6.
ROČNÍK V. * NOVEMBER 2011 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Predvolebná kampaň
opäť začína!

Ponúkame politickým stranám, skupinám a jednotlivcom, kandidujúcim
v predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 mediálny priestor
pre zverejňovanie predvolebných informácií, oznamov, plagátov
a volebnej kampane.
Telefón: 0903 516 499; e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
„Som rada, že mám
v radoch pedagógov aj
takých, ktorí dávajú
škole a žiakom kus seba,
a aj vďaka nim sa môže
škola v Rudine uberať
novým smerom“,
- hovorí Mgr. Silvia Ďurcová,
riaditeľka školy v Rudine.
str.12.

„Súčasnosť dehonestuje
samotné povolanie
farmaceuta a stavia ho
do pozície obyčajného
predavača“,- hovorí
Pharm.Dr. Štefan Grešák,
majiteľ lekárne
v Kysuckom Novom Meste.
str.13.

Kysucký Žurnál bol na návšteve
v obci Lopušné pažite. str.10.

OKNÁ pelnou izoláciou
s najlepšou te
KNÁ- GABRIEL MUŠKA
OSlobody
FOTOSLUŽBA A Nám.
FOTOATELIÉR
u168tepelnou izoláciou
s najlepšo

Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041 421 2681

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

2 0 r o ko v
1 9 9 0 - 2 0 1 0

Máte zvieratko?
Predstavíme
Vám sympatickú
zverolekárku
MVDr. Janku
Tunegovú
str.9.
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Digitálne foto formát
10 x 15 cm1 už
2 0 1 0
0 -hodinu!
9 9 za

OKNÁ pelnou izoláciou
s najlepšou te

Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...

Ďakujeme, že využívate naše služby!

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete:

0
hranatý profil IDlác8io0u0
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Ochutnajte jedlá
z nového jedálnička!
coročné
i u nás kon nia
s
e
jt
a
n
d
Obje
né posede
a novoroč priateľmi,
m
so svoji i mi, rodinami!
ovník
spoluprac

Pochutnajte si u nás na
Kačacích hodoch
a Modranskom
burčiaku!

Úradné preklady!

ROFIS GASTRO s.r.o.
Pivovarská 174,
Kysucké Nové Mesto
tel.: 0917 645 479,
041/433 2732
e-mail:
starypivovar@ubociana.sk

Naučte sa cudzí jazyk
a vo svete sa nestratíte.

www.linqua.sk

www.ubociana.sk

Jazykové kurzy –

oveľa cenovo výhodnejšie
ako u konkurencie!

Zorganizujeme Vám koncoročné
oslavy aj v penzióne KLOKOČOV!

Prišlo obdobie stužkových zábav a blížia sa aj plesy, navštívte
odborníkov, ktorí Vám poradia, ako sa obliecť a upraviť...
Požičovňa svadobných
a spoločenských šiat
„Venček“,
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody
024 01 Kysucké Nové Mesto

Ponúka:

požičiavanie svadobných šiat: od 90 EUR
spoločenských šiat: od 22 EUR
detských šiat: od 22 EUR
detských a pánskych oblekov: od 22 EUR
predaj bielizne, bižutérie, obuvi,
svadobných doplnkov
sprostredkovanie výroby svadobných
obrúčok a oznámení a pohárov

AKCIA!

pri výbere svadobných šiat a obrúčok
zľava 20 EUR
Nikatex:
predaj pánskych oblekov od: 109 EUR
pánskej a dámskej konfekcie
spoločenskej módy

AKCIA!

pri nákupe nad 100 EUR zľava 10%
Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

www.zurnaly.sk
KYSUCKÝ ŽURNÁL
– ČASOPIS PRE
KYSUČANOV
VYDÁVA: Vydavateľstvo periodickej tlače, tlačovín a
kníh „HELENA”, so sídlom v Šali, Dolná 5, IČO: 34644237
► registrované Ministerstvom kulrúry SR pod č.:
EV 3496/09 ► Majiteľka a šéfredaktorka:
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná
žurnalistka, mobil: 0903 516 499 ►
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com ► fotoreportérske a fotografické služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► spravodajstvo: Blažena Ficková, tel.:
0907/826 259 ► Grafická úprava: Peter Orbán
- Zoxó Press ► Tlačiareň: ULTRAPRINT
s.r.o, Bratislava ► INZERCIA: denne, tel.:
0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Farebná inzercia – informácie u šéfredaktorky. ► Redakcia si vyhradzuje
právo krátenia príspevkov. ► Názory čitateľov,
dopisovateľov a opýtaných nemusia byť
v súlade s názorom redakcie, nemožno
ich preto spájať. Redakcia za ne nezodpovedá. Rovnako nezodpovedá za obsah
inzerátov, tento je v plnej kompetencii a zodpovednosti objednávateľa! Odporúčaná cena výtlačku
predajcom: 0,30 €.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Chcete si zajesť naozaj vynikajúcu pečenú hus?
Chorvátska 54
SLOVENSKÝ GROB
tel.: 0907 509 686, 0905 777 687
e-mail: info@grobskarestauracia.sk
www.grobskarestauracia.sk

Prídite ochutnať PRAVÚ NEFALŠOVANÚ
SLOVENSKÚ POCHÚŤKU – PEČENÚ HUSACINU
S LOKŠAMI, podľa tradičných receptov!
1 porcia už od 10,- EUR
Celá pečená, šťavnatá hus od 50,- EUR

Srdečne pozývame pracovné kolektívy, firmy,
RENOVÁCIA
KUPELNÍ
ale aj Vás a Vaše rodiny a priateľov, aby ste prišli
koniec, či začiatok roka osláviť do našej
MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD
reštaurácie a zajesť si chutnú husacinu, ktorú
zapijete výborným vínkom z nášho kraja!
VIZUALIZÁCIE-PORADENSTVO
TEŠÍME SA NA VÁS!
Naša kapacita je až 90 miest!
OBKLADY A DLAŽBY
Otvorené od utorka do nedele: od 12,00 do 22,00 hod., podľa potreby zákazníkov vieme zabezpečiť aj inak...

RENOVÁCIA KUPELNÍ
MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD
VIZUALIZÁCIE-PORADENSTVO
OBKLADY A DLAŽBY

tel.: 041/400 0494
tel.: 041/400 0494
ek.sk
www.samt
www.samtek.sk
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Srandičky“ politikov vyprázdňujú
štátnu kasu a bežný občan nemá
častokrát čo do hrnca...

V poslednej dobe sa dosť často filozoficky
zamýšľam nad rozpormi a protikladmi
dnešnej doby. A to v každej oblasti,
pretože na tieto rozpory narážam kade
chodím. A nechýbajú ani v nás samotných,
v ľuďoch. Prečo ma napadlo o tom písať?
Možno preto, že prichádza zima, obdobie,
kedy sme viac v kruhu svojich rodín, kedy
ideme vzdať úctu našim predkom na
cintorínoch a vlastne na konci
kalendárneho roka tak trochu všetci
bilancujeme čo sme robili, ako sme žili, čo
sa nám podarilo urobiť, čo pokaziť ...
Rozpor doby. Pozrime sa napríklad na
život niektorých „celebrít“, herečiek,
modeliek. Na jednej strane sa snažia
vyzerať dobre, obetujú celé zárobky
plastickým chirurgom, či obchodným
domom, chcú sa páčiť. Je to u žien
normálne a prirodzené. Na druhej strane
však odmietajú to, čo by malo byť tiež
prirodzené a ide ruka v ruke. Materstvo a
úloha ženy v rodine, či v rodine vo
všeobecnosti. Toto už nie. „Chcem si užiť,
chcem sa zabávať, cestovať, žúrovať, ešte
nemám toho správneho chlapa pre
manželstvo a rodinu“,- sú najčastejšie –
myslím – dosť fádne a trápne vysvetlenia.
Odrazu roky ubehnú a nastáva druhý
extrém: rýchlo niekoho „uloviť“, či nájsť
aspoň ako „genetický materiál“ pre
vlastné dieťa, pretože „som aj žena“. Že je
veľakrát už po funuse a 40-tničky, ako
prvorodičky, pôsobia dosť trápne – o tom
ani nehovorme. Ale poďme ďalej ... Keď sa
napokon podarí splodiť dieťa, „celebrita“
si uvedomí, že svoju „historickú“ úlohu
splnila a pár týždňov po pôrode už
„upaľuje“ medzi svojich falošných
obdivovateľov, aby ďalej pokračovala v
štýle života, ktorý jej vyhovuje zo
všetkého najviac. Tehotenstvo bolo pre ňu
zaujímavé, iba asi, aby ho zrejme
vyskúšala a po pôrode sa predsa môže o
potomka postarať ako matka, svokra, tak
aj pomocnica v domácnosti. Možno som
to zhodnotila tvrdo, ale nie je to tak?
Pozrite sa na desiatky našich „celebrít“ a
pseudocelebrít, nežijú takto? A nie je to
príklad rozporu života ako vyšitý? Žijeme
v čase veľmi vážnej ekonomickej krízy,
ľudia mnohých krajín sveta žijú v
obrovskej biede ..., kým jeden človek
pracuje za 400 – 500 EUR, iný sa váľa v
miliónoch len preto, lebo vie obnažiť
svoje plastikové telo, resp. nastrčiť zadnú
časť tela na správnom mieste ... Boháči
nevedia čo jesť od výmyslu sveta a aký
materiál použiť na stavbu svojej možno už
dvadsiatej vily a obyčajná predavačka sa
trápi ako vyžiť z minimálneho zárobku.
Kým vrcholní predstavitelia v štátnych
podnikoch majú šesťciferné zárobky,
drvivá väčšina zamestnancov je rada, že je
vôbec zamestnaná. Ak väčšina z nás musí
doslova „oddrieť“ každú pracovnú hodinu,
pracovný deň, týždeň, aby mohla čerpať
dovolenku, potom kde je spravodlivosť v
tom, že naši „otrocky pracovne vyťažení“
poslanci si chodia do roboty akoby z nudy,
že v rokovacej sále sedia najmä vtedy, keď
je prítomná televízia, ktorá vysiela živý
vstup, a že máme desiatky poslancov,
ktorí ešte ani neotvorili ústa, aby niečo
múdre povedali? Pritom ich zárobok,
paušály a výhody sú oproti priemerným,
aj nadpriemerným zárobkom vysoko
nadštandardné! Za takúto výplatu by
mali sedieť v parlamente každý deň od
rána do večera, ešte aj v sobotu a
samozrejme zmysluplne pracovať,
navrhovať zákony a zmeny zákonov, ktoré

by mali občanom uľahčovať život a mali
by im pomáhať. Opak je však pravdou.
Mnohé zákony sú nedotiahnuté do konca,
schváli sa „a“, ale na „b“ sa zabudne a
výsledkom je, že takéto diery potom
zneužívajú špekulanti a takí, ktorí majú
čas to sledovať, aby to využili vo svoj
prospech. Nie je tu rozpor toho, čo naši
zákonodarci – všetci do radu, ľavicoví,
pravicoví – hlásajú pred voľbami? Nie je
rozporuplná skutočnosť, že ten, kto chodí
celé roky do práce, stará sa o deti, musí
vyžiť z platu, ktorý je naozaj taký, že mu to
od výplaty do výplaty len tak tak
vychádza a iný, kto jednoducho odmieta
prácu, napriek tomu, že ponuky k jeho
vzdelaniu sú, si radšej zoberie sociálnu
podporu a privyrába si načierno? Alebo
nepracuje vôbec celé desiatky rokov a
napriek tomu mu štát (teda my – daňoví
poplatníci) nedáme zahynúť a ešte mu
priplatíme aj čiastku na bývanie? Nie je to
rozporuplné? Ja by som povedala – že
choré! Veľa sa hovorí o solidárnosti medzi
ľuďmi, najmä smerom od bohatších ku
chudobnejším. Za vyššie zdanenie
bohatších a dobre zarábajúcich som za!
Ale, aby opäť nenastal rozpor v názoroch
a realite. Totiž, aby sa tie „najväčšie ryby“
– veľkopodnikatelia a zbohatlíci, ktorí
prišli k veľkým majetkom privatizáciou,
teda bezpracne po r. 1990 len preto, že
boli „na správnom mieste“ a v „správnej
strane“ – opäť nevyšmykli z povinností a
plnenie týchto ostane predovšetkým na
pleciach najmenších podnikateľov a
živnostníkov, ktorí sa skutočne živia
šikovnosťou svojich rúk, či umu. Lebo
práve takíto solidárne a poctivo
prispievajú do štátnej kasy, z ktorej si
neskôr tak štedro nadeľujú poslanci,
manažment štátnych podnikov a
solidárne celé roky podporujeme tisícky
občanov, ktorým sa nechce pracovať. A to
sa netýka len Rómov, ale veľa špekulantov
máme aj v radoch našich mladých ľudí a
žiaľ, mužov a žien v najproduktívnejšom
veku. Pýtam sa – ako sú títo solidárni s
tými občanmi, ktorí sa im skladajú na ich
sociálne podpory presne tým, že chodia
poctivo do práce aj za nižšie platy?
Nehovoriac o tom, že leniví,
neprispôsobiví a špekulatívni občania
tým, že vysedávajú doma a nudia sa,
maximálne plodia potomkov – zrejme
blbých a lenivých ako sú oni sami, čo je a
ešte len bude ďalšia príťaž a
nebezpečenstvo pre štát a riadnych
občanov, sú nielen netolerantní, ale
nanajvýš nesolidárni, pretože za pomoc
od štátu by mohli aspoň upratať smeti
okolo kontajnerov! Oni ich odtiaľ ešte
vyhadzujú a robia neporiadok po
sídliskách. Kde je tu solidarita? To má byť
vždy ústretový, solidárny a chápajúci len
ten, kto riadne pracuje, odvádza dane, je
slušný a tolerantný? A druhý bude len brať
a nedá za to ani praobyčajnú ľudskú
slušnosť? Ako to, že našim poslancom ešte
neprišiel na ich „obrovskou prácou
vyťaženú“ myseľ zákon, resp. zmena
zákona o zamestnanosti, že jednoducho
človek nemôže stále poberať iba sociálnu
podporu a nepracovať ... Ak si v priebehu
roka – dvoch nevie nájsť prácu, resp.
odmietne ponuky, lebo mu vždy „pre
niečo“ nevyhovujú, tak to treba riešiť
radikálnejšie. Mimochodom, páni
zodpovední, choďte sa niekedy pozrieť na
poštu, keď sú vyplácané dôchodky a
sociálne dávky, ktorí ľudia ich dostávajú
(okrem dôchodcov) a do akých áut potom

