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ROČNÍK III. * NOVEMBER 2009 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

14. novembra 2009 sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Nepodceňujme tieto voľby, nebuďme ľahostajní! Poďme k urnám a vyberme
spoľahlivých ľudí, novú krv, osobnosti. Vyberme takých, ktorí nebudú iba
“šúchať” nohami pod poslaneckou lavicou a rozprávať, ale ktorí pre nás
namiesto rečí aj niečo užitočné urobia!

Ing. Alojz Balát, úspešný staviteľ
bytov, odovzdal v septembri
pre okres Kysucké Nové Mesto
47 nových bytov. str.7.

„ Mám rád svoj kraj, svojich spoluobčanov. Chcem tu žiť a chcem žiť
spokojne, v moderných podmienkach a v pohode. A presne to isté želám aj ostatným občanom v našom
regióne. Aby prežili život pokojne,
bez stresov, aby sa radi vracali do
svojich rodísk a boli na svoj kraj
hrdí. O to sa chcem, ako poslanec,
snažiť zo všetkých síl a z úprimného
srdca “,- hovorí Vladimír Káčerík starosta

9

„Rozhodli sme sa pre výstavbu
nájomného domu s 10 bytovými
jednotkami, stavať začneme na budúci
rok,“- hovorí Ing. Roman Špirec,

Horného Vadičova, ktorý kandiduje na poslanca
do VÚC-Žilinský kraj v tohtoročných jesenných voľbách 14. novembra 2009
pod poradovým číslom ...9

18

„Som spokojný, keď sa úlohy
riešia systematicky a aktuálne, nie zdĺhavo a neodborne!
Žiadnemu občanovi, tak ako
mne, to neprospieva. A preto
chcem ako poslanec pracovať tak, aby bolo čo najviac
občanov v kysuckom regióne
spokojných“ ,- hovorí

Ing. Štefan Mrenka, starosta
Kysuckého Lieskovca, podnikateľ ,
ktorý kandiduje na poslanca do VÚC-Žilinský kraj
v tohtoročných jesenných voľbách 14. novembra
2009 pod poradovým číslom ...18

starosta Rudinskej (na snímke druhý zľava) str.12.

O kandidátoch na poslancov do orgánov samosprávneho kraja Žilina čítajte vo vnútri čísla.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Inzercia a reklama v KYSUCKOM
ŽURNÁLE je účinná a efektívna,
navyše za veľmi výhodné ceny!
Nie ste predsa takí bohatí, aby ste platili
za inzerciu v „plátkoch“, ktoré sa váľajú na zemi
v činžiakoch, alebo po sídliskách pri smetiakoch...!
Ak sa má informácia o Vašej firme, Vašich
produktoch, či Vašich službách, dostať ku
zákazníkovi, tak využite náš inteligentný spôsob
jej spracovania, ale aj doručovania k občanovi!

Tel.: 0903/ 516 499
E-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
Vianočné nákupy sú tu „co by dup...“,
ponúkajte už teraz svoj tovar
v Kysuckom Žurnále!
káblová televízia

&

ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
kontaktná osoba : Ing. Martin Brodňan
tel.:
041/421 58 20, fax 041/421 58 20
mobil: 0905 / 332 042

internet cez káblovku

ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:
041 / 421 58 20, fax 041 / 421 58 20
mobil: 0903 / 657 812 Ing. Pavol Kobrtek
0905 / 332 042 Ing. Martin Brodňan

e-mail:antechnet@antechnet.sk

www.antechnet.sk

názov balíka

prenosová rýchlosť

počet schránok /www priestor

cena

START

505/101 kbit/s

3 x 50MB /10 MB

199,- Sk s DPH [6,60 EUR]
339,- Sk s DPH [11,25 EUR]

BASIC

1001/202 kbit/s

3 x 50MB /10 MB

STANDART

2302/303 kbit/s

5 x 50MB /50 MB

639,- Sk s DPH [21,21 EUR]

PREMIUM

4004/404 kbit/s

5 x 50MB /50 MB

999,- Sk s DPH [30,16 EUR]

Upozornenie vydavateľa
časopisu!
Upozorňujeme čitateľov a občanov, že za
obsah textu volebných materiálov a plagátov v tomto čísle nášho Žurnálu v plnej
miere zodpovedá samotný aktér, (kandidát
na poslaneckú funkciu). Vydavateľ časopisu
poskytol priestor pre volebné zviditeľnenie
sa a pre volebný rozhovor, článok, aby dotyčný kandidát o sebe informoval voličskú
verejnosť. Kandidát na poslaneckú funkciu
právne, vecne aj občiansky v plnej miere
zodpovedá za obsah svojich odpovedí vo
volebnom materiáli, resp. za informáciu,
ktorú čitateľom a voličom o sebe poskytol.
- vydavateľ časopisu-
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Vladimír Káčerík,
starosta Horného Vadičova, kandiduje na poslanca
do VÚC-Žilinský kraj v tohtoročných jesenných
voľbách 14. novembra 2009 pod poradovým číslom ...
„Chcel by som dostať viac mladých ľudí do
regionálnej politiky, osloviť skutočné osobnosti medzi nami a urobiť všetko pre to,
aby sa život na dolných Kysuciach stále viac
skvalitňoval a bol dôstojný pre všetkých jeho
obyvateľov“.
„V prípade zvolenia za poslanca VÚC chcem
riešiť predovšetkým tie oblasti, s ktorými sa
stretávam i pri svojej každodennej práci. Je
to predovšetkým: oblasť sociálnej pomoci –
čím ďalej je viac ľudí odkázaných na Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb,
pomáhať príbuzným pri ich umiestňovaní
do nich, ale aj pri vytváraní ďalších takýchto
inštitúcií. Chcel by som spájať regióny: cesta
Vadičovská dolina – Kotrč. Lúčka, čo je moja
„srdcovka“. Čo sa týka kultúry, napomáhať zachovaniu ľudových tradícií v regióne dolných
Kysúc, rekonštruovať cesty III. triedy. Chcem
byť úprimný a čestný pri riešení problémov
obyvateľov celého Žilinského samosprávneho kraja. Veľký prínos vidím vo využívaní
možnosti čerpania finančných prostriedkov
z fondov EÚ a ich spravodlivé rozdelenie v
prospech všetkých občanov a dbať, aby v jednotlivých oblastiach činnosti boli finančné
prostriedky účelne vynakladané. Do politiky
by som chcel vniesť toleranciu, mravnosť a rešpektovanie odlišných názorov. Chcem robiť politiku dôveryhodnú, chcem ju robiť ako službu
občanom, ako dôslednú obhajobu ich záujmov
podľa ich vôle a chcem ju robiť spolu s občanmi,
spoločným rozhodovaním o dôležitých otázkach smerovania kysuckého regiónu ako celku.
Súčasne sa budem snažiť o väčšie zviditeľnenie
dolných Kysúc, presviedčať schopných mladých
ľudí a spoľahlivé osobnosti pri získavaní do regionálnej politiky, dostať do povedomia slovenskej verejnosti, ale aj zahraničia, dolnokysucký
región a skvalitňovať životnú úroveň mojich
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spoluobčanov v ňom, lebo si myslím, že je to
veľmi potrebné. Mám rád svoj kraj, svojich spoluobčanov. Chcem tu žiť a chcem žiť spokojne, v
moderných podmienkach a v pohode. A presne to isté želám aj ostatným občanom v našom
regióne. Aby prežili život pokojne, bez stresov,
aby sa radi vracali do svojich rodísk a boli na svoj
kraj hrdí. O to sa chcem, ako poslanec, snažiť zo
všetkých síl a z úprimného srdca.“

