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ROČNÍK V. * SEPTEMBER 2011 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
NIKA NÁBYTOK v
Kysuckom Novom
Meste je najväčšou
predajňou nábytku
v dolnokysuckom
regióne, prioritou
predaja je
rozmanitosť
ponúkaného tovaru a
vysoká kvalita! str.4-5.

EXKLUZíVNY HOSť,
PREZIDENT KLUBU
PRIMáTOROV MIEST
SLOVENSKA A PRIMáTOR
MESTA PEZINOK,
mGR. oLIVER sOLGA,
v aktuálnom rozhovore
pre Kysucký Žurnál str.6-7.

„Pozitívne výsledky
sú zdrojom
mojej motivácie
a dočerpávam z nich
aj pocit sebavedomia“,
- hovorí advokátka,
JUDr. Veronika Nozar
Jakubíková. str.11.

„Mám naše mesto nesmierne
rád, žijem tu od malička,
nikdy by som sa z neho
neodsťahoval“, - hovorí

JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ
v Kysuckom Novom Meste. str.14.

ZUŠ-ka v Kysuckom
Novom Meste
pracuje v nápaditej
a originálnej
budove. str.7.

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

licenciovaná sestra v odboresklo
1sestra
9 9 +0ošetrovateľstvo,
- 2 0 1 detská
0 s najlepšou t
Radoľa, Vadičovská cesta 377,
Izolačné
e-mail:
jankajanickova@gmail.com
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Izolačné trojsklo
polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
kŕmenie=
Ug skla
sondou, podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí, sledovanie
vitálnych
funkcií,
preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
štandard
bez
príplatku
starostlivosť o chorého s permanentným katetrom, podávanie

% úspo
v tepelnej izol
Nový hranatý

klyzmy, cievkovanie, prevencia a ošetrenie dekubitov, starostlivosť
o inkontinentného pacienta, podávanie všetkých druhov injekcií.
2 rán a dekubitov, ošetrovateľská rehabilitácia
preväzy a ošetrovanie
po úrazoch a mozgových príhodách, odborný nácvik starostlivosti
o bezvládneho pacienta, vrátane jeho kŕmenia, hygieny
a vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania
oproti
5-komorovým o
zdravotníckych pomôcok, starostlivosť o všetky druhy
zavedených
kanýl, katétrov a ostatných vývodov a cievok, vrátane urologických,
aplikácia neinjekčnej a injekčnej liečby, vrátane infúzií, všetky
druhy odberov (krv, moč, stolica a pod.), ošetrovanie ústnej dutiny
u onkologického pacienta, celková starostlivosť o onkologického
i neonkologického pacienta v akútnom stave, chronickom
člen skupiny
oproti 5-komorovým
oknámstave, starostlivosť
i terminálnom
o pacienta s cukrovkou, najmä
s komplikáciami, ale aj nácvik podávania inzulínu, kontrola
glukomerom, starostlivosť o vredy predkolenia, starostlivosť o výživu
pacienta v príslušnej kvalite a kvantite, diétny režim

Ug skla =
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člen skupiny
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0,5

40% úspo

3

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

Chceš spoznať skutočný charakter človeka?
Daj mu moc a peniaze ..., a uvidíš!
Keď sa stretneme, či už priatelia, alebo len susedia, obyčajne
sa spýtame – „ako sa máte?“ A nasleduje skoro vždy odpoveď –
„zle“, alebo „keby bolo dobre, asi by som tomu neuveril“, alebo
„tak zle mi ešte nebolo“, „nie je na vystatovanie“, atď ... Kde ste
sa zaradili Vy? Je pravdou, že ak poviete ako skutočne sa cítite,
narážate na závisť, resp. nepochopenie okolia. A tak sa úplne
prirodzene „sťahujeme“ do svojho vnútra, chránime si intímne
rodinné sféry, ale aj fakty, týkajúce sa existenčných pomerov,
alebo osobných informácií. Naozaj, dnes sa dá zneužiť všetko
a aj dobrá a užitočne mienená aktivita. A ak sa niekto schuti
zasmeje, či zabaví- tiež „schytá“ od okolia zlostné poznámky na
svoju adresu, že nevie čo od voľnosti robiť, alebo v tom horšom
prípade mu prisúdia známku ožrana, či „zhúlenca“. Zabudli
sme sa smiať, tešiť sa z maličkostí a z každodenných radostí
života. Viete, kedy som sa naposledy úprimne zaradovala?
Asi mi nebudete veriť, ale kúpila som si vázu, ktorú keď som
s kvetmi postavila na stôl a urobila som okolo stola „zátišie“
– obrazne to „zapadlo do seba“ a vyleštený stôl s nádhernou
vázou a kvetmi doslova rozžiaril izbu! Možno to pre mnohých
vyznieva ako chabý pokus o romantiku, ale ja som vtedy
pocítila naozaj úprimne radosť z krásy v mojej izbe. A o tom
to vlastne v živote je. Tešiť sa z každodenných maličkostí, že
Váš syn prinesie domov dobrú známku zo školy, že susede
namiesto zachmúreného pohľadu poviete niečo milé, že napr.
vyzbierate smeti okolo činžiaku, lebo tam žijete a chcete mať
pekne a čisto. Alebo, že ste napríklad „dotiahli“ nejaký spor
s okolím do zdarného konca a rozišli ste sa ako kamaráti, bez
urážok a nadávok. Alebo prirodzene a spontánne pochválite
kolegyni kostým, že je elegantný, ale zároveň sa nesilíte do
falošného vychvaľovania všetkého, lebo to od Vás niekto
očakáva. Ani sa neopičíte po druhých. Aj v tom je krása života a
spokojnosť Vás- ako človeka. Byť sám sebou, pracovať na sebe,
ale zveľaďovať aj prostredie, v ktorom žijem, či pracujem. Nebyť
skrátka falošným voči druhým, ale ani voči sebe. Ak si vážite
druhých, vážite si aj seba samého. Ak však konáte vždy len pre
nejaký materiálny zisk a pod tlakom, neočakávajte, že tí druhí
okolo Vás budú iní. A ak niekto, kto sa vracia už z druhej, a nie
lacnej dovolenky, pritom stavia rodinný dom a vlastní výkonné
auto, Vám povie, že sa mu nedarí a „je kríza“- tak mu neverte!
Lebo takýmto neverím ani ja. Prílišné nároky na život zatieňujú
skutočnú potrebu a takýto „chudák“ potom všetko ženie už len
do materiálnej oblasti. Na druhej strane sa však topí v rôznych
dlhoch. A častokrát dlhuje práve čestným ľuďom, ktorí pre
neho vykonali prácu, ale márne čakajú na vyplatenie faktúry,
či odmeny. Napríklad „pán nespokojný“ zabudol zaplatiť za
obklad, či za úpravu záhrady, alebo za dovoz piesku. A pritom
nejde o horybilné sumy, ale keď sa nazbierajú, je toho dosť. Ja
by som chodila od hanby po kanáloch, keď by som niekomu
niečo dlhovala, ale „hrošie kože“ s tým spokojne fungujú.
A žiaľ, takýchto „chudákov“ už registrujeme aj v Kysuckom
Žurnále, keď si napríklad „pán podnikateľ“ (či skôr podnikavec),
alebo „pani podnikateľka“ (či skôr úbožiačka) objednajú u nás
reklamný priestor a „zabudnú“ zaplatiť. Zverejnenie reklamy je
totiž u nás tovar tak, ako inde napríklad platba za kozmetiku,
či dovolenku, alebo nákup potravín. Je až trápne – ale pre mňa
– keď dlžníčka, či dlžník, prestane dvíhať telefón a vyhovára sa
na to, že akurát niekomu peniaze požičali. A takéto „srandičky“
nám urobili aj niektorí funkcionári, ktorí už rok po voľbách
stále nevedia za svoj volebný, či informačný materiál zaplatiť.
Trápne? Určite. Ako potom takíto budú plniť svoje záväzky
voči voličom, je viac než otázne... A nie sú to žiadni chudáci,
pretože sú vo funkciách už viac rokov a za toto obdobie sa
celkom slušne „nabalili“. Reklamný priestor v časopise je tovar

ako každý iný a ak si ho niekto
prenajme, resp. kúpi, treba za
neho zaplatiť, lebo vytlačenie
každého čísla časopisu
platíme, ako súkromný
časopis, z príjmov z reklamy. A
tak vlastne čestní podnikatelia
a občania „úverujú“
iných- ďaleko bohatších
podnikateľov - podnikavcov,
resp. nezodpovedných
funkcionárov (poslancov,
starostov...), ktorí s platbami
úmyselne, alebo zlomyseľne
meškajú! Preto aj do
budúcnosti, ak na to nemáš,
neobjednávaj si inzerciu v
Kysuckom Žurnále! Urob si radšej „šestákové“ letáčiky a tie si
poroznášaj po schránkach. Je to síce už veľmi zastaralý spôsob
reklamy, ale možno Ti taký stačí. Ak však chceš, ako podnikateľ,
či verejný funkcionár, poskytnúť verejnosti informáciu o sebe
serióznejšie a na úrovni, propagácia Tvojho mena, resp. Tvojej
firmy takýmto spôsobom rozhodne nezvýši význam Tvojho
postavenia. Skôr naopak. Treba si preto starostlivo vyberať
ako obsah, tak aj formu (kvalita časopisu a jeho vplyv), ako sa
verejnosti prezentovať. A ak už hráme „vyšší level“, mala by
tomu zodpovedať aj kvalita spracovanej informácie o Vás a
kvalita média, kde ju poskytnete na zverejnenie. A samozrejme,
načas zaplatíte. My nikoho do inzerovania nasilu netlačíme.
Na druhej strane, ak už je tovar (reklama) zverejnená- je veľmi
primitívne vymáhať si za našu službu peniaze. Nesvedčí to o
tom, že ste bohatý a vplyvný, ale naopak, svedčí to o Vašej
úbohosti a slabom charaktere. A z môjho ľudského pohľadu ide
o obyčajného zlodeja, hoci majiteľa firmy, niekoľkých víl a áut
a svoj majetok má len preto, že iných oklamal, okradol, resp.
nezaplatil za ich prácu a služby. A takíto ľudia nikdy nebudú
skutočne bohatí, budú iba „nahrabaní“. Úctu v spoločnosti
však nikdy mať nebudú. Slušnosť a dochvíľnosť v platbách je
totiž doménou skutočných a zodpovedných podnikateľov, ktorí
sú osobnosťami vo svete obchodu a služieb a vďaka bohu, je
ich na Kysuciach dosť a aj náš časopis má s nimi veľmi dobré
vzťahy a skúsenosti. Rovnako tiež čestný verejný činiteľ si
nebude kvôli pár tisícom korún robiť zlé meno, navyše, ak si
službu objednal. Ale funkcia charakter kazí, a ak je niekto roky
vo vysokej funkcii, tak sa môže jeho charakter zdeformovať. Aj
to je „slovenská špecialita.“ Naozaj, ak chceš spoznať skutočný
charakter človeka, daj mu moc a peniaze a uvidíš... Ja som už
tiež uvidela...! A vôbec sa nečudujem, že niekto môže spokojne
existovať a chodiť po meste aj s dlhmi a falošnými „pravdami“.
Naše zákony a najmä tí, ktorí ich schvaľujú, toto všetko
umožňujú, pretože vo väčšine sú už aj oni rokmi zdeformovaní
a zvykli si na pravidelný vysoký poslanecký príjem, avšak za
veľmi malý objem práce. Poriadok a disciplína musí začať „od
hora“. Lenže ako to rozbehnúť? Pretože v chaose sa dobre
vládne a ešte lepšie kradne. A keď to môžu veľkí pohlavári,
tí „malí“ sa tiež tomu rýchlo priučia. Užitočné veci sa budujú
celé storočia, ale na zlé a škodlivé sa človek naučí, len čo mu
to spoločnosť umožní. Dokedy však budeme tolerovať tento
stav? Pretože darmožráčov a podnikavcov aj v našich najvyšších
štátnych funkciách máme skutočne viac než dosť. Neviem, či
tých čestných by sme porátali na prstoch našich rúk...

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV
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NIKA NÁBYTOK v Kysuckom Novom Meste je
najväčšou predajňou nábytku v dolnokysuckom
regióne, prioritou predaja je rozmanitosť
ponúkaného tovaru a vysoká kvalita!

