VIETE, ŽE V KYSUCKOM ŽURNÁLE MÔŽETE
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Starosta zo Snežnice, Ján
Pokrivka, hovorí, že má v obci
pracovitých občanov. str. 6

Kysučanka Svetlana Janišová
si zahrala v muzikáloch
Hello, Dolly!, Rebelové,
Pomáda, ale aj Drakula! str. 15

ovalo
k
o
r
e
n
i
d
V Ru
e miest ce str. 3
i
n
e
ž
u
r
d
Z
lné Kysu
o
D
í
c
b
o
a

Kysucký žurnál od mája 2008 aj na internete!
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Spomínam si na svojich učiteľov z Kysuckého Nového Mesta...
Učitelia, to sú tí naši “dozorcovia”, ktorí
nás sprevádzajú od šiesteho roku života prakticky do zrelej adolescencie – 24 rokov,
keď končíme vysokú školu. Ale sú tu aj učiteľky v materskej škole, ktoré sa s nami hrávali,
keď rodičia boli v práci. Učitelia, to sú tí ľudia,
ktorí častokrát suplujú prítomnosť a výchovu
rodičov, pretože čoraz viac rodičov na svoje
deti doslova kašle.
Ak len trošku pedagógovi na dieťati, či
mladom človeku záleží, snaží sa mu – popri vzdelávaní a učive, vštepovať aj zásady
slušnosti, zodpovednosti k životu, okoliu
a sebe samému. Snaží sa ho učiť, ako
rozpoznať dobro od zla, nespravodlivosť
od spravodlivosti, lásku od zloby, intrigy od
dobrosrdečnosti. Učí ho vôľovým a veľakrát
charakterovým vlastnostiam. Vštepuje mu
zmysel pre poriadok, disciplínu. Učí ho, ako
žiť a pracovať tak, aby sa nemusel báť pozrieť iným do očí, ale hlavne – aby on sám
mal pred sebou samým – čisté a spokojné
svedomie. A týmto princípom učí dobrý pedagóg svojich žiakov. Zvlášť, ak toto všetko
absentuje u rodiča, ktorý by mal byť vo výchove prvoradý a nápomocný aj pedagógovi.
Žiaľ, opak je dnes pravdou, keď si nezodpovedný rodič nielenže nespytuje vlastné
svedomie, ale ešte napáda a uráža učiteľa,
ak ten niečo kritické podotkne na jeho dieťa.
Nuž – najlepšia obrana – útok? Určite v takýchto prípadoch nie. Nedôslednosť výchovy
a zlý osobný príklad – zvlášť v dnešnej dobe
– môže napáchať práve na mladej generácii
škody obrovských rozmerov s dlhotrvajúcimi
následkami. Ja osobne som v živote mala
šťastie na dobrých a kvalitných učiteľov,
ktorí boli aj dobrými ľuďmi a srdce mali na
správnom mieste. Boli prísni, ale spravodliví
a okrem učiva, nám veľa rozprávali aj o živote. Učili nás, ako sa zachovať v tej - ktorej
situácii, ako nestratiť “svoju tvár”, a aj keď

je to veľakrát zložité – hovoriť pravdu a byť
čestní voči sebe, aj druhým.
Každý rok, v marci, si spomíname na prácu učiteľov, a preto si aj ja prostredníctvom
týchto riadkov – chcem spomenúť na tých
“mojich” učiteľov. Tých, ktorí mi veľa dali,
veľa ukázali a veľa ma naučili. A ako sa hovorí, správne ma “nakopli”, aby som si vedela
nájsť v živote svoje miesto a zaradiť sa do
neho. Naučili ma uvedomiť si, čo od života
očakávať, ale aj – čo musím ja životu obetovať. A rada by som tým “mojim “ učiteľom,
pri príležitosti ich sviatku – poďakovala.
Samozrejme, že nemôžem vymenovať
všetkých, lebo až po absolvovanie univerzity v Bratislave, ich bolo veľmi veľa. Preto sa na mňa prosím, nehnevajte, ak som
práve na Vás pozabudla. Nie, nezabudla
- ste v mojom srdci a ďakujem Vám všetkým za to, že som sa od Vás a aj vďaka
Vašej prísnosti, tak veľa naučila. Všetko mi
to teraz prišlo a prichádza vhod. Vďaka patrí
aj mojej mame - Eve Klimkovej, ktorá ma
učila v prvom a druhom ročníku ZŠ, neskôr
pani Škorvagovej, či Ševecovej a ďalšej
triednej učiteľke, pani Čerňanskej. Vtedy
som navštevovala ZŠ na Nábrežnej ulici
v Kysuckom Novom Meste. V pamäti mi utkvela aj pani Vojtášová zo ZŠ Suľkov, ktorá
ma výborne pripravila zo slovenčiny a nemčiny. Ale aj pani Suhayová – učila nás chémiu.
A hoci to nebol môj obľúbený predmet, prinútila nás ho učiť sa. A vôbec to neboli násilné
metódy. Aj matematikárku, pani Škereňovú,
si zachovám vždy ako dámu, ktorá ma ako
šiestacku naučila matematike aspoň sčasti
porozumieť. Tiež triedna učiteľka, pani Buková, energická zemepisárka, vedela hodiny
vždy spestriť a obohatiť aj vtipnými poznámkami. Veľa mi dala aj dejepisárka zo ZŠ, pani
Tóthová, ale aj slovenčinárka na ZŠ Nábrežnej – p. uč. Mestická.

Na kysuckom gymnáziu som
mala triednu profesorku, pani Bráciníkovú. Elegantnú dámu s ryšavými vlasmi, skrátka kráska, ktorá
sa akosi vôbec nehodila k tomu,
čo učila - matematika, deskriptívna
geometria. Ale bolo to tak. Nemala
som tento predmet rada, a aj keď
sa pani Bráciníková snažila, vždy
som sa na jej hodiny triasla. Ale ako
človek bola výborná a veľmi ma s
ňou bavili najmä hodiny estetickej
výchovy. A ešte niečo: krásne sa
vedela obliekať a farebne zladiť.
To ma tiež ako študentku vždy veľmi zaujalo a čakala som, čo nové
a elegantné bude mať na druhý
deň v škole oblečené. Musím sa
priznať, že mala veľmi dobrý vkus
a veľa ma neskôr v živote inšpirovala. Pán Falťan – vynikajúci dejepisár a slovenčinár, ma perfektne
pripravil na vysokoškolské štúdium.
Ale aj pán Tarábek. Strašne som
ho mala rada, bol to milý starý pán,
učil ma geológiu, ktorú som tiež neveľmi
obľubovala. Bol to však fajn chlap, ktorý poznal dobrú srandu, veselé vtipy a hoci nás
pozahanboval, keď sme niečo nevedeli, na
druhej strane nás vždy – ako svoje študentky
– ochránil. Aj fyzikár Grančič nebol na zahodenie, dalo sa s ním vždy voľajako dohodnúť
a telocvikár Súľovský – po ktorom poškuľovali študentky – nás nechal riadne “fučať” na
ihrisku. Rozhodne to nebolo na škodu!
Pani Chovancovú – nemčinárku, som
mala tiež veľmi rada. Bola to taká naša
mama a mala pochopenie pre naše výhovorky, keď sme sa niekedy “nestihli“ pripraviť na
vyučovanie. Určite však v duchu cítila a vedela, že to na ňu hráme. Profesor Suchánek
– riaditeľ gymnázia, nás “trápil” chémiou, ale

bol vždy, ako aj pán Tarábek, gentlemanom
voči nám, študentkám, a jeho hodiny boli pre
nás aj akousi školou života, lebo nám veľa
rozprával o svojich zážitkoch z mladosti, učil
nás porozumieť vzťahom, na ktoré postupne
natrafíme, ale aj – ako sa vyvarovať sklamaniam.
Ešte dlho by som mohla spomínať,
pretože dobrých učiteľov v Kysuckom
Novom Meste som ja osobne poznala
veľa. Aj takto im chcem za ich prácu a pozitívny vplyv na mňa – poďakovať! Aj za
tých ostatných. Kiež by dobrých učiteľov
v Kysuckom Novom Meste a blízkom okolí len pribúdalo!
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka
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Lukáš Guzma, rudinský starosta, bol výborným hostiteľom

28. februára 2008 sa v Rudine stretli
na spoločnom rokovaní Združenia miest
a obcí – Dolné Kysuce – primátor Kysuckého Nového Mesta – Ing. Ján Hartel
a starostovia trinástich spádových
obcí Dolných Kysúc: Margita Šplháková (Povina) – predsedníčka, Lukáš
Guzma (Rudina), Ing. Ladislav Behúň
(Dolný Vadičov), Vladimír Káčerík
(Horný Vadičov), Anton Mrmus (Lopušné Pažite), Alžbeta Suriaková (Lodno),
Ing. Štefan Mrenka (Kysucký Lieskovec), Ing. Marián Chovaňák (Nesluša),
Bc. Miroslava Kekelyová (Ochodnica),
Božena Peťková (Radoľa), Oľga Štefanková (Rudinka), Ing. Roman Špirec
(Rudinská), Ján Pokrivka (Snežnica).
Hostiteľ – starosta Rudiny – Lukáš
Guzma – sa o rokujúcich naozaj vzorne
postaral. V príjemnom prostredí zrekonštruovanej bývalej jedálne – si mohli
prítomní pochutiť na čerstvom ovocí a syrových korbáčikoch, orieškoch, voňavej
káve, nealko nápojoch, ale aj dobrom
vínku, či alko nápoji, (ak mali chuť a mali
šoféra – pozn. red.). Okrem toho ich čakal
v školskej jedálni chutný obed.
Skrátka – hostiteľ sa nedal zahanbiť
a patrí mu aj prostredníctvom nášho
časopisu – vďaka, lebo dnes už takéto

príjemné veci vymierajú, ale “stará dobrá škola”, staré dobré zvyky z minulosti,
predsa len človeka potešia.
Na rokovaní sa zúčastnil riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí Žilina – Ing.
Jozef Machyna, aby poinformoval o stave zamestnanosti v žilinskom kraji. Prítomní sa ho mohli v tejto súvislosti opýtať
na všetky oblasti, ktoré ich ako starostov
vo svojich obciach trápia. Mnohí sa negatívne, ale otvorene vyjadrili na adresu
rozbujnenej administratívy a úradníckej
byrokracie, ktorá ich zbytočne zamestnáva, hoci by sa mohli venovať iným prospešnejším činnostiam. Napríklad starosta Rudiny sa zamyslel nad názvom
– samospráva, či je ešte vhodné toto slovo vôbec používať, keďže obec si takmer
na všetko musí pýtať zvolenie, či súhlas
vyšších orgánov. Ale, keď treba riešiť nepríjemnosti, opravy – údržby v rámci obcí
– vtedy – už – “obec, poraď si sama!” Tak,
o čom potom samospráva obcí vlastne je
a ako funguje v praxi?
Inak, naozaj – veľmi správna pripomienka na adresu našich zákonodarcov.
Starostu zo Snežnice napríklad zaujímala otázka, ako získať – a či je to možné,
dotáciu na vytvorenie 10-ich pracovných
miest v obci. Celkovo bolo konštatované,

Výstava hmyzu v ZŠ Nábrežná

ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste usporiadala vo februári
celotýždňovú výstavu hmyzu. Exponáty boli žiakom sprístupnené
nielen počas hodín prírodopisu, ale aj cez prestávky. Takýmto
zaujímavým spôsobom sa žiakom obohatili vedomosti a poznatky
z prírodopisu. Okrem žiakov ZŠ Nábrežná si túto zaujímavú výstavu mohli vychutnať aj predškoláci, aj žiaci zo ZŠ Suľkov z Horného
Vadičova.
Ďakujeme pani učiteľke Galgaňákovej, riaditeľovi Jozefovi Petrášovi a všetkým tým, ktorí sa postarali o že, že sa takáto pekná
výstava uskutočnila.
– ﬁcková –
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že obce využívajú vo svojich obciach nezamestnaných na verejnoprospešné práce, vlastné stavbárske a dokončovanie
práce, či upratovanie práce.
Padali aj podnety, aby sa zmenil
zákon o poskytovaní dávok v hmotnej
núdzi.
Celkovo začína byť dopyt po stavebných pracovníkoch, chýbajú murári, tesári, pokrývači, stavební robotníci. Ján Pokrivka – starosta Snežnice poznamenal:
“Konečne si zamestnávatelia začínajú
vážiť robotníka.”
Dodávame však, že nie je robotník
ako robotník. Kým jeden odvedie naozaj
perfektnú prácu, iný ju odﬂákne tak, že

nestíhate s inou firmou opravovať. Takže
do popredia sa dostáva už konečne priorita – dobre vykonanej a kvalitnej práce
a dúfajme, že za ňu adekvátna finančná
odplata. Tento trend je jednoducho nezvrátiteľný a budeme ho aj na Slovensku
musieť začať reálne rešpektovať.
V diskusii vystúpil aj riaditeľ obvodného oddelenia PZ z Kysuckého Nového Mesta – mjr.Ing. Anton Škybraha
a šéf dopravného inšpektorátu v Čadci
– Mgr. Miloš Paholek, ale aj zástupca
ZMOS-u Ing. Martin Kováč.
– Žurnál –
foto: Lukáš Guzma

Stavebná činnost’

VILIAM FICEK
ČSA 1300, 02404 Kysucké Nové Mesto,

tel.: 0908262786

ponúka svoje služby a garantuje kvalitu vykonávaných prác
zákazníkom: dodržiavanie predpísaných technologických
postupov, dodržiavanie dohodnutých záväzkov a časových termínov, zodpovedný prístup k práci, slušnost’ a zmysel pre poriadok.

Vyskúšajte a presvedčte sa sami!
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Projekt Kysucké Nové Mesto – regionálne posilnenie rovnosti príležitostí
Firma HRD-Systém je fyzická osoba
so sídlom v Krásne nad Kysucou a s prevádzkou v Kysuckom Novom Meste. Firma
vznikla v roku 1994 a v priebehu svojej histórie sa prevažne venuje problematike poradenstva, vzdelávania a rozvoja ľudských
zdrojov. Už od svojho vzniku sa aktívne zapájala do realizácie projektov v tejto oblasti
a realizovala aj viacero projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie.
V tomto článku prinášame informácie
o cieľoch a dosiahnutých výsledkoch projektu „Kysucké Nové Mesto – regionálne
posilnenie príležitostí“ (číslo projektu:
2005/2.2/01/129, kód ITMS: 11220200206).
Uvedený projekt realizovala firma HRDSystém v spolupráci s partnerom projektu
spoločnosťou INA Kysuce a.s Kysucké
Nové Mesto v období od júna 2006 do
novembra 2007. Projekt bol realizovaný
na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Projekt bol finančne podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu SR na základe
výsledkov pozitívneho hodnotenia projektov výberovou komisiou v rámci výzvy MPSVaR SR SOP ĽZ 2005/2.2/01, opatrenie č.
2.2 – odstránenie prekážok rovnosti mužov
a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života. Na financovaní projektu sa spolupodieľala firma
HRD-Systém v rámci platných pravidiel vo
výške 5 % oprávnených nákladov.
Hlavným zámerom projektu bola realizácia vzájomne na seba nadväzujúceho
súboru aktivít zameraných na zlepšenie
prístupu žien ku vzdelávaniu a nezamestnaných žien aj k uplatneniu na trhu
práce a odstraňovanie jestvujúcich bariér
v prístupe ku vzdelávaniu a uplatneniu na
trhu práce. Súčasťou hlavného zámeru je
prispieť k implementácii ideí rovnosti príležitostí mužov a žien na regionálnom trhu
práce. Hlavný zámer bol rozpracovaný do
10 cieľov projektu.
Popis jednotlivých cieľov projektu a realizovaných aktivít na ich splnenie:
Cieľ č. 1
Vykonať regionálny prieskum (okres Kysucké Nové Mesto) týkajúci sa otázok rovností príležitostí a identifikáciu jestvujúcich
bariér v prístupe k zamestnaniu, podnikaniu
a vzdelávaniu pre trh práce. Propagovať
medzi regionálnymi zamestnávateľmi zavádzanie pro-rodinne orientovanej politiky
a podporovanie rovnosti príležitostí najmä
žien. Tento cieľ bol realizovaný celkom
4 aktivitami. Na základe navrhnutej metodiky bol vykonaný regionálny prieskum, ktorého sa celkom zúčastnilo 342 respondentov.
Z nich bolo 160 UoZ žien, 71 UoZ osôb so
zdravotným postihnutím, 61 zamestnaných
žien a 50 zástupcov zamestnávateľov a regionálnych autorít. Z vykonaného prieskumu bola spracovaná záverečná správa.
V priebehu projektu sa uskutočnili dva
semináre pre zamestnávateľov s celkovým
počtom 36 účastníkov.
Ciele č. 2 a 3
Vykonať pilotný podnikový prieskum
stavu rovnosti príležitostí (podnik INA Kysuce a.s. Kysucké Nové Mesto ako partner
projektu) zameraný na prípadné vnútropodnikové a externé (regionálne) bariéry
v tejto oblasti. Následne vypracovať plán
na podporu rovnosti príležitostí v uvedenom podniku, vrátane školenia vybraných
členov manažmentu a relevantných krokov

potrebných pre prípravu a realizáciu auditu
„Rodina a práca“. Tento cieľ bol splnený. Na
základe navrhnutej metodiky bol vykonaný
podnikový prieskum v podniku INA Kysuce a.s., ktorého sa celkom zúčastnilo 258
respondentov. Z nich bolo 103 zamestnaných žien, 126 zamestnaných mužov a 29
manažérov na rôznych úrovniach riadenia.
Z vykonaného prieskumu bola spracovaná
záverečná správa. V rámci projektu bol
spracovaný pilotný plán posilnenia rovnosti
príležitostí v podniku INA Kysuce a.s. Bolo
vykonané školenie pre 21 vybraných manažérov podniku s problematikou rovnosti
príležitostí. Bol spracovaný plán prípravy na
audit „Rodina a práca“, ktorého výsledkom
bola prihláška podniku INA Kysuce a.s. do
súťaže vyhlásenej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny za rok 2006.
Cieľ č. 4
Cieľ bol zameraný na podporu uplatnenia žien v manažérskych pozíciách. Predpokladal navrhnúť, pilotne overiť účinnosť
a efektívnosť komplexného programu (poradenstvo, vzdelávanie, rozvoj kompetencií, zosúlaďovanie pracovných a rodinných
povinností) pre cca 30 zamestnaných žien
na zlepšovanie ich manažérskych schopností (iniciatíva female managers).

práce, efektívne vyhľadávanie zamestnania, rozvoj komunikačných zručností potrebných pre uchádzanie sa o zamestnanie,
získanie alebo rozvoj zručností pre prácu
s PC) a rozvoj pozitívnych postojov k celoživotnému vzdelávaniu. Cieľ bol zabezpečený realizáciou dvoch aktivít. Na základe
spracovanej metodiky sa postupne v troch
vlnách (spolu 6 skupín) zaradilo do aktivity
96 žien uchádzačiek o zamestnanie. Aktivity v rámci cieľa možno pokladať za úspešné, pretože ku dňu ukončenia projektu bolo
iba 40 z celkového počtu 96 účastníčok evidovaných na ÚPSVaR, 56 účastníčok bolo
vyradených z evidencie ÚPSVaR pritom
celkom 48 sa umiestnilo na trhu práce.
Cieľ č. 7
Pre skupinu cca 30 žien – dlhodobo
evidovaných UoZ – žien po materskej dovolenke, vrátane osamelých matiek navrhnúť a realizovať program poradenských
a vzdelávacích aktivít smerujúcich k rozvoju zamestnateľnosti ich zručností a pripravenosti pre zamestnanie, prípadne pre
prácu na doma (zameranie v oblasti rozvoja
zručností v oblasti práce s PC a vybraných
zručností v oblasti ručnej výroby drobných
darčekových predmetov). Tento cieľ bol napĺňaný dvomi aktivitami. Na základe spra-