Vážení občania, ak ma
podporíte, vynasnažím
sa - nesklamať Vás!
Ďakujem za Vašu podporu!
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Ing. Štefan Mrenka,
starosta Kysuckého Lieskovca,
podnikateľ , kandiduje na poslanca do VÚC-Žilinský kraj
v tohtoročných jesenných voľbách
14. novembra 2009 pod poradovým číslom ...

18

„Budem ešte vo väčšom meradle podporovať
modernizáciu kysuckých obcí, ako aj to,
aby mali s prenesenými kompetenciami
a povinnosťami aj primerané financie pre
dôstojný život svojich občanov a na realizáciu
obecných plánov, ktoré skvalitňujú existenciu
každého z nás“.
Naše Kysuce sú veľmi krásne, chýba však
dobudovanie
infraštruktúry,
vybudovať
zariadenia a centrá turizmu, športu, oddychu,
ktoré pritiahnu turistov, urobiť tomu
správnu propagáciu a oblasti na Kysuciach,
ktoré majú svoju históriu a pamiatku, je potrebné
zrekonštruované a skultivované sprístupniť
čo najviac verejnosti. A v tom chcem
pomôcť. Dôraz však kladiem jednoznačne na
infraštruktúru. Veď, pozrime sa, aké máme
napr. komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve
VÚC...(!?) Chcem vyvíjať tlak na zodpovedné

inštitúcie, spoločnosti a kompetentné
orgány a ďalších, aby pomáhali pri
modernizácii a skrášľovaní kysuckého
regiónu. Taktiež chcem nekompromisne
presadzovať skutočnosť:
čo patrí
samospráve, aby ostalo v obci, v meste,
aby s prenesenými kompetenciami na
samosprávy prešli na ne aj adekvátne
financie, nielen povinnosti. Nesmierne
je dôležitá aj sociálna oblasť, výstavby
domovov dôchodcov, penziónov pre
seniorov, nesmieme zabúdať na sociálne
slabšie rodiny, je potrebné hľadať
nástroje, mechanizmy a možnosti na
zníženie nezamestnanosti v našom regióne.
Mám rád, keď sa úlohy riešia systematicky
a aktuálne, nie zdĺhavo a neodborne! Žiadnemu
občanovi, tak ako mne, to neprospieva.
A preto chcem ako poslanec pracovať tak, aby
bolo čo najviac občanov v kysuckom regióne
spokojných.

Ďakujem za Vašu
dôveru a podporu!

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

5

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Jedine od nás záleží, či ostane v kresle poslanca sedieť neschopný lajdák, alebo či bude za nás
rozhodovať a vybavovať pre občanov veci energický a pragmatický
odborník a slovo dodržiavajúci poslanec, poslankyňa...
Voľby do vyšších územných celkov na Slovensku tu máme o pár dní a občania
si tak opäť môžu vybrať takého človeka za poslanca, ktorý mu je srdcu
blízky, alebo ktorý si ich skrátka vedel svojim prístupom získať. Stretávam
sa s názormi, “načo voliť”, “aj tak sa nič nezmení”, “každý len sľubuje”, “na
chudobu aj tak nikto nemyslí”, atď ... . Isteže nás častokrát naši poslanci
“dobehnú” a mnohí si voliča skutočne po voľbách ani nevšimnú. Ale treba aj
úprimne priznať, že všetci predsa len nie sú takí chrapúni a že je medzi nimi
aj dosť takých, ktorí slovo dodržia. Práve preto sú regionálne voľby bližšie k
občanovi ako tie parlamentné. V regióne kandidujú ľudia, ktorých častokrát
osobne poznáme. Ktorých denne stretávame, s ktorými prichádzame
do styku pri jednaní, pri vybavovaní osobných vecí, pri bezprostrednom
kontakte v práci ... . A v tom je naša voľba adresnejšia, hmatateľnejšia. Predsa,
ja poznám tohto kandidáta ako pracanta, alebo tohto ďalšieho kandidáta
ako zodpovedného šéfa súkromnej spoločnosti, alebo túto kandidátku na
poslankyňu ako férovú pracovníčku inštitúcie, ktorá ľuďom všetko vybaví,
zorganizuje, alebo tohto ďalšieho kandidáta zasa poznám ako spoľahlivého
predstaviteľa obce, mesta a viem, čo pre svojich občanov vybavil a tak je
predpoklad, že tak isto bude robiť aj na poslaneckom poste pre celý región.
Ale poznám aj tohto kandidáta, ktorý si vybavuje akurát veci pre seba a
svoju rodinu. Tak toho určite voliť nebudem ... atď. Takto uvažujeme my občania a podľa toho sa aj rozhodujeme. Regionálne voľby sú voľby o tých,
ktorých poznáme bezprostredne. Vidíme ich ako pracujú, ako žijú, a či len
viac rozprávajú - ako pracujú. A práve preto je naša voľba veľmi dôležitá.

