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ROČNÍK IV. * JÚL-AUGUST 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
Jozef Riecky, ďalší
úspešný kysucký
reprezentant
v kulturistike,
pred rokom
„rozbehol“ RSfitclub
v Kysuckom
Novom Meste, trénuje
pretekárov do súťaží,
pomôže Vám odbúrať
prebytočný tuk..., odbornú
trénerskú pomoc poskytol
aj populárnemu Tomášovi
Bezdedovi,
str.6-7.

Klikni na

„Pomôž, keď môžeš,
poraď, keď vieš.
Nepomáhaj zlu.“

- taká je filozofia detskej lekárky z Kysuckého
Nového Mesta, MUDr. Jany Kubíkovej.
str.13.

„Snežnica má
obrovské škody
po záplavách,“

-hovorí Ján Pokrivka, starosta obce.
str.8-9.

V Domove dôchodcov a sociálnych
služieb v Kysuckom Novom Meste,
ktorému šéfuje Ing. Miriam Bugrová,
je o klientov nielen vzorne postarané,
ale je im aj na staré kolená veľmi
veselo a rozhodne sa nenudia..., str.17.

ovolenky
Želáme príjemné d
niny!
a pohodové prázd
v septembri!
Stretneme sa opäť
-redakcia-

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Prídite ochutnať naše špeciality, vyskúšajte naše služby!
Nový jedálniček - nový kuchár!
Možnosť sledovania športových podujatí!

Reštaurácia
„Starý pivovar
u Bociana“
ROFIS GASTRO s.r.o.
Pivovarská 174, Kysucké Nové Mesto
tel.: 0917 645 479, 041/433 2732

e-mail: starypivovar@ubociana.sk
www.ubociana.sk

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
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024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

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

Od roku 1990 naša vláda, poslanci a štátni úradníci predávajú štátny majetok,
míňajú financie a stále viac zadlžujú republiku... Kto to konečne ukončí?
Nielen ja, ale väčšina obyvateľov
Slovenska je zmätená situáciou,
ktorá tu dnes reálne v spoločnosti
existuje. Okrem toho, že stále sa veľa
živnostníkov, ale aj radových
občanov nevie vyrovnať s EUROM,
ani sme sa nenazdali a pár mesiacov
po jeho prijatí do praxe, sme vbehli
plnou parou do celosvetovej
hospodárskej... Stále mi nedá
nevysloviť svoj osobný názor, či bolo
vôbec potrebné „hrnúť sa“ do eura,
keď už bola ekonomika a
hospodárenie sveta v neistote, že
naša krajina – v podstate jedna z
najmladších krajín EUROZÓNY – či
urobila v roku 2009 správny krok....?
Márne
mi
mnohí
„politickí
odborníci“ tvrdili, že to bolo nutné,
sme malými pánmi na to, aby sme sa
priečili záujmom silných štátov.
Uznávam aj túto teóriu, ale opäť
musím odporovať argumentom, že
Slovensko je súčasťou „Višegrádskej
štvorky“, kde sme spolu s Českom,
Poľskom a Maďarskom a ktorá chráni
a zastupuje záujmy týchto štyroch
štátov. Kým spomínané 3 štáty už
boli súčasťou EÚ, Slovensko ešte o
tento vstup do EÚ iba bojovalo. Na
druhej strane „do eura“ sa Slovensko
hrnulo v roku 2009, kým naši susedia
ho nemajú a nejak sa ani nechystajú
na jeho prijatie! Zvlášť výrazne sa
negatívne voči prijatiu eura prejavil
český prezident Klaus, ktorý je
navyše uznávaným ekonomickým
expertom aj v zahraničí! Preto stále
nechápem a nikdy nepochopím to
nesmierne „aktívne“ pchanie sa
Slovenska do EURA, ktoré veľmi
vážne ožobráčilo stovky ľudí,
živnostníkov, firiem, nijako zvlášť
nám to nepomohlo a čo je najhoršie
– sme na „chvoste“ štátov EÚ, a tak
sa k nám aj pristupuje, na druhej
strane si to však vyžaduje aj
obrovské záväzky voči iným v EÚ, a
pre ktoré navyše nemáme ako malý
štátik vytvorené vôbec podmienky...
Veď, ako sa môžu naši ľudia so
svojím príjmom vyrovnať krajinám,
ktoré už desiatky rokov žijú z
vysokých príjmov a dôchodkov?
Mám niekedy pocit, že na Slovensku
akoby
sa
skúšali
všetky
sociálnoekonomické experimenty,
nezdá sa Vám? Poďme však domov.
Kým nám štát neodpustí nič,
nepočujete nič iné, len sankcie, ak
neprinesieš to, tamto, ak nezaplatíš
včas, dostaneš penále, od rána v
rozhlase nepočuješ iné, len samé
upozornenia
a
doslova
„prenasledovanie“ podnikateľov a
živnostníkov, keď neurobia to, alebo
ono ... A stačí deň omeškania, aj po
rokoch vám to úradníci štátnej
správy spočítajú ako penále za
omeškanie, hoci ste si ešte vtedy
všetko uhradili, ale ... Ak však dlhuje
štát občanovi, tak tento si môže
akurát tak hvízdať ... Alebo volať do
LAMPÁRNE. Štát nemusí nič včas

vyplatiť, ani vrátiť, ani odpustiť.
Prečo nie sú pravidlá rovnaké?
Nezaslúži si radový človek, občan,
živnostník, inteligent, skrátka každý,
kto prispieva do systému, slušné
zaobchádzanie od štátu, veď tento
žije práve z daní ľudí? Som zhrozená,
aká situácia je na našich obciach a
mestách, že nemajú z čoho
existovať, z čoho platiť bežný chod
samosprávy ...! Ja nesúhlasím s tým,
že bolo odvedených menej daní a
tak niet z čoho ... Jeden rok slabšie
odvedených daní môže takto
položiť štát? Veď to sa môže stať aj v
bežnej rodine, že príde k výpadkom
príjmov z rôznych dôvodov a pritom
musí rodina ďalej fungovať. Ale
funguje tak preto, lebo každý
normálny gazda a gazdiná si
odkladá aj na horšie obdobie, lebo
nikdy nevieš, čo bude zajtra. A tak by
to malo byť zaužívané aj u našich
vládnych predstaviteľoch a tých,
ktorí riadia tento štát, ktorí ho
spravujú, lebo im voliči odovzdali
svoju dôveru. Predsa máme
ekonómov, ktorí sú vybavení
určitými prognózami, sú napojení
na celoeurópskych a celosvetových
ekonomických expertov, a títo včas
avízujú – „červenú“. A keď prepukla
kríza v roku 2008 vo svete, je len
logické, že bude aj u nás a my v
tomto zložitom období však ešte
experimentujeme s eurom a navyše
štát skutočne v ničom na sebe
(aparáte, úradníkoch, výhodách a
odmenách) neubral! Práve naopak,
jednotlivé ministerstvá míňali „ako
besné“, navyše na veci, ktoré od
samého začiatku boli jasné ako
obrovské investičné riziká a hazard,
ale aj odmeny, či nákladné
prezentácie ...! Čo videli aj ľudia s
bežným vzdelaním, ale naši
superodborníci na ministerstvách –
to prechádzali bez mihnutia oka.
Žeby sa fakt riadili heslom: „Však,
keď bude treba, upravíme odvody,
dane, hodíme nejaké pokuty, penále
z
omeškania
a
pokladnicu
doplníme?“ Áno, takto sa vraj bavili
mnohí, ktorí mali zastupovať
občianske záujmy a hlas „zdola“,
ktorý sa ozýval, nepočúvali, veď kto
by vyhral proti úradníckej mašinérii
a vládnej moci? A do toho všetkého
akoby prišli ako znamenia „niekoho,
kto to tam hore riadi“, povodne,
potopy – obrovské nešťastie ľudí ...,
starostovia zachraňujú prostredie
svojich samospráv, svojich ľudí, ale
sami to nedokážu, ak im štát
nepomôže..., prečo štát nešetril aj v
minulosti na takéto nepredvídané
okolnosti? Prečo míňa do krajnosti?
Prečo si ministerstvá rozdeľujú
odmeny? Prečo máme v čase krízy
zamestnaných
dôchodcov
v
štátnych úradoch na plné úväzky,
keď mladé rodiny nemajú prácu? A
ak niekto poberá tzv. výsluhový
dôchodok, pri všetkej úcte, ako

môže ďalej pracovať v štátnej
správe? Nech sa teda zamestná ako
živnostník, nech ukáže, čo vie,
nehovoriac o ďalších výhodách, na
ktoré sa skladajú všetci..., a taktiež
dokedy bude trvať v platnosti zákon,
ktorý dovoľuje zastávať dve až tri
štátne funkcie, byť vo všelijakých
dozorných radách a brať príjem, z
ktorého by žilo celkom slušne 30–40
rodín!!? Kde sme sa to dopracovali a
dokedy toto všetko môže vydržať?
Znova sa pýtam, aj za ostatných, ako
je možné, že jeden, či dvakrát slabšie
odvedené dane (lebo nebol žiaľ taký
príjem), môže dostať štát do
kolapsu? Prečo vláda, ministerstvá,
úrady, štátne organizácie míňali
nadoraz? Dokedy si má uťahovať
opasok len občan? On má stále
vedieť, z čoho má šetriť? Alebo sa
vždy naši poslanci a vláda budú
riadiť heslom „mám na to nárok“?
Veď na chudáka občana sa zasa
nájde nejaká palica, ktorá ho naučí
poslúchať...! Aj výmysel našich
poslancov „mudrlantov“ a ďalších
štátnych – volených – funkcionárov,
že „majú nárok na odstupné“. To čo
bol za chorý nápad? A nikto ho
nemá silu zrušiť, lebo vyhovuje
každému, kto je pri koryte, že? Teraz
sa pýtam čisto ľudsky a logicky, ako
normálny smrteľník: Ak niekto
vyhral post poslanca, primátora, je
predsa zvolený na určité volebné
obdobie (4 roky...), počas ktorých
dostáva plat a nie malý –
podotýkam!!! O akom nároku na 4, 5,
6 mesačné odstupné hovorí? Veď
akonáhle skončí volebné obdobie,
končí aj jeho oprávnenie brať tento
plat a nastupuje ďalší poslanec.
Jemu nikto predsa nezrušil pracovné
miesto, kedy by mal právo na
odstupné. Jemu normálne skončilo
volebné obdobie a ďalej ho občania
nezvolili, takže prečo odstupné? Čo
všetko
si
naša
novodobá
„poslanecká šľachta“ nenavymýšľa,
že? Len dokedy má a na všetko
takéto nelogické stačiť štátna kasa,
keď navyše sa niektoré ministerstvá
predháňajú v pomoci ľuďom, ktorí
nikdy nepracovali a pracovať
nebudú, skrátka, len vyžierajú
sociálny systém, ale nič do neho
nedávajú? A každý, normálne žijúci
občan, s bežným príjmom, má byť
solidárny a chápajúci s takýmto
príživníkom? Či je už z radov našich
volených funkcionárov, štátnych
funkcionárov alebo v radoch nikdy
nepracujúcich ľudí a pritom
zneužívajúcich štátnu pomoc? Som
sklamaná, znepokojená a zhrozená,
čo bude ďalej... Obce naozaj
kolabujú, niet na základné veci,
nieto ešte na nečakané katastrofy...,
zväčšujú
sa
zástupy
nezamestnaných, znižuje sa počet
živnostníkov, normálne rodiny
nechcú rodiť potomkov, kým
neprispôsobivé skupiny ľudí, nikdy

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV

nepracujúcich, „kotia“ potomkov
ako na bežiacom páse, lebo ani tu
nikto z kompetentných nevie
povedať „dosť“, a že by už bolo treba
aby sa aj takéto rodiny začali
zodpovedne stavať k povinnostiam
a pracovať, nielen čakať na podporu
zo systému. Na druhej strane úrady,
ministerstvá, poslanci, vláda, štátne
inštitúcie, ktoré riadia chod
republiky, dokedy ešte nepochopia,
že by ich počet mal byť možno o
50% nižší a pritom by Slovensko
normálne fungovalo? A navyše,
príjmy zo štátnej pokladnice by boli
aj na iné veci ako na sociálne dávky
lajdákom a vysoko nadhodnotené
platy mnohých štátnych úradníkov,
pre ktorých je štát len „dojnou
kravou“, pričom svoju prácu
častokrát vôbec nerobia, ale len
naháňajú kšefty a súkromné
obchody...? Bojím sa budúcnosti,
lebo štát je z roka na rok chudobnejší,
stále viac sa míňa ako prijíma a
namiesto pochopenia situácie a
racionálneho
nakladania
s
majetkom nás všetkých si tu ľudia na
vysokých postoch a štátnych
funkciách stále celé roky akoby
neuvedomovali, že donekonečna sa
nedá žiť na dlh, na pôžičkách, ani
vyhovárať sa za nedostatky na
predchádzajúcu vládu a tá ďalšia
zasa na tú predtým. Ani neustále si
zvyšovať platy, výhody a počty
úradníkov, konečne treba pochopiť,
že keď je bieda, kríza, tak si musia
utiahnuť opasky všetci!!! Nielen tí
najobetavejší a tí, ktorí s pokorou
prijímajú svoj osud. Aj preto
takýmto ľuďom patrí vďaka a úcta,
lebo práve vďaka ich prístupu sa
vždy nejako darí prežiť. A vďaka ich
zodpovednosti sa plní štátna
pokladňa, lebo oni si svoje
povinnosti na rozdiel od bohatých
privatizérov a poslancov, či vládnych
a štátnych úradníkov VŽDY ČESTNE
OBČIANSKY a najmä ĽUDSKY plnia!
Mgr. Alena Jaššová,
šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu

www.zurnaly.sk
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Mesto Galanta
XXVI. ročník Galantských trhov
v dňoch 12.-13.-14. augusta 2010