Cieľ bol zabezpečený tromi aktivitami.
Výber účastníčok, príprava programu vrátane metodiky a samotná realizácia programu. Programu sa celkom v troch vlnách (tri
skupiny) zúčastnilo 30 žien.
Cieľ č. 5
Navrhnúť a pilotne overiť funkčnosť
a využiteľnosť pro rodinného zariadenia
pre krátkodobý pobyt detí žien UoZ ako aj
zamestnaných žien. Počas trvania projektu
využívať ako podporný nástroj na odstraňovanie bariér účastníčok projektu v prístupe
k jednotlivým aktivitám projektu. Cieľ bol
naplnený realizáciou troch aktivít. Na začiatku projektu bol spracovaný návrh na
vytvorenie zariadenia a metodika pre prevádzku pro rodinného zariadenia. V priebehu realizácie projektu bola priebežne
zabezpečovaná prevádzka pro rodinného
zariadenia tak, aby slúžilo pre umiestnenie
detí žien účastníčok aktivít. Obvyklý počet
umiestnených detí sa denne pohyboval
v rozpätí cca 2 až 3 detí, s občasnými vyššími počtami (napríklad v čase prázdnin).
V závere projektu bol spracovaný návrh na
zabezpečenie udržateľnosti pro rodinného
zariadenia aj po ukončení projektu.
Cieľ č. 6
V záujme predchádzania dlhodobej nezamestnanosti a uľahčenia prístupu k celoživotnému vzdelávaniu - pre skupinu minimálne 90 žien UoZ pripraviť a realizovať
motivačný a poradensko vzdelávací program zameraný na rozvoj ich všeobecných
zložiek zamestnateľnosti (orientácia na trhu

covanej metodiky sa postupne v dvoch vlnách (dve skupiny) realizoval program pre
dlhodobo nezamestnané ženy. Program
spočíval z dvoch častí. V prvej časti sa realizoval modifikovaný program všeobecných
zručností vrátane PC zručností a v druhej
časti sa realizoval kurz na získanie praktických zručností (drôtikárstvo, prútikarstvo,
výšivky, aranžovanie kvetov). Zaradených
bolo celkom 36 žien, z nich 9 bolo v čase
ukončenia projektu umiestnených na trhu
práce.
Cieľ č. 8
Pre skupinu cca 20 žien - uchádzačiek
o zamestnania prípadne záujemkýň o zamestnanie s predchádzajúcou praxou alebo
vzdelaním pre oblasť strojárstva, realizovať
program oživenia a rozvoja potrebných vedomostí, zručností a pracovných návykov
kombináciou vzdelávania a výkonu praxe
u partnera projektu, prípadne vybraného
zamestnávateľa (špecifická príprava pre
prácu v strojárskom priemysle, celkom
v rozsahu 120 hodín vzdelávanie a 160
hodín praxe).
Tento cieľ bol naplnený realizáciou
troch aktivít. Bola spracovaná rámcová
metodika pre vzdelávaciu časť aj praktickú
časť prípravy. Potom nasledovala v dvoch
vlnách (celkom dve skupiny)teoretická
príprava vzdelávanie žien pre strojárstvo,
ktorej sa zúčastnilo celkom 24 žien. Na ňu
nadväzovala praktická stáž u vybraných zamestnávateľov, ktorej sa zúčastnilo celkom
17 žien. Aktivity možno hodnotiť ako veľmi

úspešné. Z prvej skupiny z 12 účastníčok
bolo v čase ukončenia projektu zamestnaných 10. Z druhej skupiny, napriek tomu, že
aktivita končila až v júli 2007 už v novembri
2007 bolo z 12 účastníčok 7 zamestnaných.
Celkom teda z 24 účastníčok bolo ku koncu
projektu 17 zamestnaných.
Cieľ č. 9
Pre špecificky vybranú skupinu minimálne 20 uchádzačov o zamestnanie - ženy
(prípadne mužov) s rodinnými povinnosťami realizovať integrovanú prípravu na
získanie kompetenčných zručností v oblasti
malého podnikania a možností rodinného
podnikania so zohľadnením regionálnych
potrieb. Integrovaná príprava obsahuje poradenstvo, relevantné vzdelávanie, pomoc
pri tvorbe podnikateľského plánu, pomoc
a podporu pri založení malého podniku
(živnosti). Rozsah programu 400 hodín. Súčasťou je aj pomoc pri získaní počiatočných
finančných zdrojov.
Cieľ č.9 bol napĺňaný 4 aktivitami. Výber
účastníkov, školenie, poradenstva podpora
pri zakladaní živnosti. Podľa stavu ku koncu decembra 2007 z celkového počtu 22
účastníkov 11 podniká a 2 sa zamestnali.
Cieľ č. 10
V rámci tohto cieľa sa zabezpečovali
sprievodné a podporné aktivity potrebné
pre dosiahnutie predchádzajúcich cieľov
projektu: manažment a monitoring projektu,
administratíva a účtovníctvo projektu, školenie a príprava členov vlastného projektového tímu, informačný servis o voľných
pracovných miestach a možnostiach vzdelávania pre účastníčky projektu a publicita
projektu.
Záver:
Súhrnne možno konštatovať, že boli
splnené všetky ciele projektu a realizované
všetky plánované aktivity na dosiahnutie
cieľov projektu. Realizáciu projektu zabezpečoval projektový tím skladajúci sa z 11
stálych členov a 19 príležitostných krátkodobých odborníkov – lektorov.
Jednotlivých vzdelávacích a poradenských aktivít projektu sa z cieľovej skupiny
nezamestnaných zúčastnilo celkom 218
osôb (213 žien a 5 mužov) a z cieľovej skupiny zamestnaných to bolo 30 žien. Kvantifikované ciele projektu predpokladali z radov nezamestnaných umiestnenie celkom
66 účastníkov na trhu práce a to v období
do šiestich mesiacov od ukončenia projektu. V čase ukončenia projektu – v novembri
2007 bolo zaznamenaných celkom až 76
umiestnených na trhu práce, čo je výrazný
úspech projektu.
Projekt, ktorého aktivity voči cieľovým
skupinám boli ukončené v mesiaci november 2007 ešte v súčasnosti podlieha
monitoringu a finančnému zúčtovaniu. Firma HRD-Systém v súlade s platnými pravidlami prefinancovávala jednotlivé aktivity
z vlastných zdrojov a následne požiadala
MPSVaR SR o refundáciu nákladov. Pokiaľ
ide o monitoring minimálne 12 mesiacov po
ukončení projektu sa ešte budú sledovať
ukazovatele jeho výstupov a dopadov.
Touto cestou chcú predstavitelia firmy
HRD-Systém poďakovať za efektívnu spoluprácu partnerovi projektu spoločnosti INA
Kysuce a.s. Kysucké Nové Mesto, ako aj
všetkým, ktorí sa zúčastnili vykonaných
prieskumov. Poďakovanie si zaslúžia aj
všetky účastníčky a účastníci aktivít projektu, ktorí prispeli k dosiahnutiu výsledkov
a splneniu cieľov projektu. Poďakovanie
patrí aj všetkým členom projektového tímu,
vrátane krátkodobých externých lektorov.
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„Èokoľvek v živote dosiahneš, je to o vzťahoch medzi ľuďmi, jednaní s nimi a správaní sa k nim,“ hovorí

PhDr. Jozef Pauk z Kysuckého Nového Mesta.
PhDr. Jozefa Pauka poznám ešte z rokov
1981 – 1988, keď sme sa stretávali pracovne. On – ako podnikový psychológ v ZVL-ke
v Kysuckom Novom Meste a ja – ako redaktorka časopisu tohto podniku. Bol vždy priamym
a ústretovým človekom. A takým aj zostal.
Mám rada vzdelaných a rozhľadených ľudí,
ktorí sa vedia povzniesť nad malichernosti a bežné “ľudské blbosti”. Ktorí sú jednoducho normálnymi ľuďmi s ľudským rozmýšľaním a chápu, že
aj ten druhý potrebuje ma Zemi kúsok miesta pre
seba. PhDr. Jozef Pauk takýmto človekom bezpochyby je. Aj preto sa mu po pracovnej línii darilo
a nikdy nebol “na chvoste” spoločenského diania. Práve naopak – skôr vždy, v centre diania.
– Možno som bol v správnej chvíli na správnom
mieste. Ale všetko to je o vzťahoch s ľuďmi,
o komunikácii s nimi, spolupráci, o pomoci jeden
druhému a o nezabúdaní na vďačnosť a pokoru,
ale aj podporu tomu druhému. V tom úplne bežnom ľudskom ponímaní. Predsa – keď mne niekto pomôže, poradí, je ku mne slušný, je úplne
logické - aspoň teda u mňa určite – že sa k nemu
rovnako zachovám aj ja. – hovorí Dr. Pauk.
►Ale predsa len musím v tomto trochu
oponovať, pretože veľa ľudí dnes denne naráža
na závisť a ľudské intrigy a mnohí sa sklamali
práve v tých, ktorým pomohli...
– To samozrejme nevylučujem, lebo taký už život
a ľudia sú. Ale zároveň som presvedčený, že
dlhodobým kladným pôsobením vlastného „ja”,
osobným príkladom a dodržiavaním základných
princípov slušného medziľudského správania si
postupne vytvára každý človek okolo seba „sieť”
takých ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty

a životné priority ako on sám, – hovorí Dr. Pauk.
PhDr. Jozef Pauk pracoval po roku 1990 ako
riaditeľ Úradu práce v Čadci a pre dobrú znalosť
problematiky, ale aj dovtedajšej procesnej orientácie, sa stal akýmsi “neformálnym vodcom
riaditeľov úradov práce.
Od roku 1992 pôsobil v Centre vzdelávania
a rekvalifikácie s celoslovenskou pôsobnosťou
v Považskej Bystrici, kde sa dobre spoznal
s bývalým ministerkou práce a sociálnych vecí,
pani Volekovou. V roku 1994, počas Moravčíkovej vlády, bol generálnym riaditeľom Správy
služieb zamestnávateľov. V rokoch 2000 – 2004
pôsobil ako prvý prvý námestník generálneho
riaditeľa Národného úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny – Ing. Jaroslava Šumného. PhDr. Jozef
Pauk je vyštudovaný psychológ a momentálne
sa spolu s manželkou a synom venuje rozvíjaniu
a skvalitneniu vlastnej rodinnej firmy.
– Nadobudol som po dlhoročných pracovných,
ale aj osobných skúsenostiach presvedčenie, že
by som si mal vybudovať aj niečo vlastné, čomu
rozumiem, čo viem robiť a toto rozvíjať a zveľaďovať. Pracovať pre tých, ktorí ma potrebujú a tým
si napĺňam aj ja – spolu s rodinou, vlastné životné
a pracovné ambície. – konštatuje Dr. Pauk.
►A životná pravda, ktorú si skúsenosťami
získal, pán doktor – je aká?
– Čokoľvek v živote dosiahneš, je to o vzťahoch
medzi ľuďmi, jednaní s nimi a správaní sa k nim.
Mnohí povedia: „Tebe je dobre, keď máš známosti.”
Ale to, že sa ti niečo darí, nie je v tom, že máš známosti. Dôležité je to – čo som už spomínal – ako sa
Ty k ľuďom správaš, ako plníš sľuby, ako dodržiavaš
zásady. A v prvom rade, ak sa neprehrešuješ morál-

nym princípom, ktoré vyznávaš. To znamená, že
sa neotáčaš “podľa vetra”. Ja pomoc a úprimne
podanú ruku nezrádzam. Práve naopak, snažím
sa ju vždy opätovať a zároveň podať ďalším, aby
sa mi zasa – po čase – ak to budem potrebovať,
vrátila možno naspäť. A v tom je vlastne aj filozofia môjho života, práce a vnímania reality, ktorú
denne žijem, – dokončuje Dr. Jozef Pauk.
Okrem podnikania vo svojich dvoch ﬁrmách,
ktoré mimochodom zamestnávajú až 20 zdravotne postihnutých, sa Dr. Jozef Pauk venuje
aj svojmu profesionálnemu a vzdelanostnému
rastu v odbore, ktorý vyštudoval. Spolupracuje
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – (nezisková
organizácia) v Bratislave,
ale aj s Katolíckou
univerzitou v Ružomberku, ktoré majú
pobočky aj v Čadci.
Prednáša tu ako
pedagóg.
Ako vidno, keď je človek
usilovný, stíha toho v živote
naozaj veľa. Tak ako PhDr.
Jozef Pauk, lebo ten na nudu
vo svojom živote určite
neumrie.

Danka Pinčiarová je opäť okresnou riaditeľkou poisťovne KONTINUITA
Od novembra 2007 je opäť vo funkcii okresnej
riaditeľky Poisťovne Kontinuita pre oblasť (okresy)
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Bytča, pani
Danka Pinčiarová z Kysuckého Nového Mesta.
Šéfuje 90-im finančným konzultantom, a to už naozaj nie je zanedbateľný fakt!
■ Danka, ale Ty si už nechcela takúto funkciu,
veď aj kvôli tomu si sa približne pred rokom
osamostatnila...
To je pravda. Ale napokon som prehováraniu nového okresného riaditeľa predsa len „podľahla“.
Veľký význam v tomto smere zohrali aj moji spolupracovníci, tí – ktorí mi celé roky veria a fandia mi.
Skrátka tí, ktorí so mnou roky pracujú a spolu sme
už pre Kontinuitu toho naozaj veľa urobili. V podstate ma najviac presvedčili práve oni. Napokon
boli splnené aj ďalšie moje podmienky, a tak som
„späť“.
■ Ako hodnotíš prvé týždne vo svojej „staronovej“ funkcii?
Hneď sme sa dali do práce, aby sme dali do poriadku niektoré veci, ktoré sa zanedbali. Stanovený plán, ktorý určuje vedenie Kontinuity, sa začal
plniť. Prakticky za dva mesiace som sa v hodnotení dostala do „prvej trojky“. To znamená troch
najlepších, myslím tým pracovne najvýkonnejších
a najúspešnejších riaditeľov, našej poisťovne. Len
pre príklad – v januári podľa našich interných ukazovateľov – sme v pobočke splnili plán na 194 %.

■ Danka, čo to vlastne znamená – riadiť 90tich svojich kolegov?
To je množstvo odborných školení, na ktorých
ich učím, ako pracovať s klientom, aké metódy
a spôsoby komunikácie sú najvhodnejšie a najúčinnejšie, chodievam s nimi do terénu, kde sa na
konkrétnych príkladoch učíme, čoho sa vyvarovať,
a čo naopak – je zaujímavé a pre potencionálneho
klienta príťažlivé. Robíme nábory nových spolupracovníkov. Udržiavame si živé kontakty s doterajšími klientmi. S klientom v podstate pracujeme
nepretržite, musí cítiť, že sme tu pre neho, keď
nás potrebuje. Musí cítiť, že si ho vážime a jeho
dôveru nesmieme v žiadnom prípade sklamať. Klient si totiž každé sklamanie pamätá. A vybudovať
si dobrý imidž, je zložitá a dlhá cesta. Ale pokaziť
sa dá veľmi rýchlo. Toto vždy mám – aj so svojimi
spolupracovníkmi, na zreteli. Danka Pinčiarová je
v podstate funkčne najstaršou okresnou riaditeľkou poisťovne Kontinuita. Práca sa jej darí
- aj vďaka pochopeniu rodiny a jej podpore.
Ale – ako ona hovorí – nebola by tým, čím je,
keď by nemala svoj osvedčený tím spolupracovníkov, s ktorými je dobre zohratá a dobre si
vzájomne pomáhajú. A samozrejme si nesmierne váži svojich klientov, pre ktorých pracuje
a ktorí jej už toľko rokov dôverujú. Ona tvrdí, že
aj vďaka nim je dnes tým, kým je.
– redakcia –
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Snežnica je pekne vybudovanou obcou, pretože má pracovitých občanov
So starostom obce Snežnica, Jánom Pokrivkom, ktorý je zároveň
poslancom za vyšší územný celok
Žilina, sme sa pracovne stretli a pôvodne to mal byť rozhovor o tom, ako
obec žije, pracuje, aké úspechy od r.
1990 dosiahla. Ale keďže sa o tomto
už naozaj veľa pohovorilo a napísalo,
rozhovor sa “zvrtol” iným smerom
a napokon to bolo celkom príjemné
rozprávanie o bežnom živote – bežných smrteľníkov. O tom, čo nás teší,
zarmucuje, ale napríklad aj o tom, že
všetkým sa zapáčiť nemožno, aj keď
by ste sa roztrhali od snahy a roboty.
„Skrátka každý sme iný a nie vždy
sa správne chápeme, ale niekedy ani
nechcú mnohí pochopiť a uznať, ak im
urobíte dobre. Za všetkým hľadajú nečistý úmysel, podľa mnohých, sledujete
len vlastný osoh, nič vraj bez príčiny vo
funkciách nerobíme, atď.... Aj ten najlepší zámer častokrát zničia primitívne
ľudské reči a intrigy,” – hovorí v úvode
starosta Snežnice.
S týmto konštatovaním možno len
súhlasiť, ale aj s faktom, že zlo sa dá
urobiť veľmi rýchlo, kým vybudovať niečo dobré a pozitívne, trvá veľmi dlho.
►Vy ste veľa urobili aj preto, aby sa
znížila na Kysuciach nezamestnanosť. Napríklad otvorenou podporou
výstavby podniku INA v Kysuckom
Novom Meste...
– „Áno, a viete, koľko ľudí bolo proti tomu a tým aj proti mne? A dnes
môžeme, aj vďaka tomuto podniku,
napríklad v Snežnici konštatovať, že
vlastne máme nulovú nezamestnanosť.
Pracovne miesta našli Snežničania aj
v KIA Slovensko v Žiline.“ – hovorí Ján
Pokrivka.
Snežnica je obcou, ktorá sa môže
pochváliť kvalitnou infraštruktúrou,
pekným a čistým životným prostredím. Potok si svojpomocne vyregulovali, vybetónovali brehy a vystavali
chodníky po dedine.
„Dom smútku nám trval tri mesiace,
kým začal fungovať,” – hovorí starosta.
Nerozumela som. “No, začali sme ho
stavať v lete v roku 1996 a v septembri
na Máriu – bola slávnostná vysviacka,”
– hrdo hovorí starosta.
►Ale ja som sa dozvedela, že aj kostol v dedine ste postavili do roka a do

Obec si vie uctiť svoje matky.

dňa...,” – podpichujem starostu.
„Máte dobré informácie. Začali sme
so stavbou v r.1994 a presne o rok
a deň sme mali slávnostnú vysviacku.
A poviem Vám, bolo to o dušu, lebo
peniaze chýbali, ale dal som si osobný
záväzok a „zapracoval” som do toho
všetky svoje schopnosti, známosti.
A samozrejme naši ľudia pomáhali pri
výstavbe bez nároku na odmeny – za
jedlo a pitie. Jablone, ktoré rastú popri
ceste a potoku, nikto neoberá. Napriek
výzvam v rozhlase, dedinčania nereagovali, a tak sme do riečky nastavili sitá,
aby sme mohli úrodu jabĺk zozbierať po
odpadnutí zo stromov. Inak sa to nedalo
zozbierať. No a “napálili sme” vyše190
litrov ozaj dobrej pílenky, ktorú sme vyčapovali pri murárskych a stavbárskych
prácach na kostole,” – hovorí Ján Pokrivka, ktorý potom mal krásny zážitok
pri vysviacke, keď mu istá pani podala
kyticu kvetov za jeho námahu, ktorú
vynaložil pri zabezpečovaní a zháňaní
peňazí na kostol – pred všetkými a za
všetkých naozaj zo srdca poďakovala.
„A druhá bola moja manželka, ktorá mi taktiež podala kyticu kvetov pri
spomínanej vysviacke. Viete, to sú
chvíle dojatia, keď sa ani chlap ako ja
neubráni slzám a zároveň ma poteší pri
srdci, že predsa len si tú moju námahu
niekto váži. A na dôvažok ešte aj na
obecný úrad prišla jedna babička z obce
– doniesla mi balíček hašleriek a fľašu
červeného vína a tiež mi poďakovala,
že v obci máme svoj kostol a nemusí
chodiť do druhej a vzdialenejšej obce
na omše. No nebolo to milé a príjemné
zároveň?” A starostovi Pokrivkovi sa
ešte aj teraz pri spomienke zaligocú
slzy v očiach. „Viete, človek zažije pri
starostovaní všetko možné – dobré aj
zlé. Ak, ale chce niečo dokázať, musí
mať aj dobrý okruh spolupracovníkov.
A ja musím zdôrazniť, že naši poslanci
sú naozaj rozumní ľudia a spoločne nás
spájajú názory, že treba obec neustále
zveľaďovať a robiť život našim spoluobčanom stále kvalitnejším.”
Snežnica má skutočne pekne zrekonštruovanú školu, kde v jej priestoroch našla miesto aj materská škôlka,
podľa našich zistených (neoverených)
informácií – snežnickí učitelia majú veľmi slušné platy, dokonca v okrese patria