Nepodceňujme tieto voľby, nebuďme
ľahostajní! Poďme k urnám a vyberme
spoľahlivých ľudí, novú krv, osobnosti,
vyberme takých, ktorí pre nás niečo
užitočné urobili a urobia, vybavia,
zoženú, zorganizujú. Vyberme takých,
ktorí nebudú iba “šúchať” nohami
pod poslaneckou lavicou, biť sa do
pŕs - ja som poslanec, kto je viac - a
brať poslanecký plat doslova zadarmo.
Jedine od nás záleží, či ostane v
kresle poslanca sedieť neschopný
lajdák, priživujúci sa z našich daní,
alebo či bude za nás rozhodovať a
vybavovať pre občanov veci energický
a pragmatický odborník, rozhľadený,
organizačneschopný
a
slovo
dodržiavajúci poslanec, poslankyňa.
VOĽBY do Vyšších územných celkov, konkrétne v našom regióne: do Žilinský
kraj, sa uskutočnia 14. novembra 2009. Želám Vám vážení čitatelia, občania
a voliči, aby vyhral ten “Váš” kandidát, kandidátka!
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

25. septembra bola kolaudácia nových bytov v Povine

1 dvojizbový byt na 2. poschodí, podlahová plocha 56,93 m2. Na kolaudácii sa zúčastnili starostovia obci Dolných Kysúc a pozvané médiá. Ako nám Ing. Alojz Balát ďalej povedal, bolo skolaudovaných aj
31 bytov na Revolučnej ulici v Kysuckom Novom Meste /09.09.2009/.
Celkovo teda spoločnosť Ing. Alojza Baláta, úspešného staviteľa kysuckých bytových domov, v septembri 2009 odovzdala občanom
pre potreby bývania 47 nových bytov v okrese Kysucké Nové Mesto.
Všetky byty bude spravovať SBD KNM.
- foto: Gabo Muška -

Kolaudácia 16 bytových jednotiek v Povine sa uskutočnila 25. septembra 2009. Slávnostné prestrihnutie kolaudačnej stužky zrealizovali poslanec NRSR PhDr. Peter Dubravay, Ing. Štefan Škríp, poradca ministra MVaRR a starostka obce Povina, Margita Šplháková (na
snímke). Hostiteľom a moderátorom zároveň bol Ing. Alojz Balát,
majiteľ spoločnosti, ktorá stavbu bytov realizovala (na hornej snímke tretí sprava). Hlavným poddodávateľom bola spoločnosť Harcek
Kysucké Nové Mesto. Celkovo sa predalo už 15 bytov, zostáva predať

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

Penzión Liptov je vynikajúcim miestom
pre relax Vašich rodín a miestom
pre stretnutia s našimi priateľmi.
Vedúcu penziónu, pani Alenu Brigantovú (na snímke), sme poprosili o nasledujúci aktuálny
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rozhovor, v ktorom nám bližšie predstaví, akému rekreačnému zariadeniu vlastne šéfuje.

COOP Jednota
Galanta, s.d.
je majiteľom
rekreačného
zariadenia
–
PENZIÓN
LIPTOV, ktoré
sa pomerne
s l u š n e
„zapisuje“
do
pamäti
návštevníkov,
ktorí ho stále
vyhľadávajú,
navštevujú
a odchádzajú
spokojní.
Blížia
sa
Vianoce,
S i l ve s t e r,
z i m n é
prázdniny
– ale čo chvíľa aj polročné voľná v školách, či
jarné prázdniny. Je to čas na zmenu prostredia,
oddych, stretnutie s rodinou, priateľmi, upevnenie
rodinných vzťahov. Čo tak skúsiť relax a oddych
v Penzióne Liptov – Vy, ktorí ho ešte nepoznáte?
V aktuálnom rozhovore hovorí jeho vedúca, pani
Alenu Brigantovú.
o Kde presne sa Penzión Liptov nachádza a ako
najlepšie (cesta) sa k nemu dá dostať?
- Penzión Liptov je situovaný v rekreačnej časti obce

orientované na turistiku a hubárčenie. Celoročne je
Penzión Liptov využívaný aj na rôzne firemné akcie
a mítingy.
o Aká je kapacita, čo všetko toto relaxačné
centrum poskytuje klientovi?
- Penzión Liptov je svojou polohou priamo pri
potoku, obklopený ihličnatým lesom, predurčený
na kľud a relax v lone nádhernej prírody. Penzión
Liptov ponúka ubytovanie v izbách zariadených
štýlovým masívnym nábytkom. Kapacita penziónu
je 40 osôb a skladá sa z 10 izieb
a jedného apartmánu s dvomi
spálňami a jedálne s kuchyňu.
Každá izba má vlastnú predsieň,
kúpeľňu, chladničku a TV so
satelitom. Na prízemí sa nachádza
jedáleň s denným barom a na
centrálnej chodbe je detský kútik
s hračkami. Počas letnej sezóny
je v priestoroch baru a na terase
v prevádzke bistro.
Penzión Liptov ponúka svojim
klientom možnosť objednať
si raňajky (formou bufetových
stolov),
prípadne
polpenziu
s
kontinentálnou
večerou.
V rámci ďalších služieb Vám
Penzión Liptov ponúka požičovňu
bicyklov, požičovňu športových
potrieb a spoločenských hier, či
možnosť ugrilovať si vlastné špeciality na grile, ktorý
sa nachádza v areáli penziónu v zimnom období
miestnosť pre ukladanie
lyžiarskej výstroji. V exteriéri
penziónu sa ďalej nachádza
terasa s výhľadom na potok
a pre deti je tu vybudované
detské ihrisko s preliezačkou
„Drak“. Parkovať je možné
priamo pri penzióne aj
v zimných mesiacoch.
o Keď sa niekto rozhodne
si tu oddýchnuť – (aký
je postup, kde sa má
obrátiť, písomná a ústna
objednávka, telef. kontakt,
mail...)
- Pre klientov, ktorí majú
prístup
na
internet,
máme zriadenú vlastnú
internetovú
stránku

Liptovský Ján v Jánskej doline, ktorá sa nachádza asi
3 km za samotnou obcou. Obec Liptovský Ján sa
nachádza blízko Liptovského Mikuláša, hneď vedľa
diaľnice, smerujúcej do Popradu. Stačí z diaľnice
odbočiť na výjazde „Liptovský Ján“ a pokračovať po
hlavnej ceste, ktorá Vás zavedie do prekrásnej Jánskej
doliny. Cesta ďalej pokračuje mostom cez potok
Štiavnička a zhruba o 300m sa ocitnete pri penzióne
Liptov. Počas celej cesty od diaľničnej odbočky máme
taktiež 4 navigačné tabule, ktoré Vás bez väčších
problémov dovedú k samotnému penziónu.
o Ako je Penzión Liptov využívaný?
- Penzión je v prevádzke celoročne, takže podľa
jednotlivých sezónnych období je aj využívaný.
V zimnom období prevažujú lyžiari a lyžiarske zájazdy,
na jar skôr víkendové rodinné pobyty a v letnej sezóne
prevažujú týždňové turisticko-rekreačné pobyty. Na
jeseň sú to opäť po väčšine víkendové rodinné pobyty,

