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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Účtovné a daňové poradenstvo
Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!
Akciové ceny!
Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!
Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.
U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!
Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013
Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)
Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk
web.:awww.midaro.sk
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Potrebujete odbornú
pomoc a starostlivosť?

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ

Domáca ošetrovacia služba
Radoľa, Vadičovská cesta 377,
e-mail: jankajanickova@gmail.com

0902 169 321

sme tu pre Vás...

Kysucké Nové Mesto

Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)
po – pia: 8:00 – 17:00 hod.
so: 8:00 – 12:00 hod.
tel./fax: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

Dolný Kubín

Matuškova 1 (bývalý dom nábytku)
po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12.00 hod.
tel.: 043/ 582 3770,
fax: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

Tvrdošín

Vojtaššákova 496 (za COOP Jednota)
po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12:00 hod.
tel.: 043/ 532 4060,
fax: 043/ 532 4061
nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

„...názory, aktuality...“
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Tešte sa zo života, lebo ak nejde o život,
ide veľakrát iba o „suché z nosa“, blbcov
nechajte udusiť sa vo vlastnej šťave
závisti a vyváľať sa v kríkoch...
Ďakujem všetkým, ktorí v uplynulom
roku boli našimi klientami, inzerentami,
prispievateľmi, sponzormi a čitateľmi.
Vďaka Vám si už odpisujeme v kalendári
šiesty rok pôsobenia na kysuckom
mediálnom trhu, a to v dnešnej
ekonomickej situácii je naozaj úspech
redakcie, vydavateľa, ale aj všetkých,
ktorí sa pod fungovanie a pôsobenie
akéhokoľvek média podpisujú. Kysucký
Žurnál vznikal na jeseň v roku 2007,
takže zložité začiatky má za sebou, a
verím, že roky dospievania a rozvoja –
pred sebou. Nedá mi nepovedať, že som
sa vďaka svojej práci mohla zoznámiť
s výnimočnými ľuďmi, úspešnými
jedincami, s ľuďmi dobrého srdca, s
rozhľadom a s veľkou inteligenciou.
Veľa mi pomohli, ukázali nové možnosti,
podporili ma morálne, aj finančne. Získali
sme v časopise nových spolupracovníkov,
nových klientov, ďalších čitateľov.
Nemôžem opomenúť ani tých, ktorí
závidia, resp. sa až „pučia“ od závisti a
zloby – ako nášmu časopisu uškodiť,
ohovoriť našu prácu, či znevážiť mňa,
ako šéfredaktorku, človeka. Ale aj to je
v norme, lebo aj tieto skutočnosti sú
súčasťou života, určite s nimi prišiel
do styku každý, kto je len trochu
šikovný a úspešný. Skrátka, zadubenci
potrebujú pre svoj život –ako živnú pôdu
ohováranie a intrigy. Oni nič nepovedia

človeku priamo do očí –výhradne
ohovárajú za chrbtom a ubližujú
„podpásovkami“. Ale to všetko je tiež
život, a tak aj treba tieto veci vnímať.
Už som sa v jednom svojom príhovore
vyjadrila, že len hlúpym, škaredým a
nemehlám nikto nezávidí – veď čo by aj
mohli závidieť, že ? Ak Vás neohovárajú,
vlastne ste nezaujímavý. Ozaj, viete o
tom, že niektoré vychytené „celebrity“
si doslova „predplácajú“ médiá, aby sa o
nich písalo, hoci aj v zlom? Vraj ten žije,
o kom sa píše a hovorí. Samozrejme,
vážení čitatelia, všetko berte preto s
rezervou. Aj to, čo sa o vás hovorí. Máme
predsa všetci aj vlastný rozum, názor,
svoju pravdu. Ja chcem poďakovať
každému, kto nášmu časopisu v minulom
roku pomohol, či sa pozitívne, resp. s
cieľom pomôcť a poradiť, vyjadril.Vážim
si každého priameho a otvoreného
človeka a naozaj platí, že keď stretneš
človeka, ktorý Ťa niečím poteší, podporí,
s ktorým nájdeš spoločnú reč, deň a život
nebol stratený, lebo si bol obdarený
dobrom a pochopením. A aj keď
stretneš zadubenca, či blbca, ani to nie
je až tak stratený deň, pokiaľ sa nedáš
zbytočne „vytočiť“. Niekedy sa dá na
takýchto ľuďoch aj dobre pobaviť. Sami
rozhodujeme o tom, s kým sa budeme
stýkať, či priateliť. Ako sa hovorí – vrana
k vrane sadá a rovný rovného si hľadá“.

