporou Lesného 
pozemkového spoločenstva Pažite bolo 
vybudované oplotenie kríža v časti obce Pažite.  
Podľa možností Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny sme priebežne zamestnávali 
a momentálne zamestnávame pracovníkov 
na čistenie verejných priestranstiev. Žiaľ, 
od marca 2020 do leta tohto roku sme 
takúto možnosť nemali. Z vlastných zdrojov 
obce sme obnovili náter strechy kaplnky 
v Lopušnej a opravili zastrešenie budovy 
prevádzky. Do rigolu pri obecnom úrade 
sme za účelom bezpečného výjazdu na 
hlavnú cestu osadili cestné odvodňovacie 
žľaby a zaasfaltovali výtlky na všetkých 
miestnych komunikáciách, na ktorých už 
bol asfaltový povrch poškodený. Za účelom 
vybudovania asfaltového povrchu s únosným 
podkladom na ceste okolo cintorína Lopušná 

sme zabezpečili usporiadanie vlastníctva 
k pozemku pod cestou, vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné 
konanie a zrealizovali stavebné konanie a 
verejné obstarávanie. Od roku 2018 sme 
čakali na vyhlásenie výzvy na budovanie a 
rekonštrukcie miestnych komunikácií, aby 
sme jej vybudovanie nemuseli financovať iba 
z vlastných zdrojov. Pre bezpečnejší výjazd 
na hlavnú cestu sme dočasne vyasfaltovali jej 
napojenie na hlavnú cestu a upravili povrch 
asfaltoštrkodrvou. Pri príprave rozpočtu 
na tento rok sme zaradili jej vybudovanie 
aj z vlastných zdrojov z rezervného fondu, 
ale plánovaná výstavba na pozemku medzi 
Kormanovcami a Svrčkovcami by znamenala 
jej opätovné rozkopanie pri výstavbe prípojok 
vody a plynu k rodinnému domu.
Na zlepšenie separácie odpadov sme od 
zberovej spoločnosti zabezpečili 1100-litrové 
zberné nádoby na všetky separované 
druhy odpadu. Tieto sme rozmiestnili na 
tri stojiská. Spoločne s ďalšími ôsmimi 
obcami okresu sme spracovali podklady k 
projektu „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu na 
území Dolných Kysúc“. Po schválení žiadosti 
Slovenskou agentúrou životného prostredia 
boli z eurofondov s našou 5 % spoluúčasťou 
zakúpené kompostéry, ktoré sme umiestnili 
na verejné priestranstvá a do domácnosti. 
V súčasnosti priebežne dokupujeme ďalšie 
kompostéry z financií od Environmentálneho 
fondu (za vysokú mieru triedenia odpadov) 
a z vlastných zdrojov. Za účelom zvýšenia 
bezpečnosti v našej obci sme podali žiadosť 
o finančné prostriedky z eurofondov a po jej 
schválení sme vybudovali obecný kamerový 
systém. Na základe našej žiadosti podanej 
v roku 2015 boli našej obci ešte v tom istom 
roku poskytnuté do výpožičky pre potreby 
dobrovoľného hasičského zboru obce 
(DHZO) zásahové vozidlo CAS 15 Iveco Daily 
a protipovodňový vozík. V tomto roku boli 
vozidlo aj vozík prevedené do vlastníctva 
našej obce. V súčasnosti čakáme na zmenu v 
evidencii Ministerstva vnútra SR. Na základe 
našej každoročnej žiadosti o zaradenie a 
po následnom zaradení do celoplošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov dostáva 