Keď sa v roku 2004 rozhodol majiteľ postaviť
na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom
Meste svoj obchodný dom, možno
netušil, že bude až do dnešného dňa
fungovať ako najväčšia predajňa všetkého

druhu nábytku v Kysuckom Novom Meste
a v dolnokysuckom regióne vôbec! Na ploche
600 m² si môžu zákazníci vybrať nábytok
predovšetkým od slovenských výrobcov, ale
aj popredných zahraničných dodávateľov.
Počas uplynulých rokov prechádzal
obchodný dom viacerými menšími, či
väčšími zmenami a dnes vystupuje pod
obchodnou značkou ELA s tým, že
vo svojich priestoroch prezentuje dve
samostatné spoločnosti: firma s nábytkom
„NIKA NÁBYTOK“ a odevy „PAMELA“. NIKA
NÁBYTOK sa môže pochváliť čalúneným
nábytkom doslova v stovkách farebných
kombinácií látok a vynikajúcou kvalitou
látok! Motto predajne je „nábytok do
celého bytu a domu“ – a je to skutočne

pravda. Treba sa prísť
jednoducho o pravdivosti
tohto
motta
osobne
presvedčiť. V aktuálnej
ponuke nájdete: sedacie
súpravy, obývačky,
kuchynské linky
aj
na
mieru,
spálne, postele,
detské
izby,
stoly a stoličky,
kancelársky
nábytok,
matrace,
pohovky,
komody, obrazy, garnýže, sektorový
nábytok, už aj sedacie súpravy na
mieru. NOVINKOU sú interiérové
rolety priamo od výrobcu, ktorého
dokonca spoločnosť
NIKA NÁBYTOK
zastupuje
pre
S l o v e n s k o
(zameranie a montáž je
samozrejmá).
NÁBYTOK
NIKA pravidelne mesačne
organizuje rôzne predajné
akcie a je zapojená do sietí
predajní a akcií firiem FORTE,
FAMM,
BRW,
BLANÁR,
SKIPPI a ďalších. Spoločnosť
NIKA NÁBYTOK má vlastnú
dopravu, takže nie je vôbec
problém s dovezením
Vami vybraného nábytku
a ďalších tovarov priamo
na miesto, do Vašich
domov, bytov, kancelárií.
V
prípade,
že
máte
problémy s montážou
nábytku – opäť žiaden
problém! Spoločnosť NIKA
NÁBYTOK Vám promptne
zabezpečí aj túto službu,
za rozumné ceny! Ako nám
ďalej prezradili majitelia
Obchodného
domu
ELA v Kysuckom Novom
Meste, môžu sa pochváliť
dlhoročne
zaškoleným

personálom, ktorý je pripravený každodenne
na výkon svojej práce a poskytovanie tých
najkvalitnejších služieb zákazníkom. Práve
vďaka kvalitnému a rôznorodému tovaru,
ktorý NÁBYTOK NIKA ponúka, prichádzajú
zákazníci nielen z Kysuckého Nového

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Mesta, ale aj z Čadce, Krásna nad Kysucou, Bystríc, Žiliny a dokonca
v poslednej dobe až z Trnavy! Predajňa je otvorená v pondelok
až piatok od 8,00 do 17,00 hod., v sobotu od 8,00 do 12,00
hod. V prípade akýchkoľvek informácií o tovare, objednávke,
aktuálnych cenách, volajte na: 0905 921 005, 0902 914 142,
alebo pevnú linku: 041/ 433 3998.
A čo, ak sa vyskytne reklamácia?
Ani v tomto nevidí spoločnosť NIKA NÁBYTOK žiadny problém, urobí
sa vlastná obhliadka od samotných výrobcov a väčšina reklamácií sa
vyrieši priamo v predajni do 30 dní.
Výhodu majú samozrejme tí, ktorí nakupujú veľa nábytku, viac
druhov, resp. množstvo tovarov. Tu spoločnosť NIKA NÁBYTOK
poskytuje individuálne zľavy jednotlivým zákazníkom, ktoré sú veľmi
zaujímavé a výhodné! Na druhej strane, ak zákazník nie je dostatočne
solventný, aby zaplatil vybraný tovar v hotovosti, NIKA NÁBYTOK
ponúka možnosti nákupu tovaru na splátky prostredníctvom
renomovaných spoločností Quatro a Home Credit. A prečo je
spoločnosť NIKA NÁBYTOK vyhľadávanou u zákazníkov? Pretože,
ako povedali majitelia, úprimne si vážia každého zákazníka, s úctou,
pochopením a trpezlivosťou k nemu pristupujú, či už ide o náročného
klienta, jednoduchšieho, solventného, i menej solventného.
Každému sa snažia nájsť tovar „ušitý na jeho mieru“. Za vyše 14 rokov
podnikania s nábytkom sa táto spoločnosť môže pochváliť naozaj už
slušným počtom odberateľov, zákazníkov, niektorí dokonca nábytok
vymenili aj viackrát a chodia nakupovať už ďalšie generácie tých
prvých zákazníkov. A to je ocenenie, ktoré slúži ku cti každej firme,
či spoločnosti.
Aké má NIKA NÁBYTOK plány do budúcna?
Rozhodne chce ostať lídrom v predaji nábytku v Kysuckom Novom
Meste a v okolí a majitelia zvažujú tiež ďalšie zväčšenie predajnej
plochy Obchodného domu ELA o nové poschodie, kde by si
mohli zákazníci vyberať z ponuky podlahových krytín, kobercov,
kúpeľňového nábytku, ale aj svietidiel. Zatiaľ to je však len plán do
blízkej budúcnosti.
Nuž, čo dodať na záver?
Snáď len popriať Obchodnému domu ELA a NIKA NÁBYTKU
toľko zákazníkov, aby nestíhali prechádzať dverami, aby boli
tiež adekvátne k tomu spokojní a znova sa do predajne vracali.
V obchodnom dome ELA- spokojne možno nazvať RODINNÝ PODNIK
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aj predajňu nábytku NIKA NÁBYTOK- kde sa budú o Vašu spokojnosť
a splnenie Vašich požiadaviek zodpovedne starať majitelia a ich
dlhoroční zamestnanci. Chce, aby sa Obchodný dom ELA stal ešte
viac prirodzenou súčasťou mesta a plnenia snov tých, ktorí ho
navštívia a rozhodnú sa pre kúpu toho „svojho nábytku“.
odborne spracovala: redakcia Kysuckého Žurnálu
foto: Gabo Muška

SME NAJKVALITNEJŠÍ V REGIÓNE!
- palivá
- uhlie, koks, kaly

...sme tu pre Vás už 20 rokov...
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Poznajme bližšie mestá a obce Slovenska

Ak má byť mesto úspešné, musí mať schopné vedenie,
šikovných občanov a primátor musí byť zdatný manažérsky
predátor. Mesto Pezinok je úspešné, lebo všetko toto má!

Veľmi si vážim, ak sa mi podarí získať pre náš
časopis zaujímavé a výnimočné osobnosti,
ktoré nežijú len pre seba a robia všetko preto,
aby po sebe zanechali kusisko práce, ako
odkaz ďalším generáciám. Samozrejme, že
každý z nás je niečím výnimočný a každý kto
pracuje, tu zanecháva výsledky svojej práce.
Lenže kým jeden urobí len to, čo musí a nič
navyše, niektorí robia veľa nad rámec svojich
povinností a robia to nielen z povinnosti, ale
z presvedčenia preto, že to jednoducho tak
má byť a oni sú presvedčení o tom, že ak na to
majú možnosti, prostriedky a metódy – mali
by tak robiť. Mgr. Oliver Solga je starostom
Pezinku a veľa pozitívneho som o jeho práci
a prínose pre Pezinok už počula. Keďže mám
k tomuto mestu aj osobný vzťah, nakoľko mi
tu žije a pracuje blízka príbuzná, dosť často tu
chodím a som tiež informovaná o živote mesta,
aj jeho aktivitách. Som naozaj úprimne rada,
že sa mi podarilo pána primátora získať pre
exkluzívny rozhovor pre náš časopis. A prečo
exkluzívny? Pretože on je skutočne exkluzívny
hosť pre našich čitateľov. Aj podľa domácich
obyvateľov je to v prvom rade pracant. Človek,
ktorý ide za cieľom, ktorý však nezabúda na
elementárnu ľudskú slušnosť, skrátka je nielen
úspešný a vplyvný funkcionár, ale aj príjemný
a pozitívny človek. Nevyvyšuje sa, ale nie
je ani ten, kto by stál pred niekým a niečím
„v predklone“. Aj tí, ktorí s ním pracujú,
ho hodnotia, ako človeka, ktorí má zdravo
vyvážené racio s citmi, preto sa ani neznižuje
k primitívnostiam a k ponižovaniu druhých.
Snaží sa nájsť, pokiaľ sa dá, cestu kompromisov,
zároveň si však plne uvedomuje svoju
zodpovednosť za prácu a riešenie problémov,
ako prvý muž mesta. Mesto pod jeho vedením
prosperuje, úspešne napreduje. Ľudia tu žijú
radi a sú právom pyšní na „svoje mesto“. Mgr.
Olivera Solgu však neuznávajú iba jeho vlastní,
Pezinčania. Je uznávaný a teší sa úcte aj medzi
vrcholovými
predstaviteľmi
slovenských
miest, čo mu dali najavo tým, že ho pred
dvomi mesiacmi zvolili nielen za prezidenta
Klubu primátorov Slovenska, ale v júni 2011
sa stal ešte aj viceprezidentom Únie miest
Slovenska! Nie je to skutočne nádherná ukážka
uznania odbornosti, šikovnosti, charizmy
človeka a zároveň významného muža
slovenskej komunálnej politiky, ktorý svojej
práci rozumie, je v nej dôkladne zorientovaný
– a hlavne: rozumie ľuďom, ich životu
a všetkému, čo potrebujú? A oni mu to potom
za jeho ústretovosť v dobrom vracajú. Verím,
že nasledujúcim zaujímavým rozhovorom
s takouto významnou osobnosťou urobíme
radosť, ale najmä pozitívnu reklamu nielen
Pezinku, jeho obyvateľom a tým, ktorí mesto
riadia, ale je to aj pocta pre náš časopis, ak nám
poskytne interview takýto významný človek
a môže si ho prečítať čitateľská verejnosť
nášho dolnokysuckého regiónu. Dúfam, že
budete mať z nasledujúcich informácií ozajstný
čitateľský zážitok. Poďme teda na to.

o Pán primátor, koľko volebných období už
„kraľujete“ v Pezinku a prečo Vás táto verejná
funkcia oslovila? Čo bolo pred ňou?
- Primátorom som tretie volebné obdobie, predtým
som bol štyri roky viceprimátor. Vyštudoval som
dejiny umenia na bratislavskej Filozofickej fakulte
UK, pracoval som ako výtvarník a zároveň som
desať rokov učil na keramickej škole. Ako výtvarník
som sa venoval najmä kreslenému humoru a
karikatúre, ale robil som aj poštové známky,
ilustrácie a úžitkovú grafiku. A môžem povedať
spolu s klasikom, že všetko čo som robil, som robil
rád...
o Ako by ste Vy hodnotili svoje mesto?
- Pezinok je mimoriadne mesto z mnohých
dôvodov. Napríklad, málokto vie, že bolo mestom
baníckym a to vyše sedem storočí. Ťažilo sa tu
veľmi kvalitné zlato. Doma i v zahraničí Pezinok
vnímajú skôr ako „hlavné mesto vína“. Je to ale aj
mesto kultúrne a umelecké. Mohol by som dlho
hovoriť o tom, kto všetko sa tu narodil alebo žil
a tvoril. A to rovnako v minulosti, ako i dnes. Aké tu
boli hudobné a divadelné súbory, mohol by som
vymenovať dnešné kultúrne podujatia, festivaly,
výstavy a koncerty. Za všetky mená slávnych
rodákov spomeniem aspoň tri: barokový maliar
Ján Kupecký, hudobný skladateľ Eugen Suchoň
a dirigent Ľudovít Rajter.
o Na čo môžu byť Pezinčania hrdí? Čo je takým
Vašim skvostom, pýchou?
- Hrdí sme na svoje mesto ako celok, pretože
Pezinok je naozaj pekné mesto a má niečo, čo
nazývame „génius loci“, teda ducha či dušu. V celej
svojej osemstoročnej histórii bol mestom bohatým
a to nielen ťažbou zlata a kvalitným vínom, ale aj
ľudským potenciálom. Vzácne je jeho historické
centrum so štyrmi kostolmi, renesančnou starou
radnicou, meštianskymi a vinohradníckymi
domami. Ozdobou mesta je tiež Zámok, ktorý
sa práve reštauruje a nádherný Zámocký park,
ktorý je po generálnej rekonštrukcii. Pezinčania sú
patrioti v tom najlepšom slova zmysle a mnohí sú
aj ochotní mestu pomôcť, keď treba.
o Ako funguje školstvo, koľko škôl je na území
mesta, aká pozornosť sa venuje zo strany
mesta sociálnej oblasti?
- Školstvo, ktoré sme od štátu prevzali v roku 2002
v dosť zlom stave je dnes v dobrej kondícii, vďaka
každoročnej niekoľkomiliónovej dotácii z rozpočtu
mesta, ale aj vďaka úsiliu učiteľov a riaditeľov
škôl. Máme 5 základných škôl, 7 materských škôl,
Gymnázium, Strednú odbornú školu, Obchodnú
akadémiu a Strednú školu policajného zboru.
Nerozlišujeme či sú školy v našej pôsobnosti alebo
v pôsobnosti VÚC. Do všetkých predsa chodia
naši žiaci a študenti a tak sa snažíme pomáhať
v medziach našich možností.
o Aká je podpora rodiny a mladých rodín zvlášť
v Pezinku?
- Sme veľmi hrdí na to, že do Pezinka sa sťahuje
stále viac najmä mladých rodín. Je to dané
výstavbou bytových domov, vytváraním možností
na výstavbu rodinných domov, ale aj blízkosťou
hlavného mesta, kde dochádzajú za prácou. Aj
v Pezinku je dostatok pracovných príležitostí,
nezamestnanosť je menej ako 6 percent. Teší nás,
že je v Pezinku veľmi veľa mladých rodín a malých
detí. Je to možno aj tým, že „starí“ Pezinčania
nedávajú nikomu najavo , že je „prisťahovalec“ ,ale

rýchlo ho príjmu medzi seba.
o Staroba neminie nikoho z nás, preto si
zasluhuje našu pozornosť, držíte sa hesla, že
si „stáří“ – ako hovoria bratia Česi – treba vážiť
a nezabúdať na preukazovanie úcty starej
generácii a ochotu postarať sa o ňu, ak je to
nutné?
- Na túto otázku by som odpovedal, že najlepšie
by bolo, keby práve oni mohli povedať ako sa
mesto o nich stará . Zabezpečujeme všetky
služby, ktoré nám ukladá zákon a veľa robíme aj
navyše, pretože si uvedomujeme situáciu, v akej
sa naši dôchodcovia ocitli a ako im práve dnes
treba pomôcť. V mnohom preto suplujeme aj
štát a mnohé inštitúcie, ktorých sociálny program
funguje len v papieroch a výkazoch. Akosi
zabúdame na to, ako sa hovorí v známej slovenskej
rozprávke, že jeden groš by sme mali vrátiť.
o O Pezinku sa hovorí, že je mimoriadne
podnikateľsky aktívne, ekonomicky silné
mesto. Patrí doslova medzi„najbohatšie“ mestá
Slovenska. Cítiť tu silný vplyv súkromného
sektora, veľa prosperujúcich firiem, žije
a pracuje tu veľa šikovných ľudí, ktorý sú
hrdí na to, že sú Pezinčania a robia dobrý
imidž Pezinku aj v zahraničí. Stotožňujete sa
s týmto názorom, ktorý rezonuje u slovenskej
verejnosti?
- Pezinok je aj mesto podnikateľov. Vždy tomu tak
bolo a je to jednoducho aj preto, že sme pracovitý.
Každý Pezinčan mal aj v minulosti okrem svojho
remesla alebo profesie ešte aj vinohrad a predaj
vína mu vylepšoval rodinný rozpočet. Podnikaví
sme aj dnes, veď pezinskí podnikatelia majú svoje
firmy aj v Bratislave, obchodujú so zahraničím
a zastávajú významné funkcie. Aj mesto vytvára
veľmi dobré podmienky preto, aby do mesta prišli
slovenské i zahraničné firmy a spoločnosti a našli
tu aj zo strany vedenia mesta odborne zdatné
a nekorupčné prostredie. Naša snaha vyvrcholila
v minulom roku, keď sme získali celoštátne
ocenenie Najlepšie mesto pre biznis.
o
Pezinok
každoročne
v
septembri
organizuje „PEZINSKÉ VINOBRANIE“ spojené
s ochutnávkou Vašich vín, veľkolepým
trhom, širokou ponukou domácich špecialít,
tradičných maškŕt a vôbec – vynikajúcimi
a
nezabudnuteľnými
pochúťkami
pre
všetkých, ktorí Vašu slávnosť navštívia, ale aj
bohatým programom a veselou zábavou pre
Pezinčanov, Vašich družobných priateľov, ale aj
všetkých účastníkov. Koľko rokov táto tradícia
trvá, kto ju organizuje a spoluorganizuje, koľko
sa takáto akcia pripravuje a čo vlastne pre Vaše
mesto znamená? Koľko Vás to finančne stojí?
Ako som si zisťovala, túto akciu pokladajú
Pezinčania medzi najdôležitejšie spoločenské
udalosti svojho mesta, ak nie najdôležitejšiu!
Prikladajú jej veľký význam a sú na ňu veľmi
pyšní. Cítiť tu ich silný patriotizmus. Ako
Vy – z pohľadu primátora, ale aj ako občana
Pezinku – hodnotíte tento Váš spoločenský
sviatok, ktorý sa právom hodnotí v rôznych
kútoch Slovenska ako mimoriadne vydarená,
atraktívna a občiansky príťažlivá spoločenská
udalosť Vášho mesta.
- Každoročné
Vinobranie je vyvrcholením
spoločenského i kultúrneho života v meste
a zároveň veľkou poctou našim vinohradníkom

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
a vinárom. Kto pozná prácu
vo vinohrade, ten ľahko
pochopí, že je naozaj čo
oslavovať. Vinobrania sa
spomínajú už v 14. storočí
a mali rôzny charakter
i rozsah. Tradícia bola
znovu obnovená v roku
1934 a odvtedy s výnimkou
vojen bolo Vinobranie
každoročne. Boli časy, keď
sme sa striedali s Modrou,
od
môjho
nástupu
Stará radnica v Pezinku
do
funkcie
primátora
je opäť Vinobranie každoročne. Mojou dlhodobou snahou je dosiahnuť,
aby Vinobrania boli po celý september, každý víkend. Začalo by sa v Rači,
nasledoval by Svätý Jur, Pezinok a končilo by sa v Modre. Malo by to množstvo
výhod, napr. pevný termín, ľudia by si vyberali, kde sa im najviac páči, teda bola
by konkurencia a nás by viedla k tomu aby sme vymýšľali stále niečo nové.
Menej ľudí v jednotlivých mestách by znamenalo aj viac miesta, pohodlia,
možností si Vinobranie naozaj vychutnať s celou rodinou. Dnes je v Pezinku
niekedy až 150 – 200 tisíc ľudí za tri dni a to je potom tlačenica a rady na
burčiak, cigánsku či kolotoče. Snáď môj zámer v budúcnosti pochopia aj moji
kolegovia. Z ekonomického pohľadu poviem len toľko: Vinobranie pre mesto,
jeho obyvateľov a podnikateľov nemôže byť nikdy stratové. Samozrejme, že
s jeho prípravou je veľa roboty, ale robíme to radi, pretože tá spokojnosť ľudí
z celého Slovenska, ale i zo zahraničia, nám za to stojí!
rozhovor pripravila: Mgr. Alena Jaššová
foto: mesto Pezinok
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Prezidentom Klubu primátorom miest SR
sa stal pezinský primátor Oliver Solga
Valné zhromaždenie Klubu primátorov miest Slovenskej
republiky sa zišlo 8.júla v Kežmarku. Rozšírené prezídium
Klubu primátorov miest SR si zvolilo nové vedenie, kontrolnú komisiu a prijalo do svojich radov šiestich primátorov slovenských miest. Novým prezidentom Klubu primátorov sa na najbližšie štvorročné obdobie stal pezinský
primátor Mgr. Oliver Solga. Na valnom zhromaždení Klubu
primátorov miest SR sa hovorilo o dopade hospodárskej
krízy a komunálnej politike v súvislosti s reformou verejnej
správy. Klub primátorov miest SR predstavuje špecifickú
záujmovú, ale zároveň profesno-reprezentatívnu organizáciu. Združuje primátorov členských miest, ktorí vykonávajú v danom volebnom období svoju funkciu a zároveň
sú členmi i primátori – seniori, ktorí v ďalšom volebnom
období nekandidovali, resp. neboli zvolení a v súlade so
stanovami klubu požiadali o potvrdenie členstva.

Na Neslušanke sa stretli seniori z Čadce, Kysuckého Nového
Mesta, Žiliny a Ružomberka, aby si „zachytali“ ryby.
70 seniorov sa v júli zišlo na rybníku Neslušanka pri Kysuckom Novom Meste na rybárskej súťaži s názvom „Seniorská rybka 2011“. Súťažilo šesť trojčlenných družstiev zo
zariadení pre seniorov z Čadce, KNM, Žiliny a Ružomberka.
Súťaž otvoril riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho
kraja PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Nezabudol na nás ani
pán primátor KNM Ing. Ján Hartel. „Rybári“ súťažili v piatich disciplínach: príprava udice k lovu rýb, hod udicou do
vody, chytanie rybiek na magnetky, výlov umelých rybiek
podberákom so zaviazanými očami z bazénika, pomenovanie našich sladkovodných rýb. Aj napriek nepriazni

počasia (strhla sa prudká búrka), „rybári“ súťaž dokončili na chate „Okál Neslušanka“. Medzitým sa jedlo, spievalo a tancovalo. Pozvaní súťažiaci sa tak dobre
zabávali, že poslední odchádzali pred 16. hodinou. Podľa ich slov „ 11 rokov žijú
v zariadení, ale takto dobre sa ešte nezabavili“. Seniorská rybka splnila svoj účel a
o rok bude mať svoje pokračovanie. Za účelom súťaženia Zariadenie pre seniorov kúpilo dve udice s navijakmi. Budúci rok zakúpime rybárske povolenky a naši
klienti budú tráviť viac voľného času na rybačke.
Ing. Miriam Bugrová
riaditeľka ZpSaDSS KNM

ZUŠ-ka v Kysuckom Novom Meste pracuje v nápaditej a originálnej budove.
Budova ZUŠ-ky v Kysuckom Novom Meste je vskutku originálna a dobre oživuje kolorit
mesta. Už niekoľkokrát som sa chcela vyjadriť k budove ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste, vždy som na to pozabudla, takže konečne si chcem splniť tento rest a je to aj
vhodné, keďže sa začína nový školský rok. Naozaj musím vysloviť úprimné uznanie,
že rekonštrukciou sa budova ZUŠ-ky stala jednou z najkrajších budov v meste, ktorá
doslova skrášlila mesto ako také a celkovo oživila kolorit mesta. Nápad výtvarníkov
ZUŠ-ky urobiť budovu farebnou sa nielen podľa mňa vydaril na výbornú! Naozaj si
takto nejako predstavujem školu, ktorá slúži na výchovu a vzdelávanie detí a občanov
v umeleckom prejave a pôsobení. Ako sa vyjadrila aj riaditeľka tejto školy Mgr. Jana Jánošová, samotní pedagógovia chceli, aby budova vyzerala trochu inak ako ostatné, čo
sa aj podarilo. A aby bola pekne a kvalitne zrekonštruovaná, o to sa postarala stavebná
spoločnosť Harcek, s.r.o. z Kysuckého Nového Mesta, ktorá patrí už roky medzi uznávané stavebné firmy, odvádzajúce veľký objem prác pre kysucký región, ale aj ďalšie časti
Slovenska. Práce hodnotia objednávatelia ako seriózne vykonané, odvedené načas a v
zmysle dohody. Skrátka, za túto firmu hovoria jej hmatateľné a viditeľné výsledky. Tak,
ako to vidno aj na zrekonštruovanej budove ZUŠ-ky v Kysuckom Novom Meste. Určite
to slúži k hrdosti tejto firmy vo vzťahu k slovenskému stavebníckemu trhu a upevňuje
to aj významné postavenie firmy Harcek, s.r.o. z Kysuckého Nového Mesta. Za pekne
zrealizovaný objekt ZUŠ-ky v Kysuckom Novom Meste si rozhodne zaslúžia jedničku.
- jašš-

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

8

„Toxíny, ktoré vznikajú v komplikovanej ľudskej psychike sú nebezpečnejšie než
toxíny iného pôvodu. Spôsobujú nielen priame poškodenie, ktoré vznikne dlhodobou
tvorbou stresových hormónov s negatívnym dopadom na nervový a imunitný systém,
ale dochádza aj k celkovému poškodeniu organizmu“,- hovorí MUDr. Martina Roubalová.

V súčasnosti stále viac pribúda pacientov
s psychiatrickými ochoreniami. Prináša to
doba, alebo sa len viac o tom hovorí, píše?
Ľudia viac cestujú, telefonujú, chatujú a teda aj
informácie sa medzi nimi šíria rýchlejšie. Či už
pozitívne, alebo negatívne. O šťastí, nešťastí,
problémoch, aj chorobách. Nič to však nemení
na fakte, že psychiatrických a psychologických
ambulancií pribúda, zhoršuje sa celkový
zdravotný stav nášho obyvateľstva a štatisticky
skutočne evidujeme nárast psychiatrických
ochorení, ktorý má navyše vzostupujúcu
tendenciu. MUDr. Martinu Roubalovú – si
už naši čitatelia iste z Kysuckého Žurnálu
pamätajú. Pred rokom sme s ňou priniesli
zaujímavý rozhovor o duševnom zdraví človeka
a jeho vplyvu na celkový život, povedala nám
veľa zaujímavostí z oblasti čínskej medicíny,
ktorú tiež študovala a o detoxikácii organizmu,
ktorá je pre telo veľmi užitočná, len ešte stále
ju obyvateľstvo nevie dostatočne doceniť.
MUDr. Roubalová je všestranne vzdelaným
odborníkom na „choroby duše a tela“, dnes sa
venuje predovšetkým celostnej medicíne, ale
v minulosti pôsobila aj ako psychiatrička. Aj
kvôli jej všestrannosti vzdelania a odbornej
orientácie ju náš časopis poprosil o rozhovor,
ktorý nám ona neodmietla.
o Pani doktorka, čo si Vy myslíte o súčasnom
duševnom stave nášho obyvateľstva, resp. ľudí
vo všeobecnosti? Je horší ako povedzme pred
30-imi, 50-imi rokmi, alebo je v súlade s tým,
ako civilizácia žije?
- Na otázku odpoviem otázkou: Ako sa cítite?
Myslíte, že sa nájde jediný jeden človek, ktorý
by nepriznal čo i len jednu oblasť svojho života,
kde povestná definícia fyzického a duševného
zdravia sa nedá uplatniť? A porovnávať to s rokmi
minulého storočia, či tisícročia si netrúfam,
nežila som v tých rokoch, nemám osobné
skúsenosti s tým obdobím. Dnes však pozorujem,
že spoločnosť rozdeľuje osobnosť človeka na
dobrú a zlú. Dobrá je tá, ktorá zapadá do schémy
spoločnosti , v ktorej žijeme a vyhovuje jej, no
a zlá je tá, ktorá nezapadá do jej schémy a pôsobí

ako deštruktívny faktor. Zo zdravotného hľadiska
delíme však osobnosť – povahu človeka na zdravú
a nezdravú. Avšak dobrá povaha nemusí byť zdravá
a zlá nemusí byť chorá. Teda zdravá osobnosť,
povaha, alebo ak chcete v jednoduchosti zdravý
duševný stav človeka neprináša stres, trvalé
napätie, úzkosť, nervozitu, či frustráciu a podobné
emocionálne negatívne skúsenosti. Tým chcem
naznačiť jeden z mnohých vplyvov dnešnej
spoločnosti a to tzv. „potlačovanie osobnosti“.
Napr. sebeckú povahu môže spoločnosť, okolie
považovať za zlú a nehodnotí ju pozitívne,
naopak človek, ktorý sa snaží neustále riešiť
problémy druhých alebo za druhých, len aby ho
spoločnosť považovala a hodnotila pozitívne,
môže mať nezdravú povahu, ktorá v konečnom
dôsledku vedie k zdravotným komplikáciám –
napr. vyčerpaniu nervového systému, trvalému
pocitu úzkosti zo zlyhania atď. A to je len jeden
z príkladov na súčasnú civilizáciu.
o Človek je duševne „vybavený“ rôzne a teda
aj inak reaguje na podnety zvonka. Jeden vie
znášať stresové situácie lepšie, iný horšie.
Ale to ešte neznamená, že ak sa vie ovládať
v emóciách, vo svojom vnútri to neprežíva a že
tiež nepodlieha strachu, panike, úzkosti. Ja si
dokonca myslím, že takíto jedinci si práve tým
sebaovládaním sa pred druhými svoje nervy
a imunitu poškodzujú viac ako tí, čo „jančeniu“
popustia uzdu. Ľudia majú rôzne stupne
vnímania reality okolo seba. Jedni sú citlivejší,
iní ľahostajnejší, alebo hysterickí. Kedy do seba
okrem genetických základov dostáva človek
základy pre také, či inakšie vnímanie života?
- Na túto otázku sa dá len veľmi ťažko
v jednoduchosti odpovedať. Veď človek a jeho
psychika sa vyvíja tisíce rokov a ani dnes nevie
veda presne odpovedať na otázku, ktoré obdobie
alebo okamžik života je pre osobnosť človeka
najdôležitejší. Dieťa sa už môže narodiť napríklad
úzkostné, alebo s nejakým nutkavým správaním
či fóbiou, ktoré sa síce pozorovali u rodičov, ale
donedávna sa netušilo akým spôsobom sa tieto
chybné programy preniesli na dieťa. Taktiež
psychika matky a otca v priebehu tehotenstva má
výrazný vplyv na neskorší vývoj dieťaťa. Prvých
6 – 7 rokov je pre formovanie psychiky veľmi
dôležitých a až do uzavretia osobnosti človeka,
nie je jeho psychika voči okoliu intaktná. Prečo
niekto už v mladom veku trpí závažnými telesnými
ochoreniami a niekto ani vo vysokom veku nie?
Prečo u niekoho samočistiace a samoregulačné
schopnosti sú v poriadku a u niekoho nie? Myslím,
že časť odpovede nájdeme v „STRESE“. Stres
môže vychádzať z vonkajších alebo vnútorných
príčin, teda má 2 zdroje. Vonkajší zdroj sú situácie,
ktoré nás potencionálne ohrozujú a vnútorný
stres sú rôzne patologické programy psychiky
a rôzne emočné poškodenia. Uvediem príklad:
Ako sa javí človek, ktorý dokáže ventilovať stres
a svoje vnútorné patologické programy navonok?
Povieme si, že je arogantný, neznášanlivý,
agresívny sociopat, ktorý ale týmto spôsobom
chráni svoje vnútorné prostredie pred stresom.
Opačný extrém je človek, ktorý túto agresiu, stres
a svoje patologické psychické programy
(napr. pocity viny, hnevu, výčitky svedomia)
mieri voči vlastnej osobe - hovoríme vtedy,
že je autoagresívny. Práve v tomto prípade
vznikajú najzávažnejšie poruchy z hromadenia
toxínov najmä s dopadom na fyzické telo, teda

napr. u onkologických pacientov nachádzam
z emocionálneho hľadiska najčastejšie pocity
viny alebo krivdy. Teda toxíny, ktoré vznikajú
v komplikovanej ľudskej psychike sú často krát
nebezpečnejšie než toxíny iného pôvodu. Tieto
psychické toxíny majú za následok nielen priame
poškodenie, ktoré je spôsobené dlhodobou
tvorbou stresových hormónov s výrazným
negatívnym dopadom na nervový a imunitný
systém, ale má za následok aj hromadenie
toxínov fyzických, teda dochádza k celkovému
poškodeniu organizmu.
o Čo spôsobuje, pani doktorka, psychické
ťažkosti ľudí?
- Odpoveď na túto otázku je akýmsi svätým
grálom psychiatrie. Faktom je, že psychiatria stále
nechápe, čo spôsobuje psychologické ťažkosti.
Ochorenia psychiky sa rozdeľujú do viacerých
kategórií ako napr. psychózy, neurózy, organické
psycho syndrómy atď. Mňa skôr zaráža to, kam
sa až psychiatria, ako „veda“, dostala. Kritériá
pre diagnózy boli za posledných pár rokov
neuveriteľne rozšírené. Neuveriteľné množstvo
normálnych ľudských skúseností sa dnes pokladá
za choroby, pre ktoré je už aj k dispozícii liečba.
Doporučovala by som prečítať knihy a články
Roberta Whitakera, kandidáta Pulitzerovej ceny
a medicínskeho novinára. Z mojich úst kritika
do radov psychiatrie možno znie až kacírsky, ale
našťastie nebola som týmto systémom príliš dlho
deformovaná. Samozrejme, že existujú skutočné
psychické ochorenia, ale je človek skutočne chorý,
keď je smutný dlhšie než pár týždňov? Je pokles
chuti k životu známkou duševného ochorenia?
Alebo má dieťa, ktoré odvráva, je často v opozícii
k dospelým mať diagnózu duševnej poruchy?
Každý človek má v živote emocionálne fázy, ktoré
prežívame ako trápenie, a treba si nimi prejsť.
Ale kedy tieto emocionálne fázy prechádzajú do
problémov, ktoré treba medikamentózne liečiť?
Nikto sa nechce cítiť zle a preto veľmi veľa ľudí
si vyberá voľbu užívať lieky – chemické drogy,
len aby nemuseli nič zo svojho stereotypného
života meniť. S týmto postojom sa stretávam
dennodenne a nielen v oblasti psychických, ale aj

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
fyzických ťažkostí, s ktorými ma ľudia navštevujú.
Do detoxikačnej ambulancie veľa pacientov
s depresiami neprichádza predovšetkým preto, že
v spoločnosti panuje názor, že depresia sa nedá
inak liečiť, iba liekmi a pritom efekt detoxikácie
u depresie je veľmi dobrý. Skutočnou príčinou
depresie z pohľadu biochémie a životného štýlu
je, že je dôsledkom toxicity alebo nedostatku na
bunkovej úrovni. Toxicitou sa myslí záťaž najmä
ťažkými kovmi ako je olovo, ortuť, hliník, bárium
a iné, ktoré sa hromadia v mozgu a vytvárajú
poškodenie voľnými radikálmi a zápaly, ktoré
menia neurologickú funkciu. Z toxickým záťaží,
ktoré hrajú hlavnú úlohu je porucha metabolizmu
niektorých potravín, ako napr. porucha
metabolizmu gluténu – teda pšeničnej bielkoviny.
V súčasnej dobe sa uvádza, že viac ako 60%
populácie má s jeho metabolizmom problémy.
Glutén a jeho metabolity zaťažujú predovšetkým
nervový a imunitný systém. Z rozšíreného uhlu
pohľadu by sa na depresiu dalo pozerať ako na
odraz agresie smerovanej voči okolitému svetu
a proti sebe, depresívni ľudia sú plní negatívnych
myšlienok voči okolitému svetu a voči sebe
samému.
o Stačí len užívať lieky, alebo doporučujete aj
ďalšie spôsoby ochrany organizmu – ako ho
udržať v norme a vo vyváženosti?
- Je veľmi dôležité si zapamätať, že pokiaľ začneme
myslieť na svoju skleslú náladu alebo na svoje
obdobie života, v ktorom sa nám momentálne
nedarí a necítime sa príjemne ako na depresiu,
začneme si myslieť, že musíme brať lieky.
Predpokladá sa, že depresiu v živote prežije každý
tretí človek, ale vážnych pacientov s depresiami
je len okolo 5 % v spoločnosti, čo je aj tak veľmi

9

vysoké číslo. Z celostného pohľadu na človeka alebo spoločenským postavením, či majetkom.
medzi kľúčové faktory ako prekonať „depresiu“
Takýchto identifikácií je množstvo. Každá chybná
patrí cvičenie. Štúdie jednoznačne potvrdzujú, identifikácia sa výraznejšie prejaví vtedy, keď
že fyzické cvičenie je minimálne rovnako niekto náhle príde napr. o majetok, prácu,
účinné ako antidepresíva, pomáha zvyšovať
moc, rodinu alebo im jednoducho odídu deti z
hladinu endorfínov (hormónov tzv. dobrého
„rodného hniezda“. To, s čím sa človek stotožňoval
pocitu ) v mozgu. Ďalším z faktorov je vedieť je jednoducho preč a život sa stáva naraz prázdny,
sa vysporiadať so stresom a tým prinavrátiť bezvýznamný, bezcenný. Skutočnosť, že upúšťame
do svojho života rovnováhu. Môžu pomôcť od svojho pravého, nefalšovaného JA nás dostáva
meditácie, joga alebo rôzne iné liečiteľské metódy.
do takmer nepretržitého stresu, do disharmónie,
Ďalším z veľmi dôležitých faktorov je strava. Dnes
ktorá sa časom nutne musí niekde prejaviť.
existuje veľa kvalitnej literatúry ako sa zdravo
A vďaka tomuto nepretržitému stresu nežijeme
a plnohodnotne stravovať.
život taký, aký by sme chceli. Táto disharmónia sa
o Ako sa dá proti zvýšenému náporu na nervy, môže prejaviť do tela alebo do psychiky. Potom
proti stresovým záťažiam bojovať? Dá sa to
cítime, že sa v nás, alebo s nami niečo deje.
vôbec? Ako si vie človek vypestovať v sebe
Teda budem citovať viacerých svetoznámych
stupne ochrany proti nepríjemným tlakom liečiteľov, že akákoľvek choroba (telesná, duševná,
z okolia, z práce? Dá sa podľa Vás k takémuto ťažká, chronická...) je vždy cestou k nám samým
niečomu organizmus tzv. „vycvičiť“?
a ochorením sa nám otvárajú nové perspektívy,
- Bojovať pre mňa neznamená pozitívne nové pohľady na seba, nové úrovne bytia, aby nám
vynaloženú energiu. Aby sme sa vyhli
pomohli sa stať úplnejšími, preto uzdravovanie je
akémukoľvek boju, musí si človek odpovedať na
chápané ako prirodzený proces vývoja a ochorenie
základnú otázku, aká je jeho pravá podstata. Keď nie je konečná stanica, ale má byť chápaná ako
sa so svojim JA, svojou pravou podstatou stotožní
začiatok novej etapy života.
a žije v tomto stotožnení, potom je sám so sebou
rozhovor viedla: Mgr. Alena Jaššová
v harmónii a cíti sa a je zdravý. Väčšina ľudí žije
foto: Gabo Muška
s nesprávnou identitou.
Niekto sa identifikuje
so
svojim
telom
ako napr. športovci,
modelky, či kulturisti,
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
ktorí
predstavujú
symboly
súčasného
kultu tela. Ďalší sa
stotožňuje so svojim
povolaním,
kariérou

Ak chcete „jesť aj očami“
– vyskúšajte jedlá
v „Restaurante BRILANT“
(v priestoroch Penziónu Európa)

v Kysuckom Novom Meste!
Jedlo je nielen chutné,
ale aj krásne naaranžované!

Ak si chceme dobre zajesť, to častokrát už dnes nie je až taký problém, pretože
nám vyrástli „ako huby po daždi“ reštaurácie a denné bary, či pizzérie, prakticky na každom rohu. A keďže je veľká konkurencia, musia sa snažiť, aby prežili,
a tak jedlo väčšinou zákazníkovi chutí, inak bude chodiť tam, kde také uvaria,
a nie tam, kde mu nevedia vyhovieť. Lenže, jeme aj očami, ako sa hovorí, a na
to už myslí menej stravovacích zariadení. Ešte stále totiž u mnohých prevláda
pozostatok z minulých rokov, keď sa „nosilo“ tzv. závodné stravovanie a na
estetiku podávaného jedla sa až tak neprihliadalo. Skôr išlo o to: najesť sa
dosýta a ako je jedlo upravené na tanieri, to nehralo význam. Toto všetko
ma totiž napadlo, keď som po dlhšej dobe opäť navštívila Penzión Európa
v Kysuckom Novom Meste a s priateľkou, kysuckou podnikateľkou, sme
vyskúšali denné menu. Hneď na úvod musím ešte pochváliť personál, ktorý
bol absolútne bez chyby a obsluha bola rýchla a veľmi milá! Navyše, príjemný
vzhľad obsluhujúcich a maximálna ústretovosť. Keďže mali v ponuke môj obľúbený pokrm – sviečkovú – nebolo o čom rozhodovať. No a tu skrátka bomba!
Sviečková a sviečková je rozdiel. Zvyčajne sme v reštikách naučení na knedľu
+ omáčku dookola a mäso. A aj tu už mnohé reštaurácie nahradili hovädzinu
bravčovinou. To, čo mi priniesol p. Lukáš Žák – prevádzkovateľ reštaurácie – to
bolo „umelecké dielko“ – presne, ako to dnes v televíznej relácii učí Jaro Žídek
našich kuchárov. Vyzdobený tanier, uprostred omáčka a knedlík, naskladaný
pekne na seba (mäkulinký a nadýchaný) a vedľa pekne nakrájané kúsky hovädzieho mäsa. Výborne to vyzeralo a ešte lepšie chutilo! Naozaj sa potvrdilo, že
je rozdiel jedlo a jedlo a ak môžeme mať aj „očný“ zážitok, je to ešte chutnejšie.
Som rada, že sa prevádzka v „EURÓPE“ znovu rozbehla a verím, že chutným a
kvalitným jedlom si táto reštaurácia priláka ďalších a ďalších zákazníkov a najmä labužníkov dobrého jedla. Mňa si určite získali! Želám Vám veľa tvorivých
nápadov pri zostavovaní chutných jedálnych lístkov a stále všetky stoličky
obsadené, vážený personál!
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu

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

Určite je stále čo vylepšovať
v čistote a vo výzdobe Kysuckého
Nového Mesta

V tomto období, keď sa nachádzame na
prelome leta a jesenného obdobia, naša
organizácia dokončuje letné sezónne práce
súvisiace s kosením trávy, strihaním živých
plotov, úpravou kvetinových záhonov a
súbežne začíname zametať lístie. Ak by
som mala zrekapitulovať tohtoročné letné
obdobie, zápasili sme tak trochu viac ako
minulý rok s rýchlo rastúcou trávou, nakoľko
zrážková činnosť sa striedala so slnečnými
obdobiami a vtedy sa „trávičke veľmi darí“.
Kosiť mesto a jej priľahlé mestské časti,
(Oškerda, Budatínska Lehota), sme začali
už 28.apríla. Zo začiatku sa nám darilo, ale
v júli nastúpili intenzívne dažde a kosenie
sa spomalilo. Na tento stav reagovalo aj niekoľko občanov, či už telefonicky, osobnou návštevou, alebo e-mailom. Snažila som sa im v stručnosti
vysvetliť organizáciu práce, akú máme k dispozícii kapacitu pracovnej
sily a mechanizmov, aké činnosti súbežne s kosením trávy vykonávame.
Stretla som sa s rôznymi nápadmi a vylepšeniami zo strany občanov, ktoré
bohužiaľ, však nie je možné vždy zrealizovať. Napriek tomu som otvorená všetkým pripomienkam, postrehom, určite je stále čo vylepšovať. V
súčasnosti sa snažíme pokosiť mesto 3 krát, dúfam, že počasie nám bude
naklonené a v čase uverejnenia tohto článku to bude zrealizované. Ďalej
posledný krát ostriháme živé ploty a budeme sa venovať jesenným prácam,
ktoré pozostávajú hlavne v zbere lístia. Ak sa nám podarí zlikvidovať všetko
popadané lístie v jesennom období a predčasne nás neprekvapí snehová
nádielka, nemusíme likvidovať lístie v jarnom období a môžeme sa vtedy
venovať ďalším prácam, ktoré prispievajú k detailnejšej čistote a poriadku v
meste. Zber lístia zabezpečujú dva špeciálne automobily - zametače, väčší
MAN patrí do staršieho vybavenia vozového parku a druhý, vzhľadom malý
automobil, ale s vysokým výkonom značky LADOG, ktorý naša organizácia
zakúpila pre 3 rokmi. Zber lístia z trávnatých plôch ďalej likvidujeme za pomoci ručných motorových fukárov, ktoré sme taktiež zakúpili pred 3 rokmi a
veľmi sa osvedčili, z hľadiska uľahčenia a zefektívnenia práce. Okrem zberu
lístia v spolupráci s Mestským úradom- referátom životného prostredia, po
skončení vegetačného obdobia nastupuje orez a výrub drevín. Taktiež sa
celoročne venujeme zabezpečovaniu čistoty mesta na verejných priestranstvách a udržiavaniu čistoty okolo kontajnerov. Pred zimným obdobím
sa ešte snažíme podľa vyhovujúceho počasia vyčistiť zapchaté kanálové
vpuste, aby bol zabezpečený odtok topiaceho sa snehu a zrážok.
Mgr. Dáša Jakubcová
riaditeľka ÚDRŽBY Kysucké Nové Mesto
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Nie je hanba, ak sa redakcia za spôsobené redakčné chyby ospravedlní.
Práve naopak, je trestuhodné, ak sa za ne verejnosti neospravedlní.
V júlovom čísle ZVESTÍ som si prečítala rozhovor s poslancom MsZ
pánom Kandrikom (jeho celé iniciály z článku vypadli - dovtípila
som sa podľa fotografie, pretože ho poznám). Poviete si, stane sa,
škriatok zaúradoval. Áno, to je pravda a aj mne sa to za 30 rokov
novinárčiny stalo niekoľkokrát. Avšak je elementárnou (základnou)
povinnosťou redakcie sa za takýto „prešľap“ v nasledujúcom čísle
ospravedlniť! A to komukoľvek, nielen poslancovi. O tom je etika
novinára. Vo ZVESTIACH sa však tak nestalo – márne som v augustovom čísle hľadala takéto ospravedlnenie p. Kandrikovi. Ako bola
takáto chyba sankcionovaná zo strany vydavateľa voči tomu, kto ju
zapríčinil? Napríklad, ak by som takúto chybu urobila ja v mojom časopise, dotyčný nielenže žiada ospravedlnenie, ale ak by to bol napríklad reklamný článok, dotyčný by ho nezaplatil. Takže? Ak mesto
na jednej strane pomerne štedro odmeňovalo a odmeňuje redakciu
časopisu, má byť rovnako „štedré“, ak vychádzajú v časopise „prešľapy“. Tak to funguje v každom zamestnaní. Sankcie za nedostatky! Ja
by som – určite ako verejne činná osoba – trvala na ospravedlnení.
Na druhej strane ospravedlnenie by som zverejnila dotknutej osobe,

ako redakcia, aj bez jej upozornenia. Okamžite a automaticky. Je to
totiž otázkou zodpovednosti a cti redakcie, ospravedlniť sa, ak sa
pomýli. Ono - tvorba a vydávanie časopisu pre verejnosť je krehká
záležitosť. A ak je tento časopis a práca redakcie ešte aj platená z
peňazí mesta – má byť o to zodpovednejšia a ten, kto ju vykonáva,
si má tento post hlboko vážiť a v duchu toho aj konať! Za chyby sa
platí a to platilo a platí vždy a všade. Ospravedlňujem sa, ak som
svojim názorom niekoho urazila, ale myslím si, že v žurnalistike
nejaký ten rôčik pracujem a preto mám snáď aj právo na nejaké to
odbornejšie tvrdenie o niečom, čo je elementárna slušnosť, a čo nie
je mojim výplodom, ale tak jednoducho funguje život a seriózne
pravidlá verejnej informovanosti a povinnosť: ospravedlniť sa, ak
niečo redakcia „spacká“.
Mgr. Alena Jaššová
vydavateľka regionálnej
periodickej tlače a šéfredaktorka
časopisu Kysucký Žurnál

Dcéra má 18 rokov a už začala pohlavne žiť. Nemá však jedného a stáleho
partnera, ale žije dosť nerozvážne. Dokonca mi povedala, že už mala viackrát
nechránený styk, pretože je to lepšie ako „s gumou“. Aj čo sa týka orálneho
sexu – správa sa dosť nezodpovedne. Napriek upozorneniam nereaguje. Možno majú rovnaký problém aj ďalší rodičia. Preto Vás chcem poprosiť, povedzte, čo všetko sa môže stať, keď sa takto jedinec (dievča) správa a aké môže
mať takéto chovanie následky neskôr, lebo nie všetko negatívne sa prejaví
okamžite. Snáď si to prečítajú tie, ktorým to je určené. Ďakujem.

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...

Informácie a poučenia o sexuálnom živote získavajú dospievajúci jedinci z domáceho prostredia, zo
školy, od priateľov, z médií /časopisy, televízia.../.
Ak je nedostatočná informovanosť alebo zlá interpretácia v poučení a v poučovaní o sexuálnom živote mladého človeka, ak sexuálna výchova doma
alebo v škole stále zostáva “tabu”, potom výsledkom môže byť i správanie sa dcéry - ako popisuje
čitateľka. Každý mladý človek, muž i žena nedocenením svojho správania v aktivitách sexu môže
spôsobiť ťažkosť nielen sebe samému /sexuálne
prenosné ochorenia s komplikáciou ochorenia v
malej panve u ženy – zápaly, ako aj onkologických
ochorení - rakovina krčka maternice.../, ale i svojím
blízkym- rodičom /nežiadúce otehotnenie…/.
Mieru spolupráce mladej dospievajúcej ženy so
špecialistom /gynekológ, psychológ/ by mala
posúdiť a viesť matka a viesť svoju dcéru k takejto

návšteve. Riešiť už príznaky a komplikácie “nebezpečnej sexuálnej aktivity” je príliš neskoro. V otázke našej čitateľky nie je spomenutá veľkosť aktivity
matky vo vzťahu ku vlastnej dcére vo výchove a
poučení o nebezpečenstve nechráneného sexu a
praktík sexuálnej aktivity u mladej ženy / ako sú
následky nielen fyzické, ale aj psychické /. V prvom
rade treba aspoň orientovať dcéru ku konzultácii
v gynekologickej ambulancii, ak ešte nebola na
gynekologickej preventívnej prehliadke. Dcérka
je dospelá osoba, takže riešenie a obavy matky o
jej stav musia byť maximálne taktné, ale účelové.
Udržať dôveru dcéry v matku v tejto oblasti je
veľmi citlivé a náročné v dnešnej dobe, ale pokúsiť
sa o to matka musí. Neurčité a stále opakované
“len” upozornenia čo sa má a čo sa nemá robiť, nie
sú dostačujúce v tejto oblasti.

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Chcem si dať poistiť staršie vozidlo...
Chcem si dať poistiť ojazdené auto (9- ročné, nemecká
značka), nákupná pôvodná cena 1,7 mil. Sk, ja som ho
od majiteľa kúpil za 290.000 Sk. Na koľko mi to poisťovňa vie oceniť a tým garantovať, keď by mi vozidlo niekto
ukradol, že neprídem o svoje peniaze, aj keď je to „len“
290.000 Sk. Pre mňa je to však veľa peňazí. Čo musím
spĺňať, aby poisťovňa poistila voKomunálna poisťovňa, a.s.
zidlo? Ďakujem
Vienna Insurance Group
za odpoveď.
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
Základom pre dojednávanie tohto
Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok, poistenia je nová
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod
cena motorového
vozidla (dalej len
Daniela Pinčiarová
„MV“), uvedená v
mobil: 0905 345 800
návrhu poistnej
pevná linka: 421 39 93
zmluvy. Poisťujú
pinciarova@kpas.sk
sa všetky MV,
pinciarova@mail.t-com.sk
ktoré majú riadne
slavikovai@kpas.sk
pridelené EČV
www.kpas.sk
(ŠPZ), musia byť v

dobrom technickom stave s riadne
vystaveným a platným potvrdením o
technickom stave MV, nie staršie ako
10 rokov od roku výroby. V prípade
krádeže alebo totálneho zničenia MV
je plnenie poisťovne obmedzené všeobecnou cenou MV. Všeobecná cena
MV je hodnota MV v danom mieste
a čase vyjadrená v EUR, pri stanovení
ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia
zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť
typu MV). Vyjadruje cenu MV pri
jeho predaji obvyklým spôsobom na
voľnom trhu k rozhodnému dátumu.
Maximálna možná škoda z východiskovej hodnoty (novej ceny) MV je v
prípade nášho čitateľa maximálne
35%. Stanovenie ceny a vykonanie
obhliadky je nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie havarijného
poistenia ojazdeného MV.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Pozitívne výsledky sú zdrojom mojej motivácie a dočerpávam z nich aj
pocit sebavedomia, pretože pre mňa je veľmi dôležitý uspokojivý pocit
z dobre vykonanej práce“,- hovorí advokátka, JUDr. Veronika Nozar Jakubíková.
JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
pochádza z Kysúc. V roku 1983
ukončila Právnickú fakultu UK
v Bratislave a nastúpila pracovať ako
podniková právnička v Čadci. Neskôr
prešla do žilinskej organizácie, v ktorej
pôsobila na poste vedúcej právneho
oddelenia. Po vytvorení Komory
komerčných právnikov na Slovensku
a po absolvovaní patričných skúšok,
sa stala komerčnou právničkou.
V advokácii tak pôsobí od roku 1998.
Nemá konkrétnu špecializáciu, srdcu
blízke jej však je občianske a obchodné
právo. Jej osobný život vypĺňa rodina,
a najmä jej trinásťročná dcérka. Na
úvod snáď stačí, ďalej radšej nechajme
hovoriť samotnú JUDr. Veroniku Nozar
Jakubíkovú, ktorá od budúceho čísla
nášho časopisu bude viesť pre Vás,
čitateľov, odbornú právnu poradňu.
o Prečo u Vás vznikla orientácia práve
na právnu oblasť? Je to náročné
povolanie v ešte náročnejších
dnešných pomeroch a medziľudských
vzťahoch, ktoré si častokrát vyžaduje
naozaj pevné nervy a dostatočne
odolnú psychiku na stresovú záťaž.
Nemýlim sa?
- Nepochádzam z právnickej rodiny,
v ktorých väčšinou deti idú po stopách
svojich rodičov. V dobe, kedy som sa
rozhodovala „čo ďalej“ mi bol humanitný
smer, na rozdiel od prírodovedného
a technického, najbližší. Vedela som, že
chcem pracovať s ľuďmi a vždy som im
chcela nejakým spôsobom pomáhať
a práve oblasť práva sa mi zdala pre
toto najvhodnejšou. Snáď to nevyznie
smiešne, keď poviem, že som inšpiráciu
našla i v starých českých filmoch,
ktoré s porovnaním so súčasnosťouaž nadnesene propagujú právo
a spravodlivosť. Máte pravdu, povolanie je
to náročné a to po každej stránke. Človek
pri tomto povolaní musí byť i trochu
psychológ, stretáva sa so všelijakými ľuďmi
a ľudskými osudmi, vypočuť si životné
situácie, či problémy a snaha pomôcť týmto
ľuďom mnohokrát nie je vôbec jednoduchá.
o Hovorí sa, že dobre vykonávaná práca
zoceľuje osobnosť človeka a pomáha
mu v ďalšom raste – ako kariérnom, tak
osobnostnom. Môžete to o sebe povedať
aj Vy?
- Myslím, že to platí všeobecne. Môžem
potvrdiť, že predovšetkým dobre vykonaná
práca ma posúva a to hlavne osobnostne.
Pozitívne výsledky sú zdrojom mojej
motivácie, dočerpávam z nich sebavedomie
a poskytujú mi samozrejme i pre mňa
dôležitý pocit uspokojenia z práce.
o V čom Vás práca uspokojuje, v čom
naopak rozlaďuje?
- Ako som už spomenula, uspokojenie
nachádzam predovšetkým vo výsledkoch.
Už odmalička mám veľkú úctu ku
spravodlivosti, ktorou sa snažím i riadiť
tak v pracovnom ako i súkromnom živote.
Rozlaďuje ma zistenie, že nie vždy všetko
vyjde tak, ako by si to človek predstavoval.
o Kedy ste, ako sa hovorí, totálne
psychicky vyčerpaná?
- Keď nevládzem s nikým komunikovať
a stránim sa ľudí.
o Myslíte si, ako advokátka, že je vždy

nutné – za každú cenu – riešiť veci cestou
súdov? Ja viem, mali by ste možno
menej práce, ale možno by nebolo toľko
zbytočných konfliktov medzi ľuďmi a
„ťahaníc“ po súdoch, ktoré nie sú práve
najlacnejšie ... Čo by ste Vy v tomto smere
poradili našim čitateľom a vlastne aj
možným klientom?
- Úprimne povedané, ja preferujem vždy
riešenia sporov formou dohody. Vždy
vyvíjam maximálne úsilie k tomu, aby
sa dospelo k nejakému kompromisu a
to i v štádiu súdneho konania, kde sa dá
medzi stranami uzavrieť zmier. I vzhľadom
na súdne poplatky a trovy právneho
zastúpenia, volím riešenie sporov súdnou
cestou ako poslednú možnosť.
o Pani doktorka, Vy vidíte aj veľa
životných tragédií a ťažkých osudov.
Ako to na Vás vplýva, lebo iste nie ste len
„mozgom živá“, ale máte aj srdce. Je to
tak, že Vás aj zlé veci posúvajú dopredu,
alebo to je len fráza, ktorú dnes radi
mnohí používajú, aby boli zaujímaví...?
- Samozrejme, že ma i zlé veci posúvajú
dopredu. Každý nezdar vyvoláva radu
otázok prečo nastal. Človek analyzuje, čo
sa spravilo zle, čo sa malo spraviť inak,
prečo, ako ... A do
budúcnosti sa
snaží vyvarovať
sa ďalších chýb
a hľadať nové
spôsoby riešenia.
A práve na tom sa
človek učí. Pretože
život nie je teória,
ale skúsenosti.
o Keď by ste
mohli zhodnotiť
svoj profesný
život, v čom ste

dobrá ako advokátka a aké sú Vaše
ďalšie pracovné plány?
- Začínala som ako podniková právnička,
preto som mala bližšie k obchodnému
právu. Po politicko-spoločenských
zmenách ma oslovila advokácia, v ktorej
som videla i určité poslanie. Moje prvé
advokátske skúsenosti sú spojené
s tímovou prácou v tom čase najväčšej
právnickej firmy v Žiline. Práve pôsobenie
v tejto firme mi dalo výborný základ
a pomerne široké zameranie, čo sa
odrazilo i v mojom neskoršom pôsobení.
Považujem sa za dobrú advokátku,
pretože si ctím právo a spravodlivosť,
čo je pre mňa prvoradé a čo sa okrem
iného odráža i v spokojnosti klientov.
Rada by som pokračovala v tom, čo robím
a svojimi skúsenosťami a poznatkami
z praxe rozširovala rady spokojných
klientov.
o S akými problémami sa na Vás
najčastejšie obracajú občania – klienti?
- Sú to predovšetkým rôzne problémy
z každodenného života – z pracovnej,
rodinnej, majetkovej oblasti. Zdá sa mi,
že sa stalo dnes pomerne zaužívaným
pravidlom, že ľudia riešia problémy
v spolupráci s právnikom. Zložitejšia
oblasť je už oblasť obchodného práva,
kde právna problematika je náročná
a mnohokrát vyžaduje konzultáciu nielen
s právnikom, ale aj inými odborníkmi.
o Keď by ste ako odborníčka mohla
povedať – v akom stave je na Slovensku
vymožiteľnosť práva – čo by ste uviedli?
- Laická verejnosť je na túto otázku veľmi
skeptická, stretávam sa s tým veľmi často
pri svojej práci. Z môjho odborného
pohľadu musím poznamenať, že aj keď po
stránke legislatívnej sa zlepšili podmienky
pre rýchle uplatnenie nárokov (najmä
peňažných nárokov), stále existujú
medzery v legislatíve. Práve tieto medzery
sú využívané, čo vedie k prevládajúcemu
názoru, že úroveň vymožiteľnosti práva je
nízka.
o Čo by sa podľa Vás malo a mohlo v tejto
oblasti zlepšiť, aby procesy rýchlejšie
fungovali?
- Zlepšiť legislatívu, dôležitá je oblasť
prevencie a zvýšenia právneho vedomia.
o Aké hodnoty a akú spravodlivosť
vyznávate Vy – ako právnik – a ako
človek?
- Nerobím v tom rozdiel. Na prvom
mieste by mala byť morálka. Uznávam
spravodlivosť bez prívlastkov. Bohužiaľ, nie
vždy právo a spravodlivosť sú totožné.
rozhovor viedla: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238
e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com
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Chcete byť zdravší? Pôsobiť mladšie, cítiť sa oddýchnuto,
mať napnutú pleť a zbaviť sa celulitídy? Pritom nemať žiadne
chirurgické zásahy do tela? Vyskúšajte oxygenoterapiu!

Stále viac ľudí v dnešnej dobe pociťuje potrebu dobre vyzerať. Je to
veľakrát pre nich dôležité kvôli pracovnej pozícii, ale mnohí z nás to
už jednoducho potrebujú, ako súčasť svojho životného štýlu. Skrátka
chcú sa cítiť sebavedome, príťažlivo, chcú sa páčiť sebe, aj okoliu.
Existuje mnoho metód – ako to urobiť a veľa ľudí zamestnáva najmä
našich plastických chirurgov, kde podstupujú tie najrozmanitejšie
tzv. „omladzovacie“ kúry. Ale to sú už priame zásahy do tela, ktoré nie
vždy sa môžu podariť, alebo sa môžu negatívne prejaviť po rokoch.
Aj preto ďalšia časť ľudí skúša práve neinvazívne metódy – rôzne
voňavé masáže tváre, tela, výživové doplnky – krémy, prístrojové
masáže, zábaly, výživové masky na telo, tvár, atď... Bc. Miroslav Hrivík
z Kysuckého Nového Mesta je zatiaľ iba študent vysokej školy, ale popri
štúdiu začal skúmať a bližšie sa zaujímať o význam a vplyv kyslíka na
ľudský organizmus. Pretože – aj vďaka nemu – je naše telo, pokožka
oddýchnutejšie, skoncentrovanejšie, uvoľnenejšie a najmä zdravšie.
A to je vlastne cieľ každého omladzovacieho, výživového a liečebného
procesu organizmu. Nemýlim sa?
Hovorí Bc. Miroslav Hrivík:
- Stav našej pokožky v dnešnom modernom svete je z 80% výsledkom
vonkajších vplyvov, ako napríklad UV žiarenie, smog a znečistené ovzdušie,
stres, napätie a nedostatočné okysličenie buniek kože. Pokožka stráca svoj
prirodzený metabolizmus, stenšuje sa, je dehydrovaná, častejšie sa vyskytujú
vrásky, ochabnutie pleti, aknózne prejavy, navyše sa stráca prirodzený tonus
pokožky. Aplikácia ionizovaného 95% kyslíka v spojení s bio kozmetickými
prípravkami sú revolúciou v starostlivosti o pleť. hĺbky. Po tejto skrášľovacej
procedúre je pleť napnutá, vyhladená, prekrvená a celkovo pôsobí
mladistvejším a zdravším dojmom.
o Takže môžeme hovoriť o oxygenoterapii a Vy ste sa ju rozhodli
ponúknuť ako kvalifikovanú službu zameranú na relax a regeneráciu síl
svojim spoluobčanom. Poďme si ju teda trošku priblížiť:
- Metóda oxygenoterapie sa používa v medicíne i bežnom živote už niekoľko
rokov. Je známe, že ak sa kyslík vdychuje v koncentrácii vyššej ako je prítomný
vo vzduchu, stúpa počas tejto doby i koncentrácia kyslíka v krvnej plazme.
Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi vedie k zvýšeniu prietoku krvi
kapilárnym riečiskom, a tak aj k lepšej dodávke kyslíka tkanivám. Niektoré
problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita
zraku a sluchu, rovnako ako migrény alebo predčasné starnutie, sú často
dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšenie
dodávky kyslíka tkanivám, zlepšuje účinok obranných mechanizmov
a urýchľuje rast a regeneráciu.
o Ale vplyv tejto terapie je zaujímavý aj na športovcov...
- Áno, vplyv terapie s kyslíkom počas alebo po športovaní v posilňovni alebo
doma: ľahšie sa znesie zaťaženie bez svalovej horúčky, stratí sa dýchavičnosť,
v prípade dostatočného množstva kyslíka vo svalstve dosiahneme väčší
výkon, väčšiu kapacitu výkonu, vytrvalosť, vytvára sa menšie množstvo
kyseliny mliečnej, zvyšuje sa schopnosť koncentrácie, odstraňuje sa
nedostatok kyslíka pri cvičení, organizmus sa ľahšie a rýchlejšie regeneruje.
Kyslík potrebujú nielen svaly k vyššiemu silovému výkonu a vytrvalosti, ale
aj mozog k duševnej koncentrácii. Vďaka kyslíku sa začínajú spaľovať tukové
zásoby, rytmus dýchania sa upokojuje, duševná koncentrácia sa obnovuje

a počiatočný stres z nástupu námahy mizne. Inhalácia kyslíka odstraňuje
únavu, znižuje pulz a zlepšuje prúdenie krvi, a tým aj obnovuje stratenú
energiu.
o Rovnako táto terapia má blahodarné účinky na rôzne ochorenia a pri
aplikácii priamo na pleť pôsobí naozaj blahodarne – omladzujúco.
- Je to tak, oxygenoterapiou sa zlepší prevencia niektorých ochorení, podporí
sa hojenie, zvýši sa psychická a fyzická kapacita, skvalitní sa mikrocirkulácia
a v neposlednom rade sa celkovo zlepší stav pleti. Kyslík je pohonná látka
v živote. Pretože kyslík sa nedá v organizme skladovať, musíme zaistiť jeho
pravidelný prísun. To je zaistené dýchaním. V pľúcach sa kyslík dostáva do krvi
a pomocou obehového aparátu do orgánov celého tela. V kapilárach sa kyslík
predúva do buniek, kde dochádza k procesom vyrábajúcim energiu. Ak je v tele
nedostatok kyslíka, je v tele aj nedostatok energie. Intenzívny prísun kyslíka
môžeme dodať kapiláram i aplikáciou vysoko koncentrovaného kyslíka priamo
na pleť. Deje sa to pomocou špeciálnych aplikátorov. Pri oxygenoterapii, čiže
vdychovaní vlhkého kyslíka je odporúčaná frekvencia podávania minimálne
5x – 10x. Terapia navodzuje pocity celkového upokojenia, zlepšenia dychu
a ústupu únavy. Význam vdychovania koncentrovaného kyslíka spočíva
v spomalení procesu telesného a duševného starnutia, pôsobí priaznivo na
psychiku, posilňuje imunitný systém pri infekciách a oslabení organizmu,
zlepšuje energetický stav organizmu, znižuje nepriaznivé dôsledky zlých
ekologických podmienok na zdravie.
o Počula som tiež, že inhalácia kyslíka pomáha aj znižovať stavy
spôsobené pitím alkoholu a má pozitívny vplyv tiež na fajčiarov.
- Kyslík odstráni nežiaduce vplyvy alkoholu na telo a okamžite regeneruje.
Čím viac alkoholu pijete, tým viac kyslíka sa vo vašom organizme spotrebuje.
Nedostatok kyslíka po pití alkoholu má za následok bolesti hlavy, žalúdka
a zvracanie. Človek, ktorý požil väčšie množstvo alkoholu, inhaluje kyslík
pred spánkom alebo až ráno, keď má „opicu“. Zlepší to jeho stav a môže si
užiť nasledujúci deň. Horiaca cigareta obsahuje okolo 4000 rozličných
nebezpečných látok ako sú nikotín, decht, oxid uhoľnatý a dym. Spojenie
hemoglobínu s kysličníkom uhoľnatým je 200 krát pevnejšie ako s kyslíkom.
Čo má za následok to, že ak sa dostane do pľúc, zabraňuje prenos kyslíka
krvou a vytesňuje tak z organizmu životodarný kyslík. Tuhý fajčiar má
dvojnásobne až trojnásobne nižšiu zásobu kyslíka, v dôsledku inhalovania
oxidu uhoľnatého z cigariet.
o V súčasnej dobe sa čoraz viac ľudí sťažuje, že nemôžu spať a často trpia
stresom. Môže oxygenoterapia pomôcť aj im?
- Jednoznačne, až 90% energie získavame z kyslíka. Kyslík odstraňuje stres
a inhalácia kyslíka pomáha upokojiť nervový systém. Liečba nespavosti
kyslíkom priaznivejšie pôsobí na organizmus ako sedatíva, nakoľko zvyšuje
krvný tlak a pulz a rovnako táto metóda pomáha pri dýchacích problémoch,
nádche, alergii, astme. Nádcha je úkaz, ktorým sa telo snaží zbaviť odpadových
látok, ktoré sa v ňom kvôli nedostatku kyslíka hromadia, čo je dôvod prečo
človek z mesta ochorie nádchou ľahšie ako človek žijúci na dedine. Dostatočný
prísun kyslíka môže preventívne pôsobiť proti ochoreniu nádchou, rovnako
ako ju liečiť. Astmou nazývame ochorenie, pri ktorom dochádza ku strate
schopnosti dýchania, ktoré možno čiastočne liečiť jeho príjmom vo forme
kyslíkovej terapie.
o Veľa, najmä žien oceňuje, ako ich tvár a pleť vyzerá stále mlado. Ako
táto metóda môže pomôcť tu?
- Rovnako ako naše telo potrebuje kyslík aj naša pleť. Nechať pleť voľne
dýchať je podstatou jej sviežeho, zdravo vyzerajúceho a žiarivého vzhľadu.
Ak dýchame dostatok kyslíka, zrýchli sa metabolizmus všetkých buniek v tele

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
a tým aj vylučovanie nahromadených plynov (CO, CO2) a iných odpadov. To
udržuje telo v rovnováhe. Pokožka je potom pevná a pružná. Toto je tajomstvo
krásy vykonávané telom. Skrášľujúce účinky kyslíka sú už teraz horúcou
témou v kozmetickom priemysle. Inhalácia kyslíka vyživuje bunky, uzdravuje
telo a udržiava pružnú pokožku. Ubúdanie kyslíka v atmosfére vedie
k celosvetovému zhoršeniu zdravia. Jeho nedostatok môže byť aj príčinou
predčasného starnutia. Organizmus, ktorý sa dostatočne okysličuje, vďaka
väčšiemu prekrveniu lepšie funguje a pomalšie starne. Na prvý pohľad je to
viditeľné na kvalite vlasov, nechtov i pleti. Tehotná žena dýcha a žije spolu
s plodom. Všetko pre dvoch. Takže, ak je dostatok kyslíka pre matku, zlepší
sa obeh krvi a tým aj výživa plodu. Kyslík je efektívny a bezpečný spôsob ako
udržať matku a plod zdravý. Ak budete poskytovať plodu dostatok čistého
kyslíka, zvýšite tým jeho IQ, imunitu a čo viac, budete tým preventívne
predchádzať chudokrvnosti matky i dieťaťa.
o Ako také okysličenie tváre vlastne prebieha?
- Prvým krokom k regenerovanej a na pohľad krajšej pleti je kyslíková sprcha,
ktorá Vašu pleť dôkladne prekrví, okysličí. Pleť je tak dokonale pripravená
na druhú fázu procedúry – nanesenie kozmetického prípravku a následné
zapracovanie koncentrovaným kyslíkom. Pomocou tlakovej pištole Collani,
ktorá pracuje s 95% ionizovaným kyslíkom pod tlakom 2 barov. Pištoľ obsahuje
nádobku, ktorá sa napĺňa týmito kozmetickými prostriedkami zmiešanými
s vodou a nanáša sa vo forme jemnučkej hmly, vzniknutej spojením kyslíka
a kozmetických ingrediencií, medzeru doplniť na pokožku tváre. Je to nie
len kozmetická procedúra, ale aj príjemný relax v približnej dĺžke 20 minút.
Odličovanie očí nie je potrebné, tejto oblasti sa z pochopiteľných dôvodov
vyššieho tlaku kyslíka vyhýbame.
o Prečo je vlastne vplyv kyslíka na ľudský organizmus taký dôležitý?
- Nedostatok kyslíka v organizme zapríčiňuje nasledovné stavy: rýchlejšie
a častejšie sa vytvárajú choroby v organizme, nedostatok kyslíka v ľudskom
organizme spôsobuje problémy v cirkulácii krvi, slabá schopnosť mentálnej
koncentrácie, nezáujem, zhoršené trávenie, nedostatok látkovej výmeny
a ak sa normálne dýchanie telesných buniek stane anaeróbnym – môžu sa
vytvoriť rakovinové bunky. „Rakovina má len jednu hlavnú príčinu. Ide o trvalý
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nedostatok kyslíka telesných buniek, v dôsledku čoho dochádza k vytvoreniu
rakovinových buniek.“ (Dr. Otto Warburg, dvakrát obdržal Nobelovu cenu za
onkologický výskum). „Nedostatok kyslíka znamená nedostatok biologickej
energie, čo sa môže prejaviť vo vyčerpanosti, ale môže viesť aj k životu
nebezpečným chorobám. Vzťah medzi nedostatkom kyslíka a chorobami
bol už dokázaný.“ (Dr. W. Spencer Way, Journal of the American Association
of Physicians). Preto medzi najlepšie spôsoby ako zlepšiť svoje zdravie je
pravidelné dýchanie dostatočného množstva čistého vzduchu.
Takže, ak to zhrnieme, musíme povedať, že kyslíková terapia je liečebne
komplexná. Nepôsobí iba na jeden chorý orgán, ale zároveň na celý
organizmus. Terapia je teda univerzálne použiteľná a v podstate neriziková.
Ak zvýšime obsah kyslíka vo vdychovanom vzduchu, skvalitňujeme si vlastne
život, zlepšujeme fyzickú a mozgovú aktivitu, spomaľujeme starnutie,
zbavujeme sa aj vrások a celulitídy – a to šetrne – nie násilne – invazívne.
Oxygenoterapia je výbornou metódou proti nádorovým ochoreniam, dobre
ovplyvňuje liečbu nervov, srdca, zvyšuje teda celkovú odolnosť organizmu.
Naozaj, doporučujeme vyskúšať. Treba však doplniť, že sa nedoporučuje pri:
epilepsii, v krátkej dobe po transplantácii orgánov, pri pokročilej ateroskleróze,
pri odlúpaní sietnice, pri zelenom zákale.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
Kyslíkové štúdio OXYLIFE
Bc.Miroslav Hrivík
Vajanského 865
024 01 Kysucké Nové Mesto
Mobil: 0948 060 766
E-mail: hello@oxylife.sk
Web: www.oxylife.sk
Facebook fan page: OXYLIFE | Kyslíkové štúdio
Prevádzkova doba:
Pondelok - Piatok
9.00 – 18.00
Sobota
9.00 - 12.00
Nedeľa
Na objednávku

10. ročník cykloturistického maratónu „Po stopách Martina Rázusa“ sa vydaril!
Za krásneho počasia sa v sobotu 20. augusta 2011 stretlo na štarte
jubilejného 10. ročníka Cykloturistického maratónu Po stopách Martina
Rázusa 80 účastníkov, ku ktorým sa pridalo na Čertovici 10 členov CSK
Ďumbier Brezno.
Po príhovoroch Alexandra Slafkovského, primátora mesta Liptovský
Mikuláš, Vladimíra Ferenčíka, predsedu Spolku Martina Rázusa (SMR) a Jána
Juráša, čestného predsedu spolku zavesili zástupcovia športovcov veniec
na rodný dom Martina Rázusa. Po dôležitých organizačných informáciach
duše podujatia Jána Bethera sa vydali cyklisti na 182 kilometrovú náročnú
trasu sprevádzaní vozidlami Mestskej polície z Liptovského Mikuláša,
Horskej služby Jasná so zdravotníkom a autobusom s prívesom na bicykle,
ktorý mohli využiť menej zdatní účastníci na najnáročnejších úsekoch trasy.
Vynikajúca bola spolupráca aj s mestskými políciami v Brezne, Banskej
Bystrici a Ružomberku.
Medzi aktívnymi účastníkmi na bicykloch boli aj športovci z iných športov.
Napríklad niekoľko stolných tenistov – medzi nimi aj najlepší stolný tenista
okresu Liptovský Mikuláš Jozef Pilarčík, hráč 2. slovenskej ligy a tiež
Miroslav Jurčo z Lipt. Hrádku, viacnásobný medailista z majstrovstiev sveta
aj Európy v streľbe, najnovšie bronzový medailista z augustových ME. Ten
sa dokonca umiestnil v etape na Čertovicu na 3. mieste. Medzi účastníkmi
bolo 5 žien. Najstarší účastník Pavol Rajniak má 69 rokov a prešiel celú trať
182 km. Účastníci podujatia boli z rôznych kútov Slovenska (Bratislava, Nitra,
Oravy, Liptova, Spiša)
Na prvej zastávke pelotónu pri pomníku Martina Rázusa v Brezne (jeho

pôsobisko v rokoch 1930 – 37), kde položili účastníci veniec, privítal
účastníkov primátor mesta Brezno Jaroslav Demian a pozdravil evanjelický
a. v. farár Vladimír Mako. Predseda Klubu Martina Rázusa Maroško Milan
Kováčik pripomenul Rázusove diela, ktoré vznikli v Brezne (Júlia, Odkaz
mŕtvych, Bombura a ďalšie). Za privítanie a občerstvenie sa poďakoval
predseda SMR Vladimír Ferenčík.
Na cintoríne v Banskej Bystrici položili účastníci maratónu veniec na hrob
Martina Rázusa, predseda SMR pripomenul 74. výročie jeho smrti (8. 8. 1937).
Po dobrom obede sa vydali cyklisti na ďalšiu cestu, cez Donovaly do
Liptovského Mikuláša. Tam ich, pri pamätníku Martina Rázusa privítal
primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský.
V príjemnej nálade potom prebiehalo vyhodnotenie podujatia a oceňovanie
úspešných pretekárov.
Finančné náklady spojené s organizáciou cyklomaratónu znášal Spolok
Martina Rázusa s prispením mesta Liptovský Mikuláš, ŠK Leader Fox Bike,
sponzori Verex-Elto a Jablonka Team Liptovský Mikuláš, ako aj účastníci
podujatia vo forme štartovného (6 €).
XI. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa
plánujú organizátori na sobotu 18. augusta 2012.
Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, 0905 716 851, jan@juras.sk
Ing. Ján Bether, predseda ŠK Leader Fox Bike, 0903 510 246,
vitalit@vitalitsport.sk
Mgr. Vladimír Ferenčík, predseda Spolku Martina Rázusa, 0918 828 153,
vlafe@inmail.sk

- Ste starší? Na dôchodku? Potrebujete si vychutnať ticho a počuť len
šumenie stromov? Alebo máte rodinku a potrebujete relaxovať?
- Chcete si vychutnať prechádzky v nádhernom horskom prostredí?
- „na svoje“ si prídu aj hubári, začína sezóna !

- urobte si u nás rodinné stretnutie, firemné posedenie alebo
neformálne kamarátske oslavy

„... veď 13-tku PIVO PRIMÁTOR máme v okolí len my a lepšia je už len 16-tka z polepšovne...“

Kontakt :
0908 934 087, 0915 854 171
pevná linka: 041 42 81250
E-mail:
anton.durias@azet.sk ,
duriasneslusa@gmail.com
... chceš byť v peknom horskom prostredí a chceš celú noc počúvať žblnkot potoka? Chceš za málo peňazí veľa
muziky a cítiť sa pohodovo? Tak príď, aj s priateľmi, do „Penziónu Les“ v Nesluši na Kysuciach! ...
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Mám naše mesto nesmierne rád, žijem tu
od malička, nikdy by som sa z neho neodsťahoval.“,

- hovorí JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ v Kysuckom Novom Meste.
o JUDr. Ľubomír Ježo je prednostom MsÚ
v Kysuckom Novom Meste od posledných
komunálnych volieb. Čo ho motivovalo k tomu,
aby „zakotvil“ v komunálnej politike – to už bola
otázka pre neho...
- Po komunálnych voľbách som sa hneď nestal
prednostom MsÚ, najskôr som pôsobil tri mesiace
ako poslanec za volebný obvod č. 6 (ul. Kukučínova,
Štefániková štvrť, Dolinský potok, Neslušská
cesta, Dubie...), v ktorom som bol zvolený. Tak
na krátky čas som mohol vidieť a sledovať aj iný
pohľad na samotný Mestský úrad, než ten, ktorý
vnímam a prežívam teraz. Verejný život a potreby
občanov nášho mesta som ale sledoval veľmi
dlho z iného pracovného a funkčného zaradenia
a vedel som veľmi dobre čo mesto potrebuje, v čom
sa mestu darí a v čom nie a práve preto som sa
rozhodol kandidovať za poslanca. To, že sa neskôr
stanem prednostom MsÚ, som netušil a poviem
úprimne, vôbec som to nepredpokladal.
o Iste ste sa už zoznámili s problematikou mesta po každej stránke, ako
prednosta mesta – zároveň riadite všetky odbory na mestskom úrade.
Vyžaduje si to nielen dobrú erudovanosť v právnej problematike, ale aj
organizačno-manažérske schopnosti. Je to tak, nemýlim sa? A pokiaľ
ide o Vás, vedeli ste do tejto funkcie „nabehnúť“ bez problémov a dobre
uchopiť kormidlo riadenia a výkonu práce?
- Či som vedel do tejto funkcie „nabehnúť“ a dobre uchopiť kormidlo riadenia,
by sa musel vyjadriť niekto iný, či už zo samotného MsÚ, prípadne poslanci,
alebo radoví občania. Ja si to skutočne hodnotiť netrúfam. Faktom je ale
skutočnosť, že práca prednostu je naozaj široko-spektrálna a vyžaduje nielen
znalosť právnej problematiky vo všetkých oblastiach a riadiace schopnosti,
ale tiež schopnosť koordinovať jednotlivé činnosti čo je nesmierne dôležité,
aby sa dosiahol a bol viditeľný a hmatateľný spoločný výsledok a cieľ. Ten je
totiž dôležitý, ak nie najdôležitejší.
o Čo momentálne Kysucké Nové Mesto najviac trápi a čo je prioritou

Pochutnajte si
u nás na
Kačacích
hodoch
a
Modranskom
burčiaku!

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

v riešení a v práci mesta?
- Keby ste mi túto otázku položila pred rokom
(vtedy som pôsobil inde a riešil som úplne iné veci),
povedal by som, že je to vyriešenie hlavnej križovatky
v Radoli, ktorá je už ale vyriešená a to elegantne, tak
odpoviem, že nie je toho času prioritná záležitosť,
ktorá by bola dôležitejšia ako mnoho iných. Musím
sa ale zmieniť o strašiaku pre Kysučanov v podobe
akejsi stavby vodnej cesty, ktorá by sa mala začať
stavať za nejakých 15-20 rokov a veľmi by nám
ublížila. Po nej by zostalo naše mesto akési okyptené,
lebo by sa z neho nemalá časť, ľudovo povedané,
odkrojila. Len dúfajme, že sa tak rýchlo k tomuto
európskemu projektu nepristúpi. Horšie je, že zatiaľ
sú zastavené investície v tejto časti mesta. Rovnako
sa musím zmieniť už o toľkokrát opakovanej téme
– „regenerácia centrálnej zóny mesta“- začalo sa
nové verejné obstarávanie a všetci dúfame, že tento
krát bude úspešné a mesto konečne dostane už
prisľúbené európske peniaze a začne sa stavať ešte

tento rok.
o Ako sa pozeráte na svoje mesto? Akí sú Kysučania ľudia? Ako sa stavajú
k riešeniu akútnych a bežných problémov v meste, aké sú v Kysuckom
Novom Meste medziľudské vzťahy – Váš osobný názor? Aká je aktivita
občanov?
- Ja mám naše mesto nesmierne rád, žijem tu od malička, nikdy by som sa
z neho neodsťahoval. Milujem kysuckú prírodu, všetky kopce a vrchy vôkol,
ktoré mám tisíckrát prejdené. Myslím si, že Kysučania sú dobrí ľudia, prívetiví
a pohostinní. V živote som mal to šťastie, že som pôsobil v kolektívoch,
v ktorých sa všetci snažili svojou účasťou riešiť problémy, ktoré vznikli.
Tieto moje slová možno vyzerajú naivne, lebo v skutočnom živote existuje
aj mnoho zla, násilnosti, závisti, mohol by som o tom veľa hovoriť z mojej
bývalej profesionálnej kariéry. Stretol som sa s osudmi ľudí, ktorí boli
bezradní a nevideli vo svojom živote žiadne možné zlepšenie, podľahli
alkoholu, až sa úplne odcudzili spoločnosti. Preto som toho názoru, že človek
by si mal vážiť všetko, čo mu život prinesie, žiaľ musí sa zmieriť aj s nešťastím
a neprajnosťami, no hlavne musí myslieť pozitívne a urobiť všetko preto, aby
pozitívnu energiu rozdával ďalej, hoci by na to nemal niekedy ani dôvod.
o Aký je podľa Vás vzťah zákonodarcov mesta (poslanci, primátor)
s výkonnou zložkou? Teda s úradom, odbormi, inštitúciami pod
hlavičkou mesta? Je vzťah a spolupráca bežná, dobrá, výborná, vznikajú
aj zádrhely?
- Ja si myslím, že spolupráca a vzájomné vzťahy sú štandardné. Počas
obdobia, ktoré pôsobím na Mestskom úrade som nezistil prípad, alebo
prípady, že by zamestnanci úradu ignorovali požiadavky poslancov, naopak,
každej pripomienke a požiadavke sa venujeme a každá je vybavená
v rámci zákonných a finančných možností. Ja si osobne vážim poslancov,
ktorí navštívia úrad i mimo jednania Mestského zastupiteľstva, jednania
jednotlivých komisií, alebo mestskej rady, aby oznámili nejaký nešvár, alebo
poukázali na záležitosť, ktorú je treba riešiť. Toto jednoznačne môžem
povedať aj o inštitúciách riadených mestom, či už ide o Údržbu mesta, alebo
o Mestské kultúrne a športové stredisko, ako príspevkové organizácie mesta.
o Ako si, podľa Vás, mesto váži svojich občanov? Do akej miery a ako
rýchlo sa povedzme vybavujú sťažnosti obyvateľov? Riešia sa tieto
veci, alebo opýtam sa inak – aká je postupnosť, ak sa občan obráti na
vedenie mesta s oprávnenou kritikou, lebo je veľa aj neoprávnených
a bezpredmetných...
- Začal by som asi tak, že treba vedieť, či podaním sa sťažovateľ domáha
ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa
domnieva, že boli porušené činnosťou, alebo nečinnosťou orgánu verejnej
správy v našom prípade konkrétneho pracovníka úradu. V tomto prípade
sa postupuje podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. Ak má podanie
charakter dopytu, vyjadrenia názoru, alebo žiadosti, podnetu, alebo návrhu
a nie je v ňom jednoznačne vyjadrená ochrana svojho práva, alebo právom
chráneného záujmu, nejedná sa o sťažnosť posudzovanú podľa zákona
o sťažnostiach. Podaní, ktoré kategorizujeme ako sťažnosť podľa zákona
o sťažnostiach, veľa nemáme, ale treba povedať, že rôznych podaní, názorov,
vysvetlení evidujeme dosť, každému takémuto podaniu sa venuje náležitá
pozornosť. Treba ale povedať, že nie všetci občania sú uspokojení s našim
vysvetlením a to som už pri Vašej otázke o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti
týchto podaní, alebo kritiky, ako ju nazývate Vy. Musím ale jednoznačne
povedať, že na Mestskom úrade sme pripravení prijať každého obyvateľa
nášho mesta, (ale nielen nášho mesta), aby sme si vypočuli jeho názor, ale aj
oprávnenú kritiku týkajúcu sa veci verejných.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

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

- Doučovanie žiakov základných škôl
- Príprava stredoškolákov k maturitám a na pohovory
pre vysoké školy
- Zdokonaľovanie jazykových vedomostí
vysokoškolákov
- Výučba jazykov záujemcov z podnikateľskej sféry

Naučte sa cudzí jazyk
a vo svete sa nestratíte.
ŠPECIÁLNA PONUKA!

Individuálna hodina len za 8 €/ 60 min.

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

FOTOSLUŽBA A FOTOATELIÉR - GABRIEL MUŠKA
Nám. 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!
Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!

Otvorenie 7.11.2011 o 16:00 v Dome kultúry KNM.

OBUV JANEL

Kysucké Nové Mesto,

Belanského 6 (pri papierníctve ARVEN).
e-shop: www.obuvjanel.sk
e-mail: obchod@obuvjanel.sk

- kvalitné ponožky a pančuchový tovar
od slovenských a českých výrobcov
- prechodné vetrovky pre deti od slovenského
výrobcu
- široký výber detskej ortopedickej plátenej
obuvi Befado a Protetika
- akciu -30% mám stále na obuv zn. Olivia - až do
vypredania zásob
- letný výpredaj za veľmi výhodné ceny

Načo chodiť inde, míňať benzín a čas,
keď STK-čku máme aj v Kysuckom Novom Meste?

Kontrola VIN čísel
- Polícia SR
v areáli STK

...u nás sa o Vaše vozidlo kvalitne a odborne postaráme...