Tak to platí
aj v živote.
Sami si
selektujeme
ľudí a
udalosti
okolo seba. Sami si vyberáme životný štýl.
Želám Vám stretať len takých, ktorí Vás
obohatia múdrosťou, potešia srdcom,
priateľstvom a pomôžu, keď treba. Ale aj
Vy im to vracajte podobne. Nezabúdajte
na pokoru a slušnosť. To je veľmi dôležité.
Predsa, keď je niekto voči mne slušný a
férový –nebudem to oplácať opakom.
To robí len psychopat, alebo človek
zvlčilý, túžiaci po moci a peniazoch,
bez chrbtovej kosti. A ten tak aj skončí
a netreba na to ani dlho čakať. Verte,
že táto životom odsledovaná skúsenosť
naozaj platí. Zákony prírody a vyváženosť
dvoch misiek na váhe totiž – nepustia
ani v bežnom ľudskom živote, ani medzi
zvlčilcami po peniazoch a moci.
Ďakujem všetkým ľuďom dobrej vôle za
priazeň nášmu časopisu a želám v celom
roku 2013 najmä ZDRAVIE A ZDRAVÝ
ROZUM A CIT vo vyváženom pomere vo
všetkom, čo robíte!
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Na slovíčko s ...Ing.Miriam Bugrovou, riaditeľkou DSS
v Kysuckom Novom Meste na Štúrovej ulici
o Pani riaditeľka, ste vo svojej funkcii iba päť rokov, ale už ste toho“napáchali“ veľa dobrého a užitočného na svojom pracovisku pre svojich zverencov. Prezradíte nám, aké máte aktuálne investičné,
či rekonštrukčné plány?
- Hoci sa nám za posledných 5 rokov neúnavnej práce podarilo zrealizovať veľa potrebných zmien, tieto ešte
stále nestačia na to, aby sme boli spokojní sami so sebou a hlavne, aby sme dosiahli maximum, potrebné k
vylepšeniu a kvalitnému dožitiu seniorov v našom zariadení.
V tomto roku budeme preto pokračovať vo výmene starých drevených okien za plastové, plánujeme
rozsiahlu rekonštrukciu podkrovia, ktoré nespĺňa svoj účel (deravá, zatečená strecha, nevyužitý priestor).
V novozrekonštruovanom podkroví počítame s nadštandardnými apartmánmi, s veľkou spoločenskou
miestnosťou, knižnicou a denným stacionárom pre ľudí s Alzheimerovým ochorením, ktorý bude slúžiť
jednak pre klientov, ktorí sú už umiestnení a jednak pre občanov mesta s touto chorobou. Mám ešte jeden
sen, ktorý by som chcela zrealizovať v podkroví, avšak nechcem o tom ešte priveľmi hovoriť, aby som ho
prípadne nezariekla, pretože je to náročný projekt, ktorý bude vyžadovať veľa úsilia, energie, umu a hlavne
ochoty pomôcť zo strany viacerých orgánov a organizácií.
Ale pevne verím, že ešte stále sa nájde veľa ľudí, ktorí, keď sa spoja v dobrú a užitočnú vec, napokon i nemožné sa stane možným a veci sa podaria.
spracovala redakcia KŽ
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„...školstvo regiónu...“
Materská škola v Budatínskej Lehote dodnes vychovala vyše 1400 detí
Materská škola Budatínska Lehota bola
založená v roku 1947 a umiestnená
v bývalej Ľudovej škole, riaditeľkou bola Oľga
Kubišová. Vystriedalo sa tu viac učiteliek a tiež
pestúnok - Irena Koláriková, Vilma Kultanová
( o iných nie je zmienka). Neskôr bola
zrušená (neuvádza sa rok) a vytvorená ZDŠ,
kde dochádzali aj žiaci z Radole. Zriadená
bola opäť 20.11.1961 ( bývalý byt p. učiteľa
Kultana) s celodennou prevádzkou, ale bez
stravy, na obed dochádzali domov, alebo
im obed donášali. V januári 1963 sa prijala i
kuchárka a školníčka. 8. decembra 1979 bola
prevádzka MŠ prerušená požiarom. Učiť sa
začalo v apríli 1980.
Na poste riaditeľky školy boli postupne :
Margita Ochodničanová, p. Levková, Elena
Čuntalová, Mária Segeťová( Krasňanová),
Anna Ševčíková, Katarína Kováčiková,+
Františka Beňadiková, Vilma Sedliaková, Alica Hlušková, Cecília
Svrčková, Bc. Miroslava Behúňová
Učiteľky materskej školy: Viera Vejroslová, Margita Pazdurová,
p. Vráblová, Kvetoslava Kohoutková, Ľudmila Kurinská, +Zdena
Kofritová, kt. tragicky zahynula 25.1.1972 vo veku 20 rokov,
Veronika Ondrejková - Králiková, p. Bartáková a Utešilová,
Želmíra Rajmanová, Mária Krasňanová, Mária Bacová, Katarína
Kováčiková, Anna Kardošová - Cvachová, Štefánia Rybárová, Vlasta
Francová, Mária Janíková, Alica Hlušková, Vilma Sedliaková, Mária
Tomaníčková, Božena Ševčíková - Ďurišová, Jana Vlčková, Zuzana
Mihaldová, Katarína Škybrahová, Darina Svrčková, Erika Šmehýlová,
Paulína Kačeríková, Emília Podhorcová, Jarmila Liščáková, Jolana
Mizerová, Anna Murková
Vedúce ŠJ : Mária Frišová, Lýdia Jakubíková, Anna Pijáková,
+Jaroslava Dostálová, Ivana Krollová, Katarína Detková,
Kuchárky: Mária Čelková , Anna Ďurčová, Štefánia Vlčková,
Anna Kriváčková , Anna Kuriaková, Emília Vojtášová, Jarmila
Vavrová, Katarína Školníková, Marta Lisková, Jana Hvolková, Viera
Masaryková, Oľga Ďuricová,
Školníčky: Vilma Kubová, Alžbeta Rudincová, Irena Richtáriková,
Ľubica Šupolová, Veronika Svrčková, Anna Ďurčová, Elena
Holienčíková. Materská škola dodnes vychovala 1 408 detí.
V súčasnosti je to jednotriedna MŠ s počtom detí 17 vo veku 2 až 6
rokov. Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú, o bezpečné a zdravé
prostredie i stravovanie sa stará 5 členný kolektív - Vlasta Francová,
poverená riaditeľka školy, Cecília Svrčková, učiteľka, Jarmila
Čierňavová, vedúca ŠJ, Mária Kočišová, kuchárka, Terézia Huláková,
upratovačka.
oA čo hovorí súčasná riaditeľka materskej školy Vlasta
Francová, ktorá sa do tejto škôlky vrátila takmer po tridsiatich
rokoch?
-Materská škola je kamenná budova, je plynofikovaná, bola