Chránená lipa pri cintoríne Lopušná

Lopušné Pažite / začiatok púte 
k Sedembolestnej Panne Márii 2022
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Ing. Peter Harcek opätovne kandiduje na funkciu starostu obce Lopušné Pažite
naša obec každoročne finančný príspevok na 
zlepšenie materiálno-technického vybavenia 
a odbornú prípravu členov DHZO vo výške 
3.000 €.
Od roku 1995 organizujeme v obci hasičskú 
súťaž „O putovný pohár starostu obce“, ktorá 
sa teší veľkej obľube nielen miestnych hasičov 
a občanov, ale aj hasičov a návštevníkov 
zo širokého okolia. Počas 28 rokov sme 
zorganizovali 24 ročníkov, keď iba v roku 
2010 diviaky a v rokoch 2020 a 2021 pandémia 
neumožnili súťaž uskutočniť. V tomto roku 
sme súťaž neorganizovali najmä z dôvodu 
zaradenia vozidla aj vozíka mimo výjazd, 
nakoľko pre zmenu v evidencii Ministerstva 
vnútra SR došlo k odobratiu evidenčných 
čísiel. Na moje pozvanie podporili svojou 
účasťou naše súťaže v ročníkoch osláv 
založenia DHZ aj prezidenti Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR (DPO SR) a moji 
osobní priatelia JUDr. Jozef Minárik (1996, 
2001 a 2006) a PhDr. Ladislav Pethö (2016). 
V roku 2021 sme organizovali oslavu 95. 
výročia založenia nášho zboru slávnostnou 
sv. omšou vo Farskom kostole sv. Mikuláša, 
biskupa, v Hornom Vadičove, a slávnostnou 
časťou v sále kultúrneho domu našej obce. 
Túto oslavu poctili svojou účasťou aj ďalší 
moji osobní priatelia, prezident DPO SR Pavol 
Ceľuch, ktorý je aj starostom obce Sveržov, 
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Žiline plk. Ing. Jaroslav 
Kapusniak, PhD., a ďalší vzácni hostia zo 
Slovenska a z Čiech. Každoročne kaplnku a 
zvonicu ozdobujeme májmi a vianočnými 
stromčekmi. Pokiaľ to pandemická situácia 
dovoľovala, organizovali sme aj detské 
karnevaly, fašiangy, oslavy dňa matiek a dňa 
detí, výlet matiek a detí do Bojníc, posedenia 
s dôchodcami a výlety s dôchodcami na 
pútnické miesta, akcie so sv. Mikulášom. 
Pravidelne sme sa podľa pandemickej situácie 
spolupodieľali pri organizovaní hodovej 
nedele vo Farskom kostole sv. Mikuláša, 
biskupa, v Hornom Vadičove, a sv. omše s 
púťou pri príležitosti sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie pri kaplnke v Dolnom Vadičove.
Po pandemickej prestávke pokračujeme 
v organizovaní Stretnutí harmonikárov a 
heligonkárov, ktoré naša obec organizuje 
od roku 2012. Ide o priateľské stretnutie 
priaznivcov harmoník a heligóniek najmä z 
kysuckého regiónu, ale aj z iných regiónov 
Slovenska, bez rozdielu veku a hudobného 
vzdelania. Na konci roka 2015 sme usporiadali 
prvý ročník silvestrovského stolnotenisového 
turnaja pre občanov obce, rodákov z obce 
a ďalších  hráčov, spriaznených s našou 
obcou. Po vyhodnotení turnaja sme spoločne 
so súťažiacimi a ďalšími našimi občanmi 
oslávili Silvestra a príchod Nového roka pri 
Silvestrovskej kapustnici. V tejto peknej 
akcii sme zatiaľ každoročne pokračovali do 
Silvestra 2019. Pevne verím, že v tomto roku 
budeme môcť pokračovať ďalším ročníkom.
Máme spracovanú projektovú dokumentáciu 
na oplotenie cintorína Pažite, na vodovodnú 
prípojku a kanalizačnú prípojku so žumpou 
pre dom smútku. Vzhľadom na výstavbu 
rodinného domu na susednom pozemku a 
vzájomnú zámenu časti pozemkov, ktorá 

nám umožňuje rozšírenie cintorína na časť 
uvedeného susedného pozemku za účelom 
vybudovania urnovej steny – kolumbária, a 
úpravu hranice pozemku od cesty III. triedy 
č. 2054, umožňujúcu vybudovanie chodníka, 
bude potrebné po zapísaní zámennej 
zmluvy a geometrického plánu projektovú 
dokumentáciu upraviť a stavebnú činnosť 
realizovať. Máme tiež rozpracované rozšírenie 
cintorína Pažite na niektoré susedné pozemky 
smerom na Dolný Vadičov. Na cintoríne 
Lopušná sme zabezpečili v spolupráci so 
Štátnou ochranou prírody (CHKO Kysuce) 
odborné ošetrenie chránenej lipy. Zákonnému 
rozšíreniu cintorína (aj na už rozšírenú 
časť) bráni zatiaľ fakt, že podľa katastra 
nehnuteľností sa jedná o lesný pozemok. 
Zatiaľ riešime aspoň dočasné odlesnenie 
časti tohto pozemku nad cintorínom a 
vybudovanie urnovej steny – kolumbária, v 
rámci nového oplotenia s oporným múrom 
nad cintorínom. Veľa z vás vidí problém 
v tom, že sme vybudovali poľnú cestu na 
Gašov a nevyriešili sme miestne komunikácie 
a chodník okolo štátnej cesty. Uvedený 
problém má staršie súvislosti. Vzhľadom na 
veľkú rozdrobenosť vlastníckych vzťahov k 
pozemkom bol v rokoch 1996 – 2001 v obci 
spracovaný Register obnovenej evidencie 
pozemkov (ROEP) v celom katastrálnom 
území obce z určeného operátu pozemkovej 
knihy. Zaktualizovanie údajov o vlastníkoch 
pozemkov bolo podkladom pre spracovanie 
Projektu pozemkových úprav (PPU, 
sceľovanie pôdy, tzv. komasácia). Vykonanie 
pozemkových úprav pozemkov v extraviláne 
obce (bez lesných pozemkov) bolo nariadené 
Obvodným pozemkovým úradom v Čadci v 
roku 2005 a pozemkové úpravy boli ukončené 
v roku 2011. Súčasťou Projektu pozemkových 
úprav bolo majetkovoprávne usporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom v katastri 
obce, s následným vybudovaním spoločných 
zariadení a opatrení (najmä poľných ciest na 
sprístupnenie novovytvorených pozemkov, 
stabilizovanie ich hraníc v teréne a súčasná 
podpora krajinotvorných, ekostabilizačných a 
ochranných funkcií v území). V nadväznosti 
na vykonané pozemkové úpravy sme v roku 
2015 vypracovali projekt a podali žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok (NFP) 
na vybudovanie jednej poľnej cesty. Pred 
podaním žiadosti sme mali spracovanú 
projektovú dokumentáciu aj na výstavbu 
mosta oproti obecnému úradu a poľnej 
cesty od uvedeného mosta na Vrchhuboč, 
aby sme sa mohli z obce do danej lokality 
dostať aj mimo areálu lomu. Priamo pred 
podaním žiadosti som bol upozornený z 
Okresného úradu Žilina, aby sme do žiadosti 
nezaraďovali stavby mimo obvodu PPU a 
práve most je z väčšej časti mimo obvodu PPU. 
Preto bola žiadosť podaná iba na jednu cestu. 
Po schválení žiadosti Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou sme v rokoch 2016 a 
2017 z eurofondov vybudovali poľnú cestu 
v lokalite Gašov. Zo zdrojov obce bola pred 
podaním žiadosti vypracovaná projektová 
dokumentácia na uvedenú poľnú cestu a počas 
výstavby opätovné geometrické zameranie 
terénu pre zmenu pôvodnej projektovej 
dokumentácie, nakoľko počas výstavby bolo 
zistené, že podklady z PPU boli výškovo 
veľmi nepresné. Na výstavbu miestnych 
komunikácií (ciest po zmene zákona) bola 
vyhlásená posledná výzva niekedy v roku 
2015, keď sme pozemok okolo cintorína ešte 
nemali majetkovo vysporiadaný. Odvtedy 
nebolo možné čerpať eurofondy na miestne 
komunikácie (cesty). Od roku 2018 riešime 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov aj 
na ostatné miestne komunikácie (cesty). 
Problém s posunom hraníc pozemkov medzi 
mapovými podkladmi a  súradnicami, 
zameranými GPS zariadeniami v teréne o 
cca 60 cm, nám neumožňuje dopracovať 
geometrické plány a pozemky vysporiadať. 
Uvedený problém a prípadné nové mapovanie 
intravilánu obce rieši na moju požiadavku 
Katastrálny odbor Okresného úradu Kysucké 
Nové Mesto spoločne s Úradom geodézie, 
kartografie a katastra SR. Z uvedeného dôvodu 
nie je momentálne možné riešiť stavebnú 
činnosť na miestnych komunikáciách 
okrem bežnej údržby (teda ani zatrubnenie 
alebo inú úpravu rigolu okolo kaplnky), ani 
usporiadanie vlastníckych vzťahov k hlavnej 
ceste III. triedy č. 2054 a zákonné (legálne) 
budovanie chodníkov popri štátnej ceste a 
zatrubňovanie rigolov okolo nej. Po vyriešení 