nasadajú... Ak
máme budovať
tzv. sociálnejšie
spravodlivú
spoločnosť,
rozhodne to
nevytrhnú „z
biedy“ tí, ktorí sú
poctivci a
solidárne trpia
tých, ktorí sa im
v podstate smejú
do očí a so
sociálnou
dávkou naskočia
do pristaveného „bmw-čka“, alebo
„mercedesu“, aby ju za pár dní akurát
prepili. Prečo sa nedokáže vyriešiť a prijať
do platnosti za celé roky zákon o
zamestnanosti, ktorý takéto rozpory
odhaľuje a ktorý má chrániť
zodpovedného občana? Asi to „niekomu“
vyhovuje. Načo si robiť problémy, veď
voliča potrebuje každá strana. Tak, čo – to
je rozpor doby taký, že nám ide vybiť oko
a stále ho nechcú vidieť tí, ktorí to môžu
zmeniť, pretože stále tvrdia, že nás –
občanov – zastupujú. Naozaj? Vláda a
poslanci v štáte by tu mali byť pre ľudí. Pre
všetkých samozrejme. Nikto nemôže za
to, ak sa narodí chorý, hlúpejší, škaredší.
Ale v normálne fungujúcom štáte by mali
byť zvýhodňovaní tí, ktorí plnia štátnu
kasu, prispievajú do sociálneho systému a
vedú normálny život. Ak je to naopak,
niečo dôležité nie je v poriadku. A ešte
niečo, ak sa niekto hlási k princípu
solidárnosti a sociálnosti, mal by sám ísť
príkladom, či už v politike, v pracovnom,
alebo v osobnom živote, skrátka stále a
vždy. Ale taktiež by mal vedieť rozlišovať,
ak je solidárnosť zneužívaná na úkor tých,
ktorí ju dávajú. Lebo ani pomoc, láska, či
solidárnosť sa nemôže zneužívať a
rozdávať donekonečna. Zvlášť takým,
ktorí ju berú ako samozrejmosť a
namiesto vďaky nám „ocikajú“ plot, alebo
zabijú človeka pre pár korún. Treba poznať
hranicu, kedy je pomoc a solidárnosť
účinná a nutná a kedy je zneužívaná. A to
by mali vidieť tí, ktorí jediní majú
kompetencie zmeniť pravidlá, aby naozaj
sociálnosť a solidarita slúžila svojmu
významu. Ktorí môžu zmeniť zákon a
nastaviť ho tak, aby konečne nemali
normálne fungujúci a zamestnaní, či
podnikajúci občania pocit, že na nich štát
kašle a potrebuje len ich dane. Tak čo,
páni poslanci, dá sa urobiť už konečne
niečo v tejto oblasti? Čakajú nás opäť
voľby, (žeby lepší zajtrajšok?) Do akej
miery budú opäť rozporuplné volebné
sľuby od každodenného života, necháme
sa prekvapiť ...! Veď tých prekvapení a
šokov v politike zažívame viac než dosť,
takže pravdepodobne prežijeme aj ďalšie.
I keď čoraz viac s priškrteným opaskom.
Koľko to vydrží štátna kasa a občan ...? Nie
ten, čo sedí doma, nepracuje a stále má na
cigarety a alkohol, ale ten, ktorý musí na
„srandičky“ poslancov a politických strán
zarobiť.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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Župní poslanci za dolnokysucký región Svrčková,
Macášek a Mičian, hodnotia polčas svojej práce.
Ing. Jana Svrčková, Ing. Vladimír Macášek a Dušan Mičian – sú poslancami žilinskej župy za náš dolnokysucký región.
V novembri sú to už dva roky od volieb, takže polčas je vhodným momentom na chvíľu sa pootočiť a pohovoriť si o tom, čo sa
podarilo a čo sa realizuje pre našich občanov aj vďaka práci a vplyvu práve týchto našich poslancov. Všetci traja sú zároveň
poslancami v Kysuckom Novom Meste, takže, kto môže mať lepšie „zdroje“ informácií o budúcnosti nášho mesta a regiónu, ak
nie práve oni traja? Navyše,
v komunálnej politike nie sú
žiadnymi nováčikmi, pracujú
a pôsobia tu už viac rokov, Ing.
Svrčková je v súčasnosti tiež
viceprimátorkou Kysuckého
Nového Mesta. Tak poďme do
toho.
o Pani poslankyňa, páni
poslanci, všetci traja ste
„zakotvili“ v komunálnej,
ale stretávate sa aj na
parlamentnej pôde žilinského
samosprávneho kraja. Aká
je aktuálna hospodárskospoločenská situácia v Žilinskej
župe a čo to znamená pre náš
dolnokysucký región?
Ing.
Svrčková:
Aktuálna
hospodárskospoločenská situácia v ŽSK je priamo závislá
od celospoločenskej a najmä finančnej
situácie. Nedostatok finančných prostriedkov
v spoločnosti sa prejavuje bezprostredne i na
prísune financií do regionálnych samospráv.
Ďalším dôležitým faktorom je dočasné zastavenie
prísunu prostriedkov eurofondov z dôvodu
prehodnocovania
jednotlivých
operačných
programov v Bruseli a čakanie na nové podmienky.
Pre náš dolnokysucký región to znamená, to čo
pre ostatné regióny ŽSK – veľmi obmedzené
financovanie kompetencií, ktoré VÚC zastrešuje
a síce v oblasti: stredného školstva, zdravotníctva,
sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, kultúry
a dopravy. Poslanci sú nútení v danej situácii
riešiť viac havarijné stavy vo všetkých oblastiach,
ako pristupovať ambiciózne k rozvojovým
programom. Je preto veľmi dôležité podrobne sa
oboznámiť s návrhmi a predkladanými materiálmi,
tie prelúskať predovšetkým na odborných
komisiách, aby poslanec vedel ako hlasovať
s čistým svedomím.
Ing. Macášek: Financovanie ŽSK je závislé od
podielových daní fyzických osôb (DFO ). V roku
2010 ŽSK získal 41 921 tis. €, čo bolo najmenej od
r. 2007, o 17,3% menej oproti r. 2009 ( výpadok
- 8 815 tis. € ). Horší je však výhľad pre budúce
roky: MF SR navrhuje zákonom zmeniť rozdelenie
výnosu z podielových daní medzi samosprávu
a štát tak, ako to bolo nastavené v roku 2005 pri
fiškálnej decentralizácií. Znamená to napr.: že
výnos daní sa pre rok 2012 dramatický zníži - ŽSK
mal dostať cca 59 300 tis. €, nový návrh uvažuje
len s výškou 51 500 tis. €, čo je o 7 800 tis. € menej.
Druhý negatívny dopad pre r. 2012 bude zníženie
výnosu daní v dôsledku nižšieho rastu ekonomiky
SR ako sa plánovalo, a to z dôvodu recesie vo svete.
Dušan Mičian: Situácia v Žilinskom kraji je
odrazom hospodárskej situácie na Slovensku a
kraj v rámci Slovenska patrí stabilne k stredne
výkonným regiónom. Pokiaľ ide o nezamestnanosť,
kraj a dolnokysucký región sú v lepšej pozícii ako
priemer Slovenska. Napríklad nezamestnanosť na
Slovensku v júli 2011 dosiahla 13,15 %, pričom
okres Kysucké Nové Mesto mal nezamestnanosť
na úrovni 12,35 %. Na situáciu v našom regióne,
na život obyvateľov v ňom, má nemalý vplyv aj

silná pozícia strojárskeho priemyslu. Dlhodobé
pôsobenie spoločností KLF_ZVL Kysucké Nové
Mesto a INA Kysuce, ich prítomnosť, ako aj ich
postavenie silných zamestnávateľov sa prejavuje
na živote a fungovaní dolnokysuckého regiónu.
Život v našom regióne je ovplyvňovaný aj relatívne
okrajovou polohou, prítomnosťou tranzitnej
trasy smerujúcej do Českej republiky a Poľska
a s tým súvisiacimi dopravnými problémami a
samozrejme aj prírodnými danosťami regiónu.
o Ubehli dva roky a môžete povedať, že boli
prínosom pre rozvoj nášho regiónu? Aké
dôležité veci sa riešili, resp. vyriešili?
Ing. Svrčková: Na začiatku tohto volebného
obdobia sa ukončovali diela väčšieho rozsahu
ako: oprava a rekonštrukcia „starej polikliniky“
v našom meste, úplná rekonštrukcia Spojenej
školy Kysucké Nové Mesto, čiastočná úprava
a oprava Strednej odbornej školy strojníckej
Kysucké Nové Mesto
z časti z vlastných
prostriedkov (ŽSK) a z časti z dotácií MŠ SR.
Nemálo prostriedkov získala škola aj na vnútorné
vybavenie,
hlavne v oblasti informačného
vybavenia vďaka úspešným projektom, ktoré
podala škola sama, osobne mňa veľmi teší, že
po rokoch trápenia sa buduje tak prepotrebný
výťah v DSS na Kamencoch, zmení to podmienky
chorých a na pomoc odkázaných klientov, tak
ako nedávna rekonštrukcia a prestavba kuchyne,
jedálne a sociálnych zariadení pre klientov a
zamestnancov, opravili sa aj niektoré úseky ciest
v našom regióne, atď... Priamy dosah rozhodnutí
regionálneho parlamentu na dolnokysucký región
je ťažké pomenovať, lebo tak, ako som uviedla
v predchádzajúcej odpovedi, nie je dostatok
vlastných prostriedkov a dočasne je zastavená aj
pomoc z eurofondov. Pravidelne podporujeme
aktivity menšieho rozsahu z vlastných zdrojov
ŽSK, či to už je v oblasti kultúrnych, sociálnych,
športových a mimoškolských činností, o ktoré
žiadajú mestá a obce (resp. organizácie
a občianske združenia), ktoré o grant požiadajú
a spĺňajú podmienky (v rámci platných VZN).
Ing. Macášek: Tých problémov je naozaj veľa.
Riešenie dopravnej situácie na Radoľskej križovatke
sa stalo prioritou po začatí môjho mandátu. Dobre
si pamätáme, aké problémy priniesol kruhový
objazd v poslednej dobe jeho existencie. Riešenie

križovatky svetelnou signalizáciou sa ukázalo
v danej chvíli ako najprogresívnejšie. Následne
k tomu bol rekonštruovaný povrch vozovky
v okolí križovatky. Treba však povedať, že úplným
riešením je vybudovanie diaľnice. A to sa zatiaľ
len odkladá a odkladá do zabudnutia. Vyjazdené
jazdné pruhy na moste do KNM. Hlavne v zimných
mesiacoch bolo riziko vytvárania ľadu na moste do
KNM a nebezpečenstvo šmyku. Ako člen komisie
dopravy som inicioval frézovanie povrchu vozovky.
Som si vedomý, že je to len prechodné riešenie.
Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa bytostne dotýka
každého z nás. Nemocnice, ktoré sú v pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja sa transformovali
na akciové spoločnosti. Dôvodom je nedostatočné
financovanie zo strany zdravotných poisťovní,
ale aj zmena Obchodného zákonníka, ktorý bol
schválený súčasnou vládou. Zatiaľ to na pacientov
nebude mať žiadny dopad. Zdravotníctvo je
oblasť, ktorej budem i naďalej venovať zvýšenú
pozornosť. Medzinárodný vodný kanál je súčasťou
územnoplánovacej dokumentácie aj Žilinského
samosprávneho kraja. Zaujímam sa o akékoľvek
dianie okolo tejto vodnej cesty, pretože sa to
bytostne dotýka okresu Kysucké Nové Mesto.
Riešenie sociálnych problémov občanov je
súčasťou mojej každodennej práce. Vnímam
túto oblasť veľmi citlivo a je mi jasné, že táto
problematika bude vyžadovať celospoločenské
riešenie.
Dušan Mičian: Nechcem, aby to vyznelo
ako ospravedlňovanie, ale úprimne musím
poznamenať, že vzhľadom na súčasnú
hospodársku situáciu boli predošlé 2 roky
obtiažnym obdobím. Napriek tomu, sa náš región
posúva vpred. V oblasti dopravy je príkladom
úspešne realizovaných prác rekonštrukcia ciest
III. triedy v celkovej dĺžke približne 11,5 km (na
úsekoch Dolný Vadičov – KNM; Radôstka – Belá;
Rudinka – Žilina; Lodno – Kysucký Lieskovec),
ale aj riešenie nehodového úseku Stará Bystrica
– Radôstka vybudovaním okružnej križovatky
(investičné náklady vo výške cca 132 tis. €). V
regióne sa tiež, aj s prispením financií Európskej
únie, s nákladom takmer 2,9 mil. € podarilo
zmodernizovať SPŠ Kysucké Nové Mesto a
Združenú strednú školu v Krásne nad Kysucou.
Rozhodne netreba zabudnúť ani na aktivity

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
v oblasti kultúry. Milou aktivitou bol projekt
„Múzeum deťom“ realizovaný Kysuckým múzeom.
Pri realizácii tohto projektu bol vybudovaný
mini park zábavy a oddychu v Múzeu kysuckej
dediny vo Vychylovke. V rámci iného projektu „Spomienky na minulosť“, sa v Múzeu kysuckej
dediny vo Vychylovke v roku 2010 realizovala séria
podujatí (napr. Po stopách gastronómie; Návrat
k remeslám starých otcov a materí) zameraná
na prezentáciu tradičného života a ľudovej
kultúry a ich popularizáciu najmä medzi mladšou
generáciou. Oba projekty boli podporené v rámci
programov cezhraničnej spolupráce SR – ČR a
Poľsko – SR.
o Vy všetci traja ste išli do týchto funkcií
s určitými ambíciami a plánmi. Ktoré z nich sa
Vám podarilo už realizovať, resp. na ktorých
pracujete?
Ing. Svrčková: Ja osobne som išla do funkcie
poslankyne regionálneho parlamentu nie ako
nováčik, a preto na základe doterajšej praxe
som išla s ambíciou pracovať ako doteraz podľa
najlepšieho svedomia a vedomia, pripravovať
sa zodpovedne na to, čo regionálny parlament
prerokováva a schvaľuje a pomáhať všetkým,
čo pomoc potrebujú. Radosť mám z každého,
i malého úspechu v ktorejkoľvek oblasti. Dobrý
pocit vo mne vyvoláva napr. aj nový vysokoúčinný
CT-prístroj v Kysuckej nemocnici v Čadci, na
ktorý prispel nemalou sumou ŽSK. S obavami
som hlasovala ale za transformáciu nemocníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, konkrétne práve
našej Kysuckej nemocnice v Čadci, ale iná možnosť
nebola, lebo táto povinnosť vyplynula zo zákona.
Daná situácia ma bolí o to viac, že rozhodnutím
vlády, k dátumu transformácie, budú oddĺžené
len štátne nemocnice a „verejné“, ktoré sú pod
gesciou VÚC nárok na oddĺženie nemajú a pritom
zdravotníctvo celkom v celej republike ide od „10“
k „5“. Uvidíme, čo nová situácia prinesie, ale terajší
stav v zdravotníctve považujem za veľmi zlý, a ak
sa v dohľadnej dobe nezmení legislatíva v celom
systéme zdravotníctva, vrátane zdravotných
poisťovní, dôjde ku nedozerným škodám, ktoré
sa už ani teraz vyčísliť nedajú.
Ďalej ma trápi
situácia v našom gymnáziu, pretože sa roky nedarí
vysporiadať majetkové vzťahy medzi mestom
Kysucké Nové Mesto a ŽSK. V minulom volebnom
období sa už aj rysovala dohoda o zámene
majetku, no stroskotalo to na „nezdravých
cieľoch“. Na jednej strane to boli poslanci MsZ
v Kysuckom Novom Meste a na strane druhej
novourčené podmienky zámeny zo strany ŽSK.
Čaká nás teda veľa práce, aby sme tento problém
konečne vyriešili a naše gymnázium sa dostalo do
podmienok, ktoré mu právom patria.
Ing. Macášek: Ako poslanec VÚC pracujem
v dopravnej komisii. A nielen v tejto komisii
vytrvalo presadzujem a obhajujem záujmy
dolných Kysúc. Veľkú perspektívu v doprave vidím
v integrovanom dopravnom systéme, ktorý by mal
zjednodušiť cestovanie pre našich spoluobčanov.
V komisii dopravy riešime možnosť zapojenia Kysúc
do integrovaného systému. Výhoda tohto systému
spočíva v tom, že občan po zakúpení cestovného
lístka by mohol cestovať napríklad z Horného
Vadičova do Kysuckého Nového Mesta, pokračovať
do Žiliny a v Žiline prestúpiť na autobus do Rajca.
Jeden cestovný lístok umožní využívať autobus,
vlak, ale aj mestskú dopravu v Žiline. Súčasťou
systému bude aj koordinácia časových
harmonogramov autobusov a vlakov. S touto
problematikou sme na začiatku. Jeho realizácia
si bude žiadať jednak finančné prostriedky, ale
aj organizačno-technické zabezpečenie. Pre
cestujúcich by malo byť cestovanie pohodlnejšie,
jednoduchšie , rýchlejšie a hlavne lacnejšie. Stále
zostáva nedoriešený zlý stav komunikácií II.
triedy v niektorých obciach okresu KNM. Opravy
niektorých vozoviek, ktoré boli vykonané na jar,
sú nedostatočná. Na rokovaniach s predsedom