Starosta obce - JÁN POKRIVKA (v podrepe) so Snežničanmi na výstave v Nitre
k najlepšie ohodnoteným.
V obci pracuje opatrovateľská služba, ale starosta má aj svoj „tajný” plán
– zriadiť - domov pre starých spoluobčanov. Nechce však viac prezradiť, aby
sa úsilie neprekazilo. „Ale, ak by som
chcel odísť do dôchodku, toto musí byť
dotiahnuté do konca,” – hovorí.
Snežnica má vyše 1000 obyvateľov,
9 poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Ľubomír Jaššo (zástupca starostu),
František Bakoš, Peter Kukučík, Štefan Labuda, Jozef Smieško, Ing. Pavol
Ševčík, Štefan Tomáš, Mgr, Ján Úkrop
a Helena Voštenáková. Obec si moderne zrekonštruovala sídlo obecného úradu a kultúrneho domu. Čo sa týka pamiatok v obci, v roku 2007 pri príležitosti
100. výročia prvej zmienky o Snežnickej
kaplnke, si túto zrenovovali a rovnako
tiež obecnú zvonicu.
Obec pripravila stavebné pozemky pre záujemcov o stavbu rodinných
domov, aby aj takto „pritiahla” mladé
rodiny. Pri narodení dieťaťa dostane
mamička 20 000,- Sk od obce.
A viete, ako sa starosta Pokrivka
odnaučil od fajčenia? Porozprával mi
to, a keďže to bola zaujímavá príhoda, poviem ju aj vám – čitateľom.
Jeden z jeho kamarátov, bývalý komunista, ktorý nechodil do kostola, si
ho začal doberať, že akosi veľa fajčí.
A starosta mu odpovedal: „Ak ty prídeš
do kostola, ja definitívne prestanem
s fajčením.” Ten kamarát myslel, že
žartuje, ale stávka bola stávka a keď sa
“neznaboh” predsa len objavil v kostole,
Pokrivka fajčiť prestal. A tak to ostalo až

Slávnostná vysviacka kostola

dodnes. Navyše – ani kamarát neprestal
s návštevami kostola, a keď sa po čase
stretli pri poháriku páleného, neodpustil
si kamarát poznámku, že vlastne starostovi zachránil zdravie! Ale hneď na to
dodal, starosta zasa jemu dušu.
V obci funguje aj obecná televízia,
a ak je niečo dôležité, resp. aktuálne,
okamžite slúži úcelu. „Málokedy sme
využívali dodávateľov, snažili sme sa
našich nezamestnaných využiť pre to,
čo sme v dedine momentálne potrebovali urobiť. A oni boli ústretoví a ochotní pomôcť. Za odmenu sme ich potom
zobrali na výlety, napr. na výstavisko do
Nitry, na rôzne exkurzie, atď...” – hovorí
starosta. „Človeka si treba vždy vážiť a
nezneužívať ho, ani nevyužívať. Ak vám
dôveruje, nesklamať túto dôveru. Ale
rozhodne musím pochváliť našich ľudí
v tom, že sú nesmierne pracovití a obetaví, majú úprimný záujem, aby sme žili
v Snežnici príjemne a moderne a keď
treba, vždy priložia ruku k dielu. Verím,
že aj ja som, z titulu mojej funkcie, pomohol obci ako sa dalo, a že to bude
slúžiť k dobru aj ďalším generáciám,”
– dokončuje starosta Snežnice, Ján
Pokrivka.
My len dodávame, že dedina je
naozaj pekne vybudovaná, zrekonštruovaná, priestranstvá čisté, upratané a udržiavané. Život funguje po
každej stránke tak, ako má. Snežnica
má skrátka schopných funkcionárov,
ale najmä pracovitých a spoľahlivých
občanov.
- spracovala: Mgr. Alena Jaššová - foto: archív obce -
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„Moja práca, to sú každý deò neopakovateľné príbehy mojich spoluobčanov,
ktorých scenár píše sám život a ja ich spolu s nimi prežívam.”
hovorí Margita Šplháková, starostka z Poviny.
Príjemná,
energická dáma,
vyžarujúca veľkú
vnútornú energiu
a charizmu. Ak
sedíte v jej spo
ločnosti, nebude sa vám chcieť
odchádzať. Pozitívna energia
vyžarujúca do celého blízkeho okolia, vás jednoducho tak
ovládne, že sa neponáhľate
preč. Pani Margita Šplháková,
starostka obce Povina, ktorá
leží približne dva km od Kysuckého Nového Mesta. Starostkou v obci je už 20 rokov. Ešte
pred “nežnou” revolúciou začala
a stále pracuje pre svojich spoluobčanov a snaží sa im vybaviť
a zabezpečiť všetko, čo je k životu v obci nevyhnutné.
– „Viete, ja som tu taká panenka
pro všechno”, – začala s rozprávaním pani Margita a pokračuje,
– „za mnou sa ľudia obracajú,
keď majú problém s kanalizáciou, s plynom, so smeťami, ale aj
vtedy, ak majú doma manželské
nezhody, problémy s výchovou
detí, alebo ich kvári ťažká choroba. Spolu sa snažíme nájsť
východisko zo zložitých životných situácií. Ľudia mi skrátka
dôverujú a viem, že si v žiadnom prípade nemôžem dovoliť
sklamať túto ich dôveru. Koniec
– koncov, hanbila by som sa
sama pred sebou a svojimi deťmi,”– hovorí Margita Šplháková,
ktorá pochádza z obce Konská
pri Rajci, ale už od roku 1969
žije na Kysuciach.
„Mentalitu svojich spoluob-

čanov poznám dobre, prakticky
aj ich problémy, veď tu žijem už
skoro 40 rokov, to sú takmer dve
generácie. Preto aj viem, koho
ako osloviť, kde pritlačiť, kde
ubrať, komu pomôcť a kedy Vás
chcú len zneužiť.“
Povina má dnes 1120 obyvateľov, podporuje mladé rodiny
aj tým, aby si tu postavili svoje domy, pre ktoré sa chystajú
pozemky, momentálne sa pripravuje do výstavby 16-bytový
dom, do osobného vlastníctva.
Ak bude nutné, prikročí obec aj
k výstavbe ďalšieho. Vybavenosť
obce, čo sa týka infraštruktúry
a inžinierskych sietí – je v súlade s požiadavkami modernej
doby. V dedine je škola a materská škola a nezabúda sa ani
na starých spoluobčanov. O Domove pre starých obyvateľov sa
zatiaľ neuvažuje, pretože nie je
v tomto smere nejaká vyhrotená
situácia, nakoľko ešte stále tu
fungujú vzťahy medzigeneračnej
úcty a zodpovednosti. Ak ochorie
rodič, deti sa o neho postarajú.
Ale v obci funguje samozrejme
– opatrovateľská služba.
►Vy vlastne denne - už
dvadsať rokov - okolo
seba vidíte samé ľudské
príbehy, osudy, šťastie,
nešťastie...
„Áno, a poviem vám – je to
ohromná škola života. Žiaden
scenár nie je taký – ako keď ho
napíše sám život. Sú to všetko neopakovateľné situácie,
ktoré musíte prežiť na vlastnej
koži a až vtedy veľa pochopíte.

A samozrejme pomôcť ich občanovi zvládať. Lebo on vám verí
a potrebuje vašu pomoc. A ja sa
skutočne snažím, aby sa našim
ľuďom pomáhalo,” – odpovedá
starostka.
►Ale iste ste narazili aj na
neprajníkov, závisť, nie?
To áno, veď tieto vlastnosti sú
v nás – ľuďoch – celé tisícročia
a zrejme sa to nikdy nezmení, lebo taký už život je. Nikdy
sa však nesnažím neprajníkov
zvládať násilím, či agresivitou.
Práve naopak. Vlastným pozitívnym príkladom, pracovitosťou,
zodpovednosťou. Ale musím tiež
povedať, že kedysi tzv. nepriatelia – sú dnes mojimi prívržencami a uznávajú ma a naopak, tí,
ktorým som verila a pomohla, sú
dnes proti mne negatívne naladení. Ale nasilu sa nedá zmeniť
zmýšľanie človeka o inom. Musí
na to prísť sám, že sa mýlil, že
bezdôvodne inému ubližoval.
A presvedčiť ho môžem naozaj
len osobným príkladom slušnosti, ľudskosti a pozitívneho
prístupu.
►Vlastne ste mi už odpovedali aj na otázku - akú
životnú filozofiu vyznávate...
Rozhodne nehľadám v človeku zlo. Neuznávam intrigy
a „šuškandu”. Ale netreba ani
podceňovať opatrnosť. A zvlášť
vtedy, ak vás už dotyčný podrazil. Život sme dostali preto, aby
sme ho dôstojne, v rámci svojich
možností, žili a prežili.
Tak z akého dôvodu máme

druhým ubližovať? Ak nemáme
pomôcť, tak aspoň nerobme
iným zle, takto nejako by som
zhodnotila svoju životnú filozofiu, hovorí starostka Šplháková,
ktorá sa od roku 1998 stala aj
predsedníčkou Združenia miest
a obcí dolných Kysúc – teda bývalého kysuckonovomestského
okresu, ktoré zastrešuje Kysucké Nové Mesto a 13 spádových
obcí.
*****
Margita Šplháková je dáma,
ktorá ako funkcionárka vzbudzuje prirodzený rešpekt – autoritu.
Veď nenadarmo o nej občania
hovoria, že „...naša starostka sa
ničoho nebojí...“ Uznáva princípy ľudskosti a tolerancie a vzájomnej spolupráce medzi ľuďmi,
nemá rada aroganciu. Je tvrdá
voči tým, ktorí iného urážajú, či
ponižujú. Je vždy za dialóg a ak
ju rozumnými argumentmi presvedčíte, určite ste si ju pre tú
“svoju” vec získali.
spracovala: Alena Jaššová

Margita Šplháková sa rada stretáva so svojimi spoluobčanmi pri rôznych spoločenských udalostiach

Kysucký ŽURNÁL

Napriek rôznym ťažkostiam a problémom, ktoré
život prináša a ktoré prežívame na Slovensku – a nie
je ich málo, mám naše Slovensko rada a vždy sa rada
vraciam do svojho rodného mesta, aby som sa stretla a porozprávala s rodinou, priateľmi a zároveň, aby
som našla nových priateľov a ľudí, s ktorými zdieľame
spoločné myšlienky a priority života. Aj ako profesionálna novinárka a vydavateľka si vždy v živote vážim
viac tých, ktorí majú vlastné názory na realitu, ktorí
zastávajú pragmatické a nadčasové stanoviská a tiež
stanoviská, nezaťažené dobou, funkciami, vládnym
zoskupením.
To, čo je naozaj dôležité v živote každého člo-

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

com, ale veľakrát videli aj to, aké výrobky sa ponúkajú
zákazníkovi...
Situácia vyzerala pre našich maloobchodníkov
najmä v prvom roku po nástupe reťazcov hrozivo.
Poklesli tržby, pričom v reťazcoch stáli ľudia „vo frontách“. (Keď by to bolo za socializmu – už by boli sťažnosti smerom na predajcu, ale keďže je to reťazec zo
zahraničia – vystojíme aj deň, že? – pozn. redakcie).
Ale poďme ďalej. V obchodných reťazcoch sa predalo
aj to, čo možno roky niekde stálo zabudnuté, staré výrobky spotrebného tovaru, mäso po záruke, atď...
Preto si nesmierne vážim tých našich obchodníkov,
ktorí nezmenili druh svojho podnikania a ostali verní
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A samozrejme to záleží aj od našej vlády – do akej
miery toto akceptuje, a či hrá „kolenačkovú“ politiku,
alebo si vie zastať aj priority vlastných občanov.
Osobne som vždy rada nakupovala, aj nakupujem,
v malých obchodoch. U našich podnikateľov, ktorých
poznám a poznám ako pracujú, ako sa správajú a teda aj verím kvalite tovarov, ktoré ponúkajú. Obdobný trend začína vo veľkej miere aj vo Francúzsku,
kde Francúzi na svoje malé sympatické a hlavne
– francúzske – obchodíky, nedajú dopustiť. Aj v Kysuckom Novom Meste nájdete takýchto podnikateľov. Snáď nie je Kysučan, ktorý by nepoznal
„Potraviny na rohu“, ako zvyknú hovoriť občania

Hľadáte kvalitný potravinársky tovar?

Zabudnite na obchodné reťazce a nakupujte radšej u malých predajcov!
veka, sa predsa nemôže zmeniť tým, že vidím pár televíznych šotov a už mám iný názor. Rovnako tiež povrchný pohľad turistu na život v tej – ktorej krajine, keď
som tam na dovolenke, a už „by som tam najradšej
ostal“. Pritom vôbec nič neviem o tom, čo všetko život
v takejto krajine obnáša. Ale sme pomýlení napríklad
ich zárobkami, podľa ktorých si povrchný človek a laik,
neznalý pomerov krajiny na vlastnej koži, myslí – že je
tam sveta žiť, atď., atď...
Boli by ste však prekvapení realitou...
Keď začali u nás stavať obchodné reťazce, pamätám si, že ľudia boli doslova pobláznení. Ženy
hromadne vystupovali z malých obchodíkov, aby sa
mohli zamestnať v reťazcoch. A o pár mesiacov sa
znechutené vracali späť a prosili pôvodných zamestnávateľov o pracovné miesto. Dôvody boli rôzne – zlé
medziľudské vzťahy, neférový prístup k zamestnan-

predaju potravín, mäsa, pečiva. Pretože, ako sme spolu s ďalšími rozumnými ľuďmi predpokladali, človek
dnes už potrebuje kvalitu, nie kvantitu! Pri všetkej úcte
k obchodným reťazcom, sami ste mohli za posledné
roky vidieť, ale aj odskúšať na vlastnej koži, že nie
všetko, čo sa tam ponúka, je kvalitné. Možno sú naša
JEDNOTA a naše malé obchodíky o čosi drahšie, ale
tieto subjekty ponúkajú čerstvý tovar – a prevažne od
domácich dodávateľov, čo je dobré zasa v tom, aby
sa podporovala naša slovenská vrstva podnikateľov
a dodávateľov. Buďme konečne trošku viac národní
a hrdí na naše výrobky! Prestaňme vychvaľovať to,
čo sme si kúpili v zahraničí a „aké je to fantastické“.
Naši ľudia sú nie o nič hlúpejší, len možno práve preto, že sme niekde na konci chvostu v Európskej únii
– musíme častokrát „držať hubu a krok“ pred väčšími
krajinami, ktoré nám diktujú svoje priority a svoj tovar!

Potravinám pána Gregvorka na ul. 1. mája. Obchodík nezanikol iste najmä preto, že ponúka zákazníkom
skutočne dobrý a čerstvý tovar, má bohatý výber
rôznych druhov syra, mliečnych výrobkov, ale má aj
zdvorilý prístup k zákazníkovi... Gregvorkovci majú v
sebe zodpovednosť podnikateľa a čestnosť pri každej
práci, ktorú vykonávajú. „Veď - ako by som sa mohol
pozrieť zákazníkovi do očí – keď by som mu ponúkol
niečo, čo by som vedel, že nie je čerstvé, kvalitné?“
– hovorí pán majiteľ, ktorý sa podnikaniu venuje aj
s celou rodinou. „Človek predsa nepodniká na jeden
rok, a ak chcem z toho dlhodobo existovať, viem, že
kvalita tovaru a úcta k zákazníkovi je na prvom mieste,“ – hovorí sympatický Peter Gregvorek.
Ak hľadáte kvalitný potravinársky tovar, nakupujte u malých, ale našich predajcov.
ALENA JAŠŠOVÁ
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Poďte sa odnaučiť od cigariet, Ing. Jaroslav Bosík
z Kysuckého Nového Mesta vám s tým pomôže