Lopušné Pažite / stretnutie 
harmonikárov a heligonkárov 2022

Pokračovanie na str. 14.
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problému s posunom hraníc vysporiadame 
v spolupráci so Žilinským samosprávnym 
krajom vlastnícke vzťahy k pozemkom 
pod cestou III. triedy č. 2054, vypracujeme 
projektovú dokumentáciu na vyššie 
uvedené stavby a budeme hľadať možnosti 
financovania ich realizácie.
Vyriešiť územno-správne usporiadanie k 
pozemkom a obyvateľom v katastri obce 
Radoľa v lokalite „Pod Lysou“ sa nám 
nepodarilo, nakoľko starosta obce Radoľa 
odmietol riešiť tento problém pred a počas 
riešenia PPU (komasácie) v obci Radoľa.
Využitie bývalej cirkevnej školy (neskôr 
škôlky) s Rímskokatolíckou cirkvou za 
účelom dočasného domu smútku pre 
časť obce Lopušná sa nám zatiaľ vyriešiť 
nepodarilo, nakoľko miestny pán farár s 
takýmto využívaním nesúhlasí.
Samozrejme nás trápi aj nevyužívaná 
budova málotriednej základnej školy na 
Pažitiach, dostavanej v roku 1976. Značný 
problém je však v generačnom stave 
budovy. Keďže pochádza zo 70. rokov, pre 
stavebné konanie na zmenu účelu stavby 
a pre trvalú prevádzku musíme najskôr 
objekt zatepliť, vymeniť v ňom okná, ale 
aj rozvody pre kúrenie, vodu či elektrinu. 
Z vlastných zdrojov to však nedokážeme. 
Uvažovali sme nad vybudovaním bytov 
v danom objekte, na čo sme v roku 2016 
dali vyhotoviť aj príslušnú štúdiu. Plány 
však nebolo možné zrealizovať, nakoľko 
podľa v tom období zverejnenej a aktuálne 
platnej povodňovej mapy sú dané pozemky 
v zátopovom pásme a podľa zákona o  
ochrane pred povodňami je zakázané v 
takejto oblasti umiestňovať bytové budovy. 
V areáli školy pripravujeme detské ihrisko, 
kde budú zatiaľ umiestnené základné 
hracie prvky. Žilinský samosprávny kraj 
nám na tento účel schválil dotáciu vo výške 
1.100 €. Ďalšie rozšírenie detského ihriska 
plánujeme po vybudovaní podzemných 
vodozádržných opatrení v tomto areáli. 
Za účelom ochrany obecného majetku 
je aj tento areál monitorovaný obecným 
kamerovým systémom. V súčasnosti po 
zavedení povinnej predškolskej dochádzky 
a v súvislosti s pripravovanými výzvami 
sa nám javí ako vhodné využitie budovy a 
areálu školy napr. na zriadenie materskej 
školy. Taktiež je potrebné riešiť zväčšenie 

hasičskej zbrojnice. Okrem vozidla CAS 15 
Iveco Daily a povodňového vozíka, ktoré 
máme od tohto roku už vo vlastníctve, 
máme aj historické vozidlo Tatra 805 a inú 
historickú techniku, ktorú chceme uchovať 
pre ďalšie generácie. V budove obecného 
úradu nie je možné rozšírenie hasičskej 
garáže bez vizuálneho znehodnotenia 
vonkajšieho vzhľadu budovy, a preto sa 
javí ako vhodné riešenie premiestnenie 
hasičskej zbrojnice práve do areálu školy. 
Aj deti by tak mali lepšie podmienky na 
nácvik hasičského športu bez nutnosti 
presunu hasičskej striekačky zo súčasnej 
hasičskej zbrojnice do areálu školy po 
frekventovanej ceste III. triedy. Pojem 
„pandemická situácia“ nám dnes znie už 
ako výhovorka na všetko, ale, žiaľ, viacero 
aktivít sme naozaj nemohli realizovať tak, 
ako sme si predstavovali, nakoľko sme sa 
venovali práve jej riešeniu a taktiež osobný 
kontakt a riešenie problémov na rôznych 
úradoch boli obmedzené, väčšinou až 
nemožné. 

------------------
Plány do budúcna...

Rád by som v ďalšom volebnom období, 
spoločne s našimi poslancami obecného 
zastupiteľstva, pracovníčkami a 
pracovníkmi obce, ale aj ďalšími obyvateľmi 
obce (ktorí prejavia záujem o veci 

verejné, prácu v prospech našej obce a jej 
obyvateľov), dokončil rozpracované projekty 
a realizoval ďalšie projekty, ako napr. 
zateplenie obecného úradu a kultúrneho 
domu so zmenou vykurovania. Môžeme k 
tomu využiť viac ako 85.000 € rezervného 
fondu na ich spolufinancovanie, ktoré sa 
nám podarilo našetriť počas týchto dvoch 
volebných období. Ja som mal počas oboch 
funkčných období navýšenie platu jeden 
mesiac o 500 €, šesť mesiacov o 10% a 
sedem mesiacov o 15%. Zvyšok funkčného 
obdobia som pracoval za základný plat. 
Napriek tomu som zo svojho základného 
platu uhrádzal mnohé občerstvenia a 
vystúpenia na kultúrno-spoločenských 
akciách, mimoriadne odvozy odpadu a iné 
aktivity. Aj touto cestou chcem požiadať čo 
najviac našich obyvateľov o väčšie zapojenie 
sa do organizovania rôznych činností v 
našej obci. Veľmi mi chýba takáto aktivita 
a iniciatíva našich spoluobčanov. Pevne 
dúfam, že sa nájde viac spoluobčanov, 
ktorí si uvedomia, že „obec“ je komunita 
a byť obyvateľom obce neznamená iba 
práva a povinnosť „platiť miestne dane a 
poplatky“, ale aj ďalšie povinnosti, ktoré sú 
uvedené aj v zákone o obecnom zriadení, 
napr. v § 3 ods. (3): Obyvateľ obce sa 
podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a 
poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti 
s tým je povinný... (kto má záujem, pozrie 
si to v zákone). Touto cestou sa chcem 
srdečne poďakovať všetkým poslancom 
obecného zastupiteľstva, pracovníčkam a 
pracovníkovi obce, dobrovoľným hasičom 
ako zástupcom jediného aktívneho 
záujmového združenia obyvateľov našej 
obce a ďalším nemenovaným obyvateľom 
našej obce, ktorí sa svojou prácou podieľali 
a podieľajú na zveľaďovaní našej spoločnej 
obce. Zároveň sa uchádzam o vašu podporu 
pri voľbe starostu našej obce v najbližších 
komunálnych voľbách a aj ďalej chcem byť 
Vaším starostom 24 hodín denne. Nechcem 
byť žalobcom, sudcom ani katom, ale chcem, 
aby sme sa navzájom správali podľa hesiel: 
„Ži a nechaj žiť“ a „Nerob iným, čo nechceš, 
aby robili Tebe“.

Ďakujem za vašu dôveru,
Ing. Peter HARCEK

Lopušné Pažite / stavanie mája 
pri kaplnke Lopušná

Lopušné Pažite / stavanie mája 
pri zvonici Pažite

Lopušné Pažite / poľná cesta v lokalite Gašov

Objednávateľ: Ing. Peter Harcek, Lopušné Pažitie 93; Zhotoviteľ: Vydavateľstvo  „Helena“ - Alena Jaššová, 927 01 Šaľa; IČO: 34644237

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1414



KANDIDÁT NA
POSLANCA
ŽSK

KANDIDÁT NA
POSLANCA
ŽSK

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
D

uš
an

 M
ič

ia
n,

 K
ys

uc
ké

 N
ov

é 
M

es
to

Zh
ot

ov
ite

ľ: 
Vy

da
va

te
ľst

vo
  „

H
el

en
a“

 - 
A

le
na

 Ja
šš

ov
á, 

92
7 

01
 Š

aľ
a;

 IČ
O

: 3
46

44
23

7 Pracovať pre mesto, 
pre Vás a spolu s Vami.

Nezávislá kandidátka na poslankyňu 
Mestského zastupiteľstva 

Kysucké Nové Mesto

Mgr. Denisa SMREKOVÁ

4

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
D

en
isa

 S
m

re
ko

vá
, K

ys
uc

ké
 N

ov
é 

M
es

to
Zh

ot
ov

ite
ľ: 

Vy
da

va
te

ľst
vo

  „
H

el
en

a“
 - 

A
le

na
 Ja

šš
ov

á, 
92

7 
01

 Š
aľ

a;
 IČ

O
: 3

46
44

23
7

Čo chcem urobiť, ak budem zvolená 
opäť za starostku obce?

1. Vyregulovať rieku – to je moja najväčšia priorita!
2. Stacionár v KKD alebo v bývalom zdravotnom 

stredisku a vybudovať priestory v zdravotnom stredisku 
pre jednu triedu materskej školy.

3. Na športovom štadióne, keď je už celý zrekonštruovaný, 
miestnosť pre mládež podľa podnetu obyvateľov.  
Ďakujem za radu, je to dobrý nápad!

4. Dokončiť vodovod a zrealizovať pripravené projekty na 
úpravovne vody. 

5. Rozšíriť vodovod, vybudovať nový vodovod aj na 
Vyšnom konci súbežne s reguláciou potoka.

Vážení občania, želám Vám šťastnú ruku pri voľbe nielen starostu,
 ale aj poslancov, ktorí budú kopať a robiť všetko pre obec a nie za svoj záujem. 

Komunálne voľby, 29. október 2022 Objednávateľ: Ing. Zuzana Jancová, Nesluša, č. d. 185
Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s. r. o., IČO 50410512.

Ďakujem za Vašu dôveru! Ing. Zuzana Jancová
opätovná kandidátka na starostku obce Nesluša

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1515



Alena Dudeková kandiduje opätovne 
na funkciu starostky obce Povina

Štyri roky práce v obci Povina mi 
ubehli ako voda. Človek si dokáže 
uvedomiť ten čas iba vtedy, keď 
sa obzrie za výsledkami, ktoré 
počas svojho volebného obdobia 
urobil.  O tom, ako sa nám obec 
podarilo zveľadiť a čo všetko sme 
vybudovali, opravili, som písala 
už v minulom čísle Kysuckého 
žurnálu. Dnes je čas, aby sme sa 
pozreli smerom dopredu, na to, 
čo nás čaká.  Povina je miesto, 
kde nielen žijem, športujem, 
ale aj robím prácu, ktorá ma 
nesmierne baví a napĺňa. Bola a 
som obklopená skvelými ľuďmi, 
ktorým rovnako ako mne záleží 
na svojej dedine, na živote v 
nej. Nielenže prikladajú ruky k 
dielu, ale častokrát darujú aj z 
vlastných peňazí či materiálu na 
zveľadenie obce a za to im veľmi 
pekne ďakujem. 