prevedená rekonštrukcia hygienického zariadenia,
osvetlenia chodieb, výmena plastových okien a dverí,
...boli vymaľované vstupné priestory a školská kuchyňa,
kde bolo zabudované odsávanie.
Je potrebné, aby prostredie, v ktorom dieťa žije, spĺňalo
všetky požiadavky pre jeho zdravý a správny vývin. Po
nástupe do mojej funkcie sme sa urýchlene pustili do
práce. Chceli sme deťom spríjemniť, ale hlavne ozdraviť
prostredie, aby pripomínalo „kus domova“. Navyše
sa blížil koniec roka a pridelený rozpočet sa môže
čerpať len do tohto dátumu. Začal sa kolobeh, takmer
dennodenné behanie po obchodoch, nakupovanie,
obstarávanie tovaru osobne, cez email,.. Ľudia sa
pripravovali na príchod vianočných sviatkov, my
zamestnanci aj s rodinnými príslušníkmi a niektorými
rodičmi sme trávili svoj voľný čas v materskej škole.
Pokladali sme svojpomocne PVC, lepili okrajové lišty,
rohovníky, menili a sťahovali nábytok v triede, v šatní
detí, podľa potreby opravili, omaľovali steny, ponatierali trúbky na
radiátoroch, vymenili staré koberce, skrine, záclony, posteľné prádlo,
umývali, upratovali, triedili,...popri tom bolo potrebné zvládnuť
všetku administratívu, faktúry, poplatky...Môj pracovný čas bol 16
až 18 hodín denne. Doma som pokračovala do noci v „papierovaní“
a učiteľka pri šijacom stroji. Podarilo sa nám za krátky čas spraviť
kus práce. Pracovali sme i počas vianočných prázdnin, po novom
roku, len aby sme deťom dali krásny vianočný darček a novoročné
prekvapenie. Napriek všetkým týmto povinnostiam sme tu šťastní,
sme ako 1 rodina. Je to dobrý, hrejivý pocit, urobiť niečo dobré, ale
zároveň aj tak potrebné pre niekoho iného a k tomu, keď sú to DETI.
Už sa tešíme na jar, až budeme môcť „nabehnúť“ na školský areál.
V prvom rade musíme požiadať o úpravu rozpočtu, aby sa aspoň
mierne navýšil, pretože potrebujeme vymaľovať niektoré priestory
- trieda, spálňa, vymeniť staré osvetlenie, už nie sú náhradné diely,
opraviť poškodené vstupné schodište, chodník v školskej záhrade,
madlá... Spolupráca s rodinou ako aj s ostatnými školskými
i mimoškolskými inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove
a vzdelávaní detí MŠ je na dobrej úrovni a o to sa budeme usilovať
aj naďalej. Rodičia sa zaujímajú o činnosti, aktivity, výsledky
a správanie svojho dieťaťa, zúčastňujú sa osláv sviatkov a akcií
v MŠ, podľa svojich možnosti i brigádnickej činnosti, poskytujú nám
rôznu materiálnu pomoc, čo som mala možnosť za tú krátku chvíľu
vidieť. Úzko spolupracujeme aj s MESTOM ( zriaďovateľom ),
jednak v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu - Oddelene
školstva, sociálnych veci a zdravotníctva OŠSVaZ MsÚ s Mgr.
Ladislavom Vendrinským, som členkou školskej komisie pri MsÚ, ale
i materiálno technického zabezpečovania, budeme prezentovať
MŠ - kultúrnym vystúpením detí na rôznych podujatiach Mesta
a obce.
podľa podkladov školy spracovala redakcia