Fajčenie a všetko, čo súvisí s týmto neduhom, je
dnes aktuálna každodenná téma. Buď sa s ňou “trápia” tí, ktorí fajčia, alebo oni otravujú nás ostatných,
a teda spôsobujú trápenie nám. Napriek zákonom
a nariadeniam tento problém neustupuje a fajčiarom
sa darí, hoci je cena cigariet stále vyššia. Mnohí hovoria, že sa odnaučiť nevedia, že je to náročné aj keď
si všetko možné odrieknu, tak toto nedokážu. Zaráža
ma, že častokrát to hovoria aj takí, ktorí sú nezamestnaní, rodina trpí evidentne nedostatkom, deti nemajú
na ovocie, či bežné detské krúžky, ale ani toto rodiča – fajčiara nepreberie „k životu”, do reality – aby
s fajčením prestal. A keď už nepozeráme na to, ako
nám fajčenie poškodzuje život, ale aj blízkemu okoliu,
tak aj po ekonomickej stránke – je to veľmi finančne
náročná „zábava”. Mnoho ľudí sa však úprimne snaží
s fajčením prestať, začali hádam stokrát, ale nevydržali. Práve pre tých, ktorí chcú úprimne s cigaretami
prestať, je určený nasledujúci rozhovor. Ing. Jaroslav
Bosík, úspešný podnikateľ, ekonóm, audítor z Kysuckého Nového Mesta, sa rozhodol, že sa popri tom, čo
robí, začne podrobnejšie venovať aj tejto oblasti.
Profesionálne odvykať fajčiarov od svojho neduhu.
■ Prečo ste sa vlastne začali o danú oblasť
zaujímať?
Niekoľko krát som stretol svojich známych, u ktorých som si všimol, že nefajčia. Spomínali, že boli na
antinikotínovej terapii v Martine. Vtedy ma napadlo,
že by som i ja mohol metódu vyskúšať. Bol som na
pracovnej konferencii v Prahe a náhoda chcela, aby
sme objavili antinikotínové centrum. Z piatich známych sme po terapii prestali fajčiť štyria a už nefajčíme dlhodobo. Síce jeden z nás mal recidívu, ale
po terapii u mňa Žiline už nefajčí 4 mesiace. Osobne
som navštívil ďalších známych v Belej a Terchovej,
aby som sa aj tu presvedčil, že metóda je úspešná.
Následne som prehľadal asi všetky internetové stránky na svete ohľadom prístroja BICOM 2000 a vtedy
som už začal vážne rozmýšľať, že idem do toho. Najviac ma prekvapilo, že prístroj sa dá využiť na terapiu
mnohých neduhov, od problémov alergií, pohybového
ústrojenstva, krvného tlaku, stomatológii atď a samozrejme pri detoxikačnej, v tomto prípade antinikotínovej terapie. Len v Európe sa odhaduje, že je pri
terapiách používaných viac ako 8 000 týchto prístrojov. Už mi zostávalo len získať certifikát v náročných
skúškach a doriešiť financovanie tohto finančne veľmi
náročného prístroja a rozbehol som činnosť v oblasti
detoxikácie od nikotínu.
■ Aký máte Vy svoj osobný postoj k fajčeniu
a k cigaretám?
Stále si uvedomujem, že som abstinujúci fajčiar (tak
ako všetci, čo prestanú fajčiť), ale vo vnútri som
presvedčený, že už nikdy fajčiť nebudem. Zaujímavosťou tejto terapie je to, že mi nevadí ani to, keď
v mojom okolí niekto fajčí. Vzhľadom k svojim skúsenostiam, keď som sa snažil prestať fajčiť minimálne
12 x do roka a minul som tisíce korún na rôzne prípravky, trošku aj neodsudzujem fajčiarov. Viem, aká
je to silná závislosť. Ja osobne som sa rozhodol, že
každý mesiac si odložím koruny vo výške v minulosti
prefajčených peňazí a poviem vám, že sa teším na
svoju druhú nefajčiarsku dovolenku, ktorú si zaplatím
z ušetrených peňazí. Samozrejme, pri komunikácii
s klientmi má každý z nich inú predstavu, ako ušetrené peniaze použije. A to ešte nehovorím o tom, že
ceny cigariet budú každý rok neuveriteľne rásť. Ale
najdôležitejšie je moje zdravie a ocenenie rodiny, že
si dobrovoľne neničím zdravie.
■ V čom spočíva podstata Vášho „odvykacieho
programu?
Nie je ľahké jednoducho opísať princíp detoxikácie.
Sústredím sa len na zjednodušené vysvetlenie. Medzi
ľudskými bunkami a v rámci buniek existuje vzájomná výmena informácií. Informácie medzi bunkami sú
harmonické a disharmonické. Vysokosofistikovaný
prístroj BICOM 2000 dokáže zložitým spôsobom analyzovať kvalitu informácií medzi bunkami. Na základe presne stanoveného programu a vzorky toxínu
prístroj zrkadlovo obracia disharmonické informácie

na harmonické a spätne ich zavádza do organizmu
klienta. Metóda je úplne bezpečná, len sa nemôže
vykonávať na ľuďoch mladších ako 18 rokov, tehotných ženách, „cukrovkároch“ a osobách, ktoré majú
zabudovaný kardiostimulátor. Klient ani necíti žiadne
príznaky, ktoré by mali byť spojené s terapiou.
■ Váš reklamný slogan z minulého čísla Kysuckého Žurnálu hovorí, že metóda je úspešná až
v 80 % prípadov...
Áno je to pravda. Moje štatistiky, ktoré si robím, hovoria, že po prvej terapii prestáva fajčiť 70 – 80 % klientov. Niektoré zahraničné internetové stránky hovoria
o úspešnosti až 90 %, mne zatiaľ štatistiky vychádzajú na mnou uvedené čísla. Pravidelne komunikujem s
klientmi, vždy ma poteší, keď niekto spadá do skupiny nefajčiarov. Chcel by som uviesť jeden fakt, ktorý
často odrádza ľudí od antinikotínovej terapie. Kolektív
ľudí vyšle jedného kolegu alebo rodinného príslušníka, aby išiel preveriť, či terapia je úspešná. Ich kolega
ale fajčiť neprestane. Vtedy sa rozhodnú ďalší piati,
že metóda je neúspešná, a terapie sa nezúčastnia.
Pritom po terapii by možno prestali fajčiť všetci piati.
Rovnako sa mi stalo, že z jedného podniku prišlo 6
zamestnancov, 5 fajčiť prestali, šiesty klient nie. Ak by
sa stalo, že klient, ktorý neprestal fajčiť by šiel prvý,
zostávajúci sa fajčiť neodnaučia. Metóda je úspešná,
preto sa všetci spoliehajme na seba.
■ Kedy sa môže podariť prestať fajčiť, čo je k
tomu potrebné?
Prvom rade je dôležité, že fajčiar chce prestať fajčiť.
Pri antinikotínovej terapii rozlišujeme dva faktory:
nikotínový hlad a chuť na cigaretu. Cieľom metódy
je potlačiť nikotínový hlad. To je napr. ten stav, keď
fajčiar je ochotný prejsť hoc aj niekoľko kilometrov,
aby si kúpil cigarety, alebo prehľadávať popolníky,
či mu tam nezostal dlhší ohorok, fajčiari to poznajú.
Samotná chuť na cigaretu sa dá už bez problémov
prekonať.
■ Koľko terapií je nutných pri odvykaní od fajčenia biorezonančnou metódou?
Vo väčšine prípadov stačí jedna terapia. V prípade, že
sa ale objaví nikotínový hlad, poskytujeme do 30 dní
druhú terapiu, ktorá je už zahrnutá v cene, čiže druhá
terapia je zadarmo.
■ Existujú dajaké vedľajšie príznaky?
Prechodne sa môžu, opakujem môžu objaviť príznaky, ako je kovová chuť v ústach, sucho v ústach,
niekedy aj ospalosť alebo potenie rúk. Tieto príznaky
ale zaniknú behom niekoľkých dní.
■ Dá sa metóda kombinovať s inými prípravkami?
Nie, metóda je založená na detoxikácii organizmu od
nikotínu, spomínané náhrady nikotín obsahujú. Našim
cieľom nie je nikotín do tela dostávať, ale naopak.
■ Aká je cena terapie?
Základná cena je stanovená na 990,- Sk, v cene sú
zahrnuté dve terapie (väčšine klientov stačí len prvá

terapia). Ak niekto za deň vyfajčí krabičku cigariet za
80,- Sk, ani nie za dva týždne sa mu peňažná investícia vráti. Predpokladám, že čas návratnosti sa skráti,
keď vieme, že cena cigariet bude vzrastať každý rok.
Fajčiar za rok prefajčí okolo 20 000,- – 30 000,- Sk.
■ Aký je systém objednávania, ako sa k nám
dostanete?
Je dobré, ak sa klienti objednávajú telefonicky na
číslach 0911 02 00 60 a 0918 96 49 11 (niekedy
aj na čísle 041 5626 715). Vtedy vieme reagovať
okamžite a dohodnúť si dátum a hodinu terapie.
Zároveň je možné, aby si klient navrhol možné termíny prostredníctvom e-mailu b.com@zoznam.sk.
Ale aj tak doporučujeme, aby ste si prečítali našu
internetovú stránku www.nefajcim.sk. Ak pôjdete
autom zo smeru od Kysuckého Nového Mesta, tak na
konci dvojprúdovej cesty pred Žilinou odbočíte podľa
smerovej tabule PÚCHOV, BYTČA doprava (na starú
bytčiansku cestu). Ihneď po výjazde z odbočky (50 m)
zastavte, dajte prednosť všetkým vozidlám a odbočte
doľava. Po 20-ich metroch odbočíte doľava a druhá
firemná budova na ľavej strane označená reklamou
B.COM je naše protifajčiarske centrum (budova má
rovnú strechu - jedinú na príslušnej ulici – omietka je
marhuľovej farby a okrem iného je na nej umiestnená
i veľká reklama NESS Žilina). Ak pôjdete autobusom
z Kys. N. Mesta, vystúpte v Budatíne. Oproti smeru
jazdy autobusu choďte (50 m) k výstupu z podchodu.
Zahnite doľava a choďte smerom ku železničným
koľajniciam. Po prechode koľajníc choďte stále rovno.
Po 100 m uvidíte na pravej strane budovu označenú
logom protifajčiarskeho centra.
■ Čítali sme v cenníku, že skupiny klientov
v počte minimálne 3 ľudí majú zľavu.
Áno, je to tak. Zľava pre skupiny v počte minimálne
3 klientov je 10 %. Tu chceme upozorniť na jednu vec.
Za skupinu môže urobiť objednávku i 1 klient a zostávajúci minimálne dvaja klienti prídu na terapiu maximálne do 7 pracovných dní po terapii 1. klienta. Napr.
manžel objedná na terapiu seba, svoju manželku a
syna. Manžel príde na terapiu v pondelok a manželka
a syn musia prísť na terapiu do utorka nasledujúceho
týždňa. Treba si uvedomiť, že skupina troch ľudí, ktorí
prídu naraz, sa zdrží na terapii takmer 3 hodiny.
■ Máte už dajaké pozitívne výsledky z odvykacieho programu, ktorý vediete?
Samozrejme, že máme. Po štyroch mesiacoch
uskutočňovania terapie väčšina klientov, ktorý k nám
chodia sú tí, ktorí sa dozvedeli od svojich známych
o účinnosti terapie. Pre mňa je osobným úspechom
jedna rodina zo Žiliny, v ktorej po terapii prestali fajčiť
rodičia i svojimi dospelými deťmi a podľa ich vyjadrení za rok prefajčili okolo 160 tis. korún. Alebo pani,
ktorá sama seba nazvala chodiacim popolníkom mi
pravidelne posiela e-maily. Mladý muž, ktorý pracuje
v Nemecku mi zasiela tak isto ďakovné správy. Terapia je uznávaná i v dvoch žilinských firmách a jednej

firme v Kysuckom Novom Meste. Páči sa mi prístup
manažéra istej firmy, ktorý po terapii vypísal odmeny
pre zamestnancov, ktorí prestanú fajčiť. Tých prípadov je veľa.
■ Doporučené RADY pre antinikotínovú terapiu
a PRIEBEH terapie...
V prvom rade musíte byť skutočne presvedčený, že
chcete prestať fajčiť. Vyberte si deň pre antinikotínovú
terapiu, kedy je možné sa vyhnúť nadmernému fajčeniu. Napr. ak pracujete v bare, kde sa fajčí, vyberte si
deň, v ktorom budete mať voľno. Týždeň pred terapiou začnite piť nadmerné množstvo vody 2,5 – 3,5
litre denne. Ak pijete minerálku, pite len nesýtenú.
Neobmedzujte sa vo fajčení, vhodné je fajčiť rovnakú
značku cigariet, na ktorú ste boli naučený.
V deň terapie:
• vyprázdnite a umyte popolníky zo svojho okolia,
skryte ich,
• upozornite ľudí, ktorí fajčia vo vašom okolí, aby
okolo vás nefajčili aspoň 24 hodín po terapii,
• vyhýbajte sa spoločnosti fajčiarov,
• odstráňte prázdne krabičky a ohorky z vášho
domu, auta, pracoviska, okrem jednej cigarety,
• prineste si poslednú cigaretu so sebou na terapiu,
• posledná celá cigareta bude potrebná pre terapiu
• ak to dokážete, skúste sa v deň terapie naladiť
pozitívne a nerozmýšľajte nad problémami.
Počas terapie
Vyfajčíte svoju poslednú cigaretu. Do malej ampulky
odklepnete popol a vložíte ohorok s krátkym zostatkom. Potom si už len pokojne sadnete do teraupetickej stoličky. Antinikotínová - detoxikačná terapia
pozostáva z troch procedúr:
1. Urobíme krátku procedúru (DMI) prostredníctvom
prístroja BICOM 2000, ktorá vám pomôže zbaviť
sa prípadného napätia a stresu a tým bude váš
organizmus lepšie pripravený na protifajčiarsku
terapiu. Základná terapia trvá 6 – 8 minút. Teraz
už budete pripravený na pohodovú BICOM biorezonančnú protifajčiarsku (detoxikačnú) terapiu.
2. Sadnete si na modulačnú podložku, ruky položíte
na estetické platničky, na hlavu vám pripevníme
teraupetickú čelenku. Počas tejto antinikotínovej
terapie, ktorá trvá 23 minút si môžete pokojne aj
pospať.
3. Záverečná procedúra je krátka terapia aktivity vitality v dĺžke 4 minúty.
4. Po ukončení terapie vám odovzdáme BICOM
Chip, do ktorého sa nahrávajú v špeciálnom zariadení teraupetické informácie a informujeme vás
o jeho použití a mieste nalepenia. BICOM Chip je
absolútna novinka a považuje sa za najlepší nosič
teraupetických informácií. Nalepený na tele predlžuje účinnosť terapie.
Ako už mnohí, veríme, že aj vy od nás odídete ako
nefajčiar. Celková doba, ktorú u nás strávite je 50
- 60 minút.
Po terapii
• pite naďalej niekoľko dní veľa vody alebo ovocné
čaje, pomôže vám to rýchlejšie sa zbaviť toxínov
vo vašom tele
• do 24 hodín po terapii sa a snažte sa nepiť kávu
hlavne, čo najdlhšiu dobu nepite alkohol
• zmeňte svoje motorické návyky, ktoré vo vás
vyvolávajú asociáciu na cigaretu (cigareta pri
rannej káve, cigareta po obede, cigareta hneď po
príchode na pracovisko a pod.)
• nikdy neskúšajte účinky terapie tým, že si zapálite
cigaretu, hoc aj na 3 potiahnutia
• vhodná je i sauna, ktorá podľa posledných skúseností v Anglicku, rýchlo eliminuje nikotín a všetky
nikotínové toxíny
• niekoľko dní po terapii neupozorňujte svoje okolie
na to, že ste boli na terapii. Počkajte, kým si okolie
všimne, že nefajčíte. Ide o pozitívnu vzpruhu
• snažte sa zabrániť tomu, aby ste sa kontrolovali,
ako na vás terapia pôsobí (vyvolávate si asociáciu
na cigaretu).
spracovala redakcia
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Predstavujeme vám mestá a obce kysuckonovomestského regiónu

Kysucké Nové Mesto
minulosť, súčasnosť, možnosti a perspektívy rozvoja, osobnosti

Už iba najstarší obyvatelia Kysuckého Nového Mesta si pamätajú,
že na Belanského ulici prízemnému
domku číslo 22 sa oddávna hovorilo
„špitál“. Prečo? Prístrešie a živobytie
tu nachádzali starí a chorí ľudia, často hanbiaci sa žobrať, bývali tu aj neduživí kňazi a tí, čo sa nezaobišli bez
žobrania ani jeden deň, často aj telesne ťažko postihnutí. Jeden z nich
– z Radole – bol bez nôh. Za pomoci
rúk sa šúchal po zadku obalenom
handrami z miesta na miesto. Kríž,
ktorý visel na dome od roku 1790 bol
typickým znakom xenodochrie (grécke slovo – nocľaháreň).
Táto ustanovizeň v Kysuckom
Novom Meste sa prvý raz spomína
už v roku 1604 pod názvom „špitál“.
Založili ju asi budatínski páni, lebo
v spomenutom roku Mojžiš Szunyogh
vydáva osožné nariadenie týkajúce
sa špitálnikov a ich rolí. Je však možné, že špitál tu založila i súkromná
rodina, možno bezdetná vdova, ktorá
svoj dom i gazdovské staviská venovala s tromi roľami na tento účel.
Keď dom pre chudobných nemal
kto opraviť, urobil to na svoje náklady
správca budatínskeho panstva a neskorší kysuckonovomestský rich-tár
Peter Hrabovský. Ten v r. 1657 zanechal testament, z ktorého o tom
svedčí záznam: „Pre xenodochium
mesta Újhely, ktoré poručiteľ dal na
vlastné trovy renovovať, dáva sa 50
Fl (pozn. Floren – pôvodne zlatá minca Florencie, často napodobňovaná
v Čechách, Uhrách a Nemecku – dostala meno dukát).
Azda pre toto má kanonická vizitácia z r. 1867 za fundátora xenodochie
nie mesto, ale Petra Hrabovského.
To však nebude pravda. Iste zemepán ho dal postaviť a zveril do opatery mestu a cirkvi. Chudobní sa mali
živiť y výťažku svojho hospodárstva,
ale keď pre ich starobu a choroby
nevládali, role a lúčka bývali prenajaté mestu, neskôr mešťanom. Napr.
v 1682 boli dané Jurovi Ďuroškovi
„do zástavy“ za 98 FL. Mesto ich od
neho vymenilo v r.1745.
Časom sa mesto o špitál staralo, časom ho ožobračovalo. Výroky
o uložení pokút pri mestských súdoch
zneli: „...položí na špitál 4 – 5 – 10 Fl.“
A tak napr. 26.mája 1624 odsúdený
Mikuláš Bielek musel zložiť na tento
cieľ 4 Fl. Neskôr však nebyť cirkevnej starostlivosti a ochrany, chudobní
by neboli mali z čoho žiť a magistrát
bol by aj špitálske role zašantročil.
Píše o tom kanonická vizitácia z roku 1713: „V meste Kisucza Újhely je
i špitál o svoje role mestským magistrátom olúpený. Tieto členovia magistrátu dali do zálohy pre svoje potreby
a premárnili.“

Kysucký špitál
Veľmi cenný dokument o špitáli je
z roku 1785. Je to úradné vyšetrenie,
podľa ktorého xenodochium nemá prvotnú zakladajúcu listinu. Má tri role
pod 15 prešporských meríc a lúku
za 4 vozy sena. K tomu pristupuje
hotovosť – ponajviac z darov – ktorá
v tomto roku činila 394 Fl. Role majú
hodnotu 300 Fl. Špitálske role ležia
na východnej strane: majú hranicu
vedúcu k radolskému prievozu, na severe: mestské role, na západe: cesta
do Nesluše a na juhu: dubravayovské
role. Špitálska lúka leží medzi lúkami
mesta a vyše Járku Zeleného.
Aj v mestských knihách sa dá dočítať, že existuje „Roľa špitálska medzi cestami od cintorína“, z ktorej bral
požitky špitál či mesto.
Keď sa v Kysuckom Novom Meste
zavádzala pozemková kniha, podal
dekan a farár kysuckonovomestský
Ján Lottner, spolu so zástupcom
mesta, radným Daniánom Veselým,
dňa 24. novembra 1874 návrh na
vklad vlastníckeho práva špitálskych
majetkov.
Kapacita špitála bola asi 20 ľudí.
Ich počet sa však menil. Tak napr.
v r. 1785 bolo málo chovancov – iba
štyria, v r. 1798 už sedem a dokonca
je aj záznam, že v r. 1948 ich bolo
päť.
Podľa kanonickej vizitácie boli povinný tam bývajúci spoločne sa modliť ranné a večerné modlitby, každý
deň byť na omši v Marianskom kostole a tam sa aj pomodliť za zomrelého
Mikuláša Kubicu (zakladateľa kostola
– jeho zemiansky erb je na parapete chóra) päť otčenášov, zdravasov
a Verím v Boha. V sobotu pri popoludňajších litániách sa mali pomodliť
ruženec za členov Szunyogovskej
rodiny - toto len na základe novších
fundácií. Gróf Ján Nepomuc Szunyogh dal totiž 500 Fl v testamente

napísanom 9. októbra 1790 na stavbu Mariánskeho kostola.
V tom čase bolo zvykom, že skoro
každý mešťan, či z mesta pochádzajúci kňazi v testamente odkázali pre
chudobných nejaký dar.
V meste boli zriadené viaceré nadácie, ako napr. Kubicova, Galvánkova, Palugyayova, Vavróczyova, či
Bielkova, ale toto všetko boli nadácie
študijné, podporujúce učiteľov, žiakov, určené boli na stavbu škôl, či na
byty pre učiteľov. Neboli však určené
pre starých a opustených ľudí.
Fundáciou 50 Fl prispel na špitál
už spomínaný Peter Hrabovský, ktorý
je s celou rodinou pochovaný v krypte pod lavicami farského kostola.
Takým štedrým a vzácnym človekom bol aj Jozef Belanský, rodák
z Kysuckého Nového Mesta, neskôr
banskobystrický biskup. Tento nielen
vytvoril nadáciu pre Kysuckonovomestských študentov, ale prispel na
špitálsku fundáciu sumou 48 tisíc Fl.
Obyvatelia špitála si však získavali pre seba prostriedky na výživu
aj žobraním. Pri pohreboch (cintoríny
boli pri kostoloch) sedávali pred svojim domovom, aby dostali od smútiacej rodiny nejaký milodar, čo sa im aj
v skromnej miere dostávalo.
Žobráci tvorili špalier pred vstupom
do kostola najmä v deň Všetkých svätých. Dovolávali sa ľudského súcitu,
prosili o pár grajciarov a vyprosovali
božiu láskavosť a kresťanskú lásku
k blížnemu. Potom sa vracali späť do
špitála. Jedna izba bola určená pre
chlapov, ktorí bývali spolu so zvieratami a druhá pre ženy. Vo dvore bola
izbica pre vdovy a ich deti.
Podmienky pre život ľudí žijúcich
v špitáli sa z roka na rok zhoršovali. Bol tam hlad, špina a ľudí trápili
rôzne choroby. Aj samotná chalupa
pokrytá slamou potrebovala opravy.