V obci Povina mám záujem obhájiť 
post starostky obce a kandidujem pod číslom 2.

Môj volebný program vychádza z potrieb obce, ktoré 
cítim, po ktorých je dopyt od samotných občanov. Sú to 
väčšie a finančne náročnejšie projekty, ale pri stabilizácii 
finančnej situácie štátu a spustení všetkých projektov, 
ktoré boli v tomto volebnom období zastavené z dôvodu 
koronavírusu a vojny na Ukrajine, to bude možné 
zrealizovať.
• odkanalizovanie školských budov a bytoviek
• rozšírenie mostu v časti Uhliská
• rekonštrukcia miestnych komunikácií do Mazáka, 

Tatarovce a pod.
• získanie pozemkov telovýchovnej jednoty na list 

vlastníctva obce Povina
• vybudovanie spomaľovacieho prahu na ulici Malá

• nový náter zábradlia pozdĺž potoka a na mostoch
Okrem nových projektov však musíme dokončiť aj tie 
rozbehnuté:
• vybudovanie prečerpávacích staníc – územné konanie 

je hotové, pracuje sa na stavebnom povolení
• realizácia získaných dotácií z Európskych fondov 

na rozšírenie kapacity materskej školy a zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

• dokončenie a realizácia projektu chodníkov okolo 
hlavnej cesty I/11

• legalizácia vodovodu
Je veľmi dôležité, aby sme sa orientovali na životné 
potreby občanov a nevyhadzovali peniaze tam, kde to 
ľudia nepocítia. 

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



V župných voľbách za okres  
Kysucké Nové Mesto kandidujem pod číslom 3.
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Nespravodlivosť, nečinnosť a neustále výhovorky ma pred 8 rokmi presvedčili o tom, že musím vstúpiť do 
politiky. Nadobudnuté skúsenosti, obrovské odhodlanie i vaša dôvera ma opäť posunula vpred a dnes sa 
uchádzam o váš hlas aj v župných voľbách za okres Kysucké Nové Mesto. 
Prácu poslanca by mali robiť ľudia, ktorí majú úprimný záujem meniť spoločnosť okolo seba k lepšiemu, ľudia, 
ktorým záleží na problémoch občanov a prinášajú riešenia, a nie ľudia, pre ktorých je post poslanca ŽSK len 
zdrojom príjmov. 

Čím sa odlišujem od ostatných? 
• V prvom rade zodpovednosťou, ktorú nesiem ako starostka. Ja si nemôžem dovoliť podávať návrhy, ktoré sú 

odtrhnuté od reality, vymýšľať projekty, ktoré nie sú realizovateľné z dôvodu finančného krytia.
• V oblasti samosprávy som nadobudla odbornosť, veľké skúsenosti a prax.
• Vyštudovala som ekonomiku a manažment, MBA je zamerané na verejnú a štátnu správu. Jednou vetou, 

neustále si prehlbujem vedomosti efektívneho fungovania samospráv, krajov a Slovenska. 
• Nebojím sa práce v teréne.
• Nezhadzujem problémy zo stola, ale hľadám riešenia.

Mám úprimný záujem hájiť záujmy okresu Kysucké Nové Mesto, chcem byť nápomocná pri zlepšovaní 
každodenného života občanov v meste i vo všetkých obciach v mikroregióne.
Záleží mi na tom, aby sme mali zabezpečenú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, ale aj dokázali presadiť 
opatrenia v rámci dopravy a zlepšenie turizmu a cestovného ruchu.  

Ďakujem za vašu dôveru, PhDr. Alena Dudeková, MBA

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



Ing. MARIÁN MIHALDA

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA KYSUKÉHO NOVÉHO MESTA

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1818



Môj volebný program 2022 - 2026V o l  e  b  n  ý     p  r  o g  r  a m   2  0  2  2   - 2  0  2  6

Hospodárenie mesta 
• Pokračovať aj v novom volebnom období v transparentnom verejnom obstarávaní stavebných 

prác, tovarov a služieb s cieľom zrealizovať z rozpočtu mesta čo najviac investičných 
a neinvestičných projektov.

• Naďalej čerpať financie z prostriedkov Európskej únie z nového Programového obdobia 2021 
– 2027 a z Plánu obnovy a odolnosti SR, Envirofondu, Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovensko – Česko / Poľsko a z ďalších menších dotačných schém.

Sociálna a zdravotná starostlivosť 
• Podporovať sociálne slabších občanov, či už po stránke materiálnej, alebo finančnej.
• Postupne rekonštruovať a rozširovať existujúce priestory pre zdravotnú starostlivosť.
• Zabezpečovať sociálne služby dostupnou opatrovateľskou službou, obedy pre seniorov 

s cieľom zvýšiť kvalitu života seniorov.

Šport, kultúra, školstvo, spoločenské organizácie 
• Udržiavať a zveľaďovať  detské ihriská a ďalšie ihrisko v meste prebudovať na centrálne ako 

pri Bille.
• Udržiavať funkčné multifunkčné ihriská a rozširovať možnosti športovania v meste.
• Pokračovať v rekonštrukcii Domu kultúry, Kina, Športovej haly a budovy Tribúny a aj tým 

prispieť k zvýšeniu úrovne kultúrnych a športových podujatí.
• Podporovať a ďalej rozširovať ponuku vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít a podujatí 

pre deti a mládež, ako aj pre všetkých občanov nášho mesta.
• Prinášať aktivity rôznych organizácií priamo na námestie (súťaže, prezentácie... ).
• Rozvíjať spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami 

v meste, ako aj podporovať vznik nových spoločenských združení.

Životné prostredie 
• Pokračovať v triedení odpadu a udržať si vysoké percento separovaného zberu v našom meste. 
• Budovať ďalšie polopodzemné kontajnery, rekonštruovať stojiská na zber komunálneho 

odpadu.
• Pokračovať v rekonštrukcii parku a revitalizovať existujúcu zeleň v meste.
• Vybudovať nabíjacie stanice pre e-bike a elektromobily.
• Znižovať náklady na energiu vo verejných budov s využitím miestnych a obnoviteľných zdrojov 

energie a ich obnovou s využitím  financií z Plánu obnovy a odolnosti SR.  

Najväčšie rozpracované rozvojové projekty mesta 
• Výstavba rekreačného komplexu Kúpalisko – amfiteáter – športové ihriská
• Výstavba cyklotrasy
• Prestavba rozostavanej budovy na Kamencoch (druhá budova gymnázia) na nájomné byty
• Zavedenie parkovacej politiky v meste ako jeden z nástrojov pre stabilizáciu a nárast počtu 

obyvateľov
• Výstavba Centra sociálnych služieb a Denného stacionára
• Výstavba novej športovej haly

Okrem bodov volebného programu sa chcem ďalej aktívne podieľať na riešení Vašich podnetov ako 
zlepšiť život v našom meste. I naďalej ma môžete priamo kontaktovať telefonicky, cez sms, e-mail, 
messenger, alebo Marián Mihalda.

Voľte č. 2        Marián Mihalda
Objednávateľ: Marián Mihalda, M. Nešporu 1186, 024 04  Kysucké Nové Mesto; Zhotoviteľ: Vydavateľstvo  „Helena“ - Alena Jaššová, 927 01 Šaľa; IČO: 34644237

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1919
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Mgr. Andrea Starinská, kandidátka na predsedníčku 
Žilinského samosprávneho kraja

• Na začiatku musela byť otázka, prečo chcem 
kandidovať do Žilinskej župy.
Moje rozhodnutie kandidovať na post 
predsedníčky ŽSK prišlo po ,,tlaku:)“ ľudí z Kysúc. 
Náš región je celé roky doslova ,,na chvoste“ 
záujmu zo strany župy, politici sa tu ukážu 
len pred voľbami, ale potom sa zabudne. Vždy 
som hovorila, že pokiaľ silné politické stoličky 
neobsadí niekto z Kysúc, nebude vôľa politických 
elít rozvíjať Kysuce tak, ako si to zaslúžime. 

• Ste matka, manželka, advokátka, ako Vás 
podporila rodina?
Som matkou troch úžasných synov, nastávajúca 
manželka, právnička-mediátorka. Ale zároveň 
som aj sestra, dcéra, krstná mama, švagriná 
či kamarátka... jednoducho šťastný človek 
s obrovskou podporou nielen rodiny, ale aj 
priateľov, známych a neznámych, ktorých 
spoznávam počas kampane. A najviac vďačná 
som za silnú podporu od môjho nastávajúceho 
manžela.

• Je všeobecne nesmierne ťažká celoeurópska 
aj štátna situácia. Ste pripravená zvládať ju 
v prípade zvolenia?
ÁNO, situácia sa zhoršuje, myslím, že teraz 
čelíme najhoršiemu, valí sa na nás tretia kríza (po 
covide a ,,vojne“). A práve preto je dôležité teraz 
zvoliť do vedenia župy silnú osobu, ktorá nebude 
hrať špinavú ,,hru elít“. Situácia v našej krajine, 
ako aj v celej Európe nemusela byť tak vážna, 
keby sa politickí lídri riadili zdravým rozumom 
a silno národne, ako napr. Maďarsko, Bulharsko, 
Taliansko atď.

• Aké sú Vaše volebné priority? 
Moje volebné priority (vízie) sú dve hlavné: 
potravinová a energetická sebestačnosť 
nášho kraja. Zabezpečím z verejných financií 
alternatívne zdroje výroby elektriny, tepla a plynu 
pre školy, zdravotnícke zariadenia, DSS a ďalšie 
zariadenia pôsobiace v správe VÚC a časom 
aj celý kraj tak, aby sme energeticky neboli ako 
župa závislí na štáte. Zavediem naspäť tzv. JRD, 
ako to bolo v minulosti, ale v modernom šate. 
Nedovolím zavrieť žiadnu z nemocníc v našom kraji, naopak, postavím 
nové zdravotnícke zariadenia, tzv. hospice. Cez dotácie podporím 
každý rozumný nápad bežných ľudí v kraji, ak to bude v prospech 
detí, chorých a starých ľudí, ale aj mladej generácie, ktorej hlas nebýva 
často vypočutý. V každom regióne zriadim po nástupe do funkcie 
tzv. sociálno-ekonomické podniky, kde zamestnám ľudí z daného 
regiónu a budú vykonávať prácu prospešnú priamo v realite Kysúc, 
Oravy, Liptova, Turca a Horného Považia. Tiež finančne, ako aj priamo 
zamestnaním ľudí začnem efektívne pomáhať občianskym združeniam 
a dobrovoľníkom pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva, ako sú 
naše hrady, zámky, skanzeny či iné subjekty, spadajúce pod kultúru 
jednotlivých regiónov.

• Aké máte predbežné ohlasy verejnosti na Vašu kandidatúru? 
Dennodenne dostávam množstvo správ, telefonátov a spätnej väzby 
od ľudí, ktorí ma osobne poznajú a spoznali. Neraz sa mi stalo, že som 
hľadela do očí plných sĺz od úprimného dojatia, že ,,budúca županka“ 
hovorí im z duše a má odhodlanie reálne spravovať kraj tak, aby sme 
tu žili v sebestačnosti a bez strachu.

• Ako vnímate občana, rodinu? Ste za tradície alebo skôr inklinujete 
k liberálnym slobodám?
Rodina je najdôležitejšia a tradície našich predkov sú mojou obrovskou 
motiváciou. Nedovolím, aby úradníci za stolom v Bruseli rozhodovali 
o tom, čo s našou rodnou zemou a jej bohatstvom my urobíme, ako 
si ju budeme spravovať. Čo sa tu vyrobí, to tu aj zostane. Dalo by sa 
veľa rozprávať konkrétne, ale zhrniem to jednoducho: „Žilinský kraj 
bude po mojom nástupe do funkcie predsedníčky ŽSK prvý z ôsmich, 
ktorý sa postaví na vlastné nohy! Politik sa zodpovedá voličovi tak, 
že zrealizuje jeho vôľu žiť v prosperite.“ Myslím, že problém našej 
spoločnosti je, že naprávame veci, až keď sú už narušené, miesto toho, 
aby sme preventívne so zdravým rozumom viedli veci tak, aby dobre 
bolo :-).

• Slovo na záver občanom a voličom.
Mojim voličom ponúkam svoje vízie, ktoré zrealizujem a povediem 
náš kraj k potravinovej a energetickej sebestačnosti. Nech už sa v tejto 
ťažkej dobe zomkneme, spojíme sily a začneme tu reálne spolu žiť bez 
strachu sa postaviť sami za seba a svoj zdravý rozum.

- zhotoviteľ -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 2121



Iveta Komzalová
Kandidátka na poslankyňu do VUC Žilinského kraja 
okres Kysucké Nové Mesto
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www.vrty-studne.sk
Martin Dupkala

0911 115 844 
martindupkala6@gmail.com

- vŕtanie studní na kľúč
- rôzne vrtné práce
- dlhoročné skúsenosti
- spokojnosť zákazníkov  
   z celého Slovenska

GÉLOVÉ 
NECHTY, 

JAPONSKÁ 
MANIKÚRA, 

POLYAKRYGÉL, 
NECHTOVÝ 

DIZAJN, KURZY

0904 329 962

0910 430 430
web: www.stavrealslovakia.sk, email: stefankuba@stavrealslovakia.sk

UBYTOVANIE  
v Kysuckom Novom Meste

0908 940 250

Kadernícky salón

Kysucké Nové Mesto
0907 572 921

„pekný účes je ozdobou ženy...“

Monika