ŽSK Jurajom Blanárom a vedúcim odboru dopravy
p. Mokrým hľadáme finančné zdroje na ich
rekonštrukciu. Jednou z možností je zapojenie
rekonštrukcie ciest do Operačného programu
komunikácií ŽSK na získanie financií z európskych
fondov.
Dušan Mičian: Osobne som celkom spokojný
s tým, čo sa mi podarilo zrealizovať. Svoje plány
som vzhľadom na aktuálnu situáciu musel
zreálniť a korigovať. Napriek tomu, sa podarilo
niektoré z nich uskutočniť, prípadne ich posunúť
želaným smerom. K mojim srdcovým záležitostiam
rozhodne patrí podpora mládeže a športu.
Ide o prioritu, ktorú napĺňam a uskutočňujem
aj prostredníctvom priamej podpory rôznych
športových podujatí napr. podpora Majstrovstiev
SR v cyklotriale, ktoré sa konali v júni 2011 v Rudine.
Ja osobne, aj ako poslanec Zastupiteľstva ŽSK a
člen Správnej rady Rozvojovej agentúry ŽSK, sa
snažím aktívne pôsobiť v prospech nášho regiónu
aj pri získavaní financií zo zdrojov Európskej únie.
Príkladom aktivity z posledného obdobia je moja
spolupráca pri vypracovaní projektu s názvom
“Spoločne po stopách histórie blízkych regiónov“,
ktorý bol predložený v rámci výzvy z Operačného
programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR.
Z bežných opráv som poukázal na nerovnosť
vozovky pri chodníkoch na Radoľskom moste,
ktoré spôsobovali vodičom nemalé starosti, ďalej
sa nám podarilo opraviť prepadnuté kanalizačné
poklopy v Kysuckom Novom Meste, ktoré patria
pod správu VÚC Žilina. Ako poslanec VÚC pracujem
v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
a zásluhou ŽSK, ako aj predsedu Juraja Blanára,
sa mi v roku 2010 v dolnokysuckom regióne
podarilo podporiť tieto projekty – z vlastných
finančných prostriedkov VÚC: obec Ochodnica
dostala 2000 € na opravu autobusovej zastávky,
poľovnícky zväz Povina – Lieskovec dostal 2000
€ na celookresnú výstavu poľovníckych trofejí
organizovanú v DK v KNM, z komisie kultúry bolo
obci Rudina pridelených 1 200 € na monografiu
obce Rudina a 780 € pre obec Lodno na opravu
kaplnky. V Dolnom Vadičove som zrealizoval
a finančne podporil výstavbu altánku pre deti MŠ.
V roku 2010 vecne podporil Medzinárodný deň
detí v MŠ v Radoli a v Dolnom Vadičove. V roku
2011 sme v spolupráci s poslancom Macáškom
navštívili a vecne podporili Medzinárodný deň
detí na špeciálnej základnej škole na Lipovej ulici
v KNM a v MŠ v Kysuckom Lieskovci. Na čom stále
pracujem a nepodarilo sa mi ešte zrealizovať
je, aby stredná škola Gymnázia v Kysuckom
Novom Meste v správe mesta prešla pod správu
VÚC Žilina. Takéto riešenie by mohlo pozitívne
ovplyvniť dobudovanie 2. pavilónu Gymnázia na
Jesenského ulici, nakoľko sa jej študenti musia
počas dňa presúvať z budovy Gymnázia na
Komenského ulici do 1. pavilónu Gymnázia na
Jesenského ulici. Len tak možno zachovať strednú
školu Gymnázium v Kysuckom Novom Meste.
o Prejdime k práci parlamentu v Kysuckom
Novom Meste. Ktoré vypuklejšie problémy
momentálne rieši mestské zastupiteľstvo?
Ing. Svrčková:
Mestské zastupiteľstvo
pravidelne rieši žiadosti občanov, záujmových
skupín (kultúrnych, spoločenských, športových)
a samozrejme stav zdrojov pre krytie potrieb
celého mesta vrátane jeho zriadených organizácií
(ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, Údržba mesta, MKŠS, atď.).
Vďaka dobrému hospodáreniu v minulých rokoch
sa môžeme venovať aj teraz, v čase poklesu
finančných zdrojov, rozsiahlejším opravám, či
rekonštrukciám v meste. Na poslednom mestskom
zastupiteľstve sa schválila nemalá čiastka na
opravy a rekonštrukcie chodníkov a komunikácií,
ktoré nie sú zahrnuté v projekte „Rekonštrukcia
centrálnej mestskej zóny“, na vybudovanie ďalších
odstavných a parkovacích plôch, na dosť rozsiahle
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opravy v MŠ, ZŠ a školských zariadeniach, výmenu
okien a opravy v športovej hale a v Dome kultúry.
A pred vedením mesta a následne mestským
zastupiteľstvom stojí najväčšia úloha. Zostaviť
funkčný rozpočet tak, aby boli zabezpečené, aj
v tejto ťažkej finančnej situácii, všetky funkcie
samosprávy (potreba osvetlenia, zber odpadov,
sociálna starostlivosť, fungovanie škôl a školských
zariadení, kultúrne a športové vyžitie, bezpečnosť
občanov ...) Veľkým problémom, ktorý tlačí naše
mesto, je doteraz zablokovanie výstavby bytov
a infraštruktúry v lokalite Vyšné kamence – územie
severne od STK po výjazd do Poviny. Medzištátne
dohody, ktoré sa tvorili mimochodom o nás bez
nás, majú v svojich zámeroch realizáciu Vážskej
vodnej cesty (splavnenie Severného mora – Odry
cez rieku Kysucu do Váhu). Vedenie mesta sa usiluje
všemožnými prostriedkami toto územie dostať
„naspäť“ v súlade s platným Územným plánom
mesta, aby tu mohla byť realizovaná plánovaná
výstavba bytov a ostatnej infraštruktúry. Je to
ťažký oriešok, ale je potrebné spojenými silami
ho rozlúsknuť.
A krátko ešte k tak očakávanej
realizácii projektu „Rekonštrukcia centrálnej
mestskej zóny“. V súčasnosti prebieha nové kolo
procesu verejného obstarávania a pevne dúfame,
že po jeho ukončení začnú práce na pretvorení
veľkej časti mesta, najmä sídliska Kamence.
Ing. Macášek: Až príliš dlho sa vlečie realizácia
projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta.
Sledujem pozorne celé dianie okolo tohto projektu.
Najviac ma mrzí, že anonymným podaním na
Úrad pre verejného obstarávania sa celý proces
oddialil o viac ako rok. My všetci by sme si už mohli
užívať nové mestské centrum. Pevne verím, že
po novom výberovom konaní sa vedeniu mesta
podarí dotiahnuť projekt do realizačnej podoby.
Dlhodobým problémom je dopravná situácia
v meste. Otvorením novej budovy Pošty sa
vytvoril nový dopravný uzol na križovatke pri
odbočovaní na polikliniku. Celkovo dopravná
situácia medzi Poliklinikou a Domom kultúry
je neúnosná.
Rovnako stály nedostatok
parkovania je dlhodobým problémom. Budovanie
parkovacích miest v okolí bytových domov na
úkor zelene má a malo zmysel do určitého stupňa
únosnosti. Rovnako dlhodobo neriešené sú
chodníky. A to je veľmi závažný problém.
V niektorých mestských obvodoch je potrebné
položiť asfalt, v niektorých častiach chodníky
úplne chýbajú. Posledné zastupiteľstvo ukázalo,
ako sa niektorí poslanci domáhajú vybudovania
chodníkov vo svojom volebnom obvode. Čo je
správne. Ale spoločne poslanci by sme si mali
sadnúť za jeden stôl a spoločne rokovať o rozvoji
mesta a jeho prioritách, ktorých súčasťou sú aj
chodníky. V meste nemáme zatiaľ vytvorené
podmienky pre niektoré záujmové skupiny
mládeže. Napríklad skupina skateboardistov
sa nemá kde združovať a trénovať, a pritom
ich požiadavky sú pomerne skromné. A takých
záujmových skupín je viac. Zo strednodobej
perspektívy sa mesto musí zaoberať cintorínom
mesta. Súčasné kapacita sa veľmi rýchlo vyčerpáva
a preto je najvyšší čas hľadať miesto pre nový
cintorín.
Dušan Mičian: Ako poslanci mestského
zastupiteľstva v KNM sa zaoberáme mnohými
problémami a potrebami, ktoré sa týkajú nášho
mesta. V súčasnosti sú aktuálne najmä tieto
témy: regenerácia sídiel, vodný kanál, odpadové
hospodárstvo a separovaný zber v našom meste,
taktiež oprava ulice Komenského. Problém
regenerácia sídiel – bol už schválený, zrealizovať
sa mala revitalizácia centrálnej mestskej
zóny. Avšak tesne pred začatím, na základe
anonymného podnetu, začal úrad pre verejné
obstarávanie kontrolu verejného obstarávania
na zhotoviteľa projektu. Táto kontrola trvala
8 mesiacov a jej výsledkom bolo, že mesto

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
muselo zopakovať verejné obstarávanie, ktoré
v súčasnosti prebieha. Nebyť tohto podnetu,
mohli sme už v tomto čase skolaudovať vykonané
práce približne za 1 330 000 mil. €. Projekt
zahŕňal práce: predĺženie centrálnej mestskej
zóny od horného kostola až po Benkovú ulicu,
rekonštrukciu 1500 m chodníkov, rekonštrukciu
okolia kultúrneho domu, opravu parkoviska
v areáli kultúrneho domu, okolia mestského
parku a vybudovanie detského ihriska pri Bille. Už
veľmi známym problémom je vodný kanál, ktorý
obmedzuje bytovú výstavbu v našom meste.
Vodný kanál pretína územie určené územným
plánom mesta pre bytovú výstavbu a potrebnú
infraštruktúru, kde sa malo podľa stavebného
úradu postaviť cca 600 bytov. Štátna plavebná
správa, úrad, ktorý sa vyjadruje v súčasnosti
k územnému a stavebnému úradu, zamietol
žiadosť developera o vydanie územného
rozhodnutia pre prvých 120 bytov, ktorými
mala začať spomínaná výstavba. Mesto sa snaží
v spolupráci s VÚC prehodnotiť zámer výstavby
vodnej cesty minimálne v tom duchu, aby táto
vodná cesta bola situovaná v súčasnom koryte
rieky Kysuca a tak neobmedzovala územný rozvoj
a súčasnú zastavanosť mesta. Za chodu úradu
sa stretávame s problémami, ktoré postupne
riešime, ako i v odpadovom hospodárstve, ale aj
v separovanom zbere.
o Začína nový školský rok – ako je pripravená
táto oblasť?
Ing. Svrčková: Aj tento školský rok sme otvorili
s pocitom dobre vykonanej práce. Uspokojili
sme požiadavky rodičov detí na umiestnenie detí
v školských zariadeniach a vytvorili podmienky
na mimoškolskú činnosť a voľnočasové aktivity
pre naše deti. Bezproblémový chod školstva je
v našom meste absolútnou prioritou. Verím, že
to vnímajú nielen pracovníci v oblasti školstva,
ale všetci, čo žijú a dýchajú ovzdušie spojené
s deťmi, žiakmi, mládežou a ich výchovou.
V posledných 3 rokoch sa nám podarilo odstrániť
časť restov, ktoré naše školy a školské zariadenia
mali z minulosti – nedostatočné vybavenie,
zastaralé budovy s vysokou energetickou
náročnosťou, nevysporiadané majetkovo-právne
vzťahy – modernizácia metód a prostriedkov
zodpovedajúcich 21. storočiu, atď... Až mám
niekedy pocit, občas i výčitky, že to je na úkor
iných oblastí. Vzhľadom na finančnú situáciu, ktorá
sa rysuje po zmene zákona o financovaní miest
a obcí, mám vážne obavy o udržanie dosiahnutého
štandardu aj v tejto oblasti.
Ing. Macášek: Naše školy sú na začiatok nového
školského roka určite vzorne pripravené. Pod
vedením skúsených vedúcich pracovníkov sa
všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ pripravili na školský
rok v zmysle platnej novoprijatej legislatívy.
Treba oceniť aj prácu učiteľov, ktorí počas letných
prázdnin venovali veľa svojho času pri tvorbe
vzdelávacích programov. Rovnako sa museli
pripraviť na vyučovanie aj bez potrebných
učebníc tak, aby to žiaci a rodičia necítili. Vysokú
úroveň našich základných škôl dokazuje 1. miesto
ZŠ Dolinský potok v celoštátnom monitoringu.
Nezaostávajú za ňou ani ďalšie základné školy
a základná umelecká škola, ktoré sa vďaka
čerpaniu prostriedkov z eurofondov zmenili na
moderné školy. Nesmiem zabudnúť aj na všetkých
prevádzkových pracovníkov, vedúcich školských
jedální a vedúcich školských klubov, bez ktorých
by nemohla byť škola školou. Aj ich poctivou
prácou a pričinením sú všetky školy a školské
zariadenia pripravené na začiatok školského roka.
V čase, keď vyjde toto číslo Kysuckého žurnálu už
bude školský rok v plnom prúde. Chcem všetkým
riaditeľom, vedúcim, učiteľom, nepedagogickým
pracovníkom poďakovať za doterajšiu prácu, ale aj
popriať im odhodlanie, veľa síl a takého zdravého
humorného nadhľadu pri riešení konfliktov