Na túto situáciu si sťažoval 6. mája
1877 miestny farár Ján Pósta, ktorý
nastúpil po Lottnerovi – na zasadnutí
mestského zastupiteľstva a výboru
mesta. Žiadal, aby mestský špitál bol
zvnútra i zvonka zreparovaný a to
bezodkladne. Za týmto účelom bola
vyslaná komisia na obhliadku. Mesto
skutočne špitál opravilo a cestou fary
dostalo za opravu 200 Fl. Finančná
pomoc prišla aj od biskupa Roskoványiho.
Farár Ján Pósta si na meste sťažoval, že „ono“ veľmi neporiadne špitálskym žobrákom vysluhuje 26 korcov.
Dožadoval sa vysluhovania týchto
povinností za jeho účasti a jedného
radného. Vtedy nastala náprava vo
výsluhe i v bývaní.
V neskorších dobách sa o opustených a biednych v špitáli začala
starať Jana Čelková, sestra pani
Trajčíkovej.
Lieky boli v časoch existencie špitála veľmi drahé a boli iba pre toho,
kto na ne mal. Na dedinách i v špitáli
sa liečilo po domácky. Ako mi povedal jeden z najstarších obyvateľov
mesta, Ďurana, rodom z Diviny, používala sa hlavne materina dúška
a centária, ktorá mala takú povesť,
že ak tá nepomohla, pomohla už iba
hrobárova lopata. Miesto obväzu na
rany sa používala pavučina a na ňu
sa vávalo vápno, čo vraj veľmi štípalo. Rany sa dezinfikovali vlastným
močom, čomu sa hovorilo „furmanská
tinktúra“. Tyfus liečili mnohé ženy prikladanom cesnaku na krk. Dieťaťu na
svet pomáhal aj muž – vlastný otec
alebo babica, staršia skúsená, tzv.
stoličná baba. Namiesto detského
púdru používali na zásyp prášok po
červotoči zo starého dreva, obyčajne
z povala.
XXXXXX
Pravdaže za nevoľníctva nebol
záujem riešiť sociálne problémy
legislatívnou cestou. A nebolo síl,
ktoré by vynútili zlepšenie situácie. Zásadný obrat nastal až po
skončení druhej svetovej vojny,
keď pre zaopatrenie pracujúcich
pri chorobe, invalidite, starobe, bol
zavedený systém nemocenského a
dôchodkového poistenia v r. 1948
– zákon o národnom poistení. Tento systém bol opustený v r. 1958
a národné poistenie bolo oddelené
od sociálneho zabezpečovania pre
prípad invalidity, straty živiteľa, alebo nemožnosti obživy. Zahrňoval
dôchodkové zabezpečenie (starobné a invalidné), zastrešoval ho štát
svojimi orgánmi.
Po zmene legislatívy v roku 1949
zanikol aj, po stáročia existujúci,
špitál na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste.
– ra –
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VYSOKÁ ŠKOLA SLÁDKOVIÈOVO
Kritériá prijímacieho konania na štúdium – Akademický rok 2008/09
Fakulta práva
Janka Jesenského
Forma štúdia:
denná a externá
do 30. apríla 2008
Termín podania prihlášky:
Forma podania prihlášky:
a. písomne na adresu Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta
práva J. Jesenského, Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo,
b. elektronicky podľa pokynov na www.vssladkovicovo.sk
rsp. www.fpjj.sk
Termín prijímacieho konania:
9. – 13. júna 2008
Miesto konania prijímacej skúšky:
Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta práva J. Jesenského,
Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo

Predpokladaný počet prijímaných študentov:
300 študentov spolu v dennej a externej forme štúdia s prevahou dennej formy
štúdia. V prípade, že záujem o štúdium bude korešpondovať s možnosťami
fakulty, fakulta si vyhradzuje právo vypísať dodatočný termín prijímacieho konania na mesiac september s termínom podania prihlášky najneskôr do 31. augusta 2008. V takom prípade oznámenie o vypísaní dodatočného termínu prijímacieho konania bude zverejnené na web stránke fakulty.
Absolventi študijného programu Právo:
Právnické vzdelávanie je širokospektrálnym typom vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru. Nie je pravdou, že trh pre právnické uplatnenie je saturovaný. Len
v rámci Slovenskej republiky chýbajú stovky právnikov v oblasti štátnej správy
i v súkromnej sfére. Občania si budú taktiež postupne zvykať okrem iného na
operatívne poradenstvo kvalifikovaného právnika, ktorého budú chcieť mať
„po ruke“. Prirodzene bude dochádzať aj ku generačnej výmene v tradičných
povolaniach sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov a pod. Samozrejme, že
vstup do profesionálneho praktického sveta práva bude otvorenejší a ľahší pre
kvalitných a všestranne pripravených absolventov.
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie výrazne akceleruje význam
a miesto vysokoškolského vzdelávania. Už teraz rastie dopyt po kvalifikovanej
a jazykovo pripravenej pracovnej sile v rámci Európy, Slovenska i v jednotlivých regiónoch. Pre mladých ľudí a potencionálnych vysokoškolských študentov je dobre, že sa aj vo sfére vzdelávania vytvára konkurenčné a súťaživé
prostredie, čím sa rozširuje diapazón výberu vysokej školy a fakulty, na ktorej
chcú a môžu študovať. Kvantita sa bude meniť na kvalitu a tým sa bude vytvárať i prirodzená hierarchia vysokých škôl. Budúci študent si bude môcť vybrať
školu podľa študijných programov, kvality pedagogického zboru, zahraničných
kontaktov a ďalších kritérií.

Fakulta sociálnych štúdií
Termín podania prihlášok:
• do 30. apríla 2008
Termín konania prijímacích skúšok:
• 28. júna 2008 – Verejná politika a verejná správa
• 30. augusta 2008 – náhradný termín
• 27. júna 2008 – Sociálna práca
• 22. augusta 2008 – náhradný termín
Prijímacia skúška pozostáva z prijímacieho pohovoru – záujem, jazyky, počítačová kultúra, ciele. Výsledky prijímacej skúšky
nezverejňujeme. Prijímaciemu konaniu sa musia podvoliť všetci
účastníci.
Prijímacie konanie:
Vysoká škola v Sládkovičove, Richterova ul. 1171,
925 21 Sládkovičovo, tel.: 031/788 17 11, fax: 031/788 17 10,
email: info@vssladkovicovo.sk, www.vssladkovicovo.sk
Absolventi študijného programu Sociálna práca získa schopnosť
odborne pracovať s klientom v oblasti sociálnej pomoci, pričom je
kompetentný pracovať ako:
• terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými odkázanými na pomoc,
• odborný pracovník schopný analyzovať potreby najrôznejších inštitúcií
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, spoluvytvárať stratégie a koncepcie
rozvoja, schopný vytvárať a realizovať rozvojové projekty,
• špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po ústavy
azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i komunitám,
• pracovať v sociálno-právnej oblasti ako probačný a mediačný pracovník,
• pracovať v organizovaní vzdelávania (nezamestnaných, bezdomovcov,
v oblasti rekvalifikácie) a postpeniterciálnej starostlivosti,
• podieľať sa na príprave sociálneho výskumu.
Absolventi študijného programu Verejná politika a verejná správa
získa zručnosti:
• vykonávať úlohy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,
• implementovať zákony, aktívne sa podieľať na reforme verejnej správy
ajej ďalšom fungovaní,
• podieľať sa na príprave koncepcií a regulatívov vo verejnej politike,
• analyzovať koncepcie reálnej politiky a efekty jednotlivých sektorových
politík.
• bude pripravený uplatňovať teóriu a prax verejnej politiky ako odborný
pracovník v oblasti politického systému na všetkých jeho úrovniach,
• bude pripravený pôsobiť ako odborný pracovník vo všetkých zložkách
verejnej správy a manažér v inštitúciách verejného sektora
• dokáže riešiť problémy a prijímať a odporúčať rozhodnutia v základných
oblastiach všetkých úrovní verejnej politiky a verejnej správy.
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Aj ja chcem byť
odškodnený, pretože
nemám plat ako
minister...

Nech muž ostane mužom a žena,
nech nestráca, čo je ženské a materské
Možno dnes rozviniem vo svojom príhovore
banálnu tému, ale nedá mi už dlhšie spávať. Všimli
ste si aj Vy, drahí čitatelia, že sa akosi svet otáča
proti zaužívaným zákonom a tradíciám? A že vinu
na tom máme, ako ľudstvo, vo veľkej miere práve
my, čo je nepochybné! Dievčatá sa správajú ako
chlapiská, sú vulgárne, veľakrát nevkusne doobliekané, surové, odpľúvajú, fajčia...
Chlapci, ak nerátame normálnu pubertu, sú naopak veľakrát ukríknutí, zbabelí a nevedia sa častokrát postaviť k problémom ako by sa od mužských
potomkov čakalo. Ženy sú výbojnejšie aj v bežnej
praxi, vo funkciách i keď je pravda, že ženský princíp nie je vždy na škodu, hlavne vo vedúcich funkciách.
Na druhej strane je však smutné, že pri výchove
tých najmenších častokrát chýba matka, ktorá radšej “ošetruje” chromých Rakúšanov, ako by sa mala
venovať výchove svojich maličkých deťúreniec.
A potom sa to samozrejme neskôr všetko vracia
v zlom, pretože takéto deti majú pomýlené hodnoty
a lásku si zmieňajú iba za peniaze, ktoré ich matka
“vyloží” na stôl.Ozaj, aj v dnešných akčných filmoch

vidíte so samopalom viac žien, ako mužov, nehovoriac o ich tvrdom a zabijackom správaní, hoci práve
ženy by mali byť nositeľkami krásy, nežnosti, láskavosti a najmä života a jeho ochrany. Rovnako, ako
ochrankyňou rodinného krbu. To sa však už dnes
akosi nehodí a možno aj preto sa dnešní muži akoby “uťahovali” do úzadia pred takouto surovosťou
nežného pohlavia a radšej sa ani nechcú zaväzovať stálymi zväzkami. Veľa počúvame tiež o tom, že
si treba “užiť”, nemyslieť na zajtrajšok, neviazaný
sex tiež len tak prekvitá, a keď už žena porodí, do
roka ju starostlivosť o dieťa veľakrát prestane baviť
a “odhodí” dieťa rodičom ako hračku, lebo ona si
chce ešte užiť....
Naozaj sú hodnoty života akosi naopak. A i keď
sa modernosťou doby veľa z tradícií každodenného
života vytratilo, jedno by sa vytratiť nemalo určite.
A síce, že muž má byť mužom v tom pravom zmysle slova a žena má tiež ostať, aj pri všetkých nástrahách a problémoch, ženou a nositeľkou budúceho
života. Aj preto, aby tie ďalšie generácie našich detí
neboli ešte viac pomýlené.
Alena JAŠŠOVÁ

Človeku, ktorý denne sleduje domáce i zahraničné
spravodajstvo, určite neušlo pozornosti, tzv. odškodňovanie klientov nebankových subjektov, ktoré má
vo svojom programe dokonca terajšia vláda SR. Ľudia chcú v dnešnej dobe zbohatnúť za každú cenu?
Častokrát idú do rizikových investícií a pri tom môžu
naraziť na krutú realitu kapitálového trhu a tým prísť
o svoje peniaze nezmyselným rizikovým investovaním.
Takto o svoje peniaze prišli aj tzv. klienti nebankových
subjektov BMG, Horizont, Drukos a iných. Nechali sa
nachytať ekonomicky reálne nepodloženými sľubmi
a agresívnymi, ale o to nepravdivejšími reklamami
a samozrejme, doplatili na to! Opäť sa ukázalo, aké
majú mnohí naši ľudia nízke právne a ekonomické
znalosti, ale o to väčšiu chamtivosť a naivitu. Naivne
si mysleli, že nebankovky sú automaty na peniaze
– 1000 korún vhodíš a vypadne ti až 40 %-ný zisk
ročne. Lenže žiadne „perpetuum mobile na peniaze“
sa nekonalo. Keď som minule sledoval v televízii stretnutie poškodených klientov v Nitre, dokonca si vytvorili
nadáciu, či združenie, už ani neviem, nemohol som sa
zbaviť určitej zlosti na týchto ľudí, ktorí sú tak naivní,
ale hlavne drzí, že žiadajú štát, aby ich odškodnil za
ich hazard! Prefíkaní chamtivci, t.j. majitelia nebankoviek, v tomto prípade stavili na chamtivosť menej
prefíkaných, t.j. chamtivých občanov, ktorí hazardovali
s vlastným finančným majetkom, lebo chceli mať viac.
A teraz sa cítia ukrivdení, okradnutí a chcú odškodnenie. Nikto ich však do takýchto obchodov nenútil
a v demokratickom štáte si predsa človek slobodne
volí, kde svoje investície vloží. Je to vždy jeho risk, či
to výjde. Navyše, ak vie, že nejde o štátom garantované, ani inak licencované, renomované, spoločnosti
Je tu však jedna zaujímavá otázka: Prečo nezasiahli
včas príslušné rezorty štátu, keď vedeli, že sa jedná
o podvodné podnikanie?
Ľudia, ktorí investovali v nebankových subjektoch,
boli tzv. tichí spoločníci, alebo podpisovali zmluvy
o pôžičkách. Na týchto naivných ľuďoch sa nabalili
aj elektronické médiá a reklamy, ako napríklad „tretia
vlna privatizácie“, „otecko, mamička, chcete sa mať
lepšie?“, sme sledovali do omrzenia. Takže, aj média
sa podieľali na klamaní v prospech nebankoviek, aj oni
by teda mali podľa práva a slušnosti odškodniť týchto
„chudákov“. Peniaze z nebankoviek sa určite nevyparili, veď 25 miliárd korún sa nemohlo vypariť len tak.
Keby sa chcelo, určite by sa našli a z týchto peňazí by
sa potom klienti nebankoviek mohli odškodniť. O to je
to jednoduchšie, keď prokuratúra má tzv. „Mečiarovu
kazetu“. Prečo by sme mali my, všetci, zo spoločných
daní odškodňovať takýchto chamtivých naivcov –
občanov, len preto, že neustále vyplakávajú? Alebo je
to preto, že je medzi nimi veľa našich politikov? Akým
právom ich máme odškodňovať z našich spoločných
peňazí, prečo má slušný a rozumný občan, (ktorý vie
spočítať, že dva a dva sú štyri a nie osem), doplácať
na naivného a hlúpeho spoluobčana?
Je snáď dobré, keď sa títo „chamtivci“ odškodnia
z našich daní? To potom môžeme odškodniť aj ľudí,
ktorí svoje peniaze prepijú v krčme, prehrajú na automatoch, fajčiarov, či tipujúcich, ktorí nič nevyhrali, ale aj
nás ostatných, asi 70 % obyvateľov, ktorí nezarábame
ani priemerný slovenský plat... Nenaodškodňovali sme
sa už dosť kdekoho a kdečo? Za svoje rozhodnutia si
dospelý, svojprávny jedinec, zodpovedá sám. A tak by
to malo byť aj v tomto prípade.
Miroslav Jaššo
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Kysucký fašiangový ples v Bratislave sa vydaril

Je už tradíciou, že počas plesovej
sezóny sa Kysučania stretávajú nielen na
reprezentačnom plese mesta v kysuckom
dome kultúry, ale aj na Kysuckom fašiangovom plese v Bratislave. Túto významnú
spoločenskú udalosť, nielen pre Kysučanov a kysuckých rodákov, žijúcich mimo
nášho regiónu, ale aj pre ďalších priateľov
a priaznivcov Kysúc, každoročne organizuje Kysucká kultúrna nadácia, v spolupráci s Kysuckým Novým Mestom alebo
s mestom Čadca. Ples začal i tento rok
kultúrnym programom v divadelnej sále.
Práve počas neho si mohli hostia do sýtosti vychutnať kultúrnu ponuku Kysúc.
Zväčša ide o folklór, ktorý je typický pre
náš región. Tento rok sa v programe
predviedli tanečníci, muzikanti a speváci
z folklórneho súboru Jedľovina, s tanečným pásmom „Na záhumienku“. Hostí
zaujal aj Stano Palúch, uznávaný kysucký
hudobník. S hudobnou skupinou Pacora,
predviedol folklórnu muziku v netradičnom jazzovom podaní.
Po ukončení kultúrneho programu
sa v spoločenskej sále stretlo takmer
päťsto hostí. K dispozícii mali nielen
dobrú tanečnú hudbu, príjemnú spoločnosť, ale aj pestrú ponuku jedál. Veľmi
vyhľadávanou pochúťkou boli kapustníky, ktoré vlastnoručne podľa tradičných
kysuckých receptov napiekli ženy zo speváckej skupiny Jedľovina. Na podujatí
nechýbali zástupcovia nášho mesta na
čele s primátorom Ing. Jánom Hartelom,
zástupcovia Kysuckej kultúrnej nadácie,
vo vedení s novozvolenými predstaviteľmi, predsedom Jozefom Markuljakom
a správcom Dušanom Mikolajom, a hos-

ťom sa prihovoril aj starosta mestskej
časti Petržalka, Milan Ftáčnik.
Tanečná zábava v spoločenskej sále
bola zahájená úvodným vystúpením
mažoretkového súboru Asanka. Svojou eleganciou a perfektnou zvládnutou
tanečnou choreografiou potešili nejedno
oko a domácim dali podnet, aby prejavili
o ich vystúpenia záujem i v budúcnosti.
A tak sa už pár dní po kysuckom fašiangovom plese predviedli kysucké Asanky
aj na firemnom plese v Inchebe, kde
vystúpili v spoločnosti takých hviezd, ako
je Lúčnica, Pavol Hammel, Martin Pyco
Rausch a Karol Gott.
Zábava na kysuckom plese pokračovala v tanečnom duchu, do tanca hrala
hudobná skupina Suzanne z Kysuckého
Nového Mesta. Dobrou hudbou a spevom
umocňovali plesovú atmosféru, hostia si
ich pochvaľovali, podali naozaj výborný
výkon. Potešila aj prítomnosť speváčky
Marcely Laiferovej, ktorá pridala za ich
doprovodu pár svojich piesní. Zabávajúci sa hostia si navzájom odovzdávali
plesovú energiu a náladu, atmosféra
s pokročilým časom bola čoraz veselšia
a bujarejšia. Pred polnocou sa na parkete
objavili fašiangové masky a uskutočnilo
sa tradičné pochovávanie basy, ktoré
vystupňovalo dobrú náladu ešte viac.
Zaujala aj tombola, v ktorej sa vzácne
ceny kysuckých umelcov, veď svoje diela
do nej venovali takí známi výtvarníci ako
Ondrej Zimka st., Ondrej Zimka ml., akademický maliar Pavol Muška, výtvarník
pôsobiaci v našom meste Janko Mihálik,
či Kysučanka Mária Ďuranová, ktorá sa
podľa týždenníka „Nový čas pre ženy“

Vystúpeniu Marcely Laiferovej sa prítomní veľmi potešili.
zaradila svojimi knihami medzi „Top ten“
najpredávanejších kníh na Slovensku.
Lákalo aj domáce kino, ktoré do tomboly
venoval primátor nášho mesta, či darčekový kôš od primátora mesta Čadca.
Nikomu neunikla ani honosná motorka,
ktorú do tomboly venovala práve Kysucká
kultúrna nadácia. Po žrebovaní pokračovala tanečná zábava až do skorých ranných hodín.
Nápad Kysuckej kultúrnej nadácie,
ktorú tvoria najmä rodáci z Kysúc, tohto času pôsobiaci v Bratislave, sa opäť
raz osvedčil. Čestný predseda nadácie,
Anton Blaha, už v úvodnom príhovore
nadškrtol návštevníkom plesu, čo je podstatou týchto stretnutí: „Nech už človek
žije kdekoľvek na svete, ak sa raz narodil
ako Kysučan, do konca života sa stále
bude cítiť Kysučanom.“
Práve počas tohto podujatia sme si
opäť raz pripomenuli, že kysucký región

sa má čím pochváliť, a že miestna kultúra v našom meste aj v dnešných dňoch
„žije“. Veď okrem spomenutých súborov,
Jedľoviny a Asanky, pracujú pri Mestskom
kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom
Novom Meste aj dve dychové kapely
Kysučanka a Nová Kysučanka, detský
divadelný súbor Didero, študentský divadelný súbor Babylon, Divadelný súbor
dospelých, či tanečná skupina Niagara.
Za výsledky ani jedného zo súborov by
sme sa nemuseli hanbiť, a veríme, že
budeme mať možnosť počas podobného
podujatia v budúcnosti predstaviť aj ich
program.
Teší nás, že Kysucká kultúrna nadácia, ktorá ples pripravila v spolupráci
s Mestským kultúrno-športovým strediskom skonštatovala, že práve ten
tohtoročný Kysucký fašiangový ples
bol zo všetkých doposiaľ najvydarenejší.
– ďuranová –

Využite výborné zľavy pri opakovaní inzercie od 10 až do 40%!

Ak potrebujete, zabezpečíme inzerciu Vašej podnikateľskej aktivity
aj v ďalšom regióne Slovenska, kde máme svoju pobočku (juhozápadné Slovensko: Trnavský, Nitriansky kraj).

Od mája 2008 nájdete Kysucký Žurnál už aj na internete!

Vy ešte stále
neinzerujete v Kysuckom Žurnále?
Vyskúšajte tento nový časopis regiónu!
Veď sa hovorí, že ľudia pozitívne vítajú každú
novú zmenu, niečo nové, nepoznané...
Skúste spropagovať svoje služby a ponuky na stránkach
Kysuckého Žurnálu. Vychádzame každý druhý mesiac a časopis sa distribuuje v Kysuckom Novom Meste, v Radoli, Budatínskej Lehote, Povine, Kysuckom Lieskovci, Lodne, Ochodnici,
Nesluši, Rudine, Rudinskej, Rudinke, Dolnom Vadičove, Hornom Vadičove, Oškerde, Snežnici, do obecných úradov (samospráv), orgánov štátnej správy, do ďalších inštitúcií, organizácií a poisťovní regiónu, do škôl a firiem regiónu a do Vašich
domácností (forma predplatného).
Profesionálne Vám spracujeme informáciu o Vašej ﬁrme, či podnikateľskej aktivite.

Pri spracovaní reklamnej ponuky - článku o Vašej ﬁrme,
vrátane fotograﬁí, budete mať inzerciu v Kysuckom Žurnále po celý rok zadarmo!!!
Objednávky inzercie, ako aj ďalšie otázky, ktoré Vás zaujímajú, volajte na tel.čísla: 0903 516 499 a 0911 516 499,
mailujte: kysuckyzurnal@zoznam.sk
„...svoje financie investujte rozumne - do inzercie v inteligentnom časopise, nie do letákov, pohádzaných na chodbách
bytových domov,v činžiakoch vedľa schránok
a pri kontajneroch na sídliskách...“

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

14

Poďte dovolenkovať s EUROSUN!
≈ Navštívte večne zelený grécky ostrov Korfu. Pobyt v htl. Sandy Beach resort 4,5

v letovisku Agios Georgios od 8.6. – 15.6. 2008 na 7 nocí all inclusive, leteckou dopravou len
za 20 990,- Skna osobu a deti do 14 rokov úplne zdarma.
≈ Novinka v ponuke najvyhľadávanejšie letovisko na Korfu Sidari s krásnymi vápencami
– htl. Sidari Village 4 all inclusive. Počas celej sezóny dospelá osoba na prístelke zdarma!!!
Pobyt od 14.9. – 21.9.2008 na 7 nocí s all inclusive, leteckou dopravou len za 18 490,- Sk
≈ V Chorvátsku ponúkame obľúbený htl. s programom all incusive v Zadare aj predĺžené pobyty
– htl. Donat 3 od 28. 6. do 9.7.2008 na 9 nocí all inclusive za cenu 17 990,- Sk
≈ Na Rhodose ponúkame 5*htl. Iberostar Lindos Royal Village ležiaci v najkrajšej oblasti ostrova
Lindos. Htl. sa pohybuje v cene už od 21 990,- Sk s polpenziou, dá sa dokúpiť aj all inclusive
≈ V ponuke máme aj najkrajšiu časť Talianska palmovú riviéru San Benedetto del Tronto
– apartmánový dom sa nachádza tesne pri pláži v centre mesta. Cenová relácia sa pohybuje
od 4 990,- Sk v predsezónne, po 17 990,- Sk za ubytovanie pre 4 osoby, v sezóne.
≈ V Bulharsku ponúkame okrem iných aj letovisko Pomorie, odporúčané najmä pre klientov
s problematickou pokožkou, ktorá sa lieči limanovým bahnom a lúhom zo dna jazera.
Lieči sa tu psoriáza, reuma, kĺby a iné... Ubytovanie v apartmáne na 9 nocí pre 3 člennú rodinu
sa pohybuje od 7 990,- Sk za apartmán.
Naša ponuka je naozaj široká, odporúčame vám navštíviť našu kanceláriu EUROSUN
na ulici Belanského 218, Kysucké Nové Mesto, kde sa Vám budeme ochotne venovať.

tel./fax: 041/421 54 49, mobil: 0903 279 024, e-mail: eurosun@stonline.sk

SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
A OSOBNÝCH VÝŤAHOV
Marián Škorvaga tel. a fax.: 041/420 1901
mobil: 0908/240 538
e-mail: skorvaga@m.slovanet.sk
skorvaga@skorvaga.eu

PONÚKAME PRÁCE:

►na montáž, odborné skúšky, odborné prehliadky, opravy
a údržba zdvíhacích zariadení podľa skupiny:
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad l
000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh
žeriavov,
►pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom,
►výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov
- osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb
- nákladné výťahy so zakázanou dopravou osôb,
►regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou
do l 000 kg vrátane,
►žeriavy a zdvíhadla s ručným pohonom s nosnosťou
od l 000 kg do 5 000 kg vrátane,
►zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú
trvalou súčasťou zdvíhacích zariadení skupiny A a B,
►dodávanie náhradných dielov na uvedené zariadenia
poradenské služby v oblasti zdvíhacích zariadení.

KYSUCKÁ AUTOŠKOLA

Drahoslava Luprichová
Športová 1334, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0905 53 29 73
E
E
E
E

vykonáva výcviky vodičov
kondičné jazdy
školenia vodičov z povolania
doškoľovacie kurzy vodičov

Kvalitná príprava, dostatok výcvikových
a učebných hodín, spoľahlivé vozidlá,
kvaliﬁkovaní učitelia, príjemná atmosféra,
dobrá cena. Toto všetko Vám ponúkame!

BIOREZONANČNÁ METÓDA
odvykania od fajčenia
už aj v Žiline!
Až 80 %-ná úspešnosť!
tel.: 0911 020 060
0918 964 911
www.nefajcim.sk
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Kysučanka Svetlana Janišová si zahrala v muzikáloch Hello, Dolly!, Rebelové, Pomáda, ale aj Drakula!

Svetlana Janišová je mladou talentovanou dievčinou,
ktorá sa snaží preraziť si cestu na slovenskom mediálnom, či hudobno – umeleckom svete. Nie je to cesta
vôbec jednoduchá, práve naopak, umelecký a hudobný,
ale aj mediálny svet je dnes veľmi tvrdým biznisom a vyhráva ten, kto má poriadne tvrdé päste a ostré lakte.
Svetlanu Janišovú, inak rodáčku z Kysúc, teraz však
žijúcu v Bratislave, sme mohli vidieť napríklad v muzikáli
Hello, Dolly!, na doskách divadla Nová Scéna, po boku
slávnej Heleny Vondráčkovej. Náš Kysucký Žurnál jej
v tejto súvislosti položil pár otázok:
►Svetlanka, ktorú rolu ste si v muzikále zahrali,
a ako ste sa vlastne k tomuto muzikálu dostali?
V muzikáli Hello, Dolly! hrám postavu Ermengardy, je to
mladé sedemnásťročné dievča, ktoré je bezhlavo zamilované do Ambrosa Kempera mladého, nádejného, ale
bohužiaľ chudobného maliara. Do tohoto muzikálu som
sa dostala po oslovení Novou scénou, nakoľko som tam
už účinkovala v muzikáli Rebelové.
►S ktorými hercami, spevákmi, sa môže divák
v muzikáli stretnúť?
V muzikáli Hello, Dolly! hrá množstvo vynikajúcich hercov a ja som šťastná, že mám tú česť hrať s nimi na
jednom javisku. Je to napríklad Leopold Haverl, Michal
Dočolomanský, Helena Vondráčková, Mirka Marčeková…
►Kto na vás najvýraznejšie v tejto práci zapôsobil?
Určite to bol Leopold Haverl, je to pre mňa absolútny
vzor – je to pán herec! Stačí keď sa len postaví na javisko a človek je presvedčený, že tam patrí. Sú ľudia, ktorí
sa hercami jednoducho narodili. Už počas skúškového
obdobia som pána Haverla s obdivom pozorovala a veľa
vecí som sa naučila. Som veľmi rada, že som mala to
šťastie, že som mohla s ním stáť na jednom javisku, bola
to veľká škola.
►Spomínate, že tu účinkuje aj významná umelkyňa
Helena Vondráčková. Ako by ste ju z vášho
pohľadu charakterizovali ako človeka?
Pani Vondráčková je absolútny profesionál. Počas celé-

ho skúškového obdobia ani raz neprišla nepripravená,
pri nej som pochopila, čo je to skutočný profesionalizmus. Právom si zaslúži prívlastok „Star“. Celé naše prípravné obdobie v Hello, Dolly! pracovala na 120 %!
►Svetlana, Vy ste vyštudovali Vysokú školu
dramatických umení. Odvtedy, čo ste všetko
vyskúšali?
Študovala som na Vysokej škole dramatických umení
v Banskej Bystrici, odbor herectvo, u pána Jána Preučila a Jozefa Adamoviča. V roku 2003 som štúdium
dokončila. Ale počas tohoto štúdia som bola prijatá na
štátne konzervatórium v Bratislave ako mimoriadny
študent v odbore muzikálový spev. Bolo to veľmi zložité
a náročné obdobie, ale som rada, pretože som mohla vyštudovať smer, ktorý mi bol zvlášť blízky! Počas
štúdií som dostala obrovskú šancu naštudovať muzikál
Drakula v ruskom jazyku a vycestovať do Moskvy, kde
sa konala premiéra. Bola to jedna obrovská skúsenosť,
keď som následne vyhrala konkurz do muzikálu Pomá-

da, kde som hrala jednu z hlavných postáv, Rizzo.
►Aká je Vaša predstava o budúcom zameraní
svojich schopností – čo by ste chceli robiť?
Rada by som sa naďalej venovala muzikálu, ale láka ma
aj činohra a taktiež by som chcela skúsiť prácu v televízii, alebo v rozhlase, tiež sa venujem hudbe a momentálne robím svoje vlastné pesničky. Záber vecí, ktoré ma
bavia, je veľmi široký a budem rada, ak naďalej budem
môcť pokračovať v tomto smere a robiť veci, ktoré ma
napĺňajú.
►A teraz, aká je realita, na čom momentálne pracujete, resp. na čo sa v najbližšej dobe chystáte?
Momentálne som v spomínanom muzikáli Hello, Dolly!
a pracujem na vlastných piesňach.
►Prečo je dnes tak ťažko mladému dievčaťu,
ktoré nemá známych, či rodičov v umeleckých
kruhoch, do týchto kruhov preniknúť?
Kedysi mi to bolo veľmi ľúto, že nemám nikoho, kto by mi
pomohol, ale zároveň si uvedomujem, že dnes si všetko
musím zaslúžiť sama. Možno, že je to lepšie a vždy si
poviem, že pomaly ďalej zájdem a nemusím sa ničoho
báť. Všetko, čo som dosiahla, bola moja tvrdá práca
a odhodlanie. Vždy som mala okolo seba ľudí, ktorí
mi verili, moji rodičia, moja sestra Silvia, môj profesor
spevu, fantastický človek a hlavne výborný herec, Juraj
Ďurdiak.
►Je to iste škoda, lebo zdravú a mladú krv do
umenia treba viac než dosť, nakoľko ja osobne
si viem predstaviť viaceré naše, ale aj české
celebrity už konečne v župane oddychovať a prepustiť tak trochu toho miesta aj mladším. Lenže
všetko je to v prvom rade o peniazoch a keď sa
niekto na ne naučil, potrebuje ich stále viac a tam
nepozná brata, ani sestru. Alebo sa mýlim?
Ja si vážim každého herca v našich divadlách a ak to
miesto v slovenskom divadelnom, či hudobnom umení,
je mi súdené, tak to dosiahnem a myslím si, že sa nemám čoho báť! V živote je všetko tak, ako má byť!

Zlatá „AVONKA“ z Kysuckého Nového Mesta, Magda Adamčáková

Magdaléna Adamčáková, sympatická, zrelá šesťdesiatnička, ktorá však
na svoj vek vôbec nevyzerá (na snímke druhá zprava). Možno aj preto, že
sa celý život o seba vzorne stará. Dbá
na zdravú životosprávu, pohyb, venuje sa starostlivosti o svoj zovňajšok.
Ako ona hovorí, ani smeti nevynesie
bez toho, žeby nebola upravená.
„Čo keď by ma videl niekto neupravenú, nenalíčenú, či nenavoňanú?“ – hovorí pani Magda a rozhodne jej dávam
za pravdu. Žena by nikdy nemala zabúdať na to, že je predstaviteľkou toho
krajšieho pohlavia a ako dáma má byť
za každých okolností upravená.
Aj kvôli tomu, že táto parketa je doslova „jej“, sa pani Adamčáková začala
pred 15-timi rokmi venovať prezentácii
a predaju výrobkov značky Avon na Kysuciach. „Bola som „avonkou“ pre oblasť
Čadce a Oravy. Začínala som v Žiline,
ale neskôr ma „stiahla“ do svojho regiónu Danica Repová,“ – začína rozprávanie pani Adamčáková.
● Vy ste nikdy nemali svoju predajňu, či kanceláriu. Ako ste teda tovar
ponúkali, prezentovali, keďže ste dosiahli veľké úspechy v predaji?
– Chodila som od domu k domu, od bytu
k bytu. So vzorkovníkom krémov, parfu-

mov a ďalších výrobkov od Avonu. Bola
to doslova mravčia práca, vybudovať si
takto sieť svojich zákazníčok a zákazníkov, odberateľov. Ale, ako sa hovorí,
kto nič nerobí, nič nemá – a ja som už
bola vtedy na dôchodku, ale necítila
som sa ešte „do starého železa“. Chcela
som byť skrátka užitočná, urobiť niečo
pre iných, ale dokázať aj sebe, že ešte
stále zvládnem prácu, pre ktorú sa rozhodnem“.
● A pani Adamčáková to naozaj dokázala. Veď v roku 2003 bola ocenená,
vtedy najvyšším ocenením v regióne,

a síce Zlatým stupňom v Top Clube
AVON, čo sa týka úspešnosti predaja
a získaného počtu zákazníčok.
– Viete, vtedy to bolo niečo nové, zaujímavé, a tak zákonite bol o tento spôsob
predaja kozmetiky záujem. A ešte značkovej, navyše, naozaj kvalitnej a cenovo
dostupnej. Dnes sa trh nasycuje a tak je
situácia v odbyte výrobkov tejto značky
oveľa zložitejšia. Je už veľmi veľká konkurencia a aj „avoniek“ je veľa. Takže
postupne som z obchodovania „ubrala“,
veď aj roky pribúdajú. Venujem sa však
tomu ešte aj dnes, ale v porovnaní s mi-

nulosťou, asi tak na 50 - 60 %. Ja som
vždy uprednostňovala osobný kontakt
so zákazníčkou, nie kontakt „na diaľku„.
A keďže som bola mladšia, predsa to
len bolo jednoduchšie. Dnes si už musím dávať väčší pozor na zdravie, a tak
„obchody“ museli ustúpiť. Ale celkovo
hodnotím pôsobenie v Avone - pre mňa
- ako dobré. Boli a ešte stále sú to nádherné chvíle, keď sme sa stretávali na
školeniach, keď sme chodili po výletoch,
na divadelné predstavenia, zoznamovali
sme sa s novými a novými ľuďmi, zažívali sme rôzne veselé príhody.
Ostalo mi v hlave veľa príjemných
zážitkov. A práve to robí človeku život
veselším, zaujímavejším a nenudí sa.“
Pani Magda je energická dáma,
ktorej usilovnosť môže závidieť nejedna mladá žena. Nefajčí, nepije
a nevie, čo to je nuda. Lebo vždy si
vedela nájsť nejaký cieľ, ktorý chcela
dosiahnuť. A keď už nič iné, aspoň
sa venuje spolu s manželom svojej
záhradke, dcére a vnučke. Pomôže
a poradí. Ale nikdy nezabúda na to,
že žena by mala ostať celý život ženou a dámou zároveň. Upravenou
a pozitívne naladenou, elegantnou
a chápajúcou aj tých druhých.
stranu pripravila Alena JAŠŠOVÁ
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PRÁVNA PORADŇA § § §

Otázka: Sme manželia a chceli by sme urobiť
závet u notára ohľadom nášho spoločného
majetku. Keďže ho nechceme rozdeľovať
medzi potomkov počas nášho života, chceli
by sme závet formulovať tak, aby po prípadnej
smrti jedného z nás – druhý partner automaticky dedil podiel po zosnulom partnerovi s tým,
že bude jediným a výlučným dedičom majetku
až do smrti, a až po jeho smrti v závete tento
rozdelí – ako uzná on sám. Ako máme postupovať, aby bol závet právne v poriadku.
Odpoveď:
Podľa otázky našich čitateľov je zrejmé, že
majú potomkov v priamej línii, teda deti. Táto
skutočnosť je veľmi dôležitá, nakoľko zákon, konkrétne Občiansky zákonník (ďalej len OZ) vo svojich príslušných ustanoveniach obmedzuje vôľu
poručiteľa, teda osoby, ktorá po tom, čo spísala
závet, zomrie, zanechať svoj podiel na majetku
konkrétnym osobám.
V zmysle ust. § 479 OZ totiž maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich
dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich
dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet
odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo
k vydedeniu uvedených potomkov.
Zákon dáva poručiteľovi voľnosť pri robení
závetu, v ktorom vyjadruje svoju poslednú vôľu,
ako sa má naložiť s jeho majetkom pre prípad
smrti. Toto ustanovenie určitým spôsobom túto
jeho voľnosť obmedzuje, a to v záujme ochrany tzv. neopomenuteľných dedičov. Podľa tejto
úpravy je závet v tej časti, ktorá odporuje právu
neopomenuteľných dedičov na ich dedičský
podiel, neplatný. Neopomenuteľnými dedičmi
sú iba potomci poručiteľa (deti, vnuci, pravnuci),
pokiaľ môžu dediť v prvej dedičskej skupine.
Podľa ust. § 473 OZ v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým
dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú
jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich,

dedia rovnakým dielom ich potomci. Zákon však
rozlišuje veľkosť povinného podielu maloletých
a plnoletých potomkov. Manžela, ktorý inak dedí
v prvej skupine, zákon medzi neopomenuteľných
dedičov nezaraďuje, lebo jeho oprávnené záujmy považuje za dostatočne chránené inštitútom
bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa
ustanovenia § 143 a nasl. OZ.
Pre určenie výšky povinného podielu neopomenuteľného dediča je rozhodujúci stav dedičstva v čase poručiteľovej smrti (nie teda stav v čase zriadenia závetu). Veľkosť povinného podielu
závisí od počtu dedičov, ktorým by dedičstvo ako
dedičom prvej skupiny pripadlo.
Pokiaľ by bol závet sčasti neplatný preto, lebo
nespĺňa podmienky ustanovenia § 479 OZ, ide
o tzv. relatívnu neplatnosť. V takomto prípade sa
závet považuje za platný, kým sa dedič dotknutý
týmto závetom jeho neplatnosti nedovolá. Keďže
nárok neopomenuteľného dediča je súčasťou
jeho dedičského práva, musí ho uplatniť už
v rámci konania o prejednaní dedičstva, pretože
nejde o jeho pohľadávku voči dedičom zo závetu.
Ako vyplýva z odborného výkladu príslušných
ustanovení OZ naši čitatelia nemôžu v celom rozsahu závetom odkázať svoj podiel zo spoločného
majetku na druhého z manželov, iba ak by vopred
dohodli so svojimi deťmi, že závet nenapadnú na
dedičskom konaní pre absenciu podielov z majetku pre už spomínaných neopomenuteľných dedičov. Tento postup si preto vyžaduje citlivé riešenie
a podľa môjho názoru predovšetkým porozumenie všetkých do úvahy prichádzajúcich neopomenuteľných dedičov pre našich čitateľov.
Záverom by som zhrnul výsledok výkladu
nasledovne. Naši čitatelia by mali zvolať všetkých
do úvahy prichádzajúcich neopomenuteľných
dedičov. Mali by im podrobne a korektne vysvetliť
svoj zámer a dohodnúť sa na tom, že schvaľujú
ich postup a nenapadnú v budúcnosti ich závet.