www.penzionliptov.sk, kde sú
uvedené všetky naše kontaktné
údaje - Adresa:
Penzión Liptov,
Liptovský Ján 157,
tel.č. +421 905 562 298,
e-mail: recepcia@penzionliptov.sk
Stačí iba zatelefonovať na
spomenuté tel. číslo, prípadne
poslať e-mail a personál penziónu
Vám rád poskytne všetky potrebné
informácie k ubytovaniu.
o Ak má záujem väčšia skupina
– do akej kapacity sa viete
zmestiť?
- V prípade väčších skupín penzión
dokáže zabezpečiť ubytovanie,
stravovanie
pre
40
osôb.
V prípade špeciálnych
požiadaviek skupiny,
ale i jednotlivcov, je naším záujmom
vychádzať každému v ústrety a zabezpečiť
predovšetkým spokojnosť a príjemný
pobyt každému s klientov. Chcela by
som ešte upozorniť, že v prípade väčších
skupín cenu riešime individuálne.
o Keď sa klient rozhodne poznávať
najbližšie okolie, čo všetko v blízkosti
Penziónu
Liptov
môže
vidieť
a navštíviť?
- Je tu veľa možností rekreačného vyžitia.
Priamo v Liptovskom Jáne je niekoľko
termálnych prameňov - termálne
kúpalisko v lete a termálne bazény v zime
/ 500 m/, lyžiarske stredisko Javorovica /
800 m/, značkované turistické a cyklistické
trasy. 5 km od Liptovského Jána sa
nachádza najväčší aquapark na Slovensku
Tatralandia, 15 km najväčšie lyžiarske

stredisko na Slovensku Jasná, 15 km Demänovské
jaskyne (Ľadová jaskyňa
a Jaskyňa Slobody).
Z množstvo ďalších atrakcií v blízkosti môžem
spomenúť obec Vlkolínec zapísanú do Zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, Thermal
park Bešeňová, Western City – Šiklův Mlýn, skanzen
v Pribylina, kde bol natáčaný film Báthory a je tu aj
množstvo ďalších prírodných a kultúrno-historických
krás tohto regiónu. Ešte snáď spomeniem, že len cca
40 min. autom je vzdialené Štrbské pleso vo Vysokých

Tatrách a cca 30 min. sú vzdialené Západné Tatry.
o Je Vaše zariadenie vhodné aj pre školské, či
študentské výlety? Lebo stretla som sa s tým, že
majitelia niektorých motelov nie sú deťmi veľmi
nadšení, lebo vraj dosť vecí poškodia ...?
-Penzión Liptov od roku 2007, odkedy ho prevádzkuje
naše spotrebné družstvo, ponúka školám pre svoje
deti možnosť organizovať v našom zariadení lyžiarske
zájazdy, prípadne školy v prírode. Za dve sezóny,
ktoré toto zariadenie máme v prevádzke, sa tu
vystriedalo niekoľko školských lyžiarskych zájazdov
a zatiaľ sme nezaznamenali žiadne problémy, ktoré
by nás odrádzali od organizácie ďalších. Samozrejme,
že detský klienti si vyžadujú špeciálne podmienky
a nároky na prevádzku, ale personál nášho penziónu
sa im snaží vždy vyjsť v ústrety. Či už je to formou
celodennej stravy, rozdelením a zariadením izieb,
prípadne inými individuálnymi potrebami.
o Vyhovuje Vaše zariadenie viac starším alebo
mladším klientom, čo by ste mohli za mesiace jeho
existencie povedať ..?

-Náš penzión je zameraný na rodinnú dovolenku čo
znamená, že najviac k nám chodia rodiny s deťmi ale
neodmysliteľnú časť našich klientov tvoria aj starší
klienti. Všetko však záleží od sezónneho obdobia
a individuálnych požiadaviek klienta. Rodiny s deťmi
prevládajú hlavne počas zimnej a letnej sezóny
a starší klienti obľubujú skôr obdobie jari a začiatok
jesene, kedy je celé stredisko prázdnejšie a kľudnejšie.
o Blížia sa Vianoce a Silvester, ale aj polročné
prázdniny ..., ako je to s Penziónom Liptov, už je
obsadený, alebo ...?
- Počas Vianočných sviatkov a Silvestra máme už
penzión obsadený, ale termíny polročných a jarných
prázdni sú ešte voľné.
otázky: Žurnál
foto: archív COOP Jednoty Galanta, s.d.
inzercia Galantskej COOP Jednoty, s.d.
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§§§ Na čo má právny nárok slobodná matka ?

OTÁZKA: Chcela by som sa opýtať, aby ste mi odpovedali - Vy -ako
fundovaný právnik, na čo mám
ako slobodná matka nárok - na akú
podporu. Som na materskej dovolenke, mám jedno dieťa vo veku
tri roky a druhé má jeden rok. Nie
som vydatá, s otcom mojich detí
nežijem a alimenty nedostávam,
lebo nie je zamestnaný. S deťmi
žijem u rodičov. Na sociálnom odbore sa so mnou bavia - ako sa im
chce- podľa nálady ..., prosím, môžete mi poradiť, kam sa obrátiť - čo,
kde vybaviť ... ? Ďakujem za pomoc.
ODPOVEĎ: Ako vyplýva z písomnej otázky našej čitateľky, táto sa spolu svojimi deťmi dostala nie svojim zavinením do nezávideniahodnej situácie.
Riešenie jej problému rovnako nie je jednoduché.
V prvom rade je potrebné vychádzať z tej skutočnosti, že naše zákony
platné v oblasti starostlivosti štátu o slobodné matky s dieťaťom, prípadne
deťmi, nie vždy pokrývajú riešením podľa noriem v nich zakotvených všetky najrozmanitejšie životné situácie. Riešením jednej z týchto životných
situácií, a možno povedať, že pomerne zložitej, sa obrátila na nás aj naša
čitateľka.
Naša čitateľka vo svojej písomnej otázke neuvádza, či bol otec ich spoločných detí zaviazaný súdom na platenie výživného na obe maloleté deti.
Skutočnosť, že otec spoločných detí je nezamestnaný totiž nezakladá jeho
právo neplatiť výživné, a to v prípade, že o výživnom a jeho výške právoplatne rozhodol príslušný súd. V prípade, že súdne rozhodnutie chýba
a výška a spôsob platenia výživného bolo predmetom dohody matky a
otca detí, je tá možnosť, že otec sa bude bez postihu vyhýbať plateniu výživného. To je zrejme aj prípad našej čitateľky, i keď otec ich spoločných
detí je povinný zo zákona (zákon o rodine) platiť výživné na deti, ktorých
je biologickým otcom. Je potom vecou našej čitateľky, aby sa obrátila na

príslušný súd, aby rozsudkom určil vyživovaciu povinnosť otca ich detí.
Bez právoplatného rozsudku totiž naša čitateľka nemôže získať od štátu
náhradné výživné.
Naša čitateľka ako slobodná matka na materskej dovolenke, kde otec ich
spoločných detí si neplní svoju vyživovaciu povinnosť, má nárok na náhradné výživné. Náhradné výživné upravuje zákon NR SR č. 201/2008 Z.
z. o náhradnom výživnom. Náhradné výživné poskytuje štát formou mesačnej dávky, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR),
odbor sociálnych vecí, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí.
Naša čitateľka si musí požiadať o túto dávku na ÚPSVaR príslušnom podľa miesta jej trvalého bydliska. K svojej žiadosti musí priložiť potrebné doklady, a to najmä rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti, návrh
na exekúciu v spojitosti s neplatením výživného a doklad od exekútora, že
po dobu 3 mesiacov nebolo možné od povinného (otca) vymôcť žiadne
peňažné prostriedky.
ÚPSVaR po posúdení splnenia podmienok vyplatí náhradné výživné, a to
aj spätne – najviac však 3 mesiace dozadu. Následne si toto výživné bude
štát prostredníctvom ÚPSVaR výživné vymáhať od otca naspäť.
Naša čitateľka ako slobodná matka na materskej dovolenke má ďalej nárok na rodičovský príspevok pri narodení dieťaťa (predtým materská) a na
rodičovský príspevok. „Materská“ sa vypláca matke po dobu 6 mesiacov
od narodenia dieťaťa vo výške, ktorá sa jej vypočíta z jej predchádzajúceho príjmu od zamestnávateľa. Ak však ide o slobodnú matku, má nárok na
vyplácanie takejto dávky po dobu 8
mesiacov. Po uplynutí týchto dôb sa
v oboch prípadoch vypláca už len rodičovský príspevok do 3 rokov veku
advokátska kancelária:
dieťaťa.
Verím, že som našej čitateľke pomohol svojimi radami pri riešení jej Telefón, fax: 031 771 3803
ťažkej životnej situácie, a tým že si z
nich vyberie pre seba tie najvhodnejšie.

JUDr. Pavol KOLENČÍK

mobil: 0907 021 825

GYNEKOLOGICKÁ PORADŇA

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800
Objednajte sa na:

Odbornú poradňu,
konzultáciu, vyšetrenie
na špičkových
prístrojoch, stanovenie

diagnózy, liečbu...

Keď mám dostať menzes, pociťujem v sebe nekontrolovanú agresivitu, niekedy až kŕče.
Som podráždená, nervózna a mám „nervy“ na všetko a na každého ... . Najradšej by
som niečo rozmlátila ..., doslova sa tak cítim, ako píšem. Keď menzes príde - na druhý
deň všetky tieto prejavy zmiznú. Ako by som sa vedela tohoto trápenia zbaviť? Mám 25
rokov, iné problémy v tomto smere nemám.
Fyzická I psy- Hladiny hormónov u ženy v jednotlivých fázach
chická kon- menštraučného cyklu môžu významne pôsobiť na dícia ženy v hore uvedené mozgové centrá a tým sa podielať na
p r o d u k t í v - vzniku množstva nepriaznivých príznakov ako fyzicnom
veku kých tak psychických.
jej života je Existuje syndrom - súbor príznakov vznikajúcich
pred nástupom menštruácie - premenštruačný synvýznamne
ovplyvňovaná drom, ktorý sa individuálne silou a množstvom ťažkosti veĺmi podpisuje pod nepriaznive stavy u ženy/
množstvom
rôzných fak- napetie prsníkov,zástavy vetrov,pocity priberania,
predráždenost až agresivita…/.Uľava vzniká až nátorov z vonkajšieho prostredia /práca, spoločenský
život, socialne zabezpečenei…/ ako i zo strany vnú- stupom menštruačného krvácania.Stavy sú indivitorného prostredia organizmu /normálna funkcia duálné, nie každá žena sa stretáva s takýmto stavom.V súčastnosti sa rôznia názory na vznik a začiatok
orgánov tela , prevažne činnost endokrinologických
organov , ochorenia, urazy a pourazove stavy…./. ťažkosti /predpokladalo sa – že iniciaciou ťažkostí je
vznik ovulácie –uvolnenie vajíčka v strede menštruMenštruačný cyklus
ačného cyklu/. Vzhľadom k nejasnosti vzniku príjeho pravidelnosť
ako i nepravidel- znakov premenštruačného syndromu, je liečba obtiažna skôr symptomatická. Riešenie nepriaznivých
nosť je odrazom
stavov u ženy , viazaných typicky na pred - menštrutvorby ženských
hormonov/estro- ačné obdobie, cyklicky sa opakujúcich prináleží liečebnej kombinacii gynekológa s endokrinológom a
geny, gestagenyhormony vaječní- samozrejme i v spojitosti so špecifikáciou príznakov i
internistovi, psychológovi.
kov/ a ich vzťahu
ku iným hormó- Začiatok riešenia stavov by mal minimálne začať
zmenou diety v predmenštruačnom období – prenom preferenčne
dovšetkých vylúčenie kofeinu /kava/, čokoláda,
s hormonmi štítnej
kakako…, redukcie stresujúcej záťaže práce, prekležľazy.
nutie obdobia i výraznejšiou fyzickou záťažou - cviCentralny nervový
system človeka v čenie. Ostatná liečba po porade so svojím gynekostabilizácii nálady logom, ktorá je prísne individuálna v závislosti od
vytvára látky/ne- stavu a špecifickosti príznakov.V literature sa často
urotransmiter y/, stretáva častejšia súvislosť hore uvedeneho stavu u
ktoré sú vo “vzájo- žien inteligentnejších a spoločensky viac exponovamenej rovnováhe ných.
odpovedal: MUDr. Pavol Hartel,
útlm a predráždegynekológ, pôrodník
nie”.

10

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

CHALKIDIKI sú právom nazývané „pozemský raj Grécka“

Poďte oddychovať s gréckou cestovnou kanceláriou AEOLUS
na Chalkidiki Posidi – do hotela MARIA – nebudete ľutovať!
www.aeolus.sk
Ak chcete ísť na dovolenku a nielen sa dobre
vyrekreovať, oddýchnuť si, ale zároveň za
svoje peniaze dostať to, čo ste si zaplatili, tak
rozhodne vyskúšajte grécku cestovnú kanceláriu
AEOLUS!!!! Ja som „s nimi“ cestovala už piatykrát,
ale nesklamali ani raz, aj preto sa držím hesla
a doporučujem ho ďalším, ak na dovolenku, tak
s Grékmi! S AEOLUSOM! Cestovku vlastnia bratia,
Janis a Adonis, ktorí sa oženili na Slovensku, jeden
z nich žije v Nitre, druhý v Bratislave. Cestovka
pôsobí vyše 10 rokov a vďaka tomu, že klientom
dávajú to, čo chcú – sa ich počet neustále rozrastá,
pričom spokojní klienti šíria dobré informácie
o AEOLUSE ďalej...“ AEOLUS má pobyty pre
náročných, stredne náročných, menej náročných,
ale aj tých najnáročnejších klientov. Treba si len
správne vybrať. Pretože, ak si vyberiete pobyt za
333 EUR (10 000 Sk), nemôžete vyžadovať služby
ako za 833 EUR (25 000 Sk). Práve tu totiž niekedy
vzniknú nedorozumenia. Klient dostane to, čo
si zaplatí, ale nemôže žiadať ďalšie ústupky, aj
keď cestovka urobí niekedy kroky navyše, lenže
nemôže sa to stať pravidlom“, - hovoria pracovníci
AEOLUSU. Okrem pobytov v samotnom Grécku, na
ktoré sa špecializujú – veď sú gréckou cestovnou
kanceláriou, zabezpečujú tiež dovolenky v TUNISE,
MAROKU, EGYPTE, ale aj v Chorvátsku. S menom
AEOLUS sa spájajú slová a pocity pokoja, pohody,
vychutnávania si dovolenky. Ja som dovolenku
s nimi absolvovala až päťkrát, ako som už
spomínala, rekreovali sme sa s deťmi, s manželom,
ale aj individuálne. Konkrétne v Chalkidikách –
POSIDÁCH a stále som rozhodnutá vracať sa na
toto úžasné rozprávkové miesto. Hotel Maria, kde
sme boli ubytovní, je situovaný v tichom prostredí
a domáci sú v blízkosti, keby sa čokoľvek stalo.
Varia tu slovenskí kuchári, ktorí poznajú mentalitu
stravovania Slovákov. Každý deň je čerstvo varená
strava podľa slovenských receptov, ale sem-tam aj
nejaké grécke špeciality, a je to skutočne chutné!
Spôsob stravovania sú raňajky, obedy, večere

v
spoločnej
jedálni,
kde
panuje rodinná
atmosféra
–
sympatická
E v i č k a
Horňáková,
ktorá
sa
o
kuchyňu
stará už vyše
10 rokov – je
zo Šale, spolu
s
manželom
J a n k o m
urobia
vždy
všetko preto,
aby sa klienti
dobre najedli.
Nechýbajú
z á k u s k y,
o v o c i e ,
limonáda,
čaje,
dobré
slovenské
polievky a strava
je skutočne rôznorodá. Chutí klientom z východu
Slovenska, zo severu, z juhu. Vždy znova a znova
už tí, ktorí Chalkidiki Posidi – hotel Maria skúsili,
sa vracajú späť. A je to nielen kvôli čarovnému
a kľudnému prostrediu, bez mestských „rachotov“,
ale aj pre pekné ubytovanie príjemných domácich
majiteľov a samozrejme výbornú kuchyňu! Nech
sa teda AEOLUSU darí stále viac a viac a takých
hotelov - ako je hotel Maria na Chalkidikách Posidi
– nech pribúda! A aby ste vedeli, že nevymýšľam,
tak tu sú ceny za pobyty:
Napr. letná sezóna (júl – august) – pobyt na 11 dní
(cesta, ubytovanie, celodenná strava + poistenie)
- do 11 000 Sk. Ak si však objednáte pobyt do
februára a už ste s cestovkou pred rokom cestovali,
máte z tejto sumy až 20% zľavu! No a 13 až 15 dňové
pobyty – mimo sezóny, napr. v septembri vás tu
vyjdú len za 250 EUR (7 500 Sk). Všetky spomínané
služby sú samozrejme v cene. Niet sa čo čudovať,
keď na poslednej tohtoročnej dovolenke mi jedna
pani povedala, že budúci rok si rezervuje naraz
dva pobyty, vraj aj z dôchodku sa jej to oplatí
takto v septembri. Dávam jej
za pravdu. Vyskúšajte aj Vy
a nebojte sa – nespracúvam
Vás preto, že by som mala za
tento článok zaplatené. Nie –
píšem len svoje pocity a silnú
potrebu z ľudského hľadiska
– zviditeľniť dobré veci – aj
u našich susedov, ak sú robené
zo srdca, pre spokojnosť ľudí.
A náš žurnál sa špecializuje
predsa na to, že si všíma
život a prácu podnikateľov
a firiem. A zvýrazňuje dobré
veci! Keď niekto niečo robí
zo srdca, je to cítiť. Rovnako
ako jedlo, keď sa robí z lásky,
alebo keď niekto miluje naozaj

a nielen pre „niečo“. Dojmy z dovolenky dosť
často pokazia nedobré zážitky z cestovania. Nie
je totiž nič horšie, ako vyčkávanie na zástavkách,
či letiskách, ktoré nie je organizované a klient
takto nervózne prestojí veľa hodín, resp. dní(!?),
alebo horšie, ak nakoniec vôbec nevie vycestovať,
lebo dopravná služba zlyhala, nevyriešili sa
obchodné vzťahy medzi cestovkou a dopravnou
spoločnosťou, atď... Grécka cestovná kancelária
AEOLUS, spoločnosť s r.o., čo sa týka autobusovej
dopravy do stredísk na Chalkidikách – už 4
roky spolupracuje s dopravnou spoločnosťou
„DODOTOUR“, Sládkovičova 9, Zvolen (www.
dodotours.sk) a jej majiteľ Dušan Holík sa skutočne
aj so svojimi spolupracovníkmi stará, aby klienti
aj v autobuse mali vytvorené príjemné a čisté
prostredie, aby cesta pre nich nebola otravou,
ale naopak, aby sa vytvorili priateľské vzťahy
už na začiatku dovolenky, počas cestovania.
A to sa mu iste darí, lebo keď prišiel aj tento rok
„DODOTOUR“ pre nás tam aj na spiatočnú cestu,
sympatická pani z Nitry – Marta Ščasná vykríkla:
„Aha, prišli naši šoféri!“ A skutočne to „naši“ tak
myslela, ako povedala. Takže, ak chcete aj ďalší
skúsiť služby DODOTOUR-u zo Zvolena, tak to
urobte a myslím, že budete spokojní. A povedzte
o spokojnosti aj ďalším, lebo tak by to malo byť –
šírme si dobré veci medzi nami, aby sme nemuseli
doplácať na zlé. Aby nezodpovedných cestoviek
a dopravcov ubúdalo a aby sa z dovoleniek
vracali len spokojní klienti. Tak, ako sa to aj
v tomto roku na Chalkidikách podarilo cestovke
AEOLUS a spolupracovníkom dopravy spoločnosti
DODOTOUR vo Zvolene! A aby som nezabudla na
to najdôležitejšie: Grécke more (Egejské) aspoň
tu na Chalkidikách, je príjemné, uzdravujúce. Na
pobreží množstvo malých taverničiek s výbornými
cenami pre turistu a obdivnými pohľadmi pre nás,
plavovlasé Slovenky. Skrátka – oáza kľudu, relaxu,
lásky a pohody!
spracovala: Alena Jaššová

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV

www.zurnaly.sk

VYDÁVA: Vydavateľstvo periodickej tlače, tlačovín a kníh „HELENA”, so sídlom v Šali, Dolná 5, IČO: 34644237 ► registrované Ministerstvom kulrúry SR pod č.:
EV 3496/09 ► Majiteľka a šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903 516 499 ► telefón do redakcie: 031
771 50 40, (zázn.), fax: 031 771 50 40 ► e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com ► fotoreportérske a fotografcké služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► spravodajstvo: Blažena Ficeková, tel.: 0907/826 259 ► Grafcká úprava: Peter Orbán - Zoxó Press ► Tlačiareň: AD TEAM s.r.o, Trnava ► INZERCIA: denne,
tel.: 0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Farebná inzercia – informácie u šéfredaktorky. ► Redakcia si vyhradzuje právo
krátenia príspevkov. ► Názory čitateľov, dopisovateľov a opýtaných nemusia byť v súlade s názorom redakcie, nemožno ich preto
spájať. Redakcia za ne nezodpovedá. Rovnako nezodpovedá za obsah inzerátov, tento je v plnej kompetencii a zodpovednosti objednávateľa! Odporúčaná
cena výtlačku predajcom: 0,20 €.
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Požičovňa
Svadobných a spoločenských šiat

Požičiava:
- Svadobné šaty
od € 62,73- (1890,- SK)
- Detské šaty
od € 11,61- (350,- SK)
- Spoločenské šaty od € 22,90- (690,- SK)
Predáva:
-bielizeň, bižutériu, topánky, košele,
obrúčky
Pri výbere svadobných šiat a obrúčok,
zľava € 33,- na doplnky požičovne.
Supermarket Jednota,
Kysucké Nové Mesto
041/421 64 17, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

Slávka

salÓn krásy nika

manikúra – vizážistika – kaderníctvo

Ponúka:
- kozmetické služby
- vizáž
- kadernícke služby
- nechtový dizajn
možnosť objednania na termín
Belanského 91
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

MEČÁROVÁ

Firma František Sidor, Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel. kontakt: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167 – kancelária,
majiteľ – František Sidor: 0905 640 795

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Na telefónnej linke hovoríme aktuálne
s Ing. Romanom Špircom, starostom Rudinskej

◊ Pán starosta, aký bol rok 2009 - z Vášho po-

hľadu – pre Rudinskú, čo sa týka investičných
akcií a ďalšieho skvalitňovania výzoru obce a
služieb pre obyvateľstvo?
Hovorí: Ing. Roman Špirec,
starosta obce Rudinská:
- V tomto roku sme na budove školskej jedálne a
čiastočne aj materskej školy položili novú hydroizoláciu strechy. Na budove materskej školy sme
vymenili 4 plastové okná, základnej škole zase
strešné žľaby a zvody. Ešte chceme vymeniť vchodové dvere. Keďže nemáme telocvičňu, tak sme
začali pri základnej škole výstavbu viacúčelového
ihriska s umelou trávou. Hrubé, prípravné práce,
sme urobili z vlastných finančných prostriedkov.
Žiaľ, chýbajú nám peniaze na dokončenie. Takže
čakáme, ak by sme boli úspešní v projekte – „Výstavba viacúčelového ihriska“, ktorý sme podali na
Úrad vlády Slovenskej republiky, aby sme toto ihrisko mohli dokončiť . Ďalej sme v troch miestnych
častiach obce vyasfaltovali miestne komunikácie.
Taktiež sme tento rok začali s rozšírením miestnej
komunikácie do osád Tarabovce a Čambalovce.
Na základe požiadaviek našich spoluobčanov sme
sa rozhodli pre výstavbu nájomného domu s 10
bytovými jednotkami. V tomto čase robíme všetky
potrebné kroky, aby sme mohli v budúcom roku
začať s výstavbou. Aj tento rok nás upozornil na to,
mám na mysli dlhšie obdobie bez zrážok, že naše

zachytené pramene pitnej vody sú nedostačujúce. Preto sme donútení hľadať ďalšie zdroje. Už
sme dali urobiť minimálnu analýzu nového potenciálneho zdroja pitnej vody. Ak bude vyhovovať normám na pitnú vodu, tak nám výrazne pomôže a súčasne by sme mohli rozšíriť vodovod
aj pre hornú časť obce. Trápia nás aj rozvody súčasného vodovodu Centrum, ktorý už bude mať
takmer 50 rokov! Tretí rok žiadame o dotáciu na
jeho rekonštrukciu z Environmentálneho fondu
Ministerstva životného prostredia. Na záver by
som chcel aj touto cestou osloviť spoluobčanov k vzájomnej spolupráci. Sme malá obec (
960 obyvateľov ), nemáme vytvorené žiadne
prevádzky, či oddelenia na údržbu, výstavbu, v
ktorých by boli zamestnaní kvalifikovaní robotníci, ktorí by plnili želanie našich občanov. Pokiaľ
máme finančné prostriedky, radi zakúpime materiál, ak vy- spoluobčania, pomôžete pri zrealizovaní prác. Spoločne by sme urobili určite viac
pre nás všetkých. Aj touto cestou ďakujem každému za pochopenie a pomoc. Veď to robíme pre
seba, svoje rodiny a budúce generácie. Chceme
predsa, aby Rudinská bola peknou a modernou
kysuckou obcou.
foto: Gabo Muška

Pracovníci obecného úradu v Rudinskej
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Predajňa COOP Jednoty Čadca, s.d. v Rudinskej plní priania svojich zákazníkov už viac ako 20 rokov ...

“Moja práca ma baví a napĺňa radosťou, keď vidím usmiate tváre
našich spokojných zákazníkov,”- hovorí Magdaléna Prandová, vedúca predajne.

COOP Jednota, s.d. je našou
najväčšou
obchodnou
spoločnosťou, ktorá svojou
kvalitou reprezentuje Slovensko
na
poli
potravinárskeho
priemyslu. Reťazec predajní
uspokojuje svojich zákazníkov
nielen vo veľkých mestách,
či obciach, ale aj v malých
dedinkách.
Popri
veľkých
supermarketoch v Čadci a
Kysuckom Novom Meste, sa jej
prevádzky nachádzajú aj vo
viacerých obciach nášho okresu
a svojím širokospektrálnym
sortimentom pokrývajú čoraz
väčšie
nároky
zákazníkov.
Jednou z týchto predajní je aj
prevádzka v obci Rudinská.
Rozlohou síce nie veľká, ale
svojou
bohatou
ponukou
výrobkov naozaj ideálna pre
uspokojovanie potrieb tunajších
obyvateľov. Poďme sa trochu
porozprávať s jej vedúcou, pani
Magdalénou Prandovou:
o Pani vedúca, v ktorom roku
vznikla táto prevádzka?
- Prevádzka na Rudinskej funguje už
viac ako 20 rokov. Vtedy ešte malý,
nenápadný socialistický obchodík,
plnil priania svojich zákazníkov, či
ľudí, ktorí sa radi po práci, alebo
čakajúci na autobus (najmä mužská
časť obyvateľov), zastavili na pivko,

či
malinovku,
alebo len na kus
reči. Od tohto času
prešla prevádzka
v i a c e r ý m i
z m e n a m i ,
samozrejme
aj
personálnymi. Ja
osobne som sa
stala vedúcou v
roku 2005. Táto
práca ma baví a
napĺňa radosťou,
keď vidím usmiate
tváre
našich
spokojných
zákazníkov.
o
Tak,
ako
mnohé iné, aj
Vaša
predajňa
v
regióne
dolných Kysúc je
zrekonštruovaná ...
- Áno, predajňa v Rudinskej prešla
rekonštrukciou práve teraz, t.j. v
septembri 2009. Pultová predajňa
sa zmenila na samoobsluhu. Natreli
sa okná a upravil sa vnútorný
interiér. Bolo zrekonštruované
elektrické vedenie. Nastriekali sa
radiátory a regále, aby predajňa
zodpovedala prísnym hygienickým
normám. Vonkajšiu omietku sme
vylepšili novým žltým náterom,
aby budova aj z estetického
hľadiska tešila našich zákazníkov a
skrášľovala obec.
o Ako sa vysporiadali zákazníci,
aj
personál
predajne,
s
príchodom eura na Slovensko?
- Skutočne až na počudovanie veľmi
dobre, hoci ja osobne som mala z
toho strach, ako každý obchodník.
Ľudia boli o prechode na euro
včas a dobre informovaní a tak
bol prechod na novú menu vcelku
bezproblémový. Samozrejme tak
ako aj inde aj tu sa nájdu ľudia, ktorí
s tým mali trošku problémy, najmä
naši starší spoluobčania, ale ja som
sa im snažila nielen vtedy, ale aj
teraz pri akýchkoľvek problémoch
poradiť a pomôcť.
o
Poskytujete
zákazníkom
aj nejaké iné nadštandardné
služby? Ako napríklad platbu
kartou,
zákazníckou,
príp.

členskou kartou?
- Platba platobnou kartou bola
zrušená pre malý záujem. V
našej predajni je možná platba
zákazníckou, či členskou kartou,
na ktoré poskytujeme 1% zľavu z
celoročného nákupu. V predajni
fungujú aj bežné akcie, ako napr.
víkendová akcia, ktorá prebieha
vždy od štvrtka do soboty. V
tomto termíne je možné si zakúpiť
výrobky COOP Jednoty za výhodné
ceny.

snahu je prívetivé slovo a úsmev
nakupujúcich ľudí. Je veľmi milá
a ústretová. A tak o spokojných
zákazníkov, ktorí do COOP
Jednoty Čadca, s.d. v Rudinskej
chodia radi nakupovať, nie je
núdza.
o Chceli by ste niečo odkázať
svojim zákazníkom?
- Som s nimi spokojná, sú milí a v
predajni s nimi nebývajú problémy.
Avšak by som bola rada, keby
boli ku mne otvorenejší a viac

o Ako často Vám dodávajú
mliekarenské
a
pekárske
výrobky, ktoré sú tak háklivé na
dobu exspirácie? O aké výrobky
je najväčší záujem?
- Čerstvé mliekarenské výrobky
do predajne vozia 2x do týždňa z
Agrotami zo Žiliny a 1x týždenne
zo Svrčinovca, Raja, Danone a Avet
C. Pekárenské výrobky nám denne
dodávajú z Kysuckých pekární
VILIJA z Čadce a z pekárne ROCH. A
čo sa u nás najviac kupuje? Tak sú
to sladkosti, pivo minerálne vody,
cigarety a Popradská káva, ktorá
sa teší veľkej obľube. V ponuke
máme aj čerstvé ovocie a zeleninu.
Je tu naozaj veľa výrobkov, ktoré
si tunajší obyvatelia obľúbili. Aj
vlastnú značku COOP, ktorú všetci
kupujú najmä kvôli výhodným,
nižším cenám ako napr. cestoviny,
jogurty, toaletný papier a rôzne
keksy, sladkosti a iné pochutiny
značky COOP. V sortimente máme
aj veľa druhov drogéristických
výrobkov, školské potreby, ale aj
iné akciové tovary, ako napr. teraz
pred “Dušičkami” venčeky, kytice,
kahance a sviečky.
o Aké sú otváracie hodiny a kto v
predajni pracuje?
- Predajňa v Rudinskej je otvorená:
utorok až štvrtok od 7,00 - 16,00h.
piatok od 7,00 - 16,30h.
sobotu od 6,30 - 12,00h.
v
pondelok
máme
zatvorené.
V predajni pracuje len
pani vedúca Magdaléna
Prandová. A veru má
sa
čo
obracať,
ale
zadosťučinením za jej

vyjadrovali svoj názor. Aby mi
povedali čo sa im páči a čo nie a
čo im v ponuke chýba, lebo práve
vzájomná komunikácia prispieva k
neustálemu skvalitňovaniu služieb.
Čo dodať na záver? Povedali
by ste, obchod ako každý iný,
ale pre tunajších obyvateľov
je nepostrádateľný. Milá pani
vedúca má pozitívny vzťah k
svojmu okoliu. Svoju prácu robí
obetavo a s láskou a tak predajňa
stala nielen potrebnou, ale aj
súčasťou života tých, ktorí tu
žijú a aj pracujú. Sieť predajní
COOP JEDNOTA svojou ponukou
a službami zostáva jednou z
najkvalitnejších
obchodných,
potravinárskych organizácií na
Slovensku. A predajňa COOP
Jednota Čadca, s.d. na Rudinskej
patrí samozrejme k nim! Tak
zaželajme
pani
Prandovej,
ktorá je srdcom aj dušou tohto
príjemného obchodíku, v jej
práci veľa úspechov, zdravia
a pracovnej pohody a mnoho
spokojných, usmiatych zákazníkov.
spracovala: Blažena Ficková
foto: Gabriel Muška
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