a problémov. Ako bývalý pedagóg si vážim ich
náročnú prácu.
Dušan Mičian: O organizačnom zabezpečení
nového
školského
roka
2011/2012
informovalo oddelenie školstva, sociálnych
vecí a zdravotníctva MsÚ v Kysuckom Novom
Meste riaditeľov škôl a školských zariadení
v Meste Kysucké Nové Mesto na pracovnej
porade v mesiaci august. Riadiaci zamestnanci
sa oboznámili s najnovšou legislatívou
a s metodickými pokynmi pre oblasť výchovy
a vzdelávania v ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ. Ministerstvo
školstva SR pripravilo pre školy zmeny rámcových
učebných plánov, ktoré museli pedagógovia
počas letných prázdnin zapracovať do svojich
školských vzdelávacích programov. Zmeny
prinášajú do škôl viac voľnosti, ale aj viac starosti.
Menila sa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2011
Z.z. , ktorou sa mení a novelizuje vyhláška č.
320/2009 o základnej škole, ktorá priniesla pre
školy zmeny, o ktorých sa dá povedať, že sú skôr
iba kozmetickou úpravou neriešiacou skutočné
problémy v slovenskom školstve. Menila sa aj
vyhláška MŠVVaŠ SR č. 245/2011, ktorou sa mení
a novelizuje vyhláška č. 324/2008 o základnej
umeleckej škole. Avšak realizujú sa aj pozitívne
zmeny, konkrétne vo výchovno – vzdelávacom
procese, základné školy realizujú projekty
Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
z operačného programu – Premena tradičnej
školy na modernú. ZŠ Nábrežná KNM – názov
projektu: Pre život, nie pre školu sa učíme. ZŠ
Dolinský potok KNM – názov projektu: Príprava
nového školského programu využívajúce nové
formy výučby. Nezaostávajú ani materské školy.
Projekt MŠ SR a MPC spolufinancovaný ESF –
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
realizujú všetky mestské MŠ. Stále však zostáva
najväčším problémom prebiehajúcej reformy
základného školstva nedostatok učebníc
a ani tento rok to nie je inak, ani na začiatku
tohto nového nemajú potrebné učebnice žiaci
reformných ročníkov. ,,Zakliatí žiaci“ sa preto
musia opäť spoliehať na kreativitu svojich
pedagógov a na internet. Nakoľko každá škola je
financovaná normatívne, hlavným problémom
zostáva pre riaditeľov nedostatok finančných
prostriedkov. Tie ostávajú iba na pokrytie
osobných nákladov a prevádzku škôl. Nákup
učebných pomôcok, didaktickej techniky a IKT,
často i spotrebného materiálu, tak zostáva iba
v rovine šikovnosti manažmentov, ktoré hľadajú
iné finančné zdroje – projekty, sponzorstvo.
Sľúbená debyrokratizácia školstva je tiež zatiaľ
iba v rovine sľubov. Napriek všetkým týmto
problémom, sú podhodnotení pedagógovia,
ktorí sú vždy pripravení zvládnuť úlohy, ktoré
pred nimi stoja v školskom roku 2011/2012.
Dá sa povedať, že kvalifikovanosť a odbornosť
vyučovania v materských a základných školách,
ZUŠ a CVČ je porovnateľná s minulým školským
rokom.
o Ako spolupracujú, podľa Vás, mestskí
poslanci medzi sebou?
Ing. Svrčková: Súčasné mestské zastupiteľstvo
je zložené zhruba z 2/3 funkčne „starších “
poslancov a 1/3 tvoria nováčikovia. Pozitívne
hodnotím niektorých nových poslancov, ktorí
sa „zapracovali“ celkom dobre do problémov
mesta. Spolupráca všetkých je na celkom dobrej
úrovni, aj keď je ešte potrebné niektoré hrany
obrúsiť. Vzhľadom k tomu, že už som dlhšiu
dobu v komunálnej politike, nepokladám za zlé,
rôzne názory na riešenie jedného problému.
Čo je horšie, je niekedy stav, že ani cestou
podrobnej a odbornej argumentácie sa nedarí
prísť ku dohode. Domnievam sa však, že je to
len prechodné obdobie, lebo mestský parlament
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pracuje v tomto zložení ani nie celý rok.
Ing. Macášek: Som členom klubu poslancov za
SMER-SD. Spolupráca v klube je tvorivá. Snažíme
sa presadiť požiadavky občanov z volebných
obvodov. Ja osobne som otvorený k spolupráci
s každým poslancom a mám presvedčenie, že
rozdielnosť názorov nerobí z nás nepriateľov.
Dušan Mičian: - Myslím si, že na dobrej úrovni.
Neprebiehajú tu politické boje vzhľadom na to, že
väčšina poslancov sú nezávislí. V obvode č. 1 sme
všetci traja staronoví poslanci, čo je dôvod nemeniť
stratégiu spolupráce. Našli sme si spoločnú cestu,
ak sa deje niečo v našom obvode, vždy sa vieme
stretnúť a poradiť sa.
o V poslednej dobe začala káblová televízia
prenášať atmosféru z rokovaní mesta do
domácností občanov, ktorí si tak môžu
lepšie a hlavne názornejšie priblížiť prácu
svojich poslancov, aj to, ako sa chovajú, s čím
vystupujú, ako prezentujú požiadavky svojich
voličov. Ako ste privítali túto skutočnosť?
Ing. Svrčková: Pre prenosy cez káblovú televíziu
sa rozhodlo vedenie mesta už pred koncom
minulého volebného obdobia s cieľom čo
najväčšej objektívnosti a zviditeľnenia práce
verejných funkcionárov. V tomto volebnom
období už idú priame prenosy „naostro“. Osobne
ja mám z toho zmiešaný pocit, lebo častokrát mám
dojem (a nielen ja), že niektorí poslanci chcú byť
silou-mocou spropagovaní a žiaľ, niekedy aj na
úkor osobných invektív a umelého predlžovania
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Takáto
atmosféra neprispieva ani vecnému riešeniu
problémov a častokrát nevydarená akcia vyvoláva
aj nevydarenú reakciu. Napriek tomu, považujem
priame (následne opakované) prenosy za prínos
v informovanosti občanov a verím tomu, že
občan dokáže posúdiť vystúpenia a hlavne obsah
každého rečníka.
Ing. Macášek: Som presvedčený, že je to
najtransparentnejší prostriedok práce poslancov.
Zasadnutia zastupiteľstva sú vrcholom práce za
určité obdobie. Voliči majú možnosť objektívne
posúdiť prácu poslancov. Teší ma, že všeobecne
je v našom meste veľký záujem o priame prenosy.
Na druhej strane obdivujem občanov, že dokážu
sledovať poslanecké rozpravy. Aj posledné
zasadanie trvalo do 22. hodiny. Osobne si myslím,
že 60 % z rokovania je stratený čas zbytočnými
polemikami a úvahami. Ak budú poslanci
a vedenie mesta dodržiavať Rokovací poriadok,
potom môžu byť rokovania pružné a vecné.
Dušan Mičian: Najprv sme vnímali káblovú
televíziu rozčarovane. Hovoriť na kameru
a zároveň sa vidieť v televízií je ozajstný šok.
Začínaš si vážiť slová a máš pocit zodpovednosti.
Každé slovo musíš premyslieť a prihlásiť sa do
diskusie je niekedy odvaha. Časom si zvykáme
a osmeľujeme sa. Ráznejší poslanci sa už dokázali
ukázať, či už v dobrom, alebo tom horšom
svetle. Niekedy množstvo slov nepreukazuje ich
dostatočnú kvalitu výkladu. Káblová televízia
prenáša zasadanie mestského zastupiteľstva ako
hororový film s určitými zápletkami, ale sama by
mala vylepšiť zvukové ozvučenie, lebo reagovanie
poslanca na iného poslanca, alebo na primátora
niekedy nie je počuť a divákovi – občanovi
unikajú detaily o danom probléme. Občania
chcú počuť svojho poslanca, či sa vyjadruje od
nich navrhnutých problémoch v danom obvode,
alebo v meste. Zároveň musí poslanec vedieť, či
predložený zámer je realizovateľný a či dokáže
vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na jeho
realizáciu. Káblová televízia a prenos z rokovaní
mestského zastupiteľstva, si myslím, že mnoho
napovie voličovi pri rozhodovaní v ďalších
komunálnych voľbách. Stále máme čo vylepšovať
v práci poslanca, ak chceme uspieť.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„Myslím si, že ľudia najčastejšie týrajú zvieratá z nevedomosti, ľahostajnosti,
ale takíto sa rovnako správajú aj k ľuďom, skrátka sú bezcitní, agresívni a tyranskí“,
- hovorí veterinárka MVDr. Jana Tunegová.

MVDr. Jana Tunegová je mladučká sympatická žena, o ktorej by som
si rozhodne nemyslela, že je zverolekárkou. Nie preto, že by som ju
podceňovala, ale vyzerá doslova ešte ako dvadsaťročná študentka. Jej
mladosť však neuberá na vážnosti práce, ktorú vykonáva, práve naopak,
tí, ktorí jej veterinárnu ambulanciu v Kysuckom Novom Meste navštívili
hovoria, že má profesionálny, ale aj ľudský prístup k svojej práci a ku
svojim zvieracím pacientom. Poďme pani doktorku zvieratiek trošku
bližšie predstaviť.
Hovorí MVDr. Jana Tunegová:
- Pochádzam zo Žiliny, takisto moje korene trošku zachádzajú aj do Radole.
Žijem momentálne stále v Žiline. Po šiestich rokoch strávených na vysokej
škole v Košiciach na internáte a potom nejaký čas pracovne v Čechách, mi
život „konečne zas“ doma, veľmi chýbal. Študovala som v Košiciach, odbor
Všeobecné veterinárne lekárstvo.
o Prečo to bol práve tento odbor, ktorý ste sa rozhodli študovať?
- Už asi niekde v detstve padlo rozhodnutie, alebo návrh, na akú vysokú
školu ísť. Samozrejme, že v mnohých prípadoch to boli možno len detské
sny. Ale potom, po absolvovaní gymnázia, som sa rozhodla, že to skúsim na
veterine. Trochu ma inšpirovalo aj to, že moja mama pracuje ako všeobecný
lekár pre dospelých. Takže vždy bolo u nás nejaké medicínske zázemie
a spoločné medicínske témy rozhovorov. Každý človek, ktorý má skúsenosť
v medicínskom odvetví mi potvrdí, že je to práca pestrá, každý deň iná, človek
musí na sebe stále pracovať, ísť dopredu, stále študovať... Medicína, či už
veterinárna, alebo humánna, je rôznorodá a človek sa každodenne učí.
o Akú ste mali podporu k štúdiu v rodine? Lebo povedzme si otvorene, je
to zaujímavý študijný odbor, ale je aj náročný, ako na obsah vedomostí,
ktoré musí absolvent zvládnuť, tak aj na financie...
- V štúdiu ma samozrejme podporovali moji rodičia a celá rodina. Nie vždy,
počas štúdia, bolo veselo, zriedka sa dalo povedať, že„bezstarostný študentský
život“. Bolo veľa odriekania, veľa víkendov presedených nad knihami, veľa
večerov po tme strávených v školskej pitevni... Inak nič príjemné... Takže
na prvom mieste bola trpezlivosť a chuť učiť sa. Nemyslím si, že by tento
odbor bol nejako zvlášť finančne náročný oproti iným vysokým školám. Teda
študent tu vyslovene nepotreboval každodenný prístup na internet, ale vždy
k dispozícii pc, čo je nevyhnutnosť na iných vysokých školách. Akurát človek
počas štúdia naozaj nemal čas ani síl popri škole stíhať ešte nejakú brigádu,
kde by si trošku privyrobil. V škole doslova päť dní v týždni, cez víkend vždy
nejaká prax, alebo stáž.
o V čom Vás táto práca napĺňa?
- Tak práca mi dáva hlavne pocit, že robím niečo užitočné, že pomáham. Či už
štvornohým pacientom, takisto v určitých prípadoch aj ich majiteľom. Neraz

robím terapiu psíkovi, a rovnako aj majiteľovi. A ľudia si to vážia. Keď vidím,
že majiteľ má zvieratko naozaj rád a chce mu pomôcť, snažím sa vždy nájsť
spoločnú cestu, napr. čo sa týka financií alebo času a opatery, ktorú pacient
potrebuje. Vždy je to na rozhodnutí majiteľa.
o Prečo ste sa rozhodli ísť „na súkromnú dráhu“? Lebo, priznajme si, je to
náročnejší chlebíček, ako pracovať niekde v štátnom podniku...?
- Táto práca si vyžaduje aj vloženie sa celej osobnosti do práce, empatiu
s majiteľom. Nielen manuálne a stereotypne vybavovať pacientov, to nejde.
Moje rozhodnutie o otvorení tejto ambulancie prišlo asi tak v závislosti od
určitej fázy života. Po práci v Čechách. Táto profesia sa nedá robiť, podľa
môjho názoru, formou veľkého podniku. Je to práca s ľuďmi, kde sa určitým
spôsobom vytvára dôvera s majiteľom. Vo veľkom podniku by sa tento jav
vytratil.
o Už máme zistené, že Vás klienti dobre prijali, ale povedzte Vy – aké
ste mali prvé dojmy z práce? Ozaj, odkedy funguje Vaša súkromná
ambulancia v Kysuckom Novom Meste?
Moje prvé dojmy... Ešte sa pamätám na môjho prvého pacienta, ktorého
som tu
v ambulancii vybavovala takpovediac „medzi dvermi“ nad kopou
kartónov s vybavením a liekmi. Bola to staručká fenka kokeršpaniela. Veľa ľudí
sa vtedy chodilo len informovať. Bolo to presne 3.8.2009. Postupne sa ľudia
odvážili a prišli aj so svojimi štvornohými miláčikmi. Aj keď zo začiatku som
bola trošku sklamaná z prístupu ľudí k zvieratám, oproti prístupu majiteľov
v Čechách. Tu sa mi dosť často stalo, že som riešila rozhodnutie nie ako
psíkovi pomôcť, ale skôr to, či majiteľ stojí vôbec o to, aby psík prežil. Je to asi
spôsobené tým, že u nás je veľmi veľa premnožených a nechcených psíkov
a mačiek. A ľudia sa tvária, že sa ich to netýka a potom čítame a počúvame
o týraní zvierat.
o S akými najčastejšími problémami (ochoreniami) zvieratiek sa na Vás
obracajú majitelia týchto miláčikov?
- Asi najviac otázok ohľadne zdravotného stavu sa týka psíkov pravdepodobne
preto, že dnešný človek si čoraz viac buduje vzťah so psíkom žijúcim v jednej
domácnosti. Ľudí zaujíma hlavne najzákladnejšia starostlivosť, otázky
týkajúce sa správneho kŕmenia a hygieny. Potom z toho plynúce zdravotné
problémy, ktoré sú aj pre laika najviac viditeľné. Napríklad problém ochorenia
kože a srsti, škrabania sa, častého zvracania, alebo hnačky, rôzne bolestivé
stavy, ochorenia zubov.
o Keď už má niekto zvieracieho člena rodiny, ako by sa mal o neho starať
čo sa týka úplne základných hygienických pravidiel?
- Medzi základné hygienické pravidlá všeobecne patrí čistota a adekvátnosť
klietky, peliešku, voliéry, celkovo prostredia, v ktorom sa zviera pohybuje.
Čistota misiek na potravu a vodu, pravidelné kvalitné kŕmenie, vždy dostupná
čistá pitná voda, dostatok priestoru pre život, dostatok pohybu vonku,
ak si to daný druh zvieraťa vyžaduje- frekvencia prechádzok. Rovnako
zabezpečiť ošetrenie v prípade ochorenia zvieraťa alebo infestácií vonkajších
alebo vnútorných parazitov. Nepodceňovať zdravotný stav zvieraťa, lebo
mnoho ochorení je prenosných aj na človeka, samozrejme pravidelne čistiť
a dezinfikovať priestor, v ktorom sa zviera pohybuje, aj keď len určitú časť
dňa....
o Dnes majú ľudia veľa zvierat aj v činžiakoch. Osobne si myslím, že
toto nie je dvakrát vhodné, nakoľko hlavne pes potrebuje pre seba viac
slobody a „vzduchu“ a tak by bol určite vhodnejší rodinný dom. Avšak
proti „gustu žiaden dišputát“, na druhej strane – čo to znamená pre
psíčkára po praktickej stránke ...
- Tak túto otázku kladú ľudia dosť často. Ak človek žije so psíkom adekvátne
vhodným veľkosťou na život v byte, je schopný zabezpečiť mu dostatok
pohybu, kvalitnú stravu, hygienu a starajú sa plnohodnotne o zdravie psíka,
nevidím dôvod, prečo by človek nemal so psíkom žiť v jednej domácnosti.
Práve naopak, život so psom je zaujímavejší a obzvlášť deti vyrastajúce v byte,
sa pri psíkovi naučia starostlivosti, opatery a zodpovednosti voči živému
tvorovi. Dnes je vyšľachtených mnoho druhov psíkov práve pre život v byte,
nerobí im to žiadny problém. Každý psíčkar by Vám vedel rozprávať veselé
a milé príhody zo života so psíkom v jednej domácnosti. Veľmi poznať na
správaní detí, že majú doma psíka, oproti tým, ktoré ho nemajú.
o Aké zvieratká ste už počas svojej doterajšej praxe liečili?
- Do ambulancie najčastejšie prichádzajú psy, mačky, králiky, drobné hlodavce,
občas korytnačky, exotické vtáky, ale bol tu už aj krokodíl.
o Aké zákroky robíte vo svojej ambulancii (vyšetrenia), vykonávate aj
operácie?
- Najčastejšie sú to preventívne prehliadky a vakcinácie, antiparazitárny
program, klinické vyšetrenia, dermatológia, stomatologické ošetrenie,
čistenie zubov ultrazvukom, biochemické a hematologické vyšetrenie krvi,
moču, gynekológia, stanovenie vhodného času krytia, chirurgia mäkkých
tkanív, sterilizácie a kastrácie psov a mačiek, nakoniec aj eutanázie a asanácia...
o Máte určené, ktorým zvieratám poskytujete odbornú starostlivosť,
alebo sa na Vás môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc? A čo, ak je
zviera veľké (kôň, krava) – ako tu postupujete?
- Ambulancia je vedená hlavne pre malé zvieratá, tak je smerované aj
technické vybavenie a lieky. Samozrejme, ošetrenie veľkých zvierat sa vždy
vykonáva v teréne, podľa možností a po dohode so mnou. Vždy sa majiteľovi
snažím poradiť.
o Stretli ste sa aj s nejakým smutným príbehom zvieratka ako lekárka?
- Tak samozrejme stretávam sa aj so smutnými okamihmi. Nakoniec každá
eutanázia je vždy smutná, aj keď nevyhnutná udalosť.
o Ako sa pozeráte na problém týrania zvieratiek, prečo to ľudia robia?
- Týranie zvierat je často a všade skloňovaná téma. Niekedy sa však o tom viac
píše, ako ľudia pre to niečo robia. Nie vždy ľudia chápu, čím všetkým môže
(pokračovanie str. 10.)