Poďakovanie Vlasty Francovej, dlhoročnej pedagogičky z Kysuckého Nového Mesta
Vlasta Francová je učiteľkou srdcom, i telom, učí už 36 rokov. Od roku 1984 pôsobila v materskej škole na sídlisku Kamence v Kysuckom Novom
Meste, teraz ulica 9.mája. Začínala ako učiteľka v Budatínskej Lehote v roku 1977. Asi je to osud, ale v novembri 2012 sa vrátila z “Kamencov“
znova do svojho materského (prvého) zamestnania – do MŠ v Budatínskej Lehote. V tejto súvislosti pani Vlasta Francová našu redakciu poprosila
o zverejnenie nasledujúcich riadkov, ktorými chce poďakovať za spoluprácu a pomoc tým, ktorí stáli pri nej, keď od roku 1984 - až do minulého
roku, vykonávala funkciu riaditeľky MŠ na sídlisku Kamence v Kysuckom Novom Meste.
HOVORÍ VLASTA FRANCOVÁ: - Je rok 2013. Pripadla mi milá povinnosť poďakovať sa mnohým dobrým a ochotným ľuďom, ktorí svojou pomocou a ochotou
prispeli k dobrému a plynulému chodu našej materskej školy, podieľali sa pri zveľaďovaní a pomoci, nielen počas minulého školského roka, ale i počas môjho
dlhoročného funkčného obdobia na poste riaditeľa ( cez 21. rokov ) v Materskej škole, Ulica 9.mája č. 1292, Kysucké Nové Mesto, kde som pracovala od
jej zrodu ( január 1984). V prvom rade ďakujem celému môjmu kolektívu, všetkým, ktorí pri mne počas môjho obdobia stali, podporovali ma, alebo mi
akýmkoľvek spôsobom pomohli. Počas tohto dlhého obdobia nás spájalo veľa spomienok. Prežili sme spolu toho veľa. Boli to nielen pracovné povinnosti, ale
i rôzne spoločné akcie, podujatia, z ktorých zostalo veľa nezabudnuteľných spomienok. Možno, že nie všetko išlo tak, ako si niektorí predstavovali, pretože
okrem práv máme i svoje povinnosti a pracovať v 25 člennom „babskom“ kolektíve, si zasluhuje veľkú pozornosť ... Ako sa spieva v tej piesní „sme také, aké
sme...“. Ďakujem mojej zástupkyni. Nespočetne veľa raz sme sa „trápili“ a zdolávali krkolomné termíny, aby sme splnili dané úlohy, povinnosti... včas (
príprava rozpočtu, štatistické výkazy, inventarizácia...). Naopak, tešili sme sa zo všetkého, čo sa podarilo splniť a dosiahnuť pre blaho našej školy, pre naše detí.
Kytica úprimnej vďaky patrí rodičom. Keby som chcela menovite poďakovať každému rodičovi, ktorý mi akýmkoľvek spôsobom pomohol, zapísala by som
veľa strán. Spolupráca s rodičmi bola vždy na dobrej úrovni, nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu (zaujímali sa o výsledky a správanie svojich
detí, podporovali sme talenty detí, zúčastňovali a pomáhali pri organizovaní akcií a podujatí v MŠ, spočiatku i brigádnická pomoc ( vzhľadom k časovej
tiesni sa redukovala), finančná a rôzna materiálna pomoc. VŠETKÝM PATRÍ SRDEČNÁ VĎAKA ! Úprimná vďaka patrí celému vedeniu MESTA, za pomoc
a ústretovosť pri riešení našich problémov ,... zato, že ich dvere boli pre mňa vždy otvorené a vypočuli si moje problémy. I keď sa nepodarilo vždy splniť naše
požiadavky (vzhľadom k finančnej tiesni), spoločne sme hľadali to najlepšie východisko pre plynulý a bezpečný chod nášho zariadenia a našli kompromis,
investičnému oddeleniu...ako i ostatným zamestnancom Mesta, ktorí sa pričinili o to, aby naše deti vyrastali v zdravom a bezpečnom prostredí, ktorí mi
akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní, či už v oblasti výchovno-vzdelávacieho alebo riadiaceho procesu, pri prevádzkovaní a inej pomoci... Z úprimného
srdca ďakujem vedúcemu oddelenia školstva sociálnych veci a zdravotníctva MsÚ Mgr. Ladislavovi Vendrinskému za odbornú metodickú pomoc,
zato, že nás vždy správne viedol a usmerňoval v oblasti legislatívy a vždy stal pri nás a podal nám pomocnú ruku, keď sme ho potrebovali. Ďakujem
všetkým členom Rady školy za ich voľný čas, ktorý venovali tejto činnosti, za každú pomoc, či dobrú radu. Predovšetkým ďakujem poslancom mestského
zastupiteľstva pri RŠ, ktorí presadzovali na zastupiteľstvách naše požiadavky v prospech školy. Menovite Ing, Vladimírovi Macáškovi ( za presadenie vyššej
čiastky finančných prostriedkov, Mgr. Milanovi Slivkovi za sprostredkovanie rekonštrukcie prístupového chodníka k areálu + nadstavbového oplotenia
školskej záhrady). Srdečne ďakujem všetkým školským a mimoškolským organizáciám za plodnú spoluprácu-organizovanie spoločných podujatí športových, kultúrnych a iných...,dodávateľom, sponzorom PERLA - príprava balíčkov (Mikuláš, MDD)+ prídavok, Údržbe Mesta p. riaditeľke Mgr. Dáške
Jakubcovej a jej zamestnancom - pravidelné kosenie školskej záhrady, odvoz trávy, zabezpečovanie stolárskych, maliarskych prác. INA Kysuce, a.s, KIA ZA - za
počítače, TEHAS s.r.o - za bezplatné revízie hydrantov a hasiacich prístrojov.
-r-
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„...udalosti, pracovné stretnutia...“
Novoročné stretnutie podnikateľov a osobností
spoločenského života u primátora Kysuckého Nového Mesta