Mesto Galanta srdečne pozýva širokú verejnosť, predajcov, vystavovateľov, umeleckých remeselníkov na
XXVI. ročník Galantských trhov. Táto kultúrno-spoločensko-predajná akcia sa bude konať v priestoroch ulice kpt. Nálepku, amfiteátra, športového štadióna, športovej haly, parkoviska pred ŠH, v mestskom parku a na nádvorí kaštieľa.
Akcia bude sprevádzaná pestrým kultúrnym programom, sprievodnými spoločensko-športovými podujatiami a
predvádzaním umeleckých remesiel.
Miesta budú prideľované na základe záväznej prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami v Galante!
Kontaktná adresa:
Mestský úrad Galanta
- oddelenie podnikateľskej činnosti
Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta
tel.:031/788 4372
fax:031/780 35 92
e-mail:deakova@galanta.sk
Viac informácií na www.galanta.sk

Mesto Galanta sa jednoducho oplatí vidieť!
Hľadáte miesto pre strávenie pár voľných chvíľ? Máme pre Vás zaujímavý tip. Prečo nenavštíviť práve mesto Galantu.
Tú pravú atmosféru mesta možno zažiť najmä počas tradičného podujatia – Galantských trhov, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 12.-14.8.2010. Táto kultúrno-spoločensko-predajná akcia sa bude konať v priestoroch Ulice kpt. Nálepku,
mestského amfiteátra, štadióna, športovej haly, v mestskom parku a na nádvorí Neogotického kaštieľa. Počas troch
jarmočných dní sa návštevníkom mesta ponúkajú okrem možnosti nakupovania aj rôzne kultúrne, hudobné a športové vystúpenia. Veľmi obľúbenou je gastroakcia, ktorá sa uskutoční v druhý jarmočný deň. Neodmysliteľnou súčasťou
trhov aj tento rok budú vínna ulička ako aj prezentácia remeselníkov.

A čo Vás v Galante ešte čaká?
- akvapark s celoročnou prevádzkou s vodnými atrakciami
- agroturistický areál so zaujímavými podujatiami
- bohaté kultúrne leto
- múzeá so stálymi expozíciami
- kvalitné ubytovanie
- atraktívne wellness služby
Využite dovolenkový čas a spoznajte naše mesto! Tešíme sa na Vašu návštevu!
Viac na www.galanta.sk
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REALITNÁ
Reality

kancelária
v hoteli

KRIVÁŇ
PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM
REALITY KRIVÁŇ
Námestie slobody 104
024 01 Kysucké Nové Mesto

Mob.: +421 905 797 402
+421 918 491 695
Tel.: +421 41 421 53 85
Fax.: +421 41 421 53 86

v spolupráci so spoločnosťou

DueM s.r.o.
STAVBY - OBCHOD - REALITY
 Príprava a realizácia stavieb
 Predaj stavebného materiálu a konštrukcií
 Reality - predaj, kúpa, prenájom
web: www.duem.sk
email: duem@duem.sk

Mob.: +421 911 366 399
+421 944 231 921
Fax.: +421 41 421 53 86

DueM s.r.o. Námestie slobody 104, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto (v budove TatraBanky)
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Jozef Riecky, reprezentant v kulturistike, ktorý pred rokom „rozbehol“
RSfitclub v Kysuckom Novom Meste, trénuje pretekárov do súťaží, ale
pomôže Vám tiež odbúrať prebytočný tuk a získať dobrú formu..., odbornú
trénerskú pomoc poskytol aj populárnemu Tomášovi Bezdedovi.
Jozef Riecky - mladý muž, ambiciózny športovec, ktorý pochádza z Oškerdy v regióne dolných Kysúc, už rok prevádzkuje RSfitclub
v Kysuckom Novom Meste. Poďme sa s ním porozprávať o jeho práci, ale aj o plánoch do budúcna. Hneď v úvode prezradím o ňom
tiež jeden dôležitý fakt, a síce, že Jozef je aj reprezentantom v kulturistike, keď v minulých rokoch na súťažiach slušne bodoval.
Poďme však po poriadku.
o Čo bola motivácia,
resp. ako ste
sa
vlastne Jozef, dostali
k myšlienke urobiť
fitnescentrum
v Kysuckom Novom
Meste?
- Otvoriť si fitnes centrum
bol vždy môj sen.
S cvičením som začínal
najskôr doma, potom
na
základnej
škole
v Kysuckom Novom
Meste.
Po
určitom
čase mi ich vybavenie
nepostačovalo a keď sa
mi naskytla príležitosť
otvoriť si vlastné fitnes
centrum, využil som
to.
Otvorenie
bolo
veľmi
náročné.
Od
jednotlivých povolení, rekonštrukcií priestoru,
v ktorom sa fitnes centrum nachádza, až po
zariadenie kvalitnými strojmi.
o Dnes už toto fitko, ktoré nesie názov RSfitclub
Kysucké Nové Mesto, oslavuje svoje prvé

„vo fitku“ s Tomášom Bezdedom...

narodeniny. Aké boli uplynulé
mesiace v živote fitnescentra?
Čo bolo potrebné urobiť pri
rozbehnutí, čo zariadiť?
- Prvé mesiace vo fitnes centre
boli náročné. Ľudia neboli
zvyknutí
na takýto druh
je aj to, že je to moderné – „in“. Najčastejším
služieb v Kysuckom Novom
dôvodom je, že sa chcú cítiť a vyzerať dobre.
Meste, a preto bolo zložité získať si stabilnú
klientelu. Ďalší dôvod, pre ktorý sa ťažko o Čo všetko Vaše fitnescentrum ponúka?
- Naše fitnescentrum ponúka v príjemnom
získavali návštevníci, bolo letné obdobie
v ktorom sa FC otvorilo. V tomto období prostredí a v klimatizovaných priestoroch odborné
poradenstvo, tréningy pod vedením osobného
ľudia často nevyužívajú takéto zariadenia,
venujú sa športovým aktivitám, ktoré sa dajú trénera, vypracovanie tréningových, stravovacích
plánov až po predaj doplnkov výživy, solárnu
robiť počas leta.
o Ako ste si získavali klienta, lebo
vždy sú najťažšie prvé tri, či päť
rokov podnikania a Vy ste začínali
v neľahkej ekonomickej situácii,
kedy si človek veľakrát dobre
rozmyslí, či dá peniaze na stravu,
vzdelanie, alebo do cvičenia?
- Obdobie, v ktorom sme začínali,
bolo ťažké a bol veľký risk ísť do tohto
druhu podnikania. No počas roka
pôsobenia sme si našimi službami,
akciami a hlavne prístupom k ľuďom,
získali veľa návštevníkov. Je pravda,
že si ľudia dobre
rozmyslia
kde
minúť
peniaze,
no som rád, že si
uvedomujú,
že
investovať do seba
a svojho zdravia je
veľmi dôležité.
o Ako hodnotíte
postoj obyvateľov
k Vášmu fitnescentru? Radi ľudia
cvičia, alebo je to
skôr pre to, že je
to „ in“, lebo tak
to diktuje dnešná
doba...?
- Postoj obyvateľov
k cvičeniu je rôzny.
Každý má iný
dôvod a motiváciu
prečo
cvičiť.
Jozef Riecky získal na Majstrovstvách Slovenska 2008
Jedným z dôvodov
v Banskej Bystrici 3. miesto

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

kozmetiku, turbosolárium. Otváracie hodiny sú
v PO-PIA: 7,00 – 21,00 a SO-NE: 9,00-20,00.
Záujemcovia nás nájdu v areáli futbalového
štadióna v KNM. V prípade ďalších otázok nás
môžete kontaktovať na tel. čísle 0915 913 744
alebo mailom na adrese: rsfitclub@rsfitclub.sk.
o Vy sám sa venujete viac rokov kulturistike.
Čo všetko tento šport obnáša a čo Vám dáva?
Prečo práve kulturistika?
- Cvičeniu sa venujem od svojich 14 rokov, no
začal som nie preto, že som chcel byť kulturista,
ale kvôli tomu, že sa tomu venovali aj moji
kamaráti. Nakoľko ma to bavilo pokračujem
v tom až dodnes, hoci je to občas i veľmi náročné.
V predsúťažnom období si musím odriekať viaceré
veci. V posledných dňoch prípravy sa nemôže
piť už ani voda. Človek musí vynaložiť veľké
sebazaprenie, aby to zvládol.
o Ste aj reprezentantom v tejto športovej
disciplíne, a v akej váhovej kategórii? Aké
úspechy sa Vám podarilo získať?
- Súťažil som v najťažšej kategórii, a to nad 95
kg. Získal som 2. miesto na Veľkej cene v Starej
Ľubovni 2008 a 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska 2008 v Banskej Bystrici.

o Budete naďalej pokračovať
v súťažiach?
- Budúci rok by som sa chcel
zúčastniť súťaží, no uvidím, ako
mi to práca umožní. Ak chcem
dosiahnuť dobré umiestnenie,
všetko ostatné
musí ísť
bokom a vyžaduje si to úplnú
sústredenosť na prípravu.
o
Ste
aj
trénerom,
pripravujete tých, ktorí
prejavia záujem o tento druh
športu, zmenu stravovania,
atď... Kde sa môžu hlásiť
záujemcovia?
- Jedna zo služieb ,
ktoré
poskytuje
naše
fitnescentrum
je
aj
osobné
trénerstvo.
V súčasnosti sa venujem
niekoľkým klientom, ako
napr. Tomáš Bezdeda. Vo väčšine prípadov ide
o klientov, ktorí chcú zredukovať svoju hmotnosť.
Záujemcovia nás môžu kontaktovať priamo vo
fitnes centre v Kysuckom Novom Meste alebo na
tel. čísle 0915 913 744.
o Je načase, že tento druh podnikania
a trénerstvo je už konečne aj v Kysuckom
Novom Meste, a že záujemcovia nemusia
cestovať za odbornými radami do Žiliny, či
Čadce, kde sú tieto služby častokrát oveľa
drahšie. Dolné Kysuce teda môžu vyskúšať
Vaše služby a určite nebudú sklamaní. Čo Vy na
to pán Riecky?
- Máte pravdu. Ľudia nemusia cestovať tak
ďaleko, nakoľko naše fitnescentrum má vybavenie
a služby na vysokej úrovni. Zároveň však ceny nie
sú také vysoké ako v okolitých mestách ( Žilina,
Čadca), ale sú prijateľné pre každého. Jednorazový
vstup stojí 2,50 Eur, pričom v iných posilňovniach
s vybavením, ako je v našom fitnescentre, sa
k takýmto cenám ani nepriblížite.
o Aj Vaše meno a výsledky v súťažiach
sú nepochybne garanciou kvality práce
a trénerského poradenstva, ale aj garanciou
budúcich možných úspechov v súťažiach, ak sa
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rozhodnú Vaši zverenci venovať sa kulturistike,
je to tak? Dokážete ich aj bez problémov
pripravovať na takéto súťaže?
- V súčasnosti u nás cvičia viacerí účastníci
tohtoročných súťaží v kulturistike. Skúseností
s prípravou máme veľa, takže pripraviť pretekára
na súťaž nie je problém. Na juniorských
majstrovstvách Slovenskej republiky v Beckove
2010 obsadil náš pretekár Maroš Detko v kategórii
do 70 kg pekné 2. miesto. Je to skvelý výsledok,
nakoľko to bola jeho prvá súťaž. Pri príprave
súťažiacich záleží všetko od ich pevnej vôle
a disciplíne. Pri prvom neúspechu sa netreba dať
odradiť, ale vytrvať.
o Čo odkazujete tým, ktorí sa ešte stále
nerozhodli prísť do Vášho fitnescentra, alebo
aj tým, ktorých láka kulturistika, ale stále ešte
váhajú...?
- V prvom rade, aby sa ľudia nehanbili a nemali
strach. Všetkým novým záujemcom, ktorí
nemajú s cvičením žiadne skúsenosti pri
návšteve vo fitnescentre ukážeme techniku
cvičenia, poskytneme tréning pre začiatočníkov
a odpovieme na ich otázky. Nikdy nie je neskoro
začať robiť niečo pre seba a svoje zdravie.
Netreba to však zbytočne odkladať, no treba prísť
a vyskúšať si to.
o Pretože koncom júna
oslávilo Vaše
fitnescentrum svoje 1. narodeniny, iste ste
pripravili nejaké prekvapenia, resp. „ darčeky“
pre verejnosť a Vašich klientov... ?
- K 1. výročiu sme pripravili voľný vstup počas
posledného júnového víkendu, t.j. 26.6. – 27.6.
2010 pre všetkých návštevníkov fitnescentra a teší
nás, že ich prišlo vyše 150!
o Čo si želáte Vy osobne, pri príležitosti 1.
narodenín „fitnescentrového dieťaťa“?
- Zo srdca si želám, aby naša práca slúžila širokej
verejnosti pre získanie ich vnútornej pohody,
dobrej formy, ale aj pekného tela, aby odchovanci
nášho fitnescentra dosahovali dobré výsledky
v športových súťažiach a aby k našim doterajším
klientom pribúdali stále ďalší a odchádzali vždy
len spokojní.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška a archív majiteľa RSfitclub