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
byť zviera týrané. Nie je to len
fyzické týranie, ale aj týranie
z nedostatku krmiva, možnosti
voľného pohybu, potreby
spoločnosti a socializácie,
ale aj zanedbanie zdravotnej
starostlivosti alebo napríklad
obezita psíka, to všetko sú
široké témy, ale takisto sú
určitým spôsobom týrania
zvieraťa. Preto som vždy
rada, keď majitelia čoraz viac
navštevujú ambulanciu za
účelom nazbierania informácií
ako sa čo najlepšie postarať
o novokúpeného člena rodiny.
Myslím, že ľudia najčastejšie
týrajú zvieratá z nevedomosti,
ľahostajnosti, zo „zábavy“...,
ale myslím si, že takýto človek
sa rovnako správa aj k ľuďom,
je necitlivý, resp. násilnícky,
agresor.
o Všimla som si, že vo
svojej čakárni máte aj
tzv. informačnú inzerciu
o zvieratkách, o predaji,
odkúpení,
ponúknutí

mačiatok, psíčkov..., reagujú na to ľudia?
- Táto inzercia je určená hlavne pre zvieratká, ktorým neraz zachránila život
a našla im nový lepší domov. Ľudia možnosť inzerovať využívajú viac-menej
sezónne, ale vždy je to hrejivá informácia, keď sa podarí umiestniť nechcené
zvieratko.
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o Aký je Váš osobný názor na vzťah dnešného človeka ku zvieratám?
Podľa mňa sa nie dostatočne staráme o prírodu a zvieratá, ubližujeme
im a adekvátne ich nechránime. Čo na to hovoríte? Podľa mňa by sa mala
na školách povinne učiť empatia (vcítenie sa do pocitov a života iných.)
Určite by sme sa láskavejšie správali k sebe navzájom, a aj ku zvieratám,
čo hovoríte Vy, pani doktorka, schvaľovala by ste takéto niečo?
- Tak, ako som už spomínala, človek dnešnej doby je vo veľa situáciách k prírode
ľahostajný. Prírodu a zvieratá pokladá za samozrejmosť a preto nepokladá za
podstatné riešiť tieto problémy. Pohľad na vzťah človeka k prírode nezmení
pár jednotlivcov, ktorí sa snažia o ochranu. Musí to chcieť celá spoločnosť.
Samozrejme výchova detí v školách má tomu dopomôcť. Podľa mňa by to
malo byť uskutočňované nejakou hravou atraktívnou formou, kde si mladý
človek viac uvedomí, čo si má vážiť. Takisto je dôležitá úloha rodičov vo
výchove týmto smerom, empatii, vzťahom a rešpektom k prírode, zvieratám
a ľuďom. Ako mi raz jedna pani povedala, že odkedy majú doma psíka a deti sa
o neho starajú, správajú sa všímavejšie a starostlivejšie aj k svojim rodičom...
Pani doktorka nám bude odteraz riešiť v Kysuckom Žurnále pravidelnú
odbornú rubriku – poradenstvo o zvieratách. Akékoľvek svoje podnety,
otázky a problémy môžete odteraz mailovať na: kysuckyzurnal@gmail.
com a dostanete kvalifikovanú odpoveď odborníka.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
Telefón: 0911137798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

„Sme tu všetci len na krátko, mali by sme si preto skúšať nájsť k sebe
cestu porozumenia a úcty“,- hovorí Anton Mrmus, starosta obce Lopušné Pažite.
Lopušné Pažite. Maličká dedinka,
učupená medzi kopcami. Nádherné
prostredie, najmä, ak sú vŕšky
zasnežené, alebo zaliate slnkom.
Ako rozprávka. O inom je však už
život. Ten iste nie je rozprávkový,
ani bez problémov. O tom by mal čo
hovoriť jej starosta, Anton Mrmus,
ktorý sa pasuje so starosťami
starostu už druhé volebné obdobie.
A tie mu dali riadne zabrať, najmä
minulý rok v júni a v auguste, keď
povodeň zachytila Lopušné Pažite
tak, že cesta nad obecným úradom
bola zaliata a horské potoky – podľa
slov starostu – dorobili takú paseku,
aká tu roky nebola. Aj Vadičovský
potok dosiahol svoj extrém.
Doslova okolo kaplnky „išiel“ druhý
prúd vody, bol zaplavený pozemok
školy. V auguste 2010 prišla
ďalšia nárazová prívalová vlna –
kompletne zaplavilo Lopušné Pažite.
o Ako to znášali ľudia?
- Musím povedať, že pomerne hrdinsky a pomáhali odstraňovať následky
týchto škôd. Ale musím trochu viac pochváliť „Lopušancov“, lebo boli viac
aktívni, to sa musí aj takto verejne povedať. A chcem naozaj všetkým zo srdca
poďakovať za akýkoľvek prejav pomoci. Každý bol totiž potrebný. Márne by
sme čakali na pomoc štátu, tá prišla
oveľa neskôr. Ale čo dovtedy? Podľa
mňa sú hlúposťou aj tzv. „krízové
štáby“ okolo povodní, zbytočná
byrokracia ... Škody na majetku obce
boli vyplatené až v tomto roku, i keď
aspoň 30% prišlo už koncom roku
2010. To sa však bavíme o júnových
záplavách. Celkovo však musím
kriticky poukázať na prístup úradov
k ľudskej tragédii – ako nešetrný!
Zažil som vlastne prvú poriadnu
povodeň, dúfam, že aj poslednú, aj
keď všetko, čo život prináša, človeka
vždy niečomu učí.
Len tak bokom uvádzam, že Anton
Mrmus sa stal aj predsedom
Klubu pre miestne a regionálne
samosprávy Žilinského kraja,
kde sú vlastne zastúpené všetky
obce kraja. Je to veľká dôvera, ale
aj zodpovednosť, ktorú mu tým
členovia Klubu preukázali.
o A čo bolo po voľbách a ako to je

so zábavou a kultúrou na Lopušných Pažitiach, pán starosta?
- Zorganizovali sme si koncom minulého roka Štefanské posedenie a
Mikulášske posedenie už v peknej miestnej zrenovovanej kultúrnej sále
a tiež sme si posedeli s našimi starými občanmi pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Po voľbách samozrejme bol január 2011 pomerne stresový – riešili
sme otázky separácie odpadov, taktiež tzv. „dozvuky“ okolo minuloročných
povodní. Náš obecný život v skratke: naši poľovníci si zorganizovali poľovačku
– výborný relax, zmenil sa nám správca farnosti, chceli by sme nejako
pozitívne pre obec doriešiť budovu škôlky, avšak je stále v majetku cirkvi,
uvidíme, čo bude ďalej. Len škoda, lebo stále chátra. Druhý problém obce
je budova školy, tu sme sa bavili s kompetentnými, že by bola asi najlepšia
možnosť zrekonštruovať ju na 5 bytov, ale do osobného vlastníctva. Ak sa
nedohodneme, asi nechám rozhodnúť občanov v referende. A možno by bol
dobrý aj penzión pre starých občanov, uvidíme. V marci sa nám konečne! –
po 14-ich rokoch – podaril zorganizovať obecný ples! My tomu však radšej
hovoríme fašiangová zábava v rodinnom duchu.
Obec nezabudla ani na Deň matiek, boli napečené perníčky z lásky
a medzi verejnosťou rezonovalo divadelné vystúpenie zo Zborova,
ľudový zabávač z Dolného Ohája, zaspievali deti z obce.
Starosta pokračuje:
- V auguste sme mali „hasičský guláš“ k 85. výročiu dobrovoľného hasičského
zboru Lopušné Pažite, bol aj turnaj o Pohár starostu obce – súťažilo 15
družstiev z rôznych obcí. V októbri už tradične nastalo v obci veľké upratovanie
hrobov a cintorínov, čo je dobrá tradícia, lebo aj naši predkovia si zaslúžia
takúto pozornosť a úctu. Naša obec má, na rozdiel od iných, až dva cintoríny,
a na obidvoch sme pomerne veľa urobili, bežná údržba sa robí priebežne, a aj
vďaka občanom častejšie. To veľmi oceňujem a zrejme si to docenili aj samotní
občania. Ešte pripomeniem, že pre našich starých občanov pri príležitosti

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Poslanci Obecného zastupiteľstva LOPUŠNÉ PAŽITE

Peter Harcek

zástupca starostu

Miroslav Vlček

Juro Virdzek

Mesiaca úcty k starším, vystúpila v kultúrnom programe aj Jadranka. Tiež
sa nám podarilo urobiť na cintoríne na Lopušnom provizórne zábradlie
a bol som sám pyšný, keď som videl oba naše cintoríny pekne upravené
a sviatočne vysvietené. (Slová dokumentuje aj redakčná snímka – pozn.
red.)
o Pán starosta, Vy si v obci doslova veľa staviate a opravujete
svojpomocne, a ani Vy sa nevyhýbate fyzickej práci, ja Vás prakticky
vždy nájdem v pracovnom oblečení, montérkach?
- A ako by sme inak v obci mohli fungovať, keď by sme si vzájomne
nepomohli? Ak by nepomohla rodina, najbližší, kamaráti? Veď sme tu
doslova jedna rodina, sme na jednej lodi, a ak si budeme namiesto pomoci
hádzať polená pod nohy, koľko to vydržíme? Resp., kto to vydrží dlhšie?
Ale aké budú následky? Nie je lepšie pre obec, ak sa zveľaďuje, upratuje,
opravuje – ako keď je rozhádaná na niekoľko táborov a cítiť nepriateľskú
náladu a atmosféru? Naozaj sme tu všetci krátko, mali by sme si preto
skúšať nájsť k sebe cestu porozumenia a úcty. A toto je aj moja gratulácia
k blížiacim sa vianočným
sviatkom pre všetkých
mojich spoluobčanov.
Aby sme našli cesty
spájania a vzájomnej
pomoci. A podpory
dobrých a rozumných
vecí pre obec. No
a v neposlednej rade,
nech
nás
všetkých
neopúšťa dobré zdravie
a veselá myseľ!
pripravila:
Mgr. Alena Jaššová
foto: obec Lopušné
Pažite a Gabo Muška

Jana Tóthová

Alena Berešíková

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„Som rada, že mám v radoch pedagógov aj takých, ktorí dávajú
škole a žiakom kus seba, neustále na sebe pracujú a vzdelávajú sa,
a aj vďaka nim sa môže škola v Rudine uberať novým smerom“,
- hovorí Mgr. Silvia Ďurcová, riaditeľka školy v Rudine.
Základná škola v Rudine má novú riaditeľku, Mgr. Silviu
Ďurcovú, ktorá veru nezaháľala a hneď na začiatok sa
uviedla ako dobrá manažérka, keď zrealizovala aktivitu,
ktorá bude užitočná nielen pre jej školákov, ale aj ďalšie
deti z okolia a celého regiónu. Nechajme však hovoriť ju
– o čo ide..

- V júni tohto roku sme dokončili výstavbu dopravného ihriska. Vybudovalo sa
po úspešnom projekte v 2.ročníku grantového programu Jazdím bez nehôd,
ktorú vyhlásila Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou.
Keďže to bol zamestnanecký projekt, výhodou bolo odporúčanie
zamestnanca SSE. Môj projekt „Predchádzajme nehodám“ odporúčal
Ing. Jozef Turianik, vedúci odboru Inžinierske a projekčné činnosti a člen
rady výkonného vedenia SSE Žilina. Pán Turianik zároveň vykonával v našej
škole stavebný dozor a zúčastňoval sa ďalších aktivít. Ako to všetko začalo?
Vybudovať dopravné ihrisko bol jeden z mojich zámerov, s ktorými som
išla do konkurzu. Podarilo sa mi to vďaka podpore niektorých výborných
a obetavých ľudí v mojom okolí. Chcela som, aby naši žiaci mohli naučenú
teóriu skúšať aj prakticky, lebo v najbližšom okolí takáto možnosť nie je.
A keďže sme v minulom školskom roku zaviedli nový predmet Mladý
záchranár, ktorého súčasťou je dopravná výchova, je náš „dopravný
trenažér“ veľkou výhodou. Grantový program bol vyhlásený v októbri
2010.Vypracovala som projekt a čakali sme na jeho schválenie. Nakoniec
sa umiestnil na prvom mieste s počtom hlasov 111 z 208 unikátnych
hlasov zamestnancov SSE. Celková suma grantu bola 6920 €. Projekt na
ihrisko nám sponzorsky vypracoval Ing.arch. P. Dunajovec. Okrem toho sa
spoluúčasťou v sume 1300 € podieľal OÚ Rudina, ktorý zároveň poskytol
pozemok pod ihrisko. Práce prebiehali v mesiacoch marec až jún 2011. Bolo
to náročné obdobie, pretože súbežne s týmto ihriskom sme rekonštruovali
aj veľké športové ihrisko. Čiže, okrem bežných riaditeľských a učiteľských
povinností som musela zabezpečovať materiál, firmy, stavebné stroje
a taktiež dozerať na práce. Nápomocný mi bol náš pán farár, Ing. F. Pekara,
Mgr., ktorý zároveň s Ing. Turianikom taktiež vykonával stavebný dozor.
Pán farár nám vybavil z firmy MRA beton –Sverepec, dodanie betónu na
obidve ihriská za sponzorsky zníženú cenu. Majiteľ firmy p. Richtárik nám
dokonca neúčtoval ani dopravu zo Sverepca, čo je dosť nákladné, pretože

to bolo 8 jázd tam a späť. Za ušetrené financie sme si mohli dovoliť kúpiť
viac pomôcok na výučbu. Ďalšou fázou vo výstavbe ihriska bolo nanášanie
vodorovného značenia, ktoré nám podľa mojich podkladov upravila firma
Znak a dodala následne zvislé dopravné značky. Súčasťou realizačných
prác bolo aj zabezpečovanie materiálu a pomôcok na dopravnú výchovu. Z
grantových financií som zakúpila pre žiakov bicykle, veľké a malé kolobežky,
ochranné prostriedky a rôzny výukový materiál. Súčasťou ihriska sú aj dva
prenosné svetelné semafory. Za vybudovaním obidvoch ihrísk je veľa hodín
odriekania si voľného času, vybavovania, telefonátov i bezsenných nocí, ale
výsledok stojí za to. DDI je k dispozícii i deťom z MŠ a pre každého, kto nás
osloví. Dohodnutú máme i spoluprácu s dopravnou políciou v Čadci, s ktorou
plánujeme realizovať praktické nácviky v dopravných predpisoch. Dopravná
hliadka sa zúčastnila i slávnostného otvorenia 12.9.2011.

o Keďže nový školský rok
2011/2012 je v plnom
prúde, neostaneme len pri
1. otázke a opýtam sa ďalej
na to, ako celkovo je škola v
Rudine pripravená pre nové
obdobie?

- Školu navštevuje 166 žiakov,
máme dve oddelenia ŠK, pestrú
mimoškolskú činnosť. Na škole
funguje 13 krúžkov. Napr. už
druhý rok sa veľkej popularite
teší florbalový krúžok. Vlani naši
florbalisti v okresnej súťaži získali
3 tretie miesta. Som rada, že
tento šport deti baví a voľný čas
netrávia iba pri počítačoch alebo
bezcieľnym potulovaním sa. Máme
zriadenú počítačovú učebňu s 20.
počítačmi, interaktívnou tabuľou,
v piatich triedach majú vyučujúci
k dispozícii dataprojektory a ďalšie
plánujem zakúpiť. Čo sa týka
jazykov, v škole sa vyučuje anglický jazyk v 1.-2.ročníku formou krúžku, v 6.
ročníku pribúda jazyk nemecký. V škole pracuje výchovný poradca a jedna
asistentka učiteľa, ktorá zároveň koordinuje prácu so začlenenými žiakmi.
V škole začal pracovať žiacky parlament, ktorý má svoj vlastný štatút a hymnu.
Má vlastnú nástenku s informáciami a v prípade potreby k dispozícii školský
rozhlas. Mojím zámerom pri jeho zriaďovaní bolo dať šancu našim žiakom
podieľať sa na chode školy. Nielen členovia ŽP, ale i ostaní žiaci majú u mňa
dvere otvorené a môžu za mnou prísť so svojimi návrhmi, problémami.
Pretože, ak sa žiaci budú podieľa na chode školy, budú voči nej cítiť väčšiu
zodpovednosť a spolupatričnosť s ňou. Škola síce nemá telocvičňu, ale
okolie školy tvorí rozľahlý park, veľké trávnaté ihrisko a dve ďalšie ihriská,
takže naši žiaci môžu športovať v prípade priaznivého počasia na čerstvom
vzduchu. V škole je zriadená pobočka
ZUŠ Kysucké Nové Mesto. Žiaci sa
vzdelávajú v hre na hudobné nástroje
a v speve. Taktiež tu je pobočka SŠSZČ
Podhorie a Súkromnej základnej
umeleckej školy Dotyk Ružomberok,
kde sa žiaci vyučujú v tanečnom
odbore.
Čo trápi našu školu? To, čo asi
všetky školy. Naše školstvo prechádza
reformou, od ktorej sme veľa
očakávali, no veľa z nás je trošku
sklamaných. Zvýšili sa nároky nielen
na učiteľov, ale i na žiakov i napriek
novozískaným právomociam škôl.
Ďalej sú to financie, ktoré chýbajú
na rekonštrukciu budovy. Škola má

50 rokov, čo sa podpísalo aj na stave
budovy. S pani starostkou sme podali
žiadosť na finančné prostriedky
na výmenu okien (financie sú už
schválené) a rady by sme sa v ďalších
rokoch pokúsili o zateplenie budovy.

o Aký je Váš názor na dobrého
učiteľa?

- Dobrý učiteľ musí brať svoju prácu
v prvom rade ako poslanie, dať do
nej kus svojho srdca. Len vtedy bude
mať z tejto práce dobrý pocit a bude
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sa mu dariť. Ďalej by mal byť empatický voči žiakom, pretože aj oni majú
svoje dni tak, ako dospelí. Pravý učiteľ musí byť prirodzenou autoritou, ktorú
si nemá vytvárať krikom. Má vidieť v žiakoch v prvom rade ich úspechy, nie
naopak. A samozrejme, dobrý učiteľ by mal na sebe stále pracovať, pretože
dnešné deti sú iné ako sme boli my. Sú rozhľadenejšie, sebavedomejšie.

o Čo Vás napĺňa pocitom spokojnosti v práci?

- Teší ma, keď vidím v očiach našich žiakov radosť zo zmien, ktoré sa v škole
uskutočnili, či sú to rôzne akcie, zábavné podujatia, ich šantenie na nových
ihriskách. Som rada, že sa zlepšila spolupráca rodičov so školou, s obecným
a farským úradom. Napr. veľkú radosť som cítila pri vlaňajších deviatakoch.
Nimi som začala realizovať môj ďalší sen, a to tanečný kurz v škole. S hrdosťou
som sledovala, ako sa z vyplašených tínedžerov z hodiny na hodinu stávajú
krásni mladí tanečníci, ktorí sa vedia galantne správať, čo dokázali aj svojim
rodičom na záverečnom „Venčeku“. Takých chvíľ, ktoré ma dokážu potešiť, je
však veľmi veľa, pokiaľ človek pracuje s deťmi a pre deti a má pre ne srdce
otvorené.

o Čím sa škola v Rudine môže pochváliť?

- V škole je veľa šikovných detí, ktoré nás reprezentujú na rôznych súťažiach,
či už recitačných, speváckych, športových. Máme úspešných riešiteľov
matematických súťaží, olympiád, naši strelci sa zúčastňujú krajských kôl,
naši bežci sa dokonca zúčastnili medzinárodnej súťaže v cezpoľnom behu
v Poľsku, v tomto roku naše bežkyne sa pekne umiestnili na krajskom kole.
Máme aj dvoch veľmi úspešných športovcov, ktorí reprezentujú nielen našu
školu, ale i celé Slovensko v triale. Sú to súrodenci Hlavatí. Tento rok sa na
ME v BIU (triale) vo Švédsku Samko umiestnil na 2. a Erika na 3.mieste a na
Majstrovstvách sveta v BIU Samko obsadil 3. a Erika 6.miesto. Už niekoľko
rokov sme zapojení v projekte Zdravá škola, Tenis v škole, v rámci ktorého
môžeme deti učiť základy tenisu ako súčasť telesnej výchovy na I. stupni.
V lete sme získali už druhú sadu tenisového a nácvikového vybavenia.
Spolupracujeme s organizáciou UNICEF, v rámci ktorého chceme v tomto roku
získať titul „Škola priateľská k deťom“. Každoročne organizujeme spoločné
aktivity s PSS a.s., pob. v Kysuckom Novom Meste. V rámci spolupráce so
Slovenskou pedagogickou knižnicou sme zapojení do aktivít ako Záložka
spája školy, Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Čitateľský maratón,
Čítajte si s nami a Noc s Andersenom, ktorú sme vlani robili prvýkrát a mala
u detí veľký úspech. Škola je zapojená aj do mliečneho programu, v rámci
ktorého sme získali v odbere školského mlieka 1.miesto a finančnú odmenu
333 €. Taktiež sme zapojení do projektu „Zdravé piatky“ na I. stupni a Červené
stužky“ na II. stupni. Pre žiakov a rodičov organizujeme množstvo akcií,
podujatí. O všetkých informujeme na našom webovom sídle www.zsrudina.
edupage.org. Čo sa týka športu, chcem v budúcnosti nakúpiť pre žiakov zimnú
bežeckú výstroj, aby mali v zime aspoň trošku vykompenzovanú chýbajúcu
telocvičňu. V parku chcem vybudovať veľký altánok, ktorý by slúžil nielen
na oddych, ale aj ako ekoučebňa. V súčasnom období prerábame miestnosť,
ktorá kedysi slúžila na výučbu technickej výchovy. Bude slúžiť na realizáciu
tanečného kurzu, drobných športových hier i ako herňa pre deti v ŠK.

Práce budeme financovať zo získaného grantu zamestnaneckého projektu
Slovenskej sporiteľne a finančnej podpory rady rodičov a občianskeho
združenia. V čase zimných prázdnin plánujem rekonštruovať chlapčenské
toalety, tie dievčenské sme vynovili v čase letných prázdnin. Na jar nás čaká
slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia školy, každoročný školský ples
a Venček našich deviatakov. Taktiež chcem zriadiť malý bufet, ktorý by bol
k dispozícii nielen žiakom, ale i zamestnancom školy.

o Ako spolupracujete s Obecným úradom v Rudine
a s rodičmi?

- Obecné zastupiteľstvo nám na začiatku roka odsúhlasilo balík peňazí, z
ktorých sme financovali rekonštrukčné práce v škole, na ihriskách, niekoľko
pravidelne organizovaných aktivít, ako napr. doprava žiakov na plavecký
výcvik, príspevok na oslavy MDD. V prípade potreby máme k dispozícii
sálu KD, vo viacúčelovej obecnej budove nám obec poskytla miestnosť, do
ktorej sme presťahovali školské dielne. Pani starostka je voči škole ústretová
ochotná pomôcť vždy, keď to potrebujeme. V našom spoločnom záujme je
výmena okien na škole, jej postupné zateplenie a ďalšie úpravy okolia školy.
Veľmi dobrá spolupráca je aj s radou rodičov a občianskym združením pri
škole. Pomáhajú nám nielen finančne, ale aj pri organizovaní rôznych aktivít
a akcií so žiakmi.

o Čo pre Vás znamená byť šéfkou školského zariadenia?

- Je to v prvom rade výzva, ale aj obrovská zodpovednosť. Určite budú
so mnou mnohí, aj dlhšie pôsobiaci riaditelia súhlasiť, že je to množstvo
dokumentov, paragrafov, papierovej roboty, tvorby smerníc, štatistík, tabuliek
a legislatívy, ktorú musí jeden človek ovládať, čo je pri dnešných hektických
časoch a neustálych zmien dosť náročné. V tomto období sa zúčastňujem
funkčného vzdelávania a začínam piaty semester vzdelávania učiteľov I.
stupňa v anglickom jazyku. Okrem toho som správcom nášho webového
sídla, ktorého aktualizácia tiež zaberie dosť času. Takže čas, ktorý mi zostáva,
venujem svojim dvom dcéram, ktoré asi najviac pociťujú, aké to je mať za
mamu riaditeľku.

o Čo sa Vám zdá pri Vašej funkcii náročné?

- Presvedčiť napr. učiteľov o potrebe zavádzania zmien vo vyučovaní,
v živote školy. Je doba, kedy si školy konkurujú, aj tu funguje určitý trhový
mechanizmus. Vyučujúci si preto musia uvedomiť, že v dnešnej dobe sa
nedá ísť v starých, zabehnutých koľajach. Ak má škola napredovať, potrebuje
učiteľov, ktorým na nej záleží a ktorí budú svoju prácu robiť s láskou. Je
ťažká doba a učitelia to majú veľmi náročné. Som rada, že mám v radoch
pedagógov aj takých, ktorí dávajú škole a žiakom kus seba a sú ochotní na
sebe pracovať a sebavzdelávať sa. Aj vďaka nim sa naša škola začala uberať
novým smerom. Od tohto septembra mám novú, šikovnú a spoľahlivú pani
zástupkyňu, s ktorou sme na rovnakej vlnovej dĺžke, takže to mi uľahčuje
moju prácu a zároveň sa môžem viac zamerať na realizovanie mojich ďalších
zámerov.
otázky pripravila: redakcia Žurnálu
foto: Gabo Muška

„V minulosti mali ľudia nielen svojho lekára, ale aj lekárnika. Lekárnik
mal vlastne prvý kontakt s pacientom, pretože nie vždy je nutné
utekať za lekárom, ak sa človeku priťaží. Súčasnosť však dehonestuje
samotné povolanie farmaceuta a stavia ho do pozície obyčajného
predavača“,- hovorí Pharm.Dr. Štefan Grešák, majiteľ lekárne v Kysuckom Novom Meste.
Pharm.Dr. Štefana Grešáka- majiteľa Lekárne
na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste
poznajú skoro všetci Kysučania. Nie je to
žiaden odmeraný podnikateľ, práve naopak
chová sa úplne prirodzene a je príjemným
spoločníkom pri akomkoľvek rozhovore, či už
s bežnými, ale aj s významnejšími ľuďmi. Ja ho
poznám 5 rokov a musím tiež priznať, že sa na
nič a nikoho nehrá. Robí si svoju prácu a robí ju
dobre. A keď treba – ak je veľa ľudí – vôbec mu
nerobí problém zaskočiť za „svoje dievčatá“
aj za priehradkou – pri vydávaní liekov.
Jednoducho je si vedomý, že klient je prvoradý.
A okrem toho, ak je človek chorý a stojí v rade
na lieky, nie je to príjemné pre neho, ak by tam
mal „vystáť dieru“. Čaká, kedy doma zaľahne
s liekom do postele a bude mať kľud. Sme veľmi
radi, že sme ho s našim časopisom „nahovorili“
na ďalšiu spoluprácu, myslím si, že užitočnú
pre našich čitateľov a občanov, čo budú
môcť sami neskôr posúdiť. S Dr. Grešákom sa
porozprávame trochu viac o význame a úlohe
liečiv ako takých, ako a kedy ich používať, či
ich treba užívať za každú cenu a vôbec ..., dnes
sa ľudia pomerne ľahko dostanú k rôznym
farmaceutickým výrobkom a nie vždy vedia, čo
s nimi. Pretože tak, ako liečia, aj zabíjajú. A túto
nebezpečnú tenkú hranicu netreba prehliadať.
Pán Grešák sa Vám bude na stránkach Žurnálu
pravidelne venovať v odbornej poradni,
aby Vám odpovedal na Vaše otázky, resp.

vysvetľoval záležitosti, týkajúce sa liečiv.
V tomto čísle sa však porozprávame na úvod
o tejto oblasti trošku viac.
o Pán doktor, stotožňujete sa so mnou, že
lieky- ako vedia pomôcť, vedia aj uškodiť,
resp. až zabiť? Čo je nutné bezpodmienečne
rešpektovať, ak chceme, aby nenastali už
spomínané fatálne následky?
- Na začiatku by som Vás chcel trošku
poopraviť, že nie je to liek, ale liečivo, ktoré nesie
so sebou svoju moc pomôcť, či ako spomínate,
spôsobiť fatálne následky. Každé liečivo, či
už prírodné alebo syntetické, má svoj pozitívny
účinok len v určitej dávke. Preto by sme mali
rešpektovať dávkovanie, ktoré je dôležité
pre daný terapeutický účinok. Jednoduchšie
povedané, nehltať bezhlavo tabletky a taktiež
je treba dodržiavať, napr. ako je to u antibiotík,
časové rozpätie medzi jednotlivými dávkami.
o V posledných desaťročiach sa až, z môjho
pohľadu, nezdravo rozbehli reklamy na
„zaručene“ dobré účinky rôznych druhov
liekov. Aký je Váš názor na tento druh reklamy
a to, že dostupnosť kohokoľvek k lieku je
doslova bezproblémová ...?
- Je to podľa mňa veľký problém. Ide hlavne
o zavádzanie ľudí, ktorí si neuvedomujú, že im
ponúkajú len produkt, ktorý chcú dané firmy
predať bez toho, aby zaručili jeho jednoznačnú
kvalitu. Tento problém v podstate riešime každý
deň aj u nás v lekárni, keď príde pacient a pýta

(pokračovanie str. 14.)
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si produkt z reklamy, pričom dobre viem, že mu
môžem ponúknuť kvalitnejšiu náhradu a niekedy
aj lacnejšiu. Ale bohužiaľ, vplyv takejto reklamy je
taký veľký, že len málo kto si uvedomuje, že je nimi
ovládaný. Preto tieto reklamy nie sú mi po chuti,
lebo často sú v nich uvedené polopravdy.
o Nie je žiadnym tajomstvom, že vo
farmaceutickom priemysle ide o skutočne
dobrý biznis, ceny liekov sú vysoké, napriek
tomu, idú na odbyt, lekárne vyrástli ako huby
po daždi a vo všetkých sa hemží stále veľa
ľudí. Ako Vy hodnotíte súčasný stav lekární na
Slovensku (z Vášho pohľadu), ale aj tzv. liekovú
politiku?
- Súčasný stav lekárnictva ako takého, je podľa
mňa veľmi zlý. Tento stav dehonestuje samotné
povolanie farmaceuta a stavia ho tak do pozície
obyčajného predavača. Pričom sa úplne zabúda
na podstatu, pre ktorú ľudia študujú tento obor,
a to snahu pomôcť niekomu. Kedysi v minulosti
mali ľudia nielen svojho doktora, ale aj lekárnika.
Lekárnik mal ten prvý kontakt s pacientom.
Pretože nie vždy je nutné navštíviť doktora a je
možné tomu človeku pomôcť.
Teraz týmto svetom hýbu veľké
finančné skupiny, ktoré sa
snažia len o to, ako čo najviac
dostať z tohto priemyslu peňazí,
a vôbec si nevšímajú pacienta,
ako ten najpodstatnejší element
v celom tomto systéme. Tým, že
lekárenstvo nie je regulované
(ako je to v mnohých vyspelých
krajinách), tak upadá aj samotná
starostlivosť o pacienta a skutočne
ide len o ten zárobok. Ceny liekov
my ako lekárne neovplyvňujeme,
je to všetko v rukách ministerstva,
ktoré
formou
pravidelnej
kategorizácie tieto ceny upravuje.
Samozrejme sa to nevzťahuje na
doplnkový sortiment.
o Priznám sa, že ja som skôr tzv.
prírodný typ, dávam pri liečení
prednosť receptom starých
mám, bylinkám a prírodným
extraktom. Aj svojim deťom
som lieky dávala naozaj len
v najnutnejších prípadoch,
vždy sme sa snažili nájsť nejaký
„domáci“, prírodný recept. Aký je Váš odborný
názor na tzv. návrat k prírode?
- „Návrat k prírode“ ako ste to povedala, je podľa
mňa správny krok a aj potrebný. Veľmi sme sa od
tej prírody oddelili a snažíme sa všetko vynahradiť
si umelo synetizovanými liečivami, ktoré majú
často dosť nepríjemné vedľajšie účinky. Pričom
podstata liečiv je práve z prírody. Práve prírodné
liečivá nám poskytujú tú možnosť vyliečiť alebo
pomôcť pri ochoreniach. Tvoria základ, na čom
stavia už stáročia farmácia. Preto si myslím, že
príde čas, kedy tento návrat bude jednoducho
nutný.
o Veľa ľudí dnes „fičí“ na vitamínoch každého
druhu, pretože tak to vraj diktuje moderný
duch doby, avšak zabúda sa na riadnu varenú
stravu, ktorú podľa mňa, nenahradí žiadny
„umelý“ vitamín. Môže ju len doplniť. Čo
hovoríte Vy?
- Toto je ďalší veľký problém dnešného životného
štýlu človeka. Je to pre ľudí pohodlnejšie si dať ráno

tabletku vitamínov, večer tabletky na cholesterol
a zapiť kávou na lačný žalúdok a spokojne idú do
práce s tým, že pre svoje telo niečo spravili. Dať
si tabletku je jednoduché, ale nenahradí pestrú
a vyváženú stravu. Môže to byť len prostriedok
ako si trošku pomôcť pri problémoch napr.
s imunitou. Ale nič nenahradí čerstvé ovocie,
zeleninu, či hovädzí vývar, alebo teplú stravu,
pripravenú doma z čerstvých a kvalitných surovín.
To je pre telo prirodzené, zobrať si z potravy to, čo
potrebuje.
o Veľmi nebezpečné je požívanie rôznych
„životabudičov“, ak je človek vyčerpaný, ale
nasilu chce byť fit. Toto je príznačné najmä pre
ľudí, ktorí sú pracovne mimoriadne vyťažení,
a aby stíhali, začnú sa doslova „dopovať“. Čo
by ste tu, ako odborník, odporučili, na čo by ste
takýchto požívateľov chceli upozorniť?
- Táto otázka, ako aj ostatné, je tak obšírna, že na
odpoveď by som potreboval celý článok. Môžem
len povedať to, že každá látka, ktorá má tento
účinok na telo predstavuje skryté nebezpečenstvo,
pokiaľ sa nepoužíva s rozumom.

o Dá sa vôbec žiť bez liekov?
- Bez liekov sa dá žiť! Avšak len v takom
prípade, že je možné dosiahnuť účinok liečiva
aj inou cestou ako napr. dodržovaním diéty, či
dostatočným pohybom. Ale existujú ochorenia,
ktoré si jednoznačne vyžadujú terapiu
a pravidelné užívanie liekov. Ide
o skupinu ľudí trpiacich napr.
neurologickou, psychickou alebo
genetickou poruchou alebo inou
závažnou chorobou, kedy lieky
sú neodlúčiteľnou súčasťou ich
života. Ale chcem pripomenúť, že
v mnohých prípadoch ľudia užívajú
lieky trošku bezhlavo, lebo im to
vyhovuje. Takí by sa mali obrátiť, či
už na lekára alebo lekárnika, pretože
veľké množstvo liekov je mnohokrát
nezmyselné, či nebezpečné vďaka
možnej kontraindikácii aj interakcii
medzi nimi.
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o So starobou choroba akosi automaticky
vyžaduje užívanie rôznych liekov. No je
alarmujúce, že čoraz viac mladých ľudí siahne
po liekoch, len čo ich trochu „pichne v boku“. Je
to správne?
- Samozrejme, čím je človek starší, tým viac to naše
telo potrebuje pomôcť. Avšak u mladých ľudí je to
taký trend - „dať si tabletku“ a mať pokoj. Hlavne,
ak je to človek mladý a bez nejakého vážneho
ochorenia. Mladí si moc nevážia svoje zdravie
a radšej sedia za počítačom akoby mali behať
niekde vonku. Bohužiaľ aj tento zlý životný štýl
spôsobuje posun vekovej hranice u civilizačných
ochorení smerom k stálej mladšej generácii.
Nie vždy je treba siahnuť po tabletkách len čo
sa nám niečo nezdá. Niekedy je lepšie sa toľko „
nepozorovať“.
o Na záver, aká je Vaša odborná rada – ako
farmaceuta – ako žiť, aby sme tých liekov
užívali čo najmenej?
- Možno sa budem opakovať alebo poviem to,
čo mnohí odborníci odporúčajú, ale základom je
zdravý životný štýl. Ten predstavuje taký súhrn
činností, ktoré by človek mal
robiť. Či už je to dodržiavanie
pravidelného príjmu jedla
(aspoň 5 krát denne), ktoré
by malo byť vyvážené a vždy
čerstvé. Ide o to, že netreba
podceňovať náš žalúdok, lebo
ten je veľmi dôležitý, a keď je
„on spokojný“ spokojní sme aj
my. Taktiež treba dodržiavať
pitný režim. Mnohé ochorenia
môžu súvisieť s dehydratáciou
tela, preto je dobré pravidelne
dopĺňať telu vodu (ale nemám
namysli rôzne sladené nápoje,
tým by sa mali mnohí radšej
vyhýbať). Taktiež pohyb, je
ten najlepší doktor pre naše
telo. Pravidelný pohyb nie
len prospeje našej fyzickej
kondícii, ale má pozitívny
účinok aj na našu psychiku.
Preto netreba podceňovať
dôležitosť pohybu! A na
koniec by som chcel povedať,
že jeden pohárik kvalitného
dobrého vínka denne vám
nielen vyčarí úsmev na tvári, ale aj ochráni
vaše telo a vaše cievy pred obávanými voľnými
radikálmi a „zlým“ cholesterolom. Ale len jeden ...
otázky položila: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Lekáreň Sv. Lukáša
Belanského 297
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041/421 45 98
Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok:
od 7.30 hod. do 16.30 hod.
Sobota, Nedeľa: zatvorené
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Aby bol rozvod čo najmenej bolestivý...

Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať pri rozvode, aby to bolo čo najmenej bolestivé. To znamená, žiadne teatrálne výstupy, svedkovia pri pojednávaní (občania, susedia, nepríjemná rodina z manželovej strany) – tomuto všetkému by som chcela predísť. S manželom máme presne určené pravidlá, dohodli
sme sa dokonca na rozdelení majetku, aj na výživnom pre dcérku. Chcem sa opýtať, či by sa nedalo so
sudcom stretnúť na takom pojednávaní, aby sa nemuselo nič vysvetľovať, objasňovať, aby nebola prítomná verejnosť, aby to bola skrátka záležitosť len nás dvoch a sudcu. A tiež, či je možné vyriešiť „jednou
cestou“ rozvod, rozdelenie majetku + výživné na dieťa (opäť len za prítomnosti nás dvoch a sudcu) s vylúčením akejkoľvek verejnosti. Mám dôvod, aby celá záležitosť prebehla v absolútnej, resp. maximálnej
tichosti (utajení.) Čo robiť, aby to tak bolo, aké kroky máme podniknúť? Ďakujem za radu.
Odpoveď:
detí, súd ju na základe vyjadrenia kolízneho opatrovníka schváli a
Konanie o rozvod sa zahajuje návrhom
obsah dohody bude zakomponovaný do výrokovej časti rozhodnuna rozvod manželstva, príslušnému
tia o rozvode. Čo sa týka verejnosti na súdnom pojednávaní, toto
súdu sa podáva dvojmo z toho dôvodu,
je v zásade verejné, v obmedzených prípadoch môže súd verejnosť
že jeden rovnopis návrhu súd doručí
i vylúčiť (pre celé pojednávanie alebo jeho časť) a to, ak by okrem
druhému manželovi s možnosťou sa
iného bola ohrozená mravnosť, či dôležitý záujem účastníkov. Treba
vyjadriť. I v prípade, že obaja manželia
poznamenať, že diskrétnosť rozvodového konania do istej miery
súhlasia s rozvodom, súd to nezbavuje
závisí i od samotných účastníkov a teda rozvádzajúcich sa manželov.
povinnosti zisťovať príčiny a prihliadnuť k záujmom maloletých detí
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká zánikom manželpochádzajúcich z manželstva. Tieto záujmy detí zastupuje v konaní
stva. Jeho vyporiadanie nie je predmetom konania o rozvode. Ak sa
pred súdom kolízny opatrovník, ktorým je príslušný Úrad práce,
vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z
sociálnych vecí a rodiny. Jeho ustanovenie je v právomoci súdu.
manželov súd. Zákon však počíta i so zákonnou domnienkou a síce,
Kolízny opatrovník šetrí pomery priamo v mieste bydliska dieťaťa
ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva (od
a pohovorom s rodičmi, prípadne ich pozvaním na úrad. Povinnosprávoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva) nedošlo k jeho
ťou kolízneho opatrovníka je podať správu o výsledkoch šetrenia
vyporiadaniu predošlými spôsobmi, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci,
súdu. Kolízny opatrovník sa spravidla zúčastňuje i na ústnom
že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z
pojednávaní. Rozhodnutie súdu musí obsahovať i výrok o úprave
bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a
výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas
domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných vepo rozvode, tzn. súd určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej
ciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlaststarostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a
níctve a že
súčasne určí ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené
podiely oboch
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina
do osobnej starostlivosti prispievať na jeho výživu, alebo schváli
spoluvlastnídohodu rodičov o výške výživného. Pokiaľ sa rodičia vedia dohodkov sú rovnanúť o všetkých uvedených právach a povinnostiach k maloletému
ké. To isté platí
dieťaťu, doporučujeme vyhotoviť písomné znenie takejto dohody
i o ostatných
a oboma rodičmi podpísanú ju predložiť súdu spolu s návrhom na
spoločných
e-mail: veronikaj@stonline.sk
rozvod. Bolo by vhodné na túto skutočnosť poukázať i v návrhu
majetkových
na rozvod a navrhnúť súdu schválenie znenia takejto rodičovskej
právach manjakubikova.veronika@gmail.com
dohody. Pokiaľ dohoda nebude v rozpore so záujmami maloletých
želov.

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238

Neviem sa pri sexe uvoľniť...

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...

Hoci mám takmer 29 rokov, mám isté problémy v sexuálnom žití s partnerom. Neviem sa
pri akte uvoľniť, dokonca niekedy k nemu ani nedôjde, pretože sa neviem oddať celkovému
telesnému sexuálnemu pôžitku. Takto mi doslova utiekli už dvaja partneri a bojím sa, že
prídem aj o tohto súčasného. Pritom som zdravotne v poriadku, aj sa na sex teším, neprežila
som žiadne zlé skúsenosti v tejto oblasti, takže neviem, čo toto všetko znamená. Ako lekár,
aký máte na môj problém názor? Resp., čo robiť? Už som z toho nešťastná a ľutujem aj partnera. Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať v krátkosti a dostačujúco našej čitaskutočnosť je „prísne intímna” a preto i odpoveď
teľke je v tomto prípade náročné až nemožné.
bez konkrétneho nálezu náročná. Niekedy je
Vyplýva to z viacerých skutočností: príliš málo
významné i vypočutie si oboch partnerov, ktorí
informácií o zdravotnom stave a predovšetkým
majú záujem o naplnenie kvalitného sexuálneho
detailnom gynekologickom náleze – samozrejživota i priamo na gynekologickej ambulancii.
me táto detailná skutočnosť patrí do precízneho
Pretože i veľmi drobný – anamnestický detail
zhodnotenia a následnej výpovede a možnom
–
na pohľad nezaujímavý, ako i otvorený dialóg
“liečebnom usmernení” gynekológovi našej čis partnermi na gynekologickej ambulancii - o
tateľky. Samozrejme, po zhodnotení fyzického –
predstave sexuálneho aktu - môže výnimočne,
anatomického stavu gynekológom a prehodnoba až „liečebne” pomôcť. Samozrejme, neriešiť
tením detailnej anamnézy čitateľky - prípadne
stav rozchodom a „novým partnerom” - bez
zvážiť i psychologický pohovor alebo v závere
aspoň naplnenia hore uvedených možností.
i špecializované sexuologické vyšetrenie. Táto

Dňa 21.10.2008 uplynuli 3 roky, čo nás vo veku
69 rokov navždy opustila milovaná manželka,
matka, stará a prastará matka
Agnesa Sucháňová, rod. Klimková,
nar. 26.9.1939 z Nesluše.
S úctou spomína a o tichú spomienku
v modlitbách prosia manžel, dcéra Ivetka,
dvaja synovia a ostatná smútiaca rodina.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Tanečná show Ing. Miriam Bugrovej a „jej“ seniorov.
ZpS a DSS v Kysuckom Novom
Meste zorganizovali tanečnú
show pre klientov domovov
sociálnych služieb v Kysuckom
regióne – Súťaž v spoločenských
tancoch, v ľudových a moderných
tancoch. Koncom októbra 2011
teda Kysuckonovomestský dom
kultúry doslova jasal od rána dobrou náladou. Spojilo sa tu „starô“
s „mládím“, pretože detičky z Materskej školy na Kamencoch prišli
starkým jednak otvoriť peknú
kultúrnu akciu, ale potom vlastne
každú súťažnú časť predtancovali,
aby uviedli vždy druh tanca, v
ktorom seniori súťažili. Dôchodcovia sa vskutku veľmi dobre bavili
a na úvod zahrali aj krátke, ale
veľmi vtipné predstavenie (scénku
zo života), kde sa mohli prítomní
diváci popukať od smiechu napr.
nad dôchodcom, ktorý stvárnil
bábätko s plienkami v kočíku ...,
práve takéto nevinné šantenie je
naozaj úprimné a zábava prirodzená, nie „umelá“, ako keď sa na nás
vyškierajú z každej strany umeliny
a plastické operácie na našich
súčasných „pseudoumelcov“, ktorí
dokážu zabávať iba za peniaze a do dobrej nálady sa silia. V Kysuckom Novom Meste nebolo treba nič siliť, ani siliť sa do niečoho.
Prirodzená dobrá nálada, vynikajúca hostina, o ktorú sa postarali
kuchárky z DSS na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste (na dolnej snímke) a touto cestou
im naozaj aj naša redakcia
skladá hlbokú poklonu a poďakovanie. Riaditeľka – Ing.
Mirka Bugrová, v elegantných dlhých šatách, reprezentovala - ako sa patrí na
hlavnú organizátorku. Táto
žena skrátka nestarne, vysmiata, organizačný nezmar,
šarmantná dáma a aktívna
manažérka, ktorá vďaka
schopnostiam a neúnavnosti
vie vytvoriť „svojim“ starkým
naozaj slušné a úctyhodné
prežitie staroby aj vďaka rôznym príjemným zábavným
a spoločným podujatiam,
ktoré pre nich organizuje. A
jej klienti ju za takúto obetavosť zo srdca milujú a tešia

sa, že ju majú. Na show boli prítomní aj niektorí riaditelia domovov
sociálnej starostlivosti Kysúc a navzájom si vymenili pracovné, ale aj
osobné skúsenosti. Detičky boli nakoniec tiež odmenené sladkými
balíčkami. Jednoznačným víťazom zo všetkých zúčastnených sa stalo, po spravodlivom ohodnotení poroty, družstvo ZpS a DSS z Kysuckého Nového Mesta pod vedením riaditeľky Ing. Miriam Bugrovej,
za nimi skončili ZpS a DSS Park Čadca a ZpS a DSS Čadca Horelica.
Ale víťazmi boli vlastne všetci, ktorí súťažili, ktorí sa nehanbili tak
trošku si zo seba „vystreliť“ a pozabávať nielen seba a tanečnú partnerku, či partnera, ale aj prítomných divákov. Staroba vôbec nemusí
byť smutná, nudná a nešťastná. A to práve dokazuje každodennou
prácou a spoločenskými akciami pre
seniorov Ing. Miriam
Bugrová so svojimi
zamestnancami v ZpS
a DSS v Kysuckom Novom Meste. Už teraz
sa „jej“ zverenci tešia
na najbližšie „spoločenské šantenie“ – na
Katarínsku zábavu!
pripravila:
Mgr. Alena Jaššová

STK v Kysuckom Novom Meste si získava stále nových klientov, pretože zodpovedne a rýchlo plní ich
požiadavky a odvádza kvalitnú prácu, navyše na špičkových zariadeniach a v elegantnom prostredí
Hlavná dovolenková sezóna, ktorá je typická
najmä pre letné mesiace, keď majú prázdniny
naše ratolesti, skončila pred pár mesiacmi.
Niektorí z nás obľubujú dovolenky letecky,
iní volia lacnejší autobus, vlak, ale veľa z nás
obľubuje, keď sa do dovolenkovej destinácie
dovezú vlastným tátošom. Tomu samozrejme
zodpovedá všestranná kontrola vozidla pred
vycestovaním, ale dobrí gazdovia vedia, že
vozidlo treba dať skontrolovať aj po dovolenke.
Prečo je dobrá takáto skúsenosť, to už bola
otázka pre odborníka v tejto oblasti, jedného
z majiteľov STK v Kysuckom Novom Meste –
Igora Korčeka.
- Áno, pred dovolenkovou sezónou veľa motoristov
navštívilo našu STK-čku, aby sa presvedčili, že ich
vozidlo je v poriadku a pripravené na dlhú jazdu
do rôznych destinácií. V prvom rade sa kontrolovali
brzdy a svetlá. V každom prípade je dôležité, aby
motorista, ktorý svoju rodinu posadí do auta a
chce ním prejsť v prípade dovolenky 2 000 a viac
kilometrov vedel, v akom stave je jeho vozidlo.
Na ceste musím byť videný a vidieť a samozrejme
vozidlo musí dobre brzdiť. Dnes už máme po

dovolenkovej sezóne a začína pre motoristov
ďalšia náročná sezóna, a to zimná, keď je rovnako
potrebné vozidlo kvalitne skontrolovať, vymeniť
pneumatiky, kolesá a zveriť prípadne svoje auto
servisu, ktorý zistené poruchy odstráni.
o Vy doporučujete z hľadiska bezpečnosti
koľko odborných kontrôl stavu vozidla, kedy a
prečo?
- Ako som už v predchádzajúcej odpovedi uviedol,
je to v prvom rade dôležitá kontrola a príprava
pred zimnou sezónou a kontrola pred dovolenkou.
Okrem týchto základných, by mal motorista svoje
vozidlo neustále sledovať a v prípade, keď sa mu
niečo nezdá v poriadku, niečo hrkoce, piští, či
vydáva iný zvuk, navštíviť servis.
o Zabezpečujete aj odborné servisné
a opravárenské služby?
- Nie. STK zo zákona nemôže ponúkať opravárenské
služby, motorista sa musí obrátiť na servis. V rámci
STK poskytujeme nasledovné služby: technické
kontroly, emisné kontroly a kontroly originality.
Motorista sa môže v pohodlí domova na technickú
a emisnú kontrolu objednať na www.stkknm.sk,
na kontrolu originality osobne, alebo telefonicky

minimálne deň vopred.
STK v Kysuckom Novom Meste je, ako sme
už uviedli aj v minulých číslach, zariadenie
na
špičkovej
technickej
úrovni
pre
Dolnokysučanov, ale aj ďalších Kysučanov
a každého, kto chce vyskúšať jej služby. Ak sa
včas objednáte a dohodnete, nie sú potrebné
ani stresy z čakania. Už veľa motoristov ocenilo,
že je STK v Kysuckom Novom Meste a nemusíte
za ňou chodiť do susedných miest a okresov.
Práve zodpovedným prístupom ku zákazníkom,
plnením
ich
požiadaviek,
elegantným
prostredím a rýchlym vybavovaním formalít
si STK v Kysuckom Novom Meste získava stále
nových a nových klientov. Vyskúšajte aj Vy
jej služby a nebudete ľutovať, pretože navyše
ušetríte benzín a čas, ktorý by ste minuli, ak by
ste išli do iného mesta. A načo, keď kvalitné a
dochvíľne služby STK máte priamo pod nosom,
v Kysuckom Novom Meste? Zima je tu, nemáte
prečo váhať!
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Zima je tu..., a u nás je tuhá a dlhá!
SME NAJKVALITNEJŠÍ V REGIÓNE!

- palivá
- uhlie, koks, kaly
...sme tu pre Vás už 20 rokov...

Neuveriteľná ponuka !
Kúpte si útulný byt uprostred kysuckých hôr – v dedinke
medzi kopcami (POVINA).

Byty sú v novopostavenej 16-bytovke, dostupná občianska
vybavenosť, každý byt má vlastné vykurovanie, veľkú kúpeľňu s vaňou a komoru, je výborne riešený a ak ste romantik,
tak niet nad pohľad, keď máte na dotyk z Vášho balkóna –
ihličnatý les, a to doslova...

Volajte už teraz, niekoľko bytov je ešte stále voľných!

0911 567 117

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...
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Vo vzduchu je 21% kyslíka,
v OXYLIFE 95%

Oxygenoterapia – inhalácia 95% molekulárneho kyslíka
Je určená všetkým tým, ktorí pociťujú fyzickú a psychickú únavu,
trpia alergiami, astmou, hypertenziou, cukrovkou, angínou, ischémiou,
nespavosťou, atď. Ďalej pre fajčiarov, športovcov a študentov.

Vo vzduchu je 21% kyslíka,
v OXYLIFE 95%

Vo vzduchu je
21% kyslíka,

v OXYLIFE 95%

genoterapia – inhalácia 95% molekulárneho kyslíka
rčená všetkým
ktorí
fyzickú a psychickú únavu,
POZOR AKCIA tým,
Prvá inhalácia
úplnepociťujú
zadarmo!!!
a alergiami, astmou, hypertenziou, cukrovkou, angínou, ischémiou,
Okysličenie pleti - kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom
pavosťou,
atď. Ďalej pre fajčiarov, športovcov a študentov.
Je určená pre ľudí, ktorých trápi ich starnúca pleť, vrásky, akné, rozšírené póry,
suchá, namáhaná a mdlá pleť.

Okysličenie vlasov – kozmetická
procedúra pozostávajúca
z aplikácie séra spolu s kyslíkom
ZOR AKCIA
Prvá
inhalácia
úplne zadarmo!!!
Je určená pre ľudí s lámavymi, vypadávajúcimi štiepajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.

sličenie pleti - kozmetická
procedúra
Hľadáte originálny
vianočný darček?!pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom
rčená pre ľudí, ktorých
trápi
starnúca
Potom máme
pre Vásich
zvýhodnené
pernamentkypleť, vrásky, akné, rozšírené póry,
Pernamentka
na 9 inhalácií = 30 € + (kanyla zdarma)
há, namáhaná a mdlá
pleť.
Pernamentka na 9 okysličení pleti alebo vlasov = 144 € + (1x ošetrenie zdarma)

V cene je zahrnutý vitamínový
drink podľa vlastného výberupozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom
sličenie vlasov – kozmetická
procedúra
Vianočnú pernamentku si môžte objednať osobne na Vajanského 865, KNM (oproti parku)
rčená pre ľudí
s lámavymi, vypadávajúcimi štiepajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.

alebo na hello@oxylife.sk a 0948 060 766

Viac o oxygenoterapií na www.oxylife.sk alebo FB funpage /oxylife

Hľadáte originálny vianočný darček?!
Jankapernamentky
JANÍČKOVÁ
Potom máme pre VásMgr.
zvýhodnené
licenciovaná sestra v odbore detská
Pernamentka
na
9
inhalácií
=sestra
30 €++ošetrovateľstvo,
(kanyla zdarma)
Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Spracovanie daní - daňové priznania
Radoľa,
Vadičovská
cesta
377,
Pernamentka
napoisťovne
9 okysličení pleti alebo
vlasov
=
144
€
+
(1x
ošetrenie zd
Ročné zúčtovanie do zdravotnej
e-mail: jankajanickova@gmail.com
Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Účtovné a daňové poradenstvo
V
Kurzy účtovníctva pre širokú verejnosť
Odborné semináre
Založenie spoločností
Podnikateľské zámery

cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu

tel.: 0902 169 321

Vianočnú pernamentku si môžte objednať osobne na Vajanského 865, KNM (oproti par
alebo na hello@oxylife.sk
a 0948 060 766
polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín, kŕmenie
Aktuálne

sondou, podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí, sledovanie
Viac o oxygenoterapií na www.oxylife.sk
alebo
FB funpage
/oxylife
vitálnych funkcií, preväzy,
ošetrenie
rán po operáciách
a úrazoch,

Semináre:
1. Nový daňový poriadok a zmeny ERP
Termín 15.12.2011
2. DPH na konci r. 2011 a aktuálne problémy DPH v r. 2012
zmeny ERP a nový daňový poriadok v r. 2012
Termín 12.1.2012
3. Ročné vyrovnanie dane z príjmov FO
za rok 2011 a zmeny od roku 2012
Termín 27.1.2012
4. Daň z príjmu právnických osôb pre r. 2011
a zmeny od 1.1.2012
Termín : 30.1.2012
5. Účtovná závierka za rok 2011 a zmeny
od r. 2012
Termín : 1.2.2012

Cena jedného semináru je 33 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)
tel.: 041 421 26 09
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

starostlivosť o chorého s permanentným katetrom, podávanie
klyzmy, cievkovanie, prevencia a ošetrenie dekubitov, starostlivosť
o inkontinentného pacienta, podávanie všetkých druhov injekcií.
preväzy a ošetrovanie rán a dekubitov, ošetrovateľská rehabilitácia
po úrazoch a mozgových príhodách, odborný nácvik starostlivosti
o bezvládneho pacienta, vrátane jeho kŕmenia, hygieny
a vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania
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
i terminálnom stave, starostlivosť 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

+ Nadštandardné služby
...vyskúšajte nás...
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

- Potrebujete si vychutnať ticho?
- Máte rodinku a potrebujete relaxovať?
- Obľubuješ prechádzky v horskom prostredí?

- urobte si u nás rodinné stretnutie, firemné
posedenie alebo neformálne kamarátske oslavy
Kontakt :
0908 934 087, 0915 854 171
pevná linka: 041 42 81250
E-mail:
anton.durias@azet.sk ,
duriasneslusa@gmail.com

... chceš za málo peňazí veľa muziky a cítiť sa pohodovo?
Tak príď, aj s priateľmi, do „Penziónu Les“

v Nesluši ...

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok,
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod
Daniela Pinčiarová
mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk
pinciarova@mail.t-com.sk
slavikovai@kpas.sk
www.kpas.sk

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