V polovici januára sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu
Kysucké Nové Mesto novoročné stretnutie poslancov VÚC, predstaviteľov mestských inštitúcií, politických strán, podnikateľských
subjektov a iných hostí. Prišli na pozvanie primátora mesta Ing.
Ján Hartela. Programom stretnutia bolo zhodnotenie starého roka,
no najmä privítanie nového a príprava na spoluprácu v priebehu
nasledujúcich 12 mesiacov. Zúčastnili sa ho: riaditeľka ŠZŠ Mgr.
Oľga Antecká, riaditeľka ZpS a DSS Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka
gymnázia PaedDr. Eva Frišová, vedúca pracoviska ÚPSVaR v KNM
PaedDr. Ľudmila Medvecká, riaditeľka DSS pre deti a dospelých Mgr.
Silvia Martinčeková, riaditeľka Odborného učilišťa Mgr. Štefánia
Vnuková, výkonný riaditeľ KINEX-KLF a. s. Ing. Ľubomír Galvánek,
riaditeľ SOŠ Ing. Ondrej Holienčík, riaditeľ Žilinských komunikácií
a. s. Ing. Eduard Hulín, konateľ Kysuca, s. r. o. Albín Berešík, Ing.
František Janiš z Terrafound-knm, spol. s r. o., konateľ Pentatech s.
r. o. Ing. Ladislav Janoška CSc., konateľ Techberg s. r. o. Ing. Miloš
Janoška, konateľ STAVPROJ Ing. Ján Kandrik, konateľ Stavreal-Slovakia, s. r. o. Štefan Kuba, notár JUDr Andrej Kubaščík, výkonný riaditeľ
KLF-Energetika, a. s. Ing. Milan Letko, riaditeľ Správy katastra v KNM
Ing. Ladislav Ľorko, prokurista NN Slovakia, s. r. o. Franco Pontone,
konateľ RISS s. r. o. Jaroslav Rakovan, predseda Združenia podnikateľov dolných Kysúc František Sidor, konateľ BAUMONT Ján Štens,
Ing. Jozef Šujanský z CP Consult, riaditeľ Spojenej školy Ing. Milan
Válek, Peter Holtan z NN Slovakia, s. r. o., okresný predseda Smer-SD Ing. Vladimír Macášek, okresný predseda KDH Mgr. Ľubomír