JUDr. Pavol Kolenčík,
tel. kontakt: 0907 021 825

Gynekologické poradenstvo vedie
► Pozorne som si prečítala článok o gynekológovi MUDr.
Pavlovi Hartelovi, ktorý ste zverejnili v minulom čísle Vášho
Žurnálu. Zaujala ma hlavne jedna jeho odpoveď, kde hovorí
o tom, aké metódy používa vo svojej lekárskej praxi. Hovorí,
že maximálne preferuje kompletné neinvazívne vyšetrovacie metódy. Aké sú to metódy?
Neinvazívne vyšetrovacie metódy sú „neoperačné, bez zásahu do intergrity – celistvosti tkaniva, orgánov, ľudského tela“
možnosti v objasňovaní gynekologických nálezov - predpovede
stavov v ich onkologickej vážnosti a časového rozhodovania sa
pre bioptické-operačné (v diagnostike i liečbe) rozhodovania sa.
Pre gynekologickú prax - pojem kompletného neinvazívneho
vyšetrovacieho managementu v prevencii alebo i diagnostikovaní (objasňovaní) vzniknutého klinického príznaku (ochorenia)
znamená doplnenie základného gynekologického vyšetrenia
o využitie kolposkopie, kolpovidoskopie (optické zobrazovacie
techniky častí pošvového tunela a pošvovej časti hrdla/krčka)
maternice, odberu povrchových častíc sliznice pošvy a krčku
maternice – onkocytológia a ultrasonografické vyšetrenie organov panvy u ženy. Využitie tohto diagnostického managementu pre ženu – gynekologickú klientku v praxi znamená, že
v jednom sedení (i počas jedného vyšetrenia) využiť maximálne
schopnosť všetkých hore uvedených technik – počas jedného
komplexného vyšetrenia ako i vlastnú medicínsku praktickú skúsenosť. V rámci pokračovania (sledovania/) hodnotenia zdravotného stavu ženy vyplýva nutnosť digitálnej archivácie každého
vyšetrenia ku porovnávaniu vždy s predchádzajúcim vyšetrením,
prípadne posunutiu naskenovaných dokumentov ku konzultácií
špecializovanému pracovisku. Vybudovanie a prevádzkovanie
komplexného neinvazívneho diagnostického systému v gynekologickej praxi významne urýchľuje - časovo (v diagnostikovaní),
psychicky stabilizuje (klientky v očakávaní „len„ zlého stavu
z oneskorených vyšetrení) a nemálo sa podieľa na pozitívnej
ekonomizácií vyšetrovaní. Ale hlavnou prioritou je maximálne
urýchlenie v diagnostike vážnych gynekologických stavov.
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RADY PLASTICKÉHO CHIRURGA, MUDr. R. Beloviča
Čitateľom a hlavne čitateľkám sme minule
sľúbili, že v ďalšom pokračovaní sa budeme
venovať estetickej plastickej chirurgii a tak
dnes sa postavíme TVÁROU V TVÁR problematike tváre. Začneme od jednoduchšieho
k zložitejšiemu a tak dnes poprosíme MUDr.
Regana Beloviča o radu:
Ako postupovať, ak nás trápia materské
znamienka, výrastky, či iné kožné defekty
na tvári?
Kožných afekcií (výrastkov, bradavíc, materských znamienok, tumorčekov) je nepreberné
množstvo. Väčšina z nich nám po dlhú dobu
neškodí, ale nájdu sa aj také, ktoré nás zabijú.
Malígny melanóm, vyskytujúci sa na koži, patrí
medzi najzhubnejšie nádory. Môže byť maličký ako špendlíková hlavička a spoľahlivo vás
zabije. Na druhej strane bazocelulárny karcinom nás síce nezabije, ale ničí okolité štruktúry, najčastejšie nos, uši a očné viečka. Tento
sa vyskytuje na tvári veľmi často a prejavuje sa
ako zle sa hojaca chrastička.
Kto teda určí o akú kožnú afekciu ide?
Posúdiť a do značnej miery aj liečiť tieto
ťažkosti prináleží dermatológom. Len odborník
môže určiť, či sa jedná o materské znamienko
alebo nebezpečný nádor. Ak je liečba dermatológom neúspešná, prichádza na rad chirurgická liečba.
Ako táto chirurgická liečba prebieha?
Zákrok sa prevažne vykonáva v lokálnej anestéze (v miestnom umŕtvení), ale často, vzhľadom na to, že naši pacienti vyhľadajú lekára
až v pokročilom štádiu, je potrebný rozsiahly
výkon a tento vykonávam v celkovej anestézii.
Treba si uvedomiť, že pri serióznej chirurgickej liečbe dobre ohraničené ložiská vyžadujú
pri excízii 4-5 mm lem, infiltrované ložiská
vyžadujú širšiu excíziu do šírky aj do hĺbky.
Ak si predstavíme tumorček na tvári a k tomu
adekvátny lem, dostaneme dosť veľký kožný
defekt (dieru) po tumorčeku, ktorú musí plastický chirurg vyriešiť.

Čo teda radíte pacientom?
Rada je jednoduchá. Konzultáciu lekára je
nevyhnutné vyhľadať čo najskôr a nečakať, až
vám dôjde trpezlivosť s niečím, čo vám rastie
na tvári. Rekonštrukčné operácie nosa, viečka
alebo ucha sú veľmi náročné.
Medzi pacientmi je rozšírená povera, že rôzne bradavice a znamienka sa majú nechať
na pokoji a „nebabrať“, pretože niekoho
známy si dal chirurgicky odstrániť bradavicu a krátko na to zomrel. Čo hovoríte na
takéto povery?
K tomu možno dodať len toľko, že dotyčný
vyhľadal lekársku pomoc neskoro, až v terminálnom (poslednom) štádiu ochorenia. Preto
znova radím - nikoho nezabije, ak si raz za čas
dá skontrolovať znamienka a iné kožné tumorčeky. Včasné odstránenie podozrivého tumoru
už mnohým ľuďom zachránilo život. Naopak,
ak si niekto dlhodobo pestuje nejaký tumorček,
môže to byť osudná chyba, pretože aj pigmentový névus veľkosti špendlíkovej hlavičky vás
môže spoľahlivo zabiť. Nehovoriac o tom, že
estetická hodnota bradavice veľkosti čerešne
niekde na nose je nanajvýš sporná.

MUDr. Pavol Hartel

► A druhá otázka, kedy by mala mladá dievčina, mladá žena,
po prvý krát navštíviť podľa názoru odborníka, gynekologickú preventívnu prehliadku, a potom v akých intervaloch?
Možnosť štandardnej registrácie ženy v gynekologickej ambulancii začína dosiahnutím 15. roku života. Horná hranica veku
ženy je určená vlastným vedomím o svoje zdravie a chcením byť
lepšia v prežívaní života, a hlavne odmietaní nepríjemnosti stavov
vyplývajúcich zo starnutia. Moderná žena je individualita, ktorej
požiadavky pre súčasnú spoluprácu s vybranou gynekologickou
ambulanciou sú viac a viac náročné, a samozrejme menej už tabuizované ako za čias našich starých babičiek. Pravidelne, minimálne 1 x ročne by mala absolvovať žena kompletnú gynekologickú
prehliadku, potrebné odbery a následné kontroly vyplývajúce zo
zistených nálezov ročnej kontroly. Aktuálne ťažkosti, požiadavky
sa riešia aktuálne čo najskôr. Média, internet a vedomie modernej
ženy požaduje v starostlivosti o svoje zdravie dialóg s lekárom.
Vývojové obdobie ženy, veková hranica, anamnéza (výskyt onkologických gynekologických ochorení v rodine, osteoporoza,
poruchy s udržaním moču, predčasný prechod...) a samozrejme
aktuálny gynekologický nález – špeciálne upravujú medicínsku šírku gynekologických kontrol ako i ich časové odstupy a opakovania.
Ak moderná žena si považuje mať vlastného kaderníka k úprave
účesu do „každého počasia“, je určite prirovnávajúce mať svojho
gynekológa pre „všetky svoje ženské starosti“. Menštruačný cyklus
vo svojom vývoji u dievčat - žien začína nepravidelnosťou (nástupom pravidelného opakovania sa menštruačného krvácania) a doznieva nepravidelnosťou u žien v „ skúsenom – pokročilom veku
života ženy“ (nepravidelnosťou nástupu menštruačného krvácania). Obe obdobia – veku života ženy – nepravidelnosti, čo takmer
zrkadlové poruchy, sú funkčnou poruchou viazanou na nepravidelnosti vývoja ovulácie (vývoja tvorby vajíčka u ženy). Samozrejme ,
aby sme mohli považovať poruchu menštruačného cyklu ako „len
poruchu funkčného zrenia“ produkcie vajíčka a jeho odovzdanie
ovuláciou „ je nutné vylúčenie organickej prítomnosti poruchy
menštruačného cyklu. Vývoj všetkých endokrinných orgánov v tele

ženy
sa
podieľa na
správnosti a
pravidelnosti
menštruačného cyklu
– preferenčne správna a
čo i len hraničná funkcia štítnej
žľazy ako
samozrejme i iných endokrinných žliaz. Táto časť potvrdenia poruchy nástupu, ale i končenia pravidelnosti menštruačného cyklu je
i v rukách endokrinológa. V rukách gynekológa je nevyhnutnosťou
potvrdenie a vylúčenie nádoru maternice, vaječníkov, vývojovej
morfologickej poruchy maternice zobrazovacími vyšetrovacími
technikami – preferenčne sonografické vyšetrenie malej panvy.
U dievčaťa vo veku 16 rokov musíme myslieť na všetky „neduhy“ vedúce ku zmene telesnej váhy, diéty, užívanie iných liekov,
vitamínov.. Významnú úlohu v narušení vývoja menštruačného
cyklu zohráva stres vo všetkých jeho podobách a platí to pre každý života ženy. Nevyhnutnosťou riešenia poruchy – ako nástupu
vo veku len dievčaťa, tak i doznievania vo veku skúsenej ženy
– menštruačného cyklu je návšteva v ambulancii gynekológa. Od
prvotného vyšetrenia sa odvíja celý nutný a potrebný komplex
vyšetrení, ktorých výsledkom je objektívny návrh liečebného procesu, ako i prevencie opakovania sa porúch nástupu menštruačného krvácania. Výber liečebného postupu sa významne odvíja
i od požiadavky samotnej klientky – požiadavky aj na hormonálnu
antikoncepciu alebo len samotnú reguláciu menštruačného cyklu bez hormonálnej antikoncepcie, ale samozrejme liečba – ako
i postupy v použití a využití liekov ako hormonálnych tak nehormonálnych – je limitovaná (obmedzená) kontraindikáciami – nemožnosťami z použitia liekov pre iné ochorenie a stavy v tele ženy..

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Muži túžia po moci, úspechu a sexe, ženy po vzťahu, stabilite a láske...

Počas mesiaca knihy – marca, ma obdarovala jedna z mojich priateliek knihou od
Allana a Barbary Peasovcov pod názvom
„Prečo muži nemôžu robiť viac vecí súčasne a ženy stále rozprávajú”. Perfektná kniha, fantastické životné skúsenosti – odpozorované rokmi, desaťročiami, storočiami.
Stále pravdivé a zábavné zároveň, i keď
v bežnom živote – ak vzniknú reálne problémy medzi mužom a ženou – to veľakrát
na smiech nevyzerá, a ani to zábavné iste
nie je. Každý sme predsa po emocionálnej
stránke iný, i keď vo všeobecnosti to možno vyzerá rovnako...

Život je drina – vždy záleží aj od kolektívu, zdravia a ďalších podmienok, ktoré
so sebou navzájom súvisia. Jeden má tie
podmienky lepšie, ľudskejšie, iný zložitejšie,
náročnejšie, až kruté. A od toho sa potom
odvíja jeho osobné naprogramovanie sa na
problémy okolo seba, na životné situácie,
radosti, či bolesti. Jeden je viac zamyslený,
iný sa častejšie smeje, ďalší je dobroprajný
a pohostinný, kým sused by si nechal za korunu vyvŕtať koleno. Ale to je zasa o inom,
napr. z akých pomerov vyšiel, akú mal výchovu, vzdelanie, podporu okolia, ako sa
vie, či nevie realizovať, či miluje, alebo je
milovaný, atď. Poďme však ku konkrétnej
knihe. Aby ste vedeli, že kniha je výborná
a prečítate ju “na jeden dych”, ponúkame
vám jej stručný úvod, ktorým sa nenútene
uvediete do ďalších kapitol a nebudete ľutovať. Nech sa páči!
Muži sú iní ako ženy. Nie lepší, či horší,
jednoducho odlišní. Spoločné majú jedine

Rakva -

to, že patria k tomu istému živočíšnemu
druhu. Žijú v odlišných svetoch, vyznávajú
odlišné hodnoty a riadia sa odlišnými pravidlami. Toto vie každý, ale len veľmi málo ľudí,
najmä mužov, je ochotných to priznať. Pozrite sa na dôkazy. Približne 50 % manželstiev
na Západe sa končí rozvodom a väčšina
vzťahov sa rúca skôr, ako majú šancu stať
sa dlhodobými. Muži a ženy každej kultúry,
viery a pleti vinia z toho názory, správanie,
postoje a náboženské presvedčenie partnerky, či partnera.
Muž ide na toaletu z jediného dôvodu.
Ženy chápu toaletu ako miesto spoločenských stretnutí a terapie. Ženy, ktoré sa
tam náhodou stretnú, odtiaľ často odídu ako
najlepšie priateľky. Keby nejaký chlap zvolal: “Hej, Frank, idem na toaletu. Nejdeš so
mnou?”. Každý by hneď zbystril pozornosť.
Muži si presadzujú právo mať v ruke diaľkový ovládač a prepínať z kanála na kanál,
kým ženy si pokojne pozrú aj reklamu. Ak
sú muži v strese, vrhnú sa na alkohol
a zaútočia na iný štát. Ženy si dajú čokoládu a zaútočia na obchody.
Ženy kritizujú mužov, že sú necitliví, nepozorní, že ich nepočúvajú, že nie sú milí
a nesúcitia s nimi, že im nezáleží na vzťahu,
že im ide len o sex, a nie o milovanie, no
a nechávajú zdvihnutú záchodovú dosku.
Muži kritizujú ženy, že nevedia šoférovat,
že obracajú mapu hore nohami, že majú
otrasný orientačný zmysel, že priveľa rozprávajú, že sú málokedy iniciatívne pri sexe
a nechávajú spustenú záchodovú dosku.
Muži netušia, kde dali ponožky, ale cédéčka majú usporiadané podľa abecedy. Ženy
vždy vedia nájsť rezervné kľúče od auta, ale
len zázrakom nájdu najpriamejšiu cestu do
cieľa cesty. Muži si myslia, že sú rozumnejším pohlavím. Ženy vedia, že rozumnejším
pohlavím sú ony. Koľko mužov je potrebných na výmenu kotúča toaletného papiera?
Nevedno. Nič také sa zatiaľ nestalo.
Ženy nechápu, prečo sú muži takí
nevšímaví. Muži žasnú ako je možné, že
ženy nevidia svetielkujúcu kontrolku oleja
na palubnej doske, ale pritom si všimnú, že
v tmavom kúte, vzdialenom 50 metrov, je hodená špinavá ponožka. Ženy fascinuje, ako
vedia muži bez problémov zaparkovať na
minimálnom priestore pomocou spätného zrkadla, ale pritom nie sú schopní
nájsť na ženskom tele “bod G“.
Dnešná spoločnosť tvrdošijne vyhlasuje,
že ženy a muži majú rovnaké schopnosti,
vlohy a možnosti, pričom je iróniou, že vedci

začínajú poskytovať dôkazy o tom, že je to
úplne, ale úplne inak.
Čo z toho vyplýva? Spoločnosť sa dostáva na veľmi vratkú pôdu, pretože len vtedy,
keď pochopíme rozdiely medzi mužmi a ženami, môžeme sa začať opierať o spoločné
schopnosti, a nie o individuálne slabé stránky. V tejto knihe autori vychádzajú z neuveriteľného pokroku, ktorý dosiahla veda o evolúcii ľudského rodu a ukázali, ako sa naše
poznatky premietli do vzťahov medzi mužmi
a ženami. Vďaka našim záverom však môžeme pochopiť aj mnohé čudné veci, ktoré
sa odohrávajú medzi mužmi a ženami.
Knihu venujeme mužom aj ženám, ktorým sa neraz stalo, že sa o druhej ráno
prehadzovali na posteli, trhali si vlasy a
zúfali si nad partnerom: “Ako je možné,
že to nevieš pochopiť?” Mnohé vzťahy
zlyhávajú preto, že chlapi nechápu, prečo nemôžu byť ženy ako muži, a preto, že
ženy od mužov očakávajú, že sa zachovajú v danej situácii presne tak, ako by
sa zachovali ony. Táto kniha vám nielenže pomôže lepšie chápať osoby opačného
pohlavia, ale aj lepšie rozumieť sebe samej
či sebe samému. Takisto vás naučí, ako žiť
štastnejší, zdavší a harmonickejší život,
vedúci k vzťahom, ktoré vám môžu priniesť
naplnenie, radosť a uspokojenie.
A ešte pár viet na záver...
Vzťahy medzi mužmi a ženami fungujú napriek nesmiernym rozdielom, ktoré
medzi nimi existujú. Väčší podiel na tom
majú ženy, lebo sú schopné riadiť vzťahy
medzi pohlaviami i vzťahy v rámci rodiny.
Ženy dokážu vycítiť motívy, vedia dešifrovať odtiene v správaní, predvídať výsledok
a v zárodku zabrániť vzniku problémov.
Svet by bol omnoho bezpečnejší, keby
na čele všetkých štátov stáli ženy! Muži
sú naprogramovaní na lov a zháňanie potravy, vedia nájsť cestu domov, pozerať
do ohňa, plodiť potomkov – to je všetko.
Muži sa rovnako ako ženy musia učiť novým spôsobom prežitia, zodpovedajúcim
modernej dobe.
Vo vzťahoch sa začínajú objavovať trhliny, ak si muži i ženy neuvedomujú, že sú od
prírody rozdielni, a keď jeden očakáva, že
ten druhý bude žiť podľa jej či jeho očakávaní. Zdrojom stresu v dnešných vzťahoch je
mylná predstava, že ženy a muži sú rovnakí
a majú rovnaké záujmy, túžby a priania.
Po prvý raz v dejinách ľudstva vychovávame a vzdelávame chlapcov a dievčatá
rovnakým spôsobom, učíme ich, že sú