„Snažím sa vybudovať dôveryhodnú taxislužbu, ktorá bude ponúkať kvalitnú prepravu“,
- hovorí Milan Stehel, majiteľ TAXISLUŽBY Mistel v Kysuckom Novom Meste.
Taxislužba Mistel, ktorú vlastní Milan Stehel z Kysuckého
Nového Mesta, je jednou z najobľúbenejších v regióne dolných
Kysúc. Snaží sa robiť pre klientov dobré služby, a v príjemnom
prostredí, čo znamená, že vozidlá sú v absolútnom poriadku
a čisté, a práve tento fakt nie je taký samozrejmý u mnohých
taxikárov. Milan Stehel však stále zdôrazňuje, že tak ako sa
všetko skvalitňuje a skultúrňuje, kultivuje, ani taxikári nemôžu
zaostávať. A ak chce, aby aj jeho klientela bola stále väčšia a aj
z lepších vrstiev spoločnosti, musí pre to niečo urobiť. Pred
rokom sme sa s Milanom Stehelom rozprávali o jeho práci, aj
o zákulisí taxikárčenia. Poďme opäť trošku prehodiť pár slov.
Šarmantný mladý muž nebol proti a tak sa rozhovor rozbehol.
o Takže, ako sa Vám „dýcha“ Milan, od minulého roku,
ako hodnotíte ubehnuté mesiace z pohľadu podnikateľa?
Ľudovo povedané, ako išli obchody?
- Takže, celkovo sa taxislužba úspešne rozbehla. Vybudovali sme
si klientelu, ktorá je spokojná s našimi službami a stávajú sa
z nich verní zákazníci. Môžem s pokojným svedomím povedať,
že obchody išli dobre.
o Dosť často ste na očiach aj mediálne, pretože máte
predplatené inzercie a informácie v našom regionálnom
Žurnále, čo si nemôže dovoliť každý. Skôr to realizujú tí
úspešnejší. Nevyvoláva to nevôľu medzi konkurenciou?
- Dobre, že to spomínate. Je tu jedna konkurenčná taxislužba,
ktorá nemôže zniesť úspech našej taxislužby a uchyľuje sa
k neférovým krokom v rámci konkurenčného boja.
o Čo konkrétne myslíte?
- Tak napríklad: konateľ tejto spoločnosti píše v jej mene rôzne
krivé obvinenia na rôzne inštitúcie. Od ministerstva dopravy,
pôšt a komunikácii cez Slovenskú obchodnú inšpekciu,
Živnostenský úrad až po políciu. Sú to rôzne nezmyselné
obvinenia, ktoré sú výplodom skôr chorej mysle. Napríklad,
spomínaný konateľ podal oznámenie na polícii, v ktorom uvádza, že som mu nasadil
do jeho auta ploštice a vraj ho odpočúvam. No uznajte, môže toto vymyslieť človek
s racionálnym myslením? Toto obvinenie bolo políciou uzavreté ako nezmyselné! A sú
tu rôzne iné obvinenia, ktoré tento „človek“ podáva. Všetky obvinenia boli ukončené ako
nezmyselné. Kontroly z inštitúcií, na ktoré vypisoval, dokázali, že sa jednalo o nepravdivé
obvinenia z jeho strany! Na základe kontrôl a ich výsledkov, ktoré preukázali našu
bezúhonnosť, sme podali na tohto pána oznámenie za krivé obvinenia a ohováranie.
No aj napriek tomuto, ďalej ohovára našu taxislužbu pred zákazníkmi, ale aj pred
obchodnými partnermi. Chcem podotknúť, že uvedené reči sú nepravdivé a zákazníci
by si mali dávať pozor na tohto človeka! Veď, ktovie, kedy začne ohovárať aj niektorých

z nich. Takýto človek totiž nemá zábrany.o Ja
si myslím, že je veľmi dôležité, aby o sebe
podnikatelia a živnostníci dávali sporadicky,
aspoň dvakrát ročne vedieť, je to súčasť,
resp. mala by to byť automatická súčasť ich
biznisu. Na druhej strane štýl a kvalita práce,
ktorú pre verejnosť odvádzajú, je veľmi
dôležitý moment, pretože klienta oklameš
len raz ..., čo na to hovoríte?
- Tak to je pravda. Snažím sa, aby naši klienti
dostali presne to, čo požadujú. Pretože dobré
meno sa buduje len kvalitnou a spoľahlivou
prácou. No niektorí podnikatelia to riešia tak, že
keď meno ich firmy stráca dôveru, len zmenia
jej názov. To je prípad aj spoločnosti, v ktorej
vystupuje už spomínaný konateľ. Najskôr to
nazýval ako treťotriedna taxislužba, teraz je
to názov nejaký čajový servis a mnohé iné
názvy. A tak v podstate zmenami názvov metie
klientov. A zatiaľ sa mu to darí!
o Myslíte si, že neúspešné konkurujúce
subjekty robia „naprotiveň“ úspešným?
Prečo sa aj Vy neuchyľujete k takýmto
praktikám? Svedčí to teda o tom, že ste
úspešný?
- Pretože k takýmto praktikám sa uchyľujú len
bezcharakterné osoby, ktoré sa všeobecne
medzi ľuďmi pomenúvajú hyeny alebo potkany.
Takže sa nechystám klesnúť na ich úroveň.
A aby som odpovedal aj na druhú časť otázky,
tak to asi znamená, že som úspešný.
o Aké máte pracovné plány do budúcna...,

pre skvalitnenie svojej práce...?
- Snažím sa vybudovať dôveryhodnú taxislužbu, ktorá bude ponúkať kvalitnú prepravu.
A to aj tým, že šoféri, ktorí pracujú u nás, budú spoľahliví a čestní. Myslím, že môžem
s pokojným svedomím prehlásiť, že v súčasnosti u nás pracujú šoféri, ktorí sú slušní,
skúsení a hlavne poctiví. Som na nich veľmi pyšný. A taktiež robíme akcie pre našich
zákazníkov, dostávajú napríklad darčeky za prejavenú dôveru, majú rôzne cenové zľavy.
Myslím si, že zákazníci, ktorí s nami ešte nejazdili, budú veľmi milo prekvapení, ak skúsia
naše služby.
pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Obce Snežnica a Povina sa ešte stále nespamätali
z nedávnych rozsiahlych povodní...
Lokálne búrky a prívalové dažde v poslednej
dobe spôsobili miestne záplavy vo viacerých
regiónoch krajiny. Najdramatickejšia situácia
na severe bola v obciach Snežnica a Povina.
Voda zaplavovala cesty, pivnice rodinných
domov a záhrady. Povedali to hasiči, aj oslovení
starostovia obcí. Snežnica a Povina sa ešte
úplne nespamätali z nedávnych rozsiahlych
záplav, ktoré vyvolali dlhotrvajúce intenzívne
dažde. A tak sme sa opýtali starostov týchto
dvoch povodňou postihnutých obcí na ich
pocity a problémy spôsobené záplavou.
Hovoria: Ján Pokrivka, starosta Snežnica
a Margita Šplháková, starostka Poviny.
o Pán Pokrivka, kedy bola postavená priehrada
v Snežnici, ktorá spôsobila Vaše trápenie a ako
k nešťastnej udalosti došlo?

- Priehrada bola dokončená v októbri 2009.
Bola stavaná z prostriedkov EÚ a Ministerstva
pôdohospodárstva. Ani nie rok stará retenčná
nádrž, ktorá mala slúžiť paradoxne na zachytávanie
prívalovej vody, hneď svoju prvú veľkú skúšku
nevydržala. V piatok, 4.júna pred treťou hodinou,
roztrhlo hrádzu a obcou sa prehnala asi
dvojmetrová prívalová voda, zaplavila viacero
domov, časť z nich museli ľudia na niekoľko
hodín opustiť. Zátopová vlna sa hnala dedinou
a brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste,
vrátane piatich osobných áut. Moja prvá reakcia,
po zistení aká katastrofa sa stala, bola spustiť
sirénu, rozhlasom okamžite vyhlásiť mimoriadnu
situáciu a urýchlene zobudiť všetkých našich
občanov. A začať mobilizovať. Čo najrýchlejšie
som zvolal poslancov z povodňovej komisie a určil
som ich povinnosti a úlohy pri zabezpečovaní
záchranných prác.
o Aké škody Vašej obci a obyvateľom spôsobila
záplava?
- Povodeň zničila niektoré úseky cesty, mosty
a lávky, poškodili sa aj riečne brehy. Zaplavilo
približne 35 rodinných domov. Zatopené mali
nielen pivničné priestory a garáže ,ale aj obytné
časti. Značné škody sú aj na inom majetku ľudí,
ako napr. už spomínané zničené osobné autá.
Máme podmyté tri mosty, potrhanú kanalizáciu,

obnažené plynové potrubie, vytopilo aj
pohostinstvo, materskú škôlku a pivničné
a skladové priestory obecného úradu. Na
viacerých miestach v dedine došlo k zosuvom
pôd.
o Ktoré problémy a havarijné stavy sa riešili
ako prvé?
- Spoločne s okresným profesionálnym
Hasičským zborom so sídlom v KNM a miestnym
Dobrovoľným hasičským zborom sa obyvatelia
Snežnice zúčastnili na prvotných záchranných
prácach.
Nepretržite
spoločnými
silami
vyčerpávali vodu zo zatopených objektov.Za
enormné úsilie pri tejto vyčerpávajúcej činnosti
patrí všetkým obetavým hasičom a obyvateľom
moje veľké poďakovanie. Rozvodnený potok
obnažil aj plynové potrubie, ale vďaka rýchlemu
zásahu obecného úradu, neboli v dedine žiadne
odstávky plynu.
o A čo bude nasledovať
? Aké opravy sa robia
momentálne?
- Stále pokračujú práce na
odstraňovaní
následkov
povodní, ktoré sú značné.
V jednej časti obce máme
upchaté potrubie, ktoré
zabezpečuje
odtok
povrchových vôd. Jeho
oprava a vyčistenie je
veľmi dôležité, aby
sa
odvádzala prebytočná voda
a premočená zem sa dala
do poriadku a my sme boli
pripravení na prípadné
ďalšie dažde. Taktiež sa
sprejazdňujú a spevňujú
narušené
úseky
cesty.
Zahŕňajú a zabezpečujú
sa
poškodené
mosty.
Opravuje sa kanalizácia
,ako aj obnažené plynové potrubie. Naďalej sa
odčerpáva voda a odstraňujú sa bahnové nánosy
zo zatopených priestorov atď...
o
Aká
suma
predstavujúca
škody
bola
predbežne vyčíslená
a z akých zdrojov
bude financované
odškodnenie?
- Škoda predstavuje
sumu 1,3 milióna
EUR.
Uplatňovať
si
ju
občania
budú vo svojich
poisťovniach a pomoc
pri
odškodňovaní
vlastníkov rodinných
domov prisľúbila aj
vláda. Čas ukáže, ako
sa situácia vyvinie
a ako sa k vzniknutým
problémom postavia
zodpovední ľudia.
o Kto Vám ponúkol pomoc a komu by ste
sa chceli aj v mene obyvateľov Snežnice
poďakovať?
- Veľká vďaka patrí Okresnému Profesionálnemu
Záchrannému Hasičskému
zboru so sídlom v KNM,
miestnemu Dobrovoľnému
hasičskému
zboru
a všetkým firmám ,ktoré
sa zúčastnili záchranných
prác a hneď od začiatku
pomáhali riešiť vzniknuté
problémy. Ďakujem firme
RS Kameňolomy s.r.o.
Žilina, Stavizol,s.r.o. ,p.
Mindekovi, firme RISS, s.r.o.,
Agrofarme Snežnica, firme
DREVONET s.r.o. a EKOBET
s.r.o. za poskytnutú pomoc
a techniku, ako napr.
bágre, žeriavy, fekálne
vozy a nákladné autá.

Ďalej moje úprimné
poďakovanie patrí
p.riaditeľovi Rolkovi zo
š.p. Povodie Váhu a jeho bágristom, vodičom
nákladných vozidiel a ostatním pracovníkom, ktorí
boli veľmi ochotní a vyvinuli maximálne úsilie pri
záchranných prácach. Najväčšie percento ťažkej
manuálnej práce odviedli pracovníci miestnej
prevádzky SLUŽBY, ako aj nezamestnaní občania,
ktorí vykonávajú aktivačné práce v našej obci.
Aj za ich obetavosť úprimne ďakujem. Treba
oceniť aj súčinnosť prác polície a krízového
štábu civilnej obrany Obvodného úradu v Žiline.
Vďaka patrí všetkým občanom obce Snežnica
za ich vytrvalosť, obetavosť a snahu čeliť tejto
veľmi smutnej udalosti. Nakoniec chcem vysloviť
jedno veľmi veľké poďakovanie generálnemu
riaditeľovi Považských cementárni Ladce a.s.,
Ing. Antonovi Barčíkovi ,ktorý našej obci daroval
250 metrov cementu na odstránenie následkov
povodní. Je to neskutočné, že v dnešnej dobe sa
ešte nájdu takýto úžasní ľudia ako pán riaditeľ, kt.
dokážu nezištne pomôcť v núdzi a ukázať ľudskú
spolupatričnosť, uviedol starosta Pokrivka.
Povodne zasiahli aj ďalšie obce v kraji, po
asi hodinovom intenzívnom lejaku sa voda
vyliala aj v obci Povina. ,,Najväčšia záplavová
vlna sa našou obcou pehnala tiež v piatok
4.6.2010 o 3,10 hod. ráno”,povedala nám
pani starostka Šplháková. Prívalová vlna
zdvihla miestny potok, následne nastal

obrovský hrmot a voda sa začala valiť dedinou.
Okamžite som bežala pozrieť stav v dedine.
Dostala som sa len do polovice, ďalej bola
cesta zaplavená nánosmi, kamením a inými
predmetmi. Urýchlene som vyhlásila 3.stupeň
povodňového
nebezpečenstva.
Zavolala
som hasičov a políciu. Súbežne som obvolala
podnikateľov, kt. vlastnia potrebnú techniku
na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva
a na následné odstraňovanie škôd, ako napr.
bágre ,nakladače, nákladné autá, fekálny
voz a iné. Koordináciu záchranných prác som
robila spolu z mojou zástupkyňou a našou
spolupracovníčkou Jankou Bendovou, ktorá
robila fotodokumentáciu.
o Aké škody boli záplavou spôsobené?
- Potok sa vybrežil na piatich miestach, následne
zatopil rodinné domy v jeho blízkosti. „Zaplavilo
pivnice domov, najväčšie škody sú v priemyselnej
časti, cesta sa stala neprejazdnou,“ uviedla pani
starostka Šplháková. Taktiež došlo k upchatiu
priepustov, do ktorých ústia priľahlé potoky.