Šteiniger, a Anton Ježík.
V úvode primátor mesta zúčastneným poďakoval za to, že si v
dnešnej uponáhľanej dobe našli čas na spoločné stretnutie. Poďakoval za doterajšiu spoluprácu na zlepšovaní prostredia v meste pre
všetkých. Neskôr zrekapituloval dianie v meste počas roku 2012,
podal informácie o čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov a
iných nadácií, o realizácií rôznych projektov, o investičných akciách,
ale aj o problémoch, ktoré sa museli riešiť. Mesto aj napriek tomu,
že Slovensko a celá Európa sa zmieta v kríze, zrealizovalo veľké
množstvo akcií a projektov. Tie vyššie spomenuté nie sú všetky, ale
výrazne prispeli k rozvoju mesta.
V druhej polovici svojho prejavu poukázal primátor mesta na naplánované aktivity: montáž parkovacích automatov na Belanského
ulici, rozšírenie a modernizácia kamerového systému, zateplenie
ZŠ Dolinský potok a budovy Polikliniky KNM, dokončenie projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta. Tiež spomenul novú víziu
revitalizácie centra mesta a jeho námestia, do ktorej budú zapojení
aj občania mesta, kde budú môcť vyjadriť svoj názor. Primátor
vyzdvihol potrebu dobrej spolupráce pri riešení a realizovaní týchto
naplánovaných aktivít s miestnymi podnikateľmi a organizáciami.
Pred začiatkom neformálneho rozhovoru spolu so svojou zástupkyňou Ing. Janou Svrčkovou a prednostom JUDr. Ľubomírom Ježom
ešte raz poďakoval každému, kto svojim dielom prispel k fungovaniu mesta a do nového roka poprial všetko najlepšie.
text, foto: Dr. Dušana Šinalová

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900

Ak kupujete mäso, tak zaručenú kvalitu nájdete u Marcela Svrčka!

Pozývame Vás na príjemné posedenie v útulnom
prostredí a na chutné jedlo podľa Vášho gusta!

„...predstavujeme firmy a podnikateľov v našom regióne...”
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Jozef Riecky otvoril v Kysuckom Novom Meste
nové fitnesscentrum, prídite ho vyskúšať!
OT
É
N
RE
VO

Kde? Kysucké N. Mesto (centrum)
SM Jednota (2. posch.), 0915 913 744

Zamestnanci INA KNM majú zľavu 15% na: vstupy, permanentky, trénerské služby

www.riecky.eu
Sympatický mladý muž Jozef Riecky
pôsobí na Kysuciach viac ako 12
rokov v oblasti kulturistiky, fitness
a zdravého životného štýlu. Počas
svojho pôsobenia ako osobný tréner
mal vyše 200 spokojných klientov. Drina
a odriekanie mu priniesli úspechy na
kulturistických súťažiach, najväčším
je zatiaľ titul vicemajstra Slovenska
nad 90 kg v roku 2011. Teraz je na čele
tímu odborníkov, ktorí odovzdajú svoje
dlhoročné skúsenosti všetkým tým, ktorí
ho navštívia v jeho novom fitness centre,
ktoré nesie názov Riecky Relax & Fitness.
o Aké služby ponúka Vaše fitnesscentrum
pre svojich zákazníkov, aká veková
kategória Vás najviac navštevuje?
Odpovedá Jozef Riecky:

tvorba web stránok:

- Riecky Relax & Fitness je nové
moderné fitness centrum
v Kysuckom Novom Meste,
zamerané na individuálny
prístup ku klientom. Vy si
vyberiete trénera, ktorý sa
vám bude venovať, skupinové
cvičenie, ktoré vás bude
baviť a druh masáže, ktorá
vás uvoľní a zregeneruje.
My vám poradíme a
ponúkneme kvalifikovaných
profesionálov z oblasti
kulturistiky, fitness,
skupinových cvičení,
fyzioterapie a krásy. U nás
nájdete posilňovňu vybavenú
novými strojmi s rôznymi
stupňami náročnosti v rozlohe
350 m², veľkú halu pre skupinové cvičenia
v rozlohe 70 m² s perfektným ozvučením,
špeciálnu miestnosť pre masérske služby
kozmetické poradenstvo starostlivosti
o pleť zdarma ,fresh bar – všetko, čo
potrebuje vaše telo pred, počas i po
tréningu, relax zónu – kávu si vychutnáte
v našej „obývačke“ s pekným výhľadom na
mesto, detský kútik – mamičky môžu cvičiť,
zatiaľ čo sa ich dieťa hrá v detskom kútiku,
výživové doplnky vysokej kvality (all-stars,
aminostar) a športové oblečenie značky
Nebbia.
o Ako u Vás funguje objednanie
osobného trénera, aké sú cenové relácie?
- Záleží od klienta, buď osobne vo fitku
si môže dohodnúť termín najbližšieho
tréningu, alebo telefonicky na: 0915 913 744
Aktuálny cenník nájdete na: www.riecky.eu
Dovolím si spomenúť tiež aktuálne akcie v
týchto mesiacoch, ktoré sa nesú v znamení
osobných trénerov:
Osobný tréner: Cvičte spolu ako dvojica
a parťák zaplatí iba polovicu! -50%,
darčeková poukážka: Balík tréningov
s osobným trénerom namiešaný
podľa želania, prvý tréning
zdarma! Každý nový zákazník ma
prvý tréning zdarma aj s osobným
trénerom. Tréner mu ukáže základný
tréning so správnou technikou
cvičenia a dýchania, taktiež spolu
preberú zásady zdravého stravovania,
zamestnanci KIA MOTORS
majú u nás zľavu 20% na vstupy
a permanentky do fitka a 25% na
trénerské služby, zamestnanci INA
Kysuce majú 15% zľavu na vstupy
a permanentky do fitka a trénerské
služby.
o Okrem normálneho cvičenia kvôli

spevneniu svalstva Vás klienti navštevujú
aj kvôli redukcii váhy. Ako dlho trvá
takýto kurz na odtučňovačku? Aké sú
cenové relácie, čím je takáto redukcia
váhy sprevádzaná?
- Je to veľmi individuálne, každý zákazník je
iný. Pri „odtučňovačke“ je potrebná široká
analýza celkového zdravotného stavu.
Potom sa vypracuje konkrétny treningový
plán a jedálny lístok. Výsledky sú viditeľné
už po prvom mesiaci (redukcia hmotnosti
o 4-5kg) , no samozrejme už ako som
spomínal je to individuálna záležitosť,
optimálna doba je však 1-3 mesiace.
70% úspech je v strave, to ostatné sa už

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

Poznáte našich
europoslancov?
Nevadí, pred voľbami
sa opäť ukážu...

„odmaká“ v posilňovni. Veľmi dôležité je zakomponovať kardio
cvičenie do tréningového plánu, prípadne aj skupinové cvičenie,
to tiež veľmi napomáha pri redukcii hmotnosti. A samozrejme
samostatný posilňovací tréning, minimálne štyrikrát do týždňa.
V neposlednom rade, chuť a odhodlanie vydržať! Najlepšie sa
cvičí, keď máme nejaký osobný cieľ. Potom to už ide ľahko J
Samozrejme netrénujeme ľudí iba kvôli chudnutiu. Stále viac máme
klientov, ktorí cvičia kvôli zdraviu. Obrovské množstvo ľudí a hlavne
mladých má problémy so skoliózou (krivá chrbtica), krvným tlakom
a bolesťami krčnej chrbtice. Všetky ochorenia ktoré má stále viac
ľudí, sú dôsledkom stále pohodlnejšieho života bez pohybu a vďaka
sedavému zamestnaniu.
o Ako garantujete kvalitu cvičenia u Vás ?
- Ako osobný tréner pracujem 5 rokov, kvalitu trénerských služieb
odskúšalo viac než 200 spokojných klientov. U nás nájdete
kvalifikovaných trénerov: okrem mňa je tu Lucia Cigániková a Matej
Kamenár. Taktiež kvalifikované lektorky skupinových cvičení: Janka
Jánošíková, Andrea Schmidt.
o Vy sa môžete pochváliť tiež skutočne hodnotnými
umiestneniami v kulturistických súťažiach...
- Áno, je to pravda, v roku 2006: Majstrovstvá SR v kulturistike,
juniori nad 85 kg, 7. miesto, v roku 2008: Majstrovstvá SR v
kulturistike, kategória nad 95 kg, 3. miesto na Veľkej cene Starej
Ľubovne, kategória nad 87,5 kg, 2. miesto. V roku 2011: Majstrovstvá
SR v kulturistike, kategória do 100 kg, 2. miesto a na Grand Prix
Slovakia Bratislava, kategória nad 90 kg, 3. miesto. Aj kolega tréner,
Matej Kamenár, zaznamenal svoj úspech na Medzinárodných
Majstrovstvách Slovenska 2011 v naturálnej kulturistike, 10. miesto.
o Ak si chcú k vám prísť zacvičiť skupiny, nadšenci, kolektív
žien, aké sú možnosti?
-Ak radi cvičíte na motivačnú hudbu spolu s ďalšími nadšencami,
tak príďte si zacvičiť pod vedením certifikovanej cvičiteľky zumbu,
step aerobik, flowin pro alebo vyskúšajte fitlopty! Na skupinových
cvičeniach v centre Riecky Relax & Fitness si užijete zábavu a
získate energiu pomocou zaujímavých dynamických cvičení, ktoré
vás zaručene budú baviť! 70 m² je voľných len pre Vás, milé dámy!
o Aké konkrétne úspechy ste doposiaľ zaznamenali, ak ste
niekoho pripravoval do súťaže?
- Bola to príprava do súťaže Mozolani Classic 2012, kde môj
zverenec obsadil 7.miesto, Tatranský pohár 2012, kde náš zverenec
získal 6. miesto a Veľká cena Dubnice 2012, kategória juniori.
Tu náš cvičenec obsadil 5. miesto. Srdečne pozývam všetkých
záujemcov o šport, nech nás prídu do nášho nového fitnesscentra
navštíviť!
Otváracie hodiny:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