rovnakí a majú rovnaké schopnosti. Keď
vyrastú, dospejú a oženia sa, respektíve
vydajú, jedného rána sa zobudia a zistia, že
sa líšia absolútne vo všetkom! Potom nečudo, že vzťahy a manželstvá mladých ľudí sú
v takom katastrofálnom stave. Teórie, ktoré
vyhlasujú, že príslušníci oboch pohlaví sú
rovnakí, sú nebezpečné, lebo vyžadujú od
mužov i žien rovnaké správanie, pričom jedni i druhí majú absolútne inak naprogramovaný mozog. Zavše sa nám nemôže vmestiť
do hláv, prečo matka príroda vytvorila také
odlišné pohlavia. No tak to vyzerá len preto,
že naše biologické uspôsobenie je v rozpore
so spôsobom života, ktorý vedieme.
Keď však pochopíte pôvod týchto rozdielov, nielenže sa vám s nimi bude ľahšie žiť,
ale naučíte sa s nimi zaobchádzať, vážiť si
ich a napokon sa z nich budete tešiť.
Muži túžia po moci, úspechu a sexe. Ženy
zasa po vzťahoch, stabilite a láske. Hnevať
sa na to má taký istý zmysel, ako hnevať sa
za dažďa na oblaky. Ak prijmete fakt, že prší,
prispôsobíte sa tomu a zoberiete si dáždnik
alebo pršiplášť – všetko je vyriešené! Takým
istým spôsobom sa dajú predvídať problémy alebo konflikty, ktoré sa môžu vyskytnúť
vo vzťahoch a vyplývajú z odlišností medzi
mužmi a ženami. Možno ich predvídať a vyriešiť, hneď ako sa objavia. Vedci na celom
svete ustavične prinášajú nezvratné dôkazy,
že biochemické procesy, odohrávajúce sa
počas vývoja plodu v tele matky, ovplyvňujú
štruktúru nášho mozgu, ktorá zasa určuje
naše záujmy. No väčšina z nás nepotrebuje
drahé skenovacie zariadenie, aby zistila, že
muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách. Skenovacie zariadenia len vysvetľujú
to, čo je absolútne zrejmé.
Prekvapuje, že na začiatku 21. storočia
sa ešte nevyučuje na školách predmet
“Vzťahy medzi mužmi a ženami“. Radšej
sledujeme potkany, ako hľadáme cestu
z bludiska a pozeráme sa na opice, ako
robia saltá, keď dostanú za odmenu
banán. Veda je pomalá, neohrabaná disciplína a trvá roky, kým sa jej poznatky
začlenia do vzdelávacieho systému.
Je na vás, milí čitatelia, aby ste sa vzdelali sami, lebo iba tak môžete dúfať, že si
vytvoríte spokojný a obohacujúci vzťah, aký
si ženy i muži zaslúžia.
Určite si knihu kúpte – najzaujímavejší je práve stred knihy – medzi úvodom
a záverom.
spracovala: Alena JAŠŠOVÁ,
podľa menovanej publikácie

ďalšia poviedka z knihy „Medzi zemou a nebom“ od JUDr. Milana Straňana

Povyše rohovej krčmy, čo bola kedysi na Hornej ulici
v Kysuckom Novom Meste, bol dom, v ktorom sa schádzali ženy na driapanie peria. Prišlo ich zo desať. Každá
si dala na hlavu šatku, aby nemala plnú hlavu páperia.
Z vreca vysypali na stôl hromadu suroviny - husacieho
peria, nastávajúcej neveste na periny do vena. Čo by to
bola za výbava bez dvoch perín?!
Každá žena si z hromady odoberala a tvorila pred sebou menšie kôpky jemnučkého, ľahučkého páperia. Ženy
si krátili čas rozprávaním o ľuďoch z bližšieho i ďalšieho
okolia a keď túto tému vyčerpali, začali hovoriť o príhodách, ktoré sa udiali v súvislosti s nebožtíkmi. Ako sa a
komu ukázali, čo a aké znamenia z oného sveta poslali,
alebo ako z ničoho - nič popadali dobre zavesené obrazy
zo steny, ak ktosi zomrel. Všeličo. Pre toho, kto mal slabšie nervy, nebolo radosť samému ísť domov. A veru vždy
chodievali takto ženičky spoločne, a po prostriedku cesty
- aby sa nebáli. Veď ktovie, čo sa v tme a v prázdnej
ulici môže človeku prihodiť. Najsmelšia z nich - teraz ináč
vážená meštianka - bola nebojácna. Domov chodievala

neskoro večer sama. Ničoho sa nebála.
V ten deň, keď sa stala táto príhoda, vyšla na ulicu. Obloha bola potiahnutá čiernym súknom mrakov. Vietor si večer
odopol obrovské krídla, aby z nich vyvetral pachy, čo nazberal po celý deň. Aj slabučký vánok pritúlil k sebe, aby si odpočinuli, lebo ráno bolo treba vyčistiť celú oblohu od mrakov.
Do takejto noci sa vybrala pani T. Prešla okolo krčmy
a dala sa smerom ku farskému kostolu a cintorínu, čo bol
okolo neho. Či dobre vidím?! - povedala si nahlas.
Hoci bola polnoc, v kostole sa svietilo. Prišlo jej na um, že
nebožtíci aj so svojím duchovným otcom mávajú bohoslužby
práve o polnoci.
Prešla bránkou okolo ohrady a ocitla sa pred kostolnou
bránou, ktorá kedysi viedla do takzvanej “žobračovne”, hneď
pred vstupom do samotného chrámu. Prežehnala sa a vstúpila. V kostole sa skutočne svietilo. Pri oltári, ani v laviciach
však nikoho nevidela. Vtedy jej prišlo na um, že mŕtvi, ktorí
slúžia omšu, sú neviditeľní duchovia, takže zbytočne bude
kohosi hľadať. Aj keď pani T. nebola nijaký strachopud, cítila
na krku svoj tep. Nadýchla sa, aby jej bolo lepšie.

Keď podišla do úrovne nádob so svätenou vodou, chcela
si namočiť do nej prst, aby sa prežehnala. V tom sa kostolom
ozval strašný rachot, ako keď sa skriňa zrúti na zem. Strhla sa. Najskôr ju to vyľakalo, ale potom sa krok za krokom
vybrala po kamenných dlaždiciach kostola smerom k oltáru,
dokiaľ zvuk prišiel.
Ticho... Až keď prišla za oltár, zdúpnela. Kostolník sa pokúšal preniesť umrlčiu rakvu, aj s vekom pred oltár, aby bola
ráno pripravená na omšu zomretých, ako to vtedy bývalo
zvykom. Rakva mu vypadla pred chvíľou z rúl, lebo sa ju
pokúšal preniesť spolu s vekom.
Keď pani T. videla kostolníka, ktorého poznala, na vlastné
oči videla, že sa v kostole nič nekalého nedeje. Rozhodla
sa hneď, že mu pomôže pripraviť rakvu na ráno. Postavili ju
pred oltár, prikryli čiernym tkaným závojom, okolo postavili
svietniky so zlatým zdobením a do nich nastavali sviečky.
Bola jedna hodina po polnoci, keď opúšťali bránu kostola.
Pretože bývali na jednej ulici, mali spoločnú cestu.
Pani T. bola už vtedy vdovou a tak doma jej potulky v noci
nemal kto vyčítať.

Kysucký ŽURNÁL
Spomíname...

S veľkou bolesťou v srdci si spomíname
na Petra Hartela z Oškerdy,
ktorý zomrel pred tromi rokmi
po ťažkej a zákernej chorobe.
V tomto roku by oslávil 45 narodeniny.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku...
So smútkom v srdci spomína
matka, deti a bratia s rodinami.

Kameňáčiky
■ Niekto súloží každý mesiac,
niekto každý týždeň,
niekto každý deň
a ja si zasúložím, kedy sa mi zachce,
napríklad vlani sa mi nechcelo vôbec...
■ Skôr než do mňa vnikneš, poriadne si nasliň prst,
nasaď ho na okraj mojej dierky a hneď ucítiš moju ohromnú energiu...
-Tvoja elektrická zásuvka.
■ Lepšie je umilovať sa k smrti, ako v domove
dôchodcov spomínať na pracovné úspechy...

Keď prestávaš mať alkohol pod kontrolou...
Sú ľudia, ktorí už keď sa ráno zobudia, majú zlú náladu. Deň - ani nezačal a
oni už frflú – samozrejme – najprv sa potúžia kalištekom páleného a potom to
opakujú približne – každú hodinu dvakrát. Večer sú už poriadne „naliati“ a podpichačskými rečami otravujú celé okolie. Nenachádzajú si miesto, pobiehajú po
celom byte, dome - stále niečo prekladajú, nič sa im nepáči. Na šoty v televízii
reagujú podráždene, až vulgárne. Každý pohyb okolo nich berú ako útok na
vlastnú osobu.
Sú hákliví na slovíčka, kým oni môžu urážať každého a všetko, im nikto
odporovať nesmie. Hneď sú „blbí“, „imbecilní“ a drzí. Aj dobre mierené reči
chápu osobne, alebo vôbec nechápu. Mýlia si časové obdobia, roky, udalosti,
zabúdajú na to, čo je dôležité, dôležitejšie. Nechápu iných a egoisticky chápu
len seba. Vidia len svoje problémy a cudzie ich nezaujímajú.
Myslia si, že sú celý život nepochopení, že na nich svet nespravodlivo útočí,
že „iba“ oni majú ťažký život, a že sa im nedarí, lebo druhí ich nechápu a závidia im.
Namiesto hľadania pravdy o sebe a svojom živote, vidia stále „nepriateľa“
v inom človeku, vidia každý nedostatok na iných, ale na sebe nič. Až nekriticky
vyplakávajú o tom, čo všetko denne zažívajú, ako sa trápia, ako im nikto nepomôže, ako ich nikto nechápe, pritom – všade, kde prídu – zanechávajú po sebe
chaos a napätie. Klamú seba, aj okolie v doslova malichernostiach, zveličujú
malé veci, znižujú postavenie a význam dôležitých skutočností.
Za nič nie sú nikdy zodpovední, ani vinní, lebo „oni sú obeťou“, nie útočníkom, či iniciátorom. Hoci opak je pravdou. Na sebe meniť nechcú nič, veď podľa nich to nie je potrebné. „To tí druhí, nech sa zmenia“,– zvyknú oponovať.
Sú to egoisti, ktorí si nevedia nájsť miesto nielen v živote, ale ani urobiť poriadok vo svojich príbytkoch, o citoch už ani nehovoríme. Ich oči sú bez lesku,
sú zanedbaní, až smradľaví, všetko opisujú s podtónom – seba ukázať ako
normálneho, kým ďalší sú nenormálni. Veci nepokladajú, ale hádžu, surovo
odsúvajú, trieskajú o zem. Častokrát po sebe ani nesplachujú WC. Nemajú pre
druhých pekné slovo, ani uznanie, či pohladenie, nie sú schopní reálne posudzovať život a ľudí, skôr ublížia, ako pomôžu. Sú to ľudia, strácajúci vlastnú
osobnosť...
Ešte stále neviete, o kom vlastne píšem?
Podčiarknite si prosím, spoločného menovateľa: ALKOHOLIK, ktorého zaujíma len jedno, ako sa dostať k tej svojej fľaške a pritom pred ľuďmi tvrdiť do
-ajanemoty: „Ja nepijem, alkohol mám pod kontrolou...“

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Spoločenská kronika Kysuckého Nového Mesta
JANUÁR 2008
Narodené deti:
Nikola Kováčiková
Michal Galko
Jakub Dunajovec
Júlia Kucharčíková
Marek Horák
Manželstvo uzavreli:
Michal Hanuliak
a Andrea Ďuranová

FEBRUÁR 2008
Narodené deti:
Annamária Hubočanová
Sebastián Vojtaš
Vanessa Oravcová
Zdenka Mária Bosá
Alyssa Hercová
Stanislav Šedo
Adam Lulek
Dávid Blahovec

Opustili nás:
Pavol Jakubík (32)
Milan Štrba (63)
Margita Blanáriková (80)
Anna Mazúriková (83)
Martin Tichý (55)
Pavol Priečko (63)
Veronika Králiková (15)
Ľubomír Fuják (51)
Róbert Bajánek (68)
Ľubomír Mikunda (57)
Mária Ozogáňová (77)
Peter Petrík (56)
Šimon Poliak (82)
Margita Rechtoríková (88)
Simona Janíková
Michaela Kardošová
Opustili nás:
Mária Ďuranová (95)
Igor Kovalík (63)
Štefánia Čadecká (84)
Irena Krásňanová (81)

Občania v Kysuckom Novom Meste nie sú spokojní...

►Občania Kysuckého Nového Mesta kriticky poukazujú na katastrofálny stav niektorých ciest na území mesta, najmä na Nábrežnej ulici
a na Komenského ulici. Na ceste sú preliačiny a výtlky, ktoré prechádzajú až doslova do dier. Je len otázka času, kedy si tam niektorý zo
šoférov poškodí spodok vozidla, kolesá a bude škodu vymáhať od
správcu komunikácie - t.j. mesta.
Takýchto ciest je však na území mesta viac a žiada si doslova akútnu,
alebo aspoň čiastočnú opravu, aby sa stav ešte viac nezhoršil.
►Viacerí čitatelia nám do redakcie telefonujú a upozorňujú nás na
webové stránky mesta. Vraj sú nedostatočne pripravené, neodborne
spracované, že iné menšie mestečká, ale aj dedinky, ich majú na lepšej úrovni. Vzhľadom k tomu, že týchto názorov bolo viac, a telefonovali nielen vysokoškolsky, ale aj stredoškolsky vzdelaní občania,
„podsúvame“ tieto názory kompetentným na mestskom úrade, aby
to registrovali.
►Do tretice...
Tentokrát veľa občanov - dôchodcov, so zdravotným postihnutím,
ktorí sú majiteľmi psov, sa prostredníctvom nášho časopisu obracajú
na vedenie mesta, aby skúsilo prehodnotiť rozhodnutie z minulého
roku, podľa ktorého sa daň za ich miláčika zdvihla na 800,-Sk. Túto
čiastku musia platiť všetci, bez výhrady, to znamená - ekonomicky
aktívni občania, dôchodcovia, aj zdravotne postihnutí občania. Kým
pre tých, ktorí pracujú, to nie je veľká čiastka, z dôchodku je to dosť.
Okrem toho, u niektorých je práve toto zvieratko jediným spoločníkom, ak mu už nežije partner, alebo mu aj pomáha, ak má zdravotné
problémy, atď.
Možno by nebolo od veci zvážiť túto pripomienku občanov a poplatok
pre takýchto obyvateľov upraviť v ich prospech. Je to vecou názoru,
ale aj chápania toho druhého. Na druhej strane samozrejme vyžadovať zasa spätne - dostatočnú starostlivosť o psíka, aby nešpinil
verejné priestranstvá, aby nosil náhubok, aby neotravoval život spoluobčanov.
-r-

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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AMBULANCIA PLASTICKEJ A ESTETICKEJ
CHIRURGIE MUDr. Regan Belovič
• Úpravy ušníc, nosa, viečok, čela, pier a facelifting,
• úprava prsníkov (zväčšovanie, zmenšovanie),
• odsávanie tuku - liposukcia,
• odstraòovanie znamienok a korekcia jaziev,
• odstraòovanie vrások,
• laserová liečba kàčových žíl,
• liečba vrodených a poúrazových stavov rúk a operácie nervov ruky.
NEMOCNICA ŠA¼A, AMBULANCIA: PIATOK 13.00 - 15.00 hod.
ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY Tematínska 3, Bratislava
AMBULANCIA: UTOROK 13.00 - 17.30 hod.

tel. 0905 822 333

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
GYN-PRAKTIK, s r.o. - MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A,
Žilina
tel: 041/500 7800

Objednajte sa na:

odbornú poradòu, konzultáciu, vyšetrenie
na špičkových prístrojoch, stanovenie
diagnózy, liečbu...
ÏAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU!
Máte zdravotné problémy?
Navštívte nás v

ZDRAVOTNÍCKYCH POTREBÁCH

na Belanského 217, v Kysuckom Novom Meste,
kde Vám odborne poradíme a pomôžeme.
Ponúkame Vám široký sortiment zdravotníckych pomôcok:
■ pre imobilných pacientov (sedačky do vane, WC kreslá, vozíky,
násadec na WC, AD podušky proti preležaninám,...),
■ pre inkontinentných pacientov (plienky, podložky pod chorých,
vložkynohavičky, Menalindy,...),
■ glukomery, testovacie prúžky, lancety, odpichové perá pre diabetikov,
■ široký sortiment obväzového materiálu (obväzy, gázy, vaty, náplaste,...),
■ obväzy pre vlhké hojenie rán (comfeel, atraumán,...),
■ pomôcky pre stomikov (vrecká, pohlčovače pachu, čistiace rúška,...),
■ katetre,
■ ortézy ( z rôzneho materiálu na kolená, členky, lakte, stehná),
■ kompresívne pančuchy na krčové žily (liečivé i podporné),
■ napomínanie bandáže, brušné pásy, slabinové pásy,
■ ortopedické vložky do topánok, značková ortopedická obuv,
■ lopty na cvičenie,
■ elektrické masážne strojčeky, vyhrievacie vankúše a papuče,
■ horské slnká,
■ vankúše na krčnú chrbticu a proti chrápaniu,
■ drevené nástenné lekárničky, náplne, autolekárničky,
■ a rôzny doplnkový sortiment (liečivá kozmetika, čaje, cumle, fľašky,
vitamíny, ponožky bez gumičky, atď.).

Zdravotnícku pomôcku si môžete u nás
vybrať aj na lekársky poukaz.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

tel.: 041/4386870

Váš finančný poradca - DANA PINÈIAROVÁ,
Kysucké Nové Mesto, tel.: 0905 345 800

Štúdio krásy VILLIA
ul. 1.mája 1051
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/4212287, 0907 844 317, 0908 918 085

Ponúka služby:
� solárium
� kaderníctvo
� kozmetika
� masáže
� piercing
� nechtový dizajn
� parafín
� rašelinové zábaly
� laserová terapia
� zahusťovanie a nadväzovanie
vlasov keratínom za studena

Majitelia Vás zároveò pozývajú do útulnej
kaviarničky na príjemné posedenie.
Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 hod.
sobota 9.00 - 12.00 hod.

Kysucký ŽURNÁL
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JUKO

s.r.o.

Nábytok všetkých generácií...
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MÄSO
ÚDENINY
Marcel Svrček
Komenského 1287
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041 421 46 67

ponúka:

● vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych
druhov,
● chutné mäsové výrobky - nárezy, salámy,
klobásy, jaternice, paštéky,...
● vieme vybaviť aj väčšie objednávky.
OTVÁRACIE HODINY:
utorok - štvrtok 7.00 – 16.30 hod.
piatok 7.00 – 17.00 hod.
sobota 6.30 – 12.00 hod.

Belanského 2725, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
tel./fax: 421 50 09, e-mail: nabytok.juko@mail.t-com.sk

„...za kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísť...“
„...za
kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísť...“