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

Následne spolu s hlavným potokom vytvorili
súvislú riavu, ktorá sa liala po miestnych
komunikáciách a štátnej ceste. Voda poškodila
vodovod, potrhala a zaniesla priepusty popod
cesty a ničila aj vozovku. Po premočení prívalovou
vodou došlo k viacerým zosuvom pôdy, ktorá
značne poškodila dva rodinné domy. Voda
zatopila pivničné priestory obecného úradu
a materskej škôlky. V priemyselnej časti obce
vytopilo a bahnom zanieslo pílu, stavebniny,
garáže aj ihrisko.
o Ktoré problémy a havarijné stavy sa riešili

ako prvé?
- Ako prvé sa začalo sprejazdňovanie obce
s bágrom od p.Číža z Budatínskej Lehoty. Sám
osobne sprejazdnil hlavnú cestu, aby sme sa mohli
dostať do hornej časti obce, ktorá bola neprístupná
a dalo sa s ňou komunikovať len telefonicky. Patrí
mu veľká vďaka nielen odo mňa ,ale aj od všetkých
občanov obce Povina. V súčinnosti s občanmi,
ktorí sa vo veľkej miere zapájali do záchranných
prác, za čo im patrí moja veľká vďaka, sme v dolnej
časti obce chystali vrecia s pieskom. S týmto nám
veľmi pomáhal aj Hasičský záchranný zbor zo
Žiliny a Čadce. Následne pripravené vrecia hasiči
ukladali ako bariéru, aby sa zabránilo ďalšiemu
zatápaniu priemyselnej časti obce. Hasičský zbor
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zo Žiliny doviezol UDSku (báger), ktorý
uvoľňoval koryto rieky,
nakoľko hrozilo, že
dôjde k pretrhnutiu
vodovodného potrubia
vedúceho ponad potok.
Našťastie
plynové
potrubia vedú meter
od
vodovodného
potrubia a boli len
obnažené. Ihneď ich
kontrolovali
plynári,
ktorí nenašli poškodenie
a teda v tomto prípade
nedošlo ani k ohrozeniu

predstavuje škodu v obci a z akých zdrojov
chcete opravy a odškodné financovať?
- Škoda predstavuje sumu zhruba 80.000 EUR.
Nakoľko obec nemá žiadne finančné prostriedky,
náhrady za záchranné práce, či škody na obecnom
majetku si budeme uplatňovať na Obvodnom
úrade, odbor civilnej obrany so sídlom v Žiline.
Oni budú škody sumarizovať a následne budú
odstúpené Vláde SR, ktorá rozhodne o výške
odškodnenia. Súkromné osoby, ktoré majú
majetok poistený, si môžu uplatňovať náhradu
škody u svojej poisťovne.
o A komu by ste prostredníctvom nášho
Žurnálu chceli za pomoc poďakovať?
Moja úprimná vďaka patrí najmä obetavému
Hasičskému záchrannému zboru zo Žiliny a Čadce,

vodné
toky
od
nánosov kamenia,
pňov
stromov
a iného odpadu,
aby v prípade ďalšej
povodne nevznikli
ešte väčšie škody.
Pokračuje
oprava
cesty. Diery ,ktoré
vznikli
popod
komunikáciu
vypĺňame vrecami
s
pieskom,
aby
nedochádzalo
k
ďalšiemu
zatrhávaniu

p. Čížovi z Budatínskej Lehoty , p. Trúchlemu a jeho
zamestnancom z firmy TIPOS z Poviny.
Taktiež chcem poďakovať PD Radoľa za drť a p.
Mariánovi Bendovi tiež z PD, ktorý prišiel pomôcť aj
so strojom UNC. Ďalej chcem vysloviť poďakovanie
p. Šutému s firmy EKOSTAV, s.r.o. ,ktorý poskytol
lomový kameň, aj stroje ako báger a náklad. auto
a jeho pracovníkovi p, Zelinovi, ktorý odstraňoval
poruchy na vodovodnom potrubí. Veľká vďaka
patrí aj nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru
pod vedením Bc.Drugu.
o Slovo na záver pani starostka?
- Nikomu neprajem zažiť ten strašný pocit
bezmocnosti, keď sa na Vás v tme rúti hučiaca voda,
valiaca sa zo všetkých strán. Ale žiaľ sme súčasťou
ekosystému , ktorý je aj vďaka nám ľuďom dosť

rodinných domoch,
čo si občania spolu
s pracovníkmi VPP
robia svojpomocne.
Likvidujú
sa
nánosy
bahna,
dreva a kameňov
z
hospodárskych
budov a pivničných
priestorov. Následky
po povodni dnes
odstraňujú
najmä
pracovníci, ktorých
obec zamestnala na
aktivačné práce.
o
Aká
suma

poškodený a takéto katastrofy sú bohužiaľ len
výsledkom zlého zaobchádzania s prírodou.
Naučme sa ju spoločne ochraňovať a tým včas
predchádzať
dôsledkom
nevyspytateľného
počasia.
V mene redakcie, aj v mene starostov obcí
Povina a Snežnica, chceme poprosiť všetky firmy
a občanov, ktoré sú ochotné nezištne pomôcť
v núdzi, aby kontaktovali ich obecné úrady. Za
pomoc vopred veľmi pekne ďakujeme a veríme, že
ľudské dobro, súcit a ochota pomôcť, ešte medzi
ľuďmi nevymreli!
spracovala: Blažena Ficková
foto: archívy obcí a Gabo Muška

občanov.
Zohnali
a vozili sme kameň do
zátrhov okolo štátnej
cesty 3.triedy,pretože
hrozilo, že voda strhne
aj ju.
o Čo následovalo
ďalej? Aké opravy sa
robia v súčasnosti ?
Naďalej
čistíme
a
spriechodňujeme

štátnej cesty a tým
k následnému ničeniu
vodovodného
a plynového potrubia.
Po
následnom
z a b e z p e č e n í
komunikácie,
došlo
k oprave vodovodného
potrubia,
pretože
horná
časť
obce
bola bez pitnej vody.
V súčasnosti je už
vodovod
opravený
a v plnej prevádzke.
Naďalej sa pokračuje v
odstraňovaní škôd na

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Ako pracovalo a hospodárilo SBD v Kysuckom Novom Meste v roku 2009
– to už bola prvá otázka pre predsedu a podpredsedu Predstavenstva
SBD, Ing. Dušana Knihu, CSc. a Ing. Karola Klimka:
- Družstvo v súčasnosti už
poskytuje služby, spojené
s bývaním pre 1975 bytov.
V roku 2009 zabezpečil
organizačný úsek 11 prevodov
do vlastníctva bytov. Počet
prevedených
bytov
do
vlastníctva dosiahol hodnotu
1898 bytov, čo je takmer
96,1% všetkých spravovaných
bytov. PD v priebehu roka
zabezpečovalo zveľaďovanie
členskej
základne
cestou
rozširovania
spravovaných
bytov, čoho výsledkom je, že
v priebehu rokov 2006 – 2009
sa zvýšil stav spravovaných
domov o 6, čo predstavuje 161
bytov. Z toho v roku 2009 sa
získalo 47 bytov, z toho na ul.
Revolučná 31 a v obci Povina 16
bytov. Celkove toto prinesie do
Správy v roku 2010 cca 8.000
Eur (240.000k,- Sk). Pozitívny
výsledok sa dosiahol za dobrej
spolupráce
s
finančným
manažérom
stavby
Ing.
Alojzom Balátom.
o
Čím
prioritným
sa
zaoberalo
Predstavenstvo
SBD na svojich rokovaniach?
- Predstavenstvo v roku
2009 svoje aktivity rozvíjalo
podľa
prijatých
zámerov,
predložených na ZD dňa 16.12.2008 v rôznych
oblastiach činnosti družstva. Plnenie týchto
zámerov je uvedené v ďalšej časti tejto
správy. Okrem toho členovia predstavenstva
spolupracovali pri zabezpečovaní plnenia úloh,
vyplývajúcich zo stanov družstva pre svojich
členov. Podnety, sťažnosti, požiadavky, žiadosti,
zmluvy, zápisy zo schôdzí domov, zápisy z kontrol
a dohody aktivizované od svojich členov i nečlenov
(užívateľov bytov) prejednávalo v zmysle č. 50
stanov na rokovaniach predstavenstva. Ďalej sa
jednotliví členovia predstavenstva podieľali na
zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich z predmetu
činnosti družstva, pri zabezpečovaní plnenia
zmlúv o výkone správy domov a všeobecných
podmienkach na výkon správy domov.
Predstavenstvo v roku 2009 uskutočnilo celkom 22
rokovaní, z toho 14 riadnych a 8 mimoriadnych. Na
týchto rokovaniach prijalo 365 uznesení, z ktorých
bolo 333 splnených, 30 zostalo v sledovaní, 2 sú
v termíne, z toho 89 ukladacích. Schvaľovacích
uznesení bolo 271, ktoré boli v stanovených
termínoch splnené. Rokovaní predstavenstva
sa pravidelne zúčastňoval predseda KK, kde
konštruktívne prispieval k riešeniu problémov,
ktoré v rámci činnosti družstva v priebehu roka
boli predkladané a prejednávané. Z dlhodobo
neriešeného problému sa riešila reklamácia
z roku 2003 oprava balkónu na dome 1036, ktorá
mala sa doriešiť dohodou medzi dodávateľom
a vlastníkmi, ale v skutočnosti sa v priebehu roku
2009 nedoriešila a bude pokračovať podaním na
súd, ak sa ešte nedohodne inak. Ďalšie aktivity
členov predstavenstva sa realizovali v spresnených
zámeroch predstavenstva pre rok 2009.
o Ako prebiehali členské schôdze jednotlivých
bytových domov vo Vašej správe?
- Členské schôdze domov boli zorganizované
v prvom stanovenom termíne v 6. mesiaci 2009
v 39-tich domoch v správe družstva. Schôdze
prebiehali bez problémov, mimo bytového domu,
súpisné číslo 870 na ul. Lipová (ďalej len „dom
870“) za účelom oboznámenia užívateľov bytov

o výsledkoch hospodárenia, stave
FOD, stave finančných prostriedkov
na účte domov, stave legislatívy
a jej využívania v družstve. Zároveň
i odovzdaním písomných správ
o hospodárení domov v uplynulom
roku. V uvádzanom dome 870 sa
schôdza neuskutočnila z dôvodu
obštrukcie
domovníka,
keď
v ďalšom termíne zorganizovanej
schôdze
nebol
rešpektovaný
program schôdze pre aký účel bola
organizovaná, ale priebeh konania
schôdze sa niesol v duchu nie
hodnotenia výsledkov, ale v duchu
ignorácie, osočovania a výčitiek na
adresu Správcu, zastúpenú riaditeľom
a zástupcov predstavenstva, zo
strany vlastníkov domu 870, v réžii
členky Zhromaždenia delegátov
z tohto domu a domovníka.
o Skoro všetky bytové družstvá
na Slovensku trápi problém
neplatičov. Ako je to v Kysuckom
Novom Meste?
- Predstavenstvo SBD v spolupráci
s
pracovníkmi
Správcu
sa
systematicky
zaoberali
na
zasadnutiach
Predstavenstva
s problematikou neplatičov. Považujú
ju v činnosti družstva za kľúčovú,
pozývajú si neplatičov a zvažujú pri
poskytovaní splátkových kalendárov
dopad na neplatiča vzhľadom na
súčasne prebiehajúcu krízu, najmä o možnosti
zamestnanosti. Pri nesplnení sa pristupuje
k vymáhaniu súdnou, resp. exekučnou cestou.
Stav nedoplatkov k 31.12.2008 za užívanie
bytov bol vo výške 65 191 Eur (1.963.944,- Sk).
Nedoplatky sa zvýšili po vyúčtovaní skutočných
nákladov za rok 2008, v 6.
mesiaci až do výšky 146
814 Eur (4.422.919,- Sk).
Následne sa uzatvorili
splátkové
kalendáre.
Splátkových kalendárov
bolo uzatvorených 29
v celkovej sume dlhu 13
353 Eur (402.262,- Sk). Po
prehodnotení splátkových
kalendárov
sa
zistilo,
že u 16 splátkových
kalendárov bolo dodržané
splácanie dlžnej sumy a 13
splátkových
kalendárov
nebolo dodržaných. Títo
boli vyzvaní na okamžitú
úhradu
dlžnej
sumy
31.10.2009 a následne boli
spracované podklady pre
podanie na súd. Taktiež
sme
začali
pracovať
aj na nedoplatkoch od 0,00 do 165,96 Eur.
Vlastníkom a užívateľom bytov boli odoslané
upomienky aj do výšky predpisu -165,96 Eur
(5.000,- Sk). S vlastníkmi a užívateľmi bytov, ktorí
mali nedoplatky od -331,92 Eur, sa vypracovali
návrhy na vydanie platobných rozkazov. Zvýšenie
celkových nedoplatkov bolo ovplyvnené:
1. Oneskoreným uhradzovaním vzniknutých
nedoplatkov po ročnom vyúčtovaní
2. Prebiehajúcou hospodárskou krízou vzhľadom
na stratu zamestnania
3. Objektívne skutočnosti, ktoré vyplývajú zo
zvyšovania mesačných zálohových platieb a počtu
spravovaných bytov.
o Neuvažujete so zmenou štruktúry, systému

práce a fungovania pracovníkov a funkcionárov
SBD?
- V rámci činnosti legislatívnej komisie
a pracovníkov družstva sa postupne prehodnocuje
súčasná štruktúra práce a pripravuje komplexný
pohľad na činnosť družstva a jeho možnosti po
každej stránke. Na základe získaných skúseností
z navštívených družstiev Žilina, Martin, Púchov,
Čadca, Trenčín, Bytča, Slovenský zväz bytových
družstiev Bratislava a ďalšie predstavenstvo
pri dodržaní novely zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov predloží ZD predstavu
o ďalšej činnosti družstva, ktorá by mala byť
realizovaná v nasledujúcom volebnom období
v orgánoch družstva.
o Aká je situácia, čo sa týka káblovej televízie
pre členov SBD v Kysuckom Novom Meste?
- Súčasná kábelová sieť je v podstate už na konci
svojej životnosti, čím postupne prestane byť
konkurencie schopná, nakoľko prichádzajú do
mesta nové konkurenčné spoločnosti s koncesiami
ako je Magio od spoločnosti T-Com s rozšíreným
programom využitia. V blízkej budúcnosti, i keď
pre mnohých členov družstva ťažšie pochopiteľné,
musíme pristúpiť k podstatnej obnove celého
súčasného rozvodu, ktorý je majetkom družstva
a musíme ho postupne nahradiť modernejším
káblovým rozvodom a doplniť ďalšie potrebné
technické zariadenia, aby sme boli na prípadnú
konkurenciu pripravení. V opačnom prípade sa
staneme nezaujímavými v prenose televíznych
programov. V skratke, ak sa chceme k problému
vyjadriť, je potrebné do obnovy TKR zainvestovať,
resp. hľadať riešenie pre jeho prevádzkovanie,
porovnateľné s konkurenčnými dodávateľmi
televízneho signálu. Bola vykonaná analýza
technického stavu káblových rozvodov, ktorá
preukázala nevhodnosť pre moderné využívanie
prenosu programov a vyžaduje si obnovu
siete. Vzhľadom na danú skutočnosť sa celá

závažnosť tohto problému podrobne zhodnocuje,
i vzhľadom na požiadavku prekládky rozvodov
do zeme, ako i požiadaviek vlastníkov bytových
domov, kvôli zatepľovaniu striech a tým možnosti
ich poškodzovania. Celý problém s návrhom
na riešenie bude predmetom mimoriadneho
prejednávania na ZD.
o Už od roku 2006 má SBD v Kysuckom Novom
Meste vytýčené priority: obnovu bytových
domov. Ako sa pracovalo v roku 2009 na
skrášľovaní Vašich bytov?
- Na začiatku roka 2009 podľa predpisov ŠFRB
a MVaRR boli predložené nasledovné žiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu
domov, súpisné čísla 907, 1035, 1222, 980, 1025

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

a 1170. Všetky uvedené žiadosti v mesiaci jún
2009 nám boli vrátené z dôvodu vyčerpania
sumy vyčlenenej v rozpočte fondu. Na základe
predložených žiadostí družstvo pre bytové domy
z MVaRR SR v zmysle Výnosu č. 1/2007 MVaRR
v roku 2009 na odstraňovanie systémových
porúch získalo nenávratné dotácie v sume 168
462 Eur pre bytové domy súpisné číslo 1025
a súpisné číslo 1170. Družstvo v spolupráci
s projekčnou kanceláriou PTI – Martin, Mestským
úradom, dodávateľom a jednotlivými zástupcami
domov, členmi predstavenstva, pri značnom
pracovnom nasadení riaditeľa a pracovníkov
družstva, boli žiadosti o úver podľa Vládneho
programu zatepľovanie prepracované pre bytové
domy, súpisné čísla 908, 980, 1035, 1170, 1206,
1224 a 1300. (Prepracovanie bolo podstatné,
lebo z úveru sa mohlo realizovať len zateplenie
a nie rekonštrukcie a úpravy). Po prepracovaní
a schválení vlastníkmi bytov sa žiadosti
o poskytnutie úveru postupne predkladali na ŠFRB,
kde sa po zhodnotení a doplnení podkladových
materiálov dosiahlo pozitívne schválenie
bezúročných pôžičiek na objem prác obnovy
domov len zatepľovaním. Družstvo bolo úspešné
pri všetkých podaných žiadostiach. Vlastníci domu,
súpisné číslo 1222, ul. Sládkovičova pri svojom
rozhodovaní riešiť obnovu domu zatepľovaním
nevedeli dlhšie obdobie sa rozhodnúť, čím nebola
zo strany vlastníkov bytov z bytového domu
vznesená jednoznačná požiadavka, podporená
dvojtretinovou väčšinou a z uvedeného dôvodu
správca v záležitosti obnovy bytového domu
1222, ul. Sládkovičova, ďalej nekonal. Spracovanie
a predloženie žiadosti na ŠFRB na financovanie
komplexného zateplenia domu a výmenu okien
v spoločných priestoroch bytových domov
1206 a 1300 sa v stanovených termínoch ŠFRB
zabezpečil, vzhľadom na nedoriešenie podmienok
pre poskytnutie podpory už počas prípravných
jednaní. V čase podania žiadosti bytové domy
nemali na účte potrebné finančné prostriedky.

V
prvom
polroku
2009 pre bytový dom,
súpisné číslo 1025 na
ul. Clementisova, bola
na základe žiadosti
MVaRR SR schválená
nenávratná
dotácia
na
odstránenie
systémovej
poruchy
na štítových stenách.
Samospráva bytového
domu
následne
požiadala o zmenu
dodávateľa stavby, čím
sa realizácia v roku 2009
nezačala, nasledovalo
prepracovanie žiadosti
pre poskytnutie úveru
zo ŠFRB pre systémové
poruchy a druhá časť
obnovy už nezastihla
vládny program roku
2009 a predložila sa
požiadavka na ŠFRB v roku 2010. V prípade
neposkytnutia úveru zo ŠFRB pre zateplenie domu
poskytnutá dotácia pre štítové steny bude vrátená
MVaRR SR. V prvom polroku 2009 sa vykonala
obnova balkónov na bytovom dome, súpisné číslo
907 na ul. Nábrežná. Na túto obnovu balkónov
družstvo na základe žiadosti získalo v roku
2008 na odstraňovanie
systémových
porúch
nenávratnú
dotáciu
v sume 20 746 Eur. Druhá
etapa obnovy bytového
domu
zateplením
a
dodatočným
zastrešením sa v roku
2009
nerealizovala,
nakoľko vlastníci trvali na
zmene dodávateľa, čím
sa celý proces zastavil,
samospráva nepredložila
požiadavku a potrebné
podkladové materiály pre
získanie úveru z vládneho
programu v roku 2009
do
jeho
vyčerpania.
V druhom polroku 2009 sa
začali postupne realizovať
práce na obnove týchto
domov zatepľovaním tak,
že už počas zimného obdobia boli v podstatnej
miere zateplené bytové domy, súpisné čísla 980,
1035 a 1170. Dokončovacie práce sa presunuli do
roku 2010.
o Dosť rezonuje na SBD v Kysuckom Novom
Meste problém okolo bytového domu č. 870,
ktorý sme už v rozhovore spomínali, kde niektorí
členovia stále vyvolávajú nedorozumenia,
spory..., a niektorí obyvatelia mesta sa už
začínajú na tejto skutočnosti doslovne baviť, a
zas iní takéto „umelé“ vyvolávanie problémov
odsudzujú. Čo sa vlastne deje, veď iné
samosprávy fungujú vcelku v normále a tu je
„večný“ problém?
- Áno, pani redaktorka,
tento dom je asi „večný
problém“. Za posledné
obdobie od volieb
zástupcov
domov
do ZD, ako i členov
predstavenstva
a kontrolnej komisie,
sa pohľad na prácu
družstva doslova od
niektorých
členov
družstva vyostruje, čo
vedie k neustálemu
o s o č o v a n i u ,
znehodnocovaniu
jednotlivých
členov
predstavenstva
ako
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i výkonných pracovníkov správcu, menovite
i riaditeľa DRUŽSTVA. Predkladané námietky
v priebehu roka 2009 boli v podstatnej časti
neopodstatnené, čo ukázali vyžiadané kontroly.
Po ukončení schôdze bytového domu 870
a ďalšieho vývoja vzťahov medzi správcom
a vlastníkmi domu to vyústilo zo strany člena
zhromaždenia delegátov z bytového domu 870
do podania podnetov na štátne orgány a to
na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Slovenskú
energetickú inšpekciu (ďalej len „správne orgány“)
a daňový úrad vo veci finančného poškodzovania
vlastníkov bytov správcom bytového domu
870. Na základe podaných podnetov správne
orgány vykonali kontroly správnosti vyúčtovania
nákladov spojených s užívaním a správou bytu
za rok 2009. Výsledkom vykonaných kontrol bolo
zistenie, že pri vyúčtovaní nákladov spojených
s užívaním bytov za rok 2009 správca nepochybil
a vlastníkov bytov v bytovom dome 870
finančne nepoškodil a vyúčtovania po finančnej
stránke nemali nedostatky. Asi takto. V priebehu
posledných dvoch rokov po zmene zloženia
KK sú v predstavenstve prejednávané neustále
sťažnosti vlastníkov domu 870, ako ich správca
finančne postihol, čo sa v podstatnej miere
nepreukázalo z výsledkov kontrol SOI. Výsledkom
týchto dlhotrvajúcich a opakujúcich sa problémov
s domom 870 Lipová ul., sú výmeny názorov na
činnosť a správu družstva sprevádzané veľkým

množstvom písomných i osobných vysvetľovaní
zo strany správcu, čo je pre SBD časovo a ľudsky
doslova neefektívne! Priebeh celého diania, napätá
atmosféra, v konečnom dôsledku to pripadá, že
ide o vybitie si svojho hnevu pomocou vlastníkov
bytov v dome, zatrpknutosti a zlosti proti riaditeľovi
družstva a voleným členom orgánov družstva,
pretože predchádzajúca predsedníčka KK bola
pozbavená funkcie v KK a pri opätovných voľbách
nezvolená. Tu nejde o vylepšovanie činnosti
Správcu pre vlastníkov bytov, ale možno povedať,
že ironickým vyjadrovaním a poznámkami ide
o znehodnocovanie dosiahnutých výsledkov
v činnosti orgánov SBD a Správcu.
ooo
Takéto napäté vzťahy iste narušujú celkovú
pracovnú atmosféru a v konečnom dôsledku
zbytočne ťahajú peniaze z vrecák všetkých
členov SBD v Kysuckom Novom meste. To
si niektorí „nespokojenci“ z domu č. 870
na ul. Lipovej neuvedomujú? Ide tu naozaj
o urazenú ješitnosť niekoho, kto má podľa
všetkého dostatok času na splietanie intríg,
udaní a vyhľadávanie problémov tam, kde nie
sú? A keď by aj predsa len nejaké problémy
vznikli, lebo kto robí, robí aj chyby, ale pri
troške ochoty a ľudského prístupu by sa
dali určite odstrániť normálnou cestou, bez
urážania a podkopávania autority volených
funkcionárov a Správcu.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Odborníčka na tzv. celostnú a detoxikačnú medicínu vysvetľuje:

RIADENÁ alebo KONTROLOVANÁ MEDITÁCIA na odblokovanie
FYZICKÝCH A EMOCIONÁLNYCH PROBLÉMOV.

Väčšina ľudí si myslí, že meditácia je len spirituálna
technika, ale je aj určitou psychoterapeutickou
metódou. Vo všeobecnosti základná meditácia je
stav bytia, ktorý v nás navodzuje pokoj. Zameraním
meditácie na svoje fyzické telo môžeme zlepšiť
krvný obeh, znížiť krvný tlak a tep, posilniť
vnútorný kľud alebo trpezlivosť, podporiť imunitný
systém a iné. Zameraním meditácie na emócie
môžeme navodiť v našom vnútri mierumilovnosť
a väčšiu hĺbku vo vzťahoch atď. „CESTA“ –
(inšpirovaná Brandon Bays, ktorá je celosvetovo
uznávaná učiteľka v oblasti liečenia tela a duše)
ako nazývam túto riadenú meditáciu je unikátna
vo viacerých ohľadoch. „Cesta“ emocionálna alebo
fyzická umožňuje znova v bezpečnom priestore
prežiť udalosti, ktorých dôsledkom je emočný
blok spojený s daným problémom. Každý z nás si v
sebe nesieme rôzne rany, krivdy, či traumy, skryté
nielen hlboko v našom podvedomí, ale priamo
v niektorých častiach tela (tzv. bunková pamäť).
Tieto udalosti často krát určujú, ako vnímame
samých seba a svet okolo nás, a to aj napriek tomu,
že si ich väčšinou vôbec nepamätáme. Riadená
meditácia je metóda, ktorá ide priamo k jadru
konkrétnej udalosti a pocitom, ktoré sú spojené
s jej vznikom. Ako som už v minulých článkoch
povedala, telo nemôže ochorieť samo od seba,
ono je zobrazovacou plochou nášho vedomia. Je
ako plátno, na ktorom nemôžu obrázky vzniknúť

samé od seba. Predstavme si, že myšlienky sú aby Vás, ako náhle sa
film a rozhoduje vôľa, aký film práve beží. Nemá
uvoľníte, nepremohol
nijaký význam vystrihovať do plátna diery (rôzne spánok. Terapia trvá
operácie), keď sa nám film nepáči alebo ho individuálne hodinu
ustavične natierať na bielo (symptomatická liečba). až dve hodiny. Sedenie
A práve touto cestou nás naše vnútorné múdrejšie prebieha so zavretými
„JA“ vedie a postupne odstraňuje bloky z rôznych očami. Niektorí sa
častí tela a pomáha naštartovať prirodzené samo
boja otvoriť staré
liečiace procesy ľudského tela a tým sa zúčastniť rany. Starú ranu ale
vlastného uzdravujúceho sa procesu. V priebehu
otvoríte, pokiaľ budete načúvať príbehom, ktoré o
terapie dochádza k objaveniu danej spomienky,
vašich emóciách hovorí vaša myseľ. Emócie samé
k jej vyplaveniu a prevedeniu do vedomej pamäti o sebe sú zdravé. Schopnosť cítiť je prospešná a
a k jej úplnému prečisteniu, teda k uvoľneniu
prirodzená. Neprirodzené je však nechať myseľ,
tohto bloku. Je pritom rešpektovaná múdrosť
aby emócie analyzovala, aby ste sa obviňovali a
tela, ktoré samo najlepšie vie, čo je treba uvoľniť
vymýšľali ste si historky. Ak kdekoľvek, kedykoľvek
a čo ste pripravení spracovať. Pri prvom sedení sa príde akákoľvek emócia, zastavte sa, dýchajte a
klient oboznámi, ako táto metóda funguje a ako sústreďte. Emócia príde a zase odíde.
sa s ňou pracuje. V priebehu sedenia je v bdelom
stave a pamätá si všetky
detaily. Mojou úlohou je
procesom meditácie iba
sprevádzať a klient sám
hľadá pomocou svojej
vnútornej
múdrosti,
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
akú udalosť z minulosti
najlepšie
k
svojej
spokojnosti vyriešiť. Je
vhodné prichádzať na
sedenie
odpočinutí,

CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
MUDr. Martina Roubalová , konzultácie a objednávky
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com

§ NOTÁR VÁM PORADÍ..., Môže notár pri dedičskom konaní niekoho z rodiny zvýhodňovať? §
Otázka: Zomrel nám otec. Sme štyria
súrodenci. Mama, žiaľ už dávno nežije.
Nastúpilo dedičské konanie a dvaja z nás
nesúhlasili s finančným ohodnotením
dedičskej čiastky tak, ako ju pripravil notár.
Máme podozrenie, že notár „nahráva“
našim dvom súrodencom. Ide totiž o dom
a naše vyplatenie z neho, aby mohol ostať
vlastníctvom len dvoch, ešte slobodných
bratov. Ako máme postupovať, keď
nesúhlasíme s pripravovaným notárskym
záverom? Máme vzniesť pripomienky
priamo jemu? A čo, ak bratia nebudú
súhlasiť? Čo potom, kam sa obrátiť? Ako
dlho sa môže takýto spor „ťahať“? Čo nám
poradíte? Ďakujeme. Ján a Peter P., KNM
Podľa § 473 odst. 1 OZ v prvej dedičskej skupiny
dedia pozostalé deti a manžel, každý v rovnakom podiele. Keďže zostali
len štyria súrodenci, dedí každý podiel po 1/4-ine. V otázke spomínate, že
nesúhlasíte s finančným ohodnotením dedičskej čiastky - neviem, čo tým
myslíte, ale ak sa jedná o nehnuteľnosti - pozemky, cena pozemkov sa stanoví
podľa právneho predpisu platného v čase smrti poručiteľa - inak povedané,
že ak zomrel po roku 2003, tak cena sa stanovuje Zákonom č. 476/03 Z.z.
účinným od 1. 4. 2004. Pokiaľ sa týka ostatných nehnuteľností - bytov, domov,
chát, garáží, tieto by mali mať stanovenú takú cenu, aká je trhová cena v čase
smrti poručiteľa. Ak niektorý z dedičov nesúhlasí s cenou, ktorú im stanovil

notár /súdny komisár/, majú možnosť navrhnúť notárovi, nech je ustálená
hodnota nehnuteľnosti znalcom z odboru stavebníctva. Toto je dôležité
najmä vtedy, keď sa jedná o výplatu dediča alebo dedičov, ako spomínate vo
svojej otázke. Problémom často býva, že keď znalecký posudok dá vypracovať
dedič, ktorý nadobúda nehnuteľnosť, obyčajne druhý dedič, ktorý má byť
vyplatený, nesúhlasí so znaleckým posudkom - ohodnotením nehnuteľnosti.
V tom prípade, nech je ustanovený taký súdny znalec, ktorý požíva dôveru
všetkých dedičov alebo nech znalca ustanoví súd /súdny komisár/, a takýto
znalecký posudok, ktorý podá, budú rešpektovať všetci dedičia, a teda
vyporiadanie dedičstva sa vykoná podľa tohto znaleckého posudku. Na
druhej strane, pokiaľ bude vydané dedičské rozhodnutie /uznesenie/ a niekto
z dedičov nesúhlasí s takýmto rozhodnutím, každý z dedičov môže podať
odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia a toto potom rieši odvolací
súd, v našom prípade Krajský súd v Žiline, ktorý buď potvrdí alebo zruší
prvostupňové rozhodnutie súdu a prikáže na ďalšie konanie. Najideálnejší
je taký postup, kde sa dedičia dohodnú o vyporiadaní dedičstva a aj zákon
uprednostňuje takýto postup. Ak to nie je možné z dôvodu nezmieriteľných
postojov dedičov, takéto konanie môže trvať aj niekoľko rokov, čo má za
následok rozhádanie dedičov a úplné zmrazenie vzťahov medzi najbližšími
rodinnými príslušníkmi, čoho by ste sa mali všetci dedičia vyvarovať.

JUDr. Andrej Kubaščík, notár
Nám. Slobody 2288; Kysucké N. Mesto
Tel.: 041/ 422 02 33

Radí Vám a odpovedá na Vaše otázky Viera Marčišová, poisťovacia maklérka:

Záplavy a povodne ničili aj náš región a majetok Kysučanov

Je za nami obdobie obrovských záplav, ktoré postihli celé Slovensko a neobišli ani náš región. Ľudia prežívajú veľké životné utrpenie. Prichádzajú
o majetok, úspory, nemajú kde žiť a kopia sa im dlhy. Veľakrát v živote
vyhadzujeme peniaze na rôzne nezmysly, predražené oblečenie, honosné oslavy, na kúpy vecí, ktoré ani nepotrebujeme. Svoj život a majetok
poisťujeme až v posledných štádiách a to sa vypomstí, keď to najmenej
očakávame. Práve z tohto dôvodu sa na nás obrátilo veľa čitateľov s otázkou, ako sa poistiť proti povodniam, aké musí poistník spĺňať kritériá,
podmienky, do akej výšky poisťovňa zaplatí škody, za akých podmienok,
atď. ... Taktiež niekoľko čitateľov sa pýta, kedy a za akých podmienok poisťovňa nemusí poistiť nehnuteľnosť..., a čo to vlastne živelná pohroma
znamená, lebo údajne nie pri každej poistke, ktorá takúto klauzulu obsahuje, sa to týka aj povodní, resp. vodnej spúšte. Posledná otázka sa týka
faktu, ako si vlastne občan môže chrániť, resp. čo má robiť, kde sa má obrátiť, ak poisťovňa nechce poistiť jeho nehnuteľnosť a on v danej nehnuteľnosti žije celé roky a nemá kde momentálne odísť... Ktorá z poisťovní
sa viac špecializuje na poisťovanie takýchto nešťastí, alebo je to rovnaké
u všetkých poisťovacích subjektov?
Odpoveď: Pri poisťovaní majetku (dom, domácnosť, hospodárske budovy,
chaty, chalupy) platia rovnaké pravidlá, ako pri ktoromkoľvek inom poistení,
čiže dnes je tam veľká variabilita. Zasa záleží na tom, na koľko si ľudia cenia
tento svoj majetok. Väčšinou živel ako taký, býva zahrnutý už v základnom poistení, kde si klient môže vybrať združený živel (požiar, povodeň, vietor, zosuv,
vodovod),alebo si to poistí jednotlivo. Čo sa týka plnenia poisťovní, sa samozrejme plní podľa toho, čo je uvedené v poistnej zmluve. Ak niekto platí rovnakú poistku už 20 rokov, zrejme bude sklamaný z plnenia poisťovne. Poistná

zmluva by mala byť aktuKontakt:
alizovaná minimálne raz
ČSA 2809
za 5 rokov, ale ak si chce
(v areáli Hotela Kriváň)
klient ušetriť starosti a
024 01
čas s chodením po poisKysucké Nové Mesto
ťovniach, môže si hneď
0907 800 730,
dať do zmluvy indexáciu,
0910 549 044
ktorá zabezpečí, že poise-mail:
ťovňa bude automaticky marcisova@universalsk.sk
aktualizovať ceny nehnuwww.universalsk.sk
teľnosti. Ceny poistenia
nehnuteľnosti sa odvíjajú od m2, od toho, ako je
táto nehnuteľnosť udržiavaná, nedá sa na rovnakú
hodnotu poistiť rodinný dom, ktorý bol postavený pred 3 rokmi, ako rodinný
dom, ktorý bol postavený pred 60 rokmi a je neudržiavaný, aj keď m2 budú
súhlasiť. Ako som spomínala, je tam možnosť si vybrať z viacerých balíčkov
poistenia, opakujem sa, ale všetko závisí od toho, na koľko si ceníme vlastne
náš dom - náš hrad, každý sa ho snažíme vylepšovať, skrášľovať, aby sme sa
my, naša rodina, naše deti cítili čo najlepšie a hlavne mali sa kam vrátiť, tam
treba zvážiť, podľa toho, čo teraz vidíme, že sa deje, či šetriť na tomto poistení
je práve tým najlepším riešením. Poistné plnenie vychádza z poistnej hodnoty nehnuteľnosti, kde sa odpočítava amortizácia budovy, použiteľné zvyšky,
prípadné podpoistenie (to bolo spomínané u starších poistných zmluvách), v
podstate, pri ideálnych podmienkach, by mal klient dostať takú náhradu škody, aby si mohol zabezpečiť, kúpiť, postaviť rovnakú nehnuteľnosť, ako mal
pred škodovou udalosťou.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„Pomôž, keď môžeš, poraď, keď vieš. Nepomáhaj zlu.“

- taká je filozofia detskej lekárky z Kysuckého Nového Mesta, MUDr. Jany Kubíkovej.

MUDr. Jana Kubíková je
všeobecnou lekárkou pre
deti a dorast. Desiatky rokov
pôsobí v regióne dolných Kysúc
a jej ambulanciu nájdete na
Belanského ulici 773 v Kysuckom
Novom Meste. K tejto dáme mám
aj ja osobne veľmi srdečný vzťah,
pretože je dcérou
Ing. Jána Halamčáka, ktorý dlhé
roky pôsobil ako obchodný
námestník v ZVL- ke v Kysuckom
Novom Meste a ja som ho ako
čerstvá absolventka gymnázia
a neskôr fakulty žurnalistiky
zažila ako predsedu Redakčnej
rady podnikového časopisu
KYSUCKÝ PRIEKOPNÍK, v ktorom
sa vlastne „odštartovala“ moja
žurnalistická kariéra v roku 1981.
Bol to príjemný a veselý človek,
ktorý, keď nepomohol – neublížil.
Ale vždy, keď som sa na neho
obrátila, bol ústretový a nikdy ma
nenechal „v štichu“. Bol nielen
dobrým a chápavým šéfom, ale
aj starostlivým človekom, na
ktorého mám len tie najlepšie
spomienky. Aj preto som rada,
že pani doktorka Kubíková je
jeho dcérou a že som mala tú česť
urobiť s ňou rozhovor pre náš
Kysucký Žurnál.
o Pani doktorka, keď ste skončili
strednú školu, prečo padlo
rozhodnutie – medicína? Alebo
boli aj iné úvahy?
- Ja som od mala liečila bábiky
a pichala injekcie macíkom
a o inom, ako liečiť detičky som
nikdy neuvažovala a ani netúžila,
takže moje povolanie je vlastne
splnenie svojho detského sna.
o Aká dlhá prax je už za Vami
a čo všetko ste počas nej zažili
(myslím vo vzťahu k pacientom),
ich rodinám, ako sa vyvíjal vzťah
od nich k Vám – až po dnešok?
- Po škole som nastúpila na detské
oddelenie v Čadci a od roku1979
pracujem na tejto ambulancii, čo je
už viac ako 30 rokov. Za ten čas sa

určite vytvoril medzi
mnou a mojimi
pacientmi v mnohom
aj akoby rodinný
vzťah. Sú to v určitom
zmysle všetky moje
deti a zaujímajú ma
nielen ich zdravotné
problémy, ale aj ich
osobné problémy,
či už v škole
alebo v rodine,
i tam sú radosti
i starosti. Mám
radosť, keď moje
deti prichádzajú so
svojimi deťmi.
o Táto práca je
poslaním, chápete
to tak i Vy?
- Áno, i keď sa stáva,
že človek je často
vyčerpaný fyzicky
i psychicky, pocit, že
môžete pomáhať,
dáva zmysel života.
o Zažili ste aj nejaké
smutné zážitky v práci, ktoré
Vám nenechali suché oči?
- Slzy radosti a dojatia pri práci
s deťmi sú našťastie častejšie, ako
ľútosť zo straty a neúspechu. To je
pozitívum pediatrie.
o Môj starý otec, ktorý vždy
preferoval v celom živote hlavne
zdravý sedliacky rozum povedal,
že podľa neho sú najlepšími
lekármi, ak sa vydaria, detskí
lekári a zverolekári. Pretože
musia sami odhaliť, zistiť a určiť
diagnózu a nastaviť následnú
liečbu, lebo malé deti a ani
zvieratá nevedia povedať,
čo ich bolí ..., takže lekár tu
naozaj musí byť nanajvýš
opatrný a zodpovedný, keď
zisťuje ochorenie, aby nedošlo
k omylom. Stotožňujete sa
s týmto, pani Kubíková?
- Áno, pri našej práci je dôležité
všímať si všetky príznaky možného
ochorenia a komunikovať
s malým pacientom takpovediac
nonverbálne. Musíme si všímať
rôzne príznaky a reakcie malého
pacienta. A okrem sedliackeho
rozumu je nevyhnutné mať
vedomosti a neustále si ich dopĺňať
- lekár je totiž večný študent.
o Okrem toho, že ste veľmi
obľúbenou lekárkou, stíhate byť
aj dobrou manželkou a skvelou
mamou, babkou ... Ako si to viete
všetko tak pekne zladiť?
- Ako každá zamestnaná žena v tejto
spoločnosti.
o Myslenie generácie sa dosť
zmenilo oproti minulým rokom
a hodnoty, ktoré sme ako mamy
preferovali pred 25- imi rokmi, sa
akosi v mnohom dnes odlišujú od
tých našich. Vidím to napríklad
na prístupe mnohých mladých
žien k svojim deťom. Namiesto
rozprávky – video, namiesto
prechádzok – posadenie sa do
reštauračných záhrad s cigaretou
v ústach, o strave ani nehovorím,
ale tiež sú v ponímaní mladej

generácie veľké medzery, čo sa
týka zdravotnej starostlivosti
o dieťa. Len prevencia totiž
všetko nevyrieši. Všade
cítiť internet, „múdre rady
z internetu“, chémiu, málo
prírody a podceňovanie dobrých
osvedčených skúseností
od našich mám. Viac sa
počúvajú rady z reklamy a viac
podporujeme biznis v liečivách,
ako normálny racionálny pohľad
na to, čo človek naozaj potrebuje,
čo mu chýba, čo je len móda
a biznis a čo je skutočnosť. Žiaľ,
aj mladé lekárky – z môjho
pohľadu – dosť podceňujú oblasť
výchovy mamičiek, len vyšetria,
predpíšu liek a koniec ... Chýba
ten osobný vzťah, rozprávanie sa
s mladými mamičkami, poradiť
im, veď častokrát im ani nemá
kto poradiť, ak aj ich matere sú
zaostalejšie ... Ako sa pozeráte na
túto skutočnosť, pani doktorka?
- Svet sa za posledných 25 rokov
veľmi zmenil. Je viac možností, viac
povinností i viac lákadiel. Rodiny
riešia problémy existenčné.
Mamičky sú často veľmi mladé,
neskúsené, chýba im takpovediac
rada starších, snažia sa poučiť
na všadeprístupnom internete,
kde žiaľ sú informácie často

nefunguje. I keď musím povedať
niečo nepríjemné, musí vedieť, že
nie preto, aby som sa ho dotkla, ale
aby sme obaja pomohli dieťaťu.
o Keď by ste chceli niečo aktuálne
poradiť, povedať k mladej
generácii – po odbornej, ale aj
ľudskej stránke, čo by to bolo?
- Deti, máte to ťažké, ale vážte
si sami seba, vy ste najväčšia
hodnota čo máte. Vzdelávajte sa,
nepodliehajte nástrahám dnešného
sveta. Alkohol, drogy, nevedomosť
vás k šťastnému životu neprivedú.
o Čo Vás napĺňa šťastím v práci,
doma, ako ženu, ako človeka ...?
- Deti.........
o Akou filozofiou života sa
zvyknete riadiť?
- Pomôž, keď môžeš. Poraď, keď
môžeš. Nepomáhaj zlu. A často
spomínam na otecka a snažím sa
byť aspoň trošku ako on.
o Čo je pre Vás najdôležitejšie
v živote?
- Moja rodina.
o Keď by ste boli maturantkou,
znovu by to bola lekárska prax?
- Od detstva som chcela robiť
túto prácu a nenašla som doteraz
vhodnejšiu.
o Ako relaxujete a čo je pre Vás
skutočným šťastím?
- Najradšej relaxujem

anonymne i neodborne podávané
alebo chybne pochopené, čo
vytvára niekedy konflikty alebo
zbytočný stres. Povedala by som,
že si musíme dávať pozor, aby sme
neumreli na tlačovú chybu.
o Povedzte sama, s akými
ľudskými a osobnostnými
nedostatkami sa najčastejšie
stretávate u rodičov Vašich
malých pacientov, ak sa na
Vás obrátia? Vytknete im po
odbornej stránke to čo treba?
- Nezáujem o deti a necitlivý prístup
k nim ma vždy zabolí najviac. Preto
sa snažím k deťom aj k rodičom
správať citlivo a empaticky. Rodič
musí mať k lekárovi dôveru, inak to

s mojimi vnúčatkami.
o Čo Vás deprimuje na dnešnom
živote, čo „nemusíte“?
- Neúprimnosť a klamstvo.
o Máte nejakú „odbornú
radu“, ako by sa dali zlepšiť
medziľudské vzťahy?
- Možnosť vcítiť sa do kože toho
druhého, komunikovať a chápať.
o Čo Vás vie nadmieru rozveseliť
a čo nadmieru rozčúliť?
- Najviac potešia maličkosti,
bežné veci, voňavý ranný
vzduch, že nemám rada klamstvo
a neúprimnosť som už povedala.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„Nemusím s niekým súhlasiť, ale nebudem ho za to nenávidieť, ohovárať, útočiť na neho“,„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

hovorí Janka Romanová z Lodna.

Janka Romanová, podnikateľka z Lodna,
je opäť jednou zo životaschopných
dám s príjemným zovňajškom z
dolnokysuckého regiónu. Vychovala
deti, venuje sa podnikaniu, sleduje
spoločenské a politické dianie, kráča
s dobou a životom žije naplno.
Neznamená to však, žeby jej všetko
„išlo ako po masle“, alebo hotové
padalo do lona. „Naozaj prináša človek
– a žena o to viac, veľa obetí tomu,
ak chce v dnešnej dobe na Slovensku
podnikať. Prostredie je veľmi zložité,
náročné a vyžaduje veľa sebazapretia,
odriekania, obetí, ale aj investovania,
či už zdravotného, finančného. A treba rátať aj
so závisťou a neprianím od druhých, pretože ak
sa od druhých začnete odlišovať, automaticky
akoby ste boli niekým, do koho si treba „kopnúť“,
ohovoriť ho, intrigovať proti nemu. Slovenská
verejnosť ešte stále nie je naučená prirodzene
vnímať podnikateľov, živnostníkov, ale aj iných
ľudí, ktorí nežijú štandardne, alebo tak, ako to
bolo celé storočia zaužívané. Je pravdou aj to, že
mnoho vyššie postavených ľudí a tých, ktorí žijú
trochu „inak“ ako väčšina si veľakrát sami naštrbili
dôveru ľudí k sebe tým, ako sa správajú. Ale aj
tuto treba správne rozlišovať, či ide iba o nevinné

výstrelky ľudí – bohémov,
alebo
či
nezodpovedne
a bezcharakterne žijú celý
život. Ja napríklad veľmi
pozitívne vnímam, ak sa
niekomu darí, zvlášť ženám,
lebo majú dnes toho naozaj
dosť, a viem, že za každým
úspechom sa skrýva kopec
práce a obetovania. Ale treba
sa naučiť žiť aj s „ľudskými
hyenami“, lebo inak to nebude.
Vždy budú poctivci, vždy budú
lajdáci, závistlivci a hlupáci.
Ochrániť sa pred nimi? Snáď
len vlastnou zdravou mysľou,
oddeľovať a preverovať si
klebety od faktov, nevšímať si
neprajníkov, starať sa o vlastné zdravie, dopriať
aj druhým, ale nenechávať ani zlo len tak bez
povšimnutia. Treba na neho poukazovať, treba
ho trestať a odsudzovať. Kto pácha zlo a intrigy,
sám sa v konečnom dôsledku „utopí“ vo vlastných
úbohostiach.
o Janka, kandidovali ste aj za poslankyňu NR
SR v tohtoročných voľbách. Vaša strana nebola
úspešná, ale iste bolo aj toto pre Vás veľkou
výzvou a školou života?
- Áno, to máte pravdu. Spoznávate sa s mnohými
ľuďmi, rozprávate sa s nimi, veľa sa dozviete...,
stretnete milých ľudí, ale aj veľkých chrapúňov

a farizejov. Zažila som veľa pekného, ale aj zloby
a neprimeraných útokov. Viete, u nás stále ešte
ľudia nevedia chápať politiku ako férový boj, že
vyhrá ten, kto si skrátka vie verejnosť získať. Za
to, že stojí na druhej strane mojich názorov, ešte
nemusí byť môj nepriateľ. Aj to je prejav slušnosti
a demokracie, že nemusím s niekým súhlasiť,
ale nebudem ho za to nenávidieť, ohovárať,
útočiť na neho, prípadne ho fyzicky napadnem.
Politická kultúra, elementárna ľudská slušnosť
a tolerancia, to je to, čo našej politickej scéne
chýba – a to v každom politickom zoskupení.
Máme sa preto všetci čo učiť, aby sme sa nemuseli
raz pred našimi budúcimi generáciami hanbiť. Aj
umeniu počúvať druhého, neskákať mu do reči,
nedávať mu údery „pod pás“. Zároveň by som
si dovolila poďakovať všetkým tým, ktorí ma
svojim hlasom v júnových voľbách do NR SR
za poslankyňu podporili. Veľmi si to cením.
Škoda, že to nevyšlo. Ale niečo raz končí,
iné zasa začína. Život nekončí nikdy. A aj
keď je niekto porazený, neznamená to, že
to tak navždy ostane. Človek sa nemá nikdy
vzdávať, ak je presvedčený o správnosti svojej
myšlienky. Ďakujem občanom, ďakujem
voličom a mojim priaznivcom! Ale ďakujem
aj neprajníkom, lebo paradoxne, aj oni ma
posúvajú dopredu, k novým myšlienkam
a momentom, k novému chápaniu reality
a k vyššej empatii.
otázky: -R-

kontakt: 0911 567 117
Sexuálne chladná manželka..., ako jej pomôcť?

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...

Manželka prežila za posledné roky rôzne životné traumy. Okrem toho je aj tak dosť neurotická a hneď je zo všetkého „roztrasená“.
Viackrát mala psychické problémy a musela navštíviť psychiatra. Taktiež mala na základe toho aj gynekologické problémy – nepravidelný menzes. Sme štyridsiatnici a tak je prirodzené, že človek potrebuje fungovať aj sexuálne. Manželka to však posledné dva roky
dosť odmieta. Vyhovára sa, že keď jej menzes mešká nevie, kedy má plodné, neplodné dni, atď. ... Vidím však a hlavne cítim, akoby
úplne stratila libido – chuť na sexuálny život. Je doslova chladná, nebaví ju to, skrátka aj mne to už začína vadiť a ak to takto pôjde
ďalej, neviem, ako náš vzťah dopadne. Je možné, aby lieky na jej psychické stavy spôsobili tento problém? A čo mám teda robiť, aby
sa to dalo do normálu alebo to už takto bude stále? Neexistuje iná forma psychiatrickej liečby – iné lieky, ktoré libido nezabíjajú? Je
paradox, že do gynekologickej poradne píše muž, ale už som „v koncoch“ a neviem, čo ďalej....

Nepravidelnosti menštruačného cyklu u ženy - individuálne
- výrazne môžu ovplyvňovať fyzické a psychické stavy u
ženy a tak značne ovplyvniť i “sexuálnu chuť a kondíciu u
ženy”. Liečba psychofarmakami môže ovplyvňovať i pocity
a chcenia, ako je i sexuálna túžba. Kombinácia stavu vlastnej
nepravidelnosti stavu v menštruačnom cykle s liečbou
psychofarmakami, môže vytvárať zhoršené stavy nálad u ženy.
V prvom rade musí byť jasne zodpovedaná potreba liečby
psychofarmakami, prípadne možnosti obmeny v liečbe a
to musí riešiť psychiatrické konzílium a v druhom rade musí
gynekológ jasne zodpovedať otázku, či nepravidelnosť v
menštruačnom cykle je výsledkom organickej príčiny /nádor,
polyp, cysta/ maternice, vaječníkov alebo je to “len” porucha
hormonálnych hladín u ženy v menštruačnom cykle. Priorita

liečby u ženy psychiatrickými liekmi - psychofarmakami musí
byť jasne zvolená , a ak to stav jednoznačne vyžaduje, následné
opravy a úpravy menštruačného stavu – ako stavu len poruchy
funkcie /vo vzťahu k veku, len vnútornej nepravidelnosti
menštruačného cyklu, ale aj možnej súvislosti v reakcii na
iné lieky…/, tak hormonálna úprava stavu liekmi - hormónmi
- vyžaduje predtým konzultáciu so psychiatrom. V liečebnej
úprave vážneho psychického stavu je potom riešenie úpravy
cyklu “druhoradé”, ale potrebné a dané je možnosťami po
predošlých konzultáciách so psychiatrom. Každý partner a
platí to “obojstranne”, si musí uvedomiť prioritu liečby a v
zachovaní stability vzťahu to nemusí byť len “naštartovanie
“sexuálneho cítenia.

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

Najvýhodnejšia
inzercia v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

Presne cielená inzercia
na Vašich zákazníkov !
...navyše, inzerciu môžete mať
zadarmo, ak splníte podmienky...

kontaktujte nás...

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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FOTOSLUŽBA A Nám.
FOTOATELIÉR
- GABRIEL MUŠKA
Slobody 168
Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041 421 2681

- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

Digitálne foto formát
10 x 15 cm už za hodinu!
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Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!

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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V Domove dôchodcov a sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste,
ktorému šéfuje Ing. Miriam Bugrová, je o klientov nielen vzorne postarané,
ale je im aj na staré kolená veľmi veselo a rozhodne sa nenudia.
o Pani riaditeľka...
na
slovíčko,
povedali by ste
našim čitateľom,
čo všetko zažilo
Vaše zariadenie
od tohtoročných
májových dní?
- Takže to vymenujem pekne po poriadku.
Máj lásky čas, snáď jeden z najkrajších mesiacov
roka. Slniečko nás vytiahlo do našej záhradky,
kde sme najskôr zablahoželali našim milým

jubilantom a potom nastala vzácna chvíľa, keď
nám mládenci postavili máj. Nechýbala dobrá
nálada. Do spevu a tanca nám hrali a spievali žiaci
Základnej umeleckej školy pod vedením pána
Martinca. Tak, ako býva u nás zvykom, pri takýchto
akciách nechýbali grilované klobásky a kotlíkový
guláš. Záhrada bola plná klientov i zamestnancov.
Spoločne sme sa tešili i z nášho nového sedenia
v altánku. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
pričinili o príjemné prežitie celého dňa, ako
i našim hosťom, primátorovi Ing. Hartelovi
a poslankyni ŽSK Ing. Svrčkovej, ktorí si našli čas
a prišli medzi nás. 9. mája 2010 do nášho domova
prišiel pozdraviť naše klientky Zbor sv. Jakuba z
Kysuckého Nového Mesta. Svojim vystúpením
rozplakali nejednu mamičku, bol to veľký zážitok
pre všetkých. Naši chlapci každej klientke
odovzdali kvet, srdiečko, poďakovali, popriali veľa
zdravia do ďalších rokov života. Po občerstvení do
tanca a spevu na veselú nôtu hrala harmonika
pána Martinca. Všetkým patrí veľké ďakujem za
tento krásny deň. V tomto mesiaci nás navštívil

pán Palčisko, ktorý sa venuje práci s drôtom. Klienti
nášho zariadenia prejavili veľký záujem o túto
prácu, najmä muži. Spoločne z drôtu vytvárali
zvieratká a pre svoje priateľky zo zariadenia
krásne ruže a brošne. V máji sa uskutočnil v areáli
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb
pre dospelých v Čiernom IV. ročník Kysuckých
športových hier seniorov. Naše zariadenie, Domov
dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kysucké
Nové Mesto, reprezentovalo 5 seniorov. Počas
celého dopoludnia súťažili v piatich disciplínach.
Domov sa vracali unavení, ale šťastní zo súťaže
a balíčkov plných cien. Za účasti
primátora mesta Ing. Hartela
a poslankyne Ing. Svrčkovej, sme
spoločne s chlapmi
nášho zariadenia zváľali máj.
Bolo veruže veselo! Do spevu
a tanca opäť hrala harmonika
pána Martinského. Najšikovnejšie
klientky si odniesli kúsok
stužky z mája. 1. júna 2010 sa
v našom zariadení konal kvíz:
„Hádaj, Kto som, čo som ?“ Naše
pozvanie prijali riaditelia a seniori
z Čadca Žarec, Čadca Horelica,
Čadca ul. Hviezdoslavova a zo
Žiliny z Osikovej ul. Porotu tvorili
sociálni pracovníci zariadení.
Celý kvíz bol pripravený veselou
formou - scénkami, pantomímou,
otázkami. Milo nás prekvapili
„ťaháky“ seniorov, príprava,
ako sami hovorili, im trvala celý
týždeň. Pri hodnotení vedomostí
všetkých
klientov sme boli
doslova nadšení. Ich vedomosti
by
zahanbili
nejedného
maturanta. Toto dopoludnie bolo
príjemným spestrením života
všetkých zúčastnených seniorov,
doplnením vedomostí, z čoho
mali veľkú radosť nielen klienti,
ale aj riaditelia a zamestnanci,
ktorí sú právom hrdí na svojich
klientov. Stolnotenisový turnaj
v Čadci DD a DSS Žarec, na súťaži
v stolnotenisovom turnaji naši klienti vyhrali
1. miesto! V rámci kultúrno-záujmových aktivít,
navštívili naši klienti divadelné predstavenie
hry „Lakomec“ v Žiline a boli sme aj v Kaštieli
a sobášnom paláci v Bytči. Príroda volá.......
Klienti nášho zariadenia si kávičku, čaj varia
z vody zo studničky, ktorá je neďaleko od nášho
zariadenia v lese. Je to naše obľúbené miesto na
opekanie špekačiek, slaninky. Všetci sa zúčastňujú
na príprave ohniska, sami si na paličke opečú svoju
špecialitku. Lesom sa ozýva spev, ako prvá vždy ich
obľúbená pieseň „ Kysuca, Kysuca.“ V mesiaci jún sa
les ozýval našim spevom iba 2 krát, nakoľko nám
počasie neprialo. 18. júna 2010 rozveselili našich
klientov deti MŠ Komenského ul. Kysucké Nové
Mesto, v rytme disko. Na úvod vystúpili mažoretky,
po nich nastúpili detičky s disko tancom. Svojim
rytmom vtiahli do tanca niektorých klientov.
Vzájomne sa odmenili sladkosťami, pritúlili sa,
objavili sa aj slzy šťastia. V našom domove máme
aj šiestich Jánov, takže 24. júna nesmela chýbať
– ako inak, oslava pre nich, pri ktorej sme sa však
zabávali všetci – a výborne!
Týmto samozrejme nekončíme a v blízkej
budúcnosti plánujeme:
- výlet do Ostravy ZOO
- pálenie Jánskych ohňov
- dovolenka na Oraviciach
- oslava 25. výročia DDaDSS
- vysvätenie kaplnky v záhrade
a medzitým opekanie, grilovanie a iné zábavky,
ktoré nás ešte napadnú, pretože nám na našich
klientoch veľmi záleží. Nepoznám krajší pocit,
ako keď sa klienti odvďačia za našu námahu
úsmevom a pohladením,- dokončila výpoveď
aktivít svojho Domova ... Ing. Miriam Bugrová,
riaditeľka DDaDSS, Štúrova ul., Kysucké Nové
Mesto.
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Poďakovanie voličom a občanom
dolnokysuckého regiónu!

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým našim voličom a priaznivcom za podporu v tohtoročných júnových
parlamentných voľbách do NR SR. Vážime si každý Váš hlas, milí voliči, len žiaľ, situácia v spoločnosti je taká
aká je, a tak zostáva naša strana v opozícii. Urobíme všetko pre to, aby sme Vaše názory a potreby dôstojne
reprezentovali aj v opozícii. Ešte raz Vám všetkým patrí úprimná vďaka! Zároveň želám všetkým občanom
pekné prežitie prázdnin a dovoleniek! V mojej poslaneckej rubrike budeme opäť pokračovať v septembrovom
čísle Kysuckého Žurnálu.
S úctou
Ing. Vladimír Macášek, predseda Okresnej
organizácie SMER-SD v Kysuckom Novom Meste a
župný poslanec ŽSK

§§§ Aj po rozvode exmanžel stále obťažuje...

OTÁZKA: Sme rozvedení, byt prisúdil
súd mne a deťom, avšak bývalý manžel
stále v byte otravuje. Momentálne je nezamestnaný a tak nemá kde ísť. Aspoň on
tak hovorí. Až tak by mi to nevadilo, keby
sa choval normálne a prispel by na domácnosť. Ale on ma len využíva a navyše
podpichuje deti proti mne. Som trochu
tichšej povahy a poviem pravdu, že sa
ho bojím, lebo viem, ako na kritiku reaguje. Napriek viacerým mojim výzvam
aby odišiel inde, toto nerešpektuje. Raz
som zavolala aj políciu, keď mal vypité a
bol agresívny. Odviedli ho, ale o týždeň

sa zasa objavil, keď som nebola doma.
Otvoril mu syn a bývalý partner ho ako
vždy „oblbol“, aby sa dostal dnu. Takto
sa to ťahá už skoro rok. Čo mám, prosím,
urobiť, aby nám dal konečne pokoj a nechodil k nám?.
ODPOVEĎ: Odpoveď na dnešnú otázku našej
čitateľky bude určite zaujímať veľa našich
čitateľov. Táto odpoveď však nebude jednoznačná, a to z nasledovných dôvodov. Naša
čitateľka totiž vo svojej otázke vôbec neuviedla, akým spôsobom rozhodol príslušný
súd o „prisúdení bytu“ pre ňu. Vychádzam
však z jedinej možnej situácie, ktorá mohla v tomto prípade nastať, a to, že byt bol
družstevný a že naša čitateľka a jej bývalý
manžel ho mali v spoločnom nájme manželov od bytového družstva. Rozsudok súdu
o „prisúdení bytu“, to znamená o určení
toho, že nájom predmetného bytu ktorého
z bývalých manželov zaniká a ktorý z nich
sa stáva ďalej výlučným nájomcom bytu, je
veľmi dôležitý pre ďalší možný postup toho
z bývalých manželov, ktorý sa stáva podľa
takéhoto rozsudku výlučným nájomcom.
Konajúci súd totiž v rozsudku vo veci samej
musí stanoviť, akú bytovú náhradu je povinný bývalý manžel ako ďalší výlučný nájomca
bytu zabezpečiť pre druhého z bývalých
manželov, ktorého nájom sa rozsudkom

končí. Rovnako musí tento súd určiť aj lehotu, v ktorej musí „končiaci“ bývalý manžel
opustiť tento byt po tom, čo mu druhý „zostávajúci“ bývalý manžel zabezpečil určenú
bytovú náhradu. Z listu našej čitateľky nie
je jasné, či k uvedenému riešeniu došlo, a
preto nie možné jednoznačne odpovedať
na jej otázku. V prípade, že riešenie podľa
rozsudku súdu naša čitateľka jej bývalému
manželovi preukázateľne ponúkla a on ho z
akýchkoľvek dôvodov neakceptoval, je naša
čitateľka v práve a musí proti jej bývalému
manželovi právne zasiahnuť. Právnym riešením pre našu čitateľku je podanie žaloby
o vypratanie bytu proti jej bývalému manželovi na súde miestne príslušnom podľa
miesta trvalého pobytu jej bývalého manžela. Ide o žalobu, ktorou sa bude naša čitateľka domáhať, aby súd zaviazal jej bývalého manžela na vypratanie bytu, teda jeho
opustenie v primeranej lehote, nakoľko
tento sa zdržiava v tomto byte bez právneho dôvodu. Dôležité tiež bude v prípade, že
našu čitateľku jej bývalý manžel stále „otravuje“, požiadať súd o vydanie predbežného
opatrenia. Takýmto predbežným opatrením
sa mu zakáže vstup do bytu čitateľky na
čas, kým súd nerozhodne vo veci žaloby o
vypratanie bytu. Na rozhodnutie o predbežnom opatrení má súd lehoty stanovené.

Rozhodnúť musí do 30 dní od doručenia návrhu, respektíve od zaplatenia poplatku. Pri
niektorých typoch predbežných opatrení sú
lehoty ešte kratšie. Do 7 dní musí súd rozhodnúť o zákaze vstupu do bytu, či domu
pri podozrení z domáceho násilia. V prípade
maloletých detí, ktoré sa ocitnú bez akejkoľvek starostlivosti, musí o predbežnom
opatrení o ich umiestnení do ústavu rozhodnúť do 24 hodín. Nariadenie predbežného opatrenia je vykonateľné hneď dňom
vyhlásenia, resp. len čo bolo vyhotovené a
doručené účastníkom, ktorých sa týka.

JUDr. Pavol KOLENČÍK

advokátska kancelária:
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

Jana Romanová
finančná poradkyňa
LODNO 199

Kontakt:
jromanova@centrum.sk
tel: 0903 821 892, 0915 605 379

„ ... môžete sa na mňa obrátiť s dôverou ...“
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poradím, pomôžem, usmerním ...

n
Klik

Potrebujete poradiť s účtovníctvom, auditom, lízingom
alebo s inými finančnými otázkami a problémami?
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