6:30 - 20:30
6:30 - 20:30
6:30 - 20:30
6:30 - 20:30
6:30 - 20:30
8:00 - 19:00
8:00 - 19:00

Fitnesscentrum Riecky&Fitness v Kysuckom Novom Meste
Tel.: 0911 854 908; Email: riecky@riecky.eu; Web: www.riecky.eu
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Všimli ste si, že naši poslanci a politici nás – občanov – poznajú nie hlavne,
ale iba! pred voľbami, krátko po nich – a potom ďalšie roky – si vyslovene,
keď nie všetci, ale väčšina určite, „kopú“ za seba, za svoje výhody, možno
výhody sponzorov, kamarátov, rodinných príslušníkov...A náš občan im vždy
a znovu naletí... prečo je to tak?
Samostatnou kapitolou medzi politikmi sú naši EUROPOSLANCI. Ozaj – viete
– ako pracujú? Čo vlastne robia 24 hodín denne, kedy majú voľno, kedy sú
v práci, ako vyzerá ich pracovná vyťaženosť, za čo vlastne zodpovedajú,
čo skutočne robia pre našu republiku a nášho občana? Ja, nech akokoľvek
pátram v mojich poznatkoch a informáciách, neviem o ich práci nič. Aha... už
počujem – ako z pokazeného gramofónu –nájdete to na internete...! Ale ja až
tak internetu neverím, ani facebooku, lebo tam sa „toho nakecá“! Ja potrebujem čítať a vidieť, či počuť konkrétne fakty a človeka vnímať ako jestvujúcu
osobu, nie virtuálnu. Ozaj, všimli ste si, že našich europoslancov poznáme
najmä z predvolebných kampaní, približne rok pred ďalšími voľbami?
Napríklad nedávno poslanec Šťastný vystúpil v nejakej nie zvlášť podarenej
relácii istej televízie, kde sa hovorilo o ľudských právach. Povedal asi 20 viet a
celé roky občan ani nevie, čo tento chlap, ktorý ani nežije na Slovensku, vlastne ako europoslanec, zastupujúci Slovensko v inštitúciách EÚ, robí. Alebo
pani europoslankyňa Záborská – ticho ako myška, prežíva už pár rokov na
takomto lukratívnom poste - akým europoslanectvo je – a vybehne tiež asi
len vtedy, keď sa blíži koniec volebného obdobia a treba sa chystať na nové...
(?) Aj ona sa nedávno konečne nechala počuť, keď „tvrdo“ kritizovala tabletky
na zabránenie počatiu, resp. prerušenie tehotenstva, ak náhodou už začalo...
Stará, otrepaná a v pravidelných intervaloch sa vracajúca téma kádeháckych
poslancov a europoslancov...
Alebo europoslankyňu Flašíkovú-Beňovú poznajú občania viac z plesov a
večierkov bratislavskej smotánky, zobrazovaných bulvárom – ako z praktickej
činnosti medzi ľuďmi a pre ľudí. Ozaj – pardón, nedávno sa tiež nechala
vidieť, keď protestovala –avšak dosť neadekvátne svojej europoslaneckej
úrovni - na jednom zo stretnutí ľudí v Bratