
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

Pozývame Vás na

Radoľský jarmok
5. júl 2017
Program:
7.00 – 13.00  XV. Ročník výstupu na Vreteň na sviatok 

svätých Cyrila a Metoda
  Nástupné miesto: športový areál 

ŠK Radoľa V Riekach
  (pre každého zapísaného účastníka výstu-

pu je pripravené malé občerstvenie)
10.00 – 17.00  Jarmok ľudových remesiel na nádvorí Kaš-

tieľa
10.00 – 17.00  Prehliadka stálych expozícií v Kaštieli a výs-

tava „Poézia dreva“
11.00 – 15.00  Vystúpenie divadelno-šermiarskej skupiny 

Broň z Ružomberka
 Ukážky šermiarskeho bojového umenia
 Lukostreľba
 Dobový tanec
 Stredoveký tábor s dobovou kuchyňou

13.30  BELLA TORRES – historický dobový šerm v podaní 
študentov z Martina

14.30  Divadlo na hojdačke – bábkové predstavenie 
„Posledný dinosaurus“

15.30 Vystúpenie hudobnej skupiny Kortina
17.00 BELLA TORRES – točenie s ohňom

Detské atrakcie, maľovanie na tvár, občerstvenie

Na kultúrny program na nádvorí Kaštieľa je vstup voľný 

www.radola.sk www.kysuckemuzeum.sk 

2/2017

www.kortina.sk



Milí spoluobčania,

teraz keď čítate nového Spravodajcu už malo byť v obci na-
inštalované nové dopravné značenie. Žiaľ, začíname ho osádzať 
až v týchto dňoch. Chcem sa Vám za meškanie ospravedlniť. Mrzí 
ma, že sa to už pridlho naťahuje, ale zdržala nás aj petícia, ktorej 
cieľom bolo prehodnotiť niektoré úseky. Petíciu podpísalo približ-
ne 150 obyvateľov Radole a Kysuckého Nového Mesta. Som pre-
svedčený, že bolo správne jej nasledovné prerokovanie v Obecnom 
zastupiteľstve. Ukázalo sa však, že už je naozaj najvyšší čas na re-
organizáciu dopravy. Medzitým pribudli ďalšie dopravné nehody 
na  Jaššovej ceste, ale demokracia si žiada svoje, a  prerokovanie 
tejto petície znamenalo dočasné pozastavenie prípravných prác. 
Dúfam, že už do inštalácie nového dopravného značenia nepribud-
ne žiadna dopravná nehoda a najmä, aby sa nestalo nič vážne.

Ukázalo sa, že mlčiaca väčšina je naozaj väčšinou a viacero 
občanov v tomto období na poslancov OZ, ale aj na mňa apelovalo, 
aby sme už naozaj vyriešili plánované jednosmerné úseky (Jaššova 
cesta, Stará cesta). Bude to síce znamenať trochu benzínu navyše, 
ale radšej kúsok cesty naviac ako dopravná nehoda. Dodatočne 
sme sa dozvedeli o  ďalších dopravných nehodách a  situáciách, 
kedy ste boli od nej naozaj len o vlások. Ak by sme o nich vedeli 
skôr, tak by sme určite konali prv. Chápem však, že nikto sa nebu-
de nadšene chváliť tým, že sa stal účastníkom dopravnej nehody 
a ešte k tomu v rodnej dedine.

Považujem za dôležité upozorniť najmä vodičov motorových 
vozidiel, že jednosmerné cesty neznamenajú pokyn na začiatok 
rallye pretekov. Stará cesta a Jaššova cesta budú naďalej prejazdné 
v oboch smeroch pre cyklistov o čom bude informovať aj dopravné 
značenie. 

Cyklistov upozorňujem, že naďalej sú povinní aj vo vyzna-
čených úsekoch jazdiť po pravej strane vozovky a  za sebou. To 
najdôležitejšie však je vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť. Chápem, 
že každý deň opakovane počúvame a  čítame v  médiách o  tom, 
že máme rôzne práva, že máme nároky na všetko možné. Pritom 
však akosi prehliadame to, že naše práva by sa mali končiť tam, 
kde začínajú práva toho druhého. Dokonca veľmi často si niektorí 
jednotlivci mýlia svoje osobné záujmy so svojimi právami. V rámci 
dopravy v zastavanom území obce som presvedčený, že na prvom 
mieste sú chodci, na druhom cyklisti, na treťom verejná doprava 
a až potom nasledujú ostatní účastníci cestnej premávky. Takto to 
platí vo vyspelých krajinách. Všetci majú svoje práva, ale musia pla-
tiť aj pravidlá, ktoré ochránia slabších. 

Samozrejme dá sa to aj inak, vidíme to v dokumentárnych aj 
hraných filmoch, ktoré sa odohrávajú v rôznom exotickom prostre-
dí. Tam je vinníkom nehody ten, čo má rozbitú prednú časť auta, 

a právo na prednosť na ceste má ten, čo má masívnejšie vozidlo, 
prípadne výkonnejšiu zbraň. Dúfam, že tam patriť nechceme

Prejdem k odpadovému hospodárstvu. Celá obec si zaslúži 
pochvalu za prístup k separácii odpadu. Tých dvadsať rokov od za-
čatia separovania odpadu v  Radoli je naozaj poznať. Spoločne 
vieme vyseparovať vysoké percento odpadu. Poďme to však ešte 
zlepšiť. Ide najmä o  plasty. Často ich vkladáme do kontajnerov 
nepostláčané. Vyvážame potom vzduch. Za vývoz separovaného 
odpadu dnes už na celom Slovensku platia firmy, ktoré vedia za-
bezpečiť využitie odpadu. Keď však v kontajneri miesto využiteľ-
ného odpadu máme akurát tak „skazený vzduch“, tak sú vývozy 
nerentabilné a nevieme zabezpečiť to, aby boli častejšie. Viem, že 
je to troška úsilia navyše, ale som presvedčený, že to je len otázka 
zvyku, že na PET fľašu treba šliapnuť, vytlačiť z nej vzduch a prí-
padne ju uzavrieť pôvodným vrchnákom. Veď tá zvýšená námaha 
pri zošliapnutí nám zabezpečí, že nemusíme chodiť ku kontajneru 
tak často. Aj tégliky z jogurtov, či iných produktov môžeme ukladať 
do seba a nenachodíme sa toľko. Je veľmi vhodné ich umyť aspoň 
z hrubej nečistoty. Ak to urobíme, nebudú kontajnery najmä v lete 
tak intenzívne zapáchať. A je tu ešte jeden dôvod. Všetok separova-
ný odpad ide ešte ďalej na triediacu linku. Tam sa ručne dotrieďuje. 
Buďme ohľaduplní voči ľuďom, čo robia túto potrebnú prácu. 

Ak stále neviete, čo máte robiť s kuchynskými odpadovými 
olejmi, tak pripomínam, aby ste ich nevylievali do kanalizácie. 
Na Obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť skrutkovací lievik s uzá-
verom na PET fľaše a zároveň dostanete informáciu, čo robiť s na-
plneným PET fľašami.

V našich časoch sa veľmi intenzívne hovorí o úspechu, o tom 
ako ho dosiahnuť a aké je to dôležité. V týchto dňoch sa začínajú 
prázdniny, čas školského voľna a dovoleniek. Pre úspech nesmierne 
dôležité obdobie. Bez oddychu začíname po určitom čase akosi za-
kopávať, ruky sú pomalšie, myšlienky sa nám doslova zrážajú a aj 
kvôli maličkosti sa nesmierne natrápime. Poznáme to asi všetci. 
Nie nadarmo naši predkovia hovorili, že od roboty aj kone kapú… 

Želám Vám, aby ste si rezervovali čas na oddych a našli ste 
ten spôsob oddychu, ktorý Vám doplní sily, nabije energiou, zlepší 
náladu a odbúra stres. Nezabúdajme, že každý z nás žije svoj vlast-
ný život a nikto druhý ho za nás nemôže prežiť. 

Ing. Anton Tkáčik 
starosta obce



Deň Matiek
Na Deň Matiek v nedeľu štrnásteho mája bola sála v bu-
dove Obecného úradu zaplnená do posledného mies-
tečka. V  slávnostnom programe sa v  hlavných úlohách 
predstavili žiačky a žiaci ZŠ s MŠ v Radoli. Najväčší potlesk 

zožali tradične naši škôlkari. Na záver programu vystúpila 
s  coververziami veľkých slovenských hitov skupina All-
Stars Band.

1. výročie posviacky 
kostola
Slávnostnou svätou omšou v sobotu dvadsiateho druhé-
ho apríla sme si pripomenuli prvé výročie posviacky kos-
tola Sv. Cyrila a Metoda v Radoli.



Naša škola bude mať prázdniny
Je koniec školského roka 2016/2017 a  môžem ho 
zhodnotiť ako vcelku úspešný. 

Naša Základná škola s materskou školou má na konci 
roka 164 žiakov, z toho 84 mladších v ročníkoch 1. – 4., 
okrem školákov máme 47 škôlkárov.
33 žiakov malo na konci roka na vysvedčeniach samé 
výborné okrem prvákov), nie je ani jeden neprospie-
vajúci, a  tak na konci augusta nie sú žiadne opravné 
skúšky. Za správanie máme jedno pokarhanie riadi-
teľom školy a jednu zníženú známku zo správania na 
stupeň 3.
Monitor pre piatakov dopadol vynikajúco nad celoslo-
venským priemerom ( matematika o 10 % nad priemer, 
a  slovenský jazyk o  6 % nad priemer), u  deviatakov to 
bolo slabšie ( matematika o 0,6 % pod priemer, a sloven-
čina o 1,7 % pod priemer), tu sa prejavuje menšia snaha 
učiť sa u najstarších žiakov. Všetci naši deviataci však boli 
prijatí na rôzne stredné školy podľa vlastného výberu!

Ako na záver každého školského roka boli v  škole 
na  základe prospechu, zapájania sa do školských ak-
tivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri repre-
zentácii triedy a školy mimoriadne ocenení títo žiaci: 
I.A  –  Tomáš Svrček, Dorota Palaťková, 

Gréta Kubíková, Nella Višňáková, 
Lucia Svrčková, Lucia Kopásková, 
Kristína Kapliková, Artúr Hudec, 
Andrea Žúborová, Lukáš Hošták

II.A –  Elissa Sládeková, Natália Mrvečková, 
Laura Mináriková, Magdaléna Jarošová, 
Stanislav Kohút, Monika Macúšová, 
Marek Dubač, Lukáš Zajvald, Noemi Žabková, 
Simona Janíková, Viktória Andelová, 
Roman Muzika

III.A  –  Vanesa Darmová, Alžbeta Jarošová, 
Tomáš Kubík, Liliana Palaťková, 
Damián Súkeník, Alexandra Kubíková

IV.A –  Ivana Kocúrová, Adam Kubík, 
Soňa Vendrinská, Terézia Nová, 
Alexandra Adámková, Nina Berešíková, 
Marek Belanec, Filip Višňák

V.A  –  Nina Šusteková, Lucia Holtanová, 
Daniela Mrvečková, Jakub Geleta

VI.A  –  Timea Boráková, Alexandra Kmošková, 
Sofia Tkáčiková, Tamara Kubalová, 
Slávka Zahradníková

VII.A  –  Emma Berešíková, Branislav Madigár, 
Nikola Sýkorová, Michal Rudinec 

VIII.A  –  Rebeka Kultanová, Patrik Šustek, 
Monika Haľamová, Petra Kolibačová, 
Rebeca Rebrošová

IX.A  –  Miriam Madigárová, Patrícia Javoríková, 
Lenka Mozolová

Miriam Madigárová bola ocenená ako „Žiak (žiačka) 
školského roka 2016/2017“ 
(vyberáme spomedzi žiakov – deviatakov, za aktivity po-
čas 9 rokov).

Aj tento rok pre deti boli popoludní k  dispozícii dve 
oddelenia Školského klubu detí, rôzne záujmové krúž-
ky. Zapájali sme sa do rôznych projektov, súťaží.
Okrem školských povinností vypĺňali čas deťom rôzne 
aktivity triednické, športové, kultúrne.
Žiaci vyšších ročníkov na jeseň absolvovali týždňové 
blokové vyučovanie v anglickom jazyku s americkým 
lektorom.
V  predvianočnom období sme spoločne škôlkári, 
školáci a  dôchodcovia obce Radoľa zorganizovali 
v sále obecného úradu veľkú výstavu vianočných vý-
robkov pre verejnosť, o  ktorú bol veľký záujem. Deti 
si výrobky chystali na tvorivých dielňach v  školskom 
klube a na hodinách výtvarnej výchovy, dôchodcovia 
vo  svojom voľnom čase. Návštevníci prišli aj z  iných 
obcí a z mesta.
V  decembri už tradične deviataci pripravili program 
Pod jedličkou, vo februári sme mali fašiangový karne-
val. 

Spoločne škôlkári i školáci pripravili programy ku Dňu 
matiek, Vítaniu nových občanov i pre našich seniorov.
V dňoch 6. a 7. apríla sa do našej školy zapísalo 25 bu-
dúcich prvákov, čo nás aj tento rok potešilo, sú medzi 
nimi deti nielen z obce Radoľa (Lopušné Pažite a Ky-
sucké Nové Mesto). Traja žiaci majú odklad, takže nas-
túpiť by malo 22 prvákov.

V máji sme tiež zorganizovali už tretí raz Deň ľudových 
remesiel Kysúc. Hosťami a zároveň pomocníkmi, ktorí 
prezentovali remeslá boli aj študenti a  pedagógovia 



stredných škôl (kováči, tesári, obuvníci, murári, ma-
liari…). Návštevnosť hostí stúpa, prišli k  nám pozrieť 
i žiaci z Kysuckého Nového Mesta. 
Ako každý rok mohli rodičia i starí rodičia využiť mož-
nosť pracovať so svojimi deťmi v  školskom klube pri 
rôznych aktivitách a žiaci so svojimi učiteľkami praco-
vali na rôznych projektoch z viacerých predmetov. 
V priebehu roka sme navštívili divadelné predstavenia, 
výchovný koncert, mali sme dopravnú výchovu i súťaž, 
športové turnaje medzi ročníkmi, súťaž v cezpoľnom 
behu pre celú školu, výstup na Vreteň, školské olym-
pijské hry, cyklistickú súťaž… Naši družinári sa zúčast-
nili okresnej „ športovej olympiády školských klubov“. 
V  priebehu roka sme si aktivitami na vyučovaní a  na 
triednických hodinách pripomínali významné dni ve-

nované zdraviu, zdravému životnému štýlu i prevencii 
proti obezite: Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy, 
Deň vody, Deň mlieka. 
Na jeseň ročníky 1. – 4. mali plavecký výcvik, zime žia-
ci 5. – 9. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik, v máji 2. 
a 3. ročník školu v prírode.
Naši žiaci  –  družstvo siedmakov v  zložení Branislav 
Madigár, Nikola Sýkorová, Ema Berešíková a Michal Ru-
dinec – víťazi okresného kola v Čadci, postúpili do ce-
loslovenského kola súťaže mladých záchranárov CO 
v Gabčíkove, kde nás úspešne reprezentovali (v Čadci 
ďalšie dve naše družstvá v okresnom kole CO skončili 
na 2. a 3. mieste). 
Aj počas tohto školského roka sme poskytli v  pries-
toroch našej školy žiakom v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste možnosť 
vyučovania spevu, hry na klavír, keyboard, gitaru a tiež 
dve oddelenia tanečného odboru. I v budúcom škol-
skom roku výučba Základnej umeleckej školy u  nás 
bude pokračovať.

Na škole bol pre žiakov podľa potreby špeciálny peda-
góg, a tiež sme mali asistentku učiteľa ( na hodinách sa 
venovala práci so žiakmi v spolupráci s učiteľom).
Čo ma mrzí, školská knižnica bola k dispozícii aj verej-
nosti, je stále verejnosťou málo využívaná. 
V  materskej škole boli takisto veľmi bohaté aktivi-
ty. Počas celého roka pani učiteľky pripravili pre deti 
množstvo zaujímavých podujatí: šarkaniádu na jeseň, 
adventné pečenie pred Vianocami, fašiangy, karneval, 
pochovávanie Moreny, starostlivosť o  vtáčiky v  zime, 
hasiči prišli predviesť deťom techniku. Zažili indiánsky 
deň na Deň detí, a tiež rozlúčka s predškolákmi, olym-
pijský športový deň, …
Z  hygienických a  estetických dôvodov sme zateplili, 
vystierkovali a  vymaľovali vstupnú chodbu, vylepši-
li v nej osvetlenie. Okrem toho si v areáli škôlky pani 
učiteľky o čosi viac skrášlili prostredie. Veľké investície 
v nej nerobíme, čakáme s veľkou nádejou na financo-
vanie výstavby novej materskej školy s  väčšou kapa-
citou.
Počas leta pokračuje materská škola prvé tri júlové týž-
dne v prevádzke v obidvoch triedach.



V priebehu školského roka nás postretli rôzne kontro-
ly. Mali sme na jeseň školskú štátnu inšpekciu zamera-
nú na prijímanie detí do MŠ – bolo skonštatované, že 
všetko bolo v súlade so zákonom. Mali sme na jar kon-
trolu z  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v školskej jedálni zameranú na pôvod potravín – do-
padla dobre – bez výhrad. Mali sme kontrolu zo Sociál-
nej poisťovne – takisto v poriadku.

Ďakujem za výbornú spoluprácu starostovi a zamest-
nancom obce, a tiež poslancom obecného zastupiteľ-
stva, ako aj členom Rady školy a  Rady rodičov našej 
školy.
Vynikajúca bola spolupráca s členmi Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Radoli, a to tradične už roky. 
Ďakujem tiež sponzorom školy (teda aj škôlky), vďa-
ka ktorým sme mohli deťom dopriať niečo naviac 
(Ing.  Branislav Benka, Ing.Peter Kubík, Jaroslav Kuba, 
Ján Šustek, Ivan Mrvečka, Zuzana Nová, firma Nestlé 
Slovensko, s. r. o., Stanislav Kohút, Peter Podhorský, 
Milan Macúš, Michaela Kultanová s  manželom Štefa-
nom, Miroslav Andel, a mnohí ďalší pomocníci, či dar-
covia 2 % z daní ). 

Veľmi srdečne chcem poďakovať všetkým paniam uči-
teľkám, vychovávateľkám, kuchárkam, upratovačkám, 
ekonómke a pánovi školníkovi za to, že sa starali o žia-
kov a  príjemné prostredie, aby sa v  škole dobre cítili 
a učili. Všetkým zamestnancom prajem oddych počas 
dovolenky od pracovných povinností, aby v septembri 
mali opäť dosť síl na pohodový začiatok nového škol-
ského roka. 

Žiakom cez prázdniny odporúčam učiť sa o trochu me-
nej ako cez školský rok. Užite si prázdniny!

OZNAMY: 
4. 9. 2017 slávnostný začiatok školského roka 
o 08.00 hod. pred ZŠ
V septembri bude prebiehať dodatočný nábor detí 
do rôznych odborov ZUŠ 

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ



Deň remesiel
V  stredu sedemnásteho mája ZŠ s  MŠ v  Radoli už 
po tretíkrát zorganizovala vo svojich priestoroch Deň 
ľudových remesiel Kysúc.
Hosťami a zároveň pomocníkmi, ktorí prezentovali re-
meslá boli aj študenti a  pedagógovia stredných škôl 

z  regiónu (kováči, tesári, obuvníci, murári, maliari, la-
boranti). Návštevnosť postupne rastie, tento rok sa 
prvý raz prišli k nám pozrieť i školáci z Kysuckého No-
vého Mesta. 



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

RADÍME SENIOROM Navždy nás opustili
Ján Sukeník (89 rokov)

Anton Halvoň (81 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Barbora Tunegová

Najmenšiu spoluobčianku v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov
Vážení seniori, 
prinášame vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, 
ktorí si vás vytypovali ako svoje obete a následne vás telefonicky kontaktujú ako vaši 
príbuzní alebo vás oslovujú priamo na ulici a  pod vopred pripravenými zámienkami 
s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od vás 
peniaze alebo vás okradnúť o vaše celoživotné úspory priamo vo vašom obydlí. 
Oslovujú vás neznáme osoby na verejnosti, vo vašich príbytkoch alebo po telefóne ako 
vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze? 
„Dôveruj, ale preveruj!“ 
Seniori, nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov. 
Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote. 
Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty. 
1.  pri oslovení telefónom, že volá váš vnuk, príbuzný alebo známy 
Najskôr si overte, či naozaj volá váš príbuzný alebo známy, ktorý vás v telefóne žiada 
o požičanie peňazí na kúpu auta, darčeka alebo na iné účely. Zavolajte mu. Nedávajte 
peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za vami posiela váš príbuzný 
alebo známy. 
2.  pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že potrebujú ukázať cestu do 

nemocnice 
Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s  nimi do  vozidla. Nedávajte im fi-
nančnú hotovosť. Nesúhlaste s  možnosťou výberu peňazí zo svojho osobného účtu. 
Nechoďte s nimi do svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na ope-
ráciu príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne. 
3.  pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo vašich príbytkoch 
Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra. Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú kúpu 
tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte sa so svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred 
cudzími osobami.
4.  pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární, vodární, daňo-

vých úradov, či iných inštitúcií 
Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností , ktorí vám prišli bez ohláse-
nia vykonať odpis spotreby vody, elektriny alebo plynu. Neverte osobám, ktoré tvrdia, 
že vám prišli vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za služby. Preplatky 
a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti. 
5.  pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci s nákupmi, či poskytnutia 

finančnej alebo inej pomoci 
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc s nákupmi, vyplatenie výhry, 
alebo poskytnutie finančnej pomoci neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte každú po-
nuku, ktorá vám je ponúkaná priamo vo vašich príbytkoch. Skôr ako sa pre niektorú 
službu, či ponuku rozhodnete, poraďte sa so svojimi príbuznými Skôr ako niekomu 
zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej 
senior linke 0800 172 500. 
V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 158.
Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osob-
ných účtov. 

Vypracoval: 
odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR 

v spolupráci s odborom ekonomickej kriminality 
úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Manželstvo uzatvorili
Miloš Čičman a Lenka Andelová

Marián Kováčik  
a Mgr. Zdenka Macúšová

Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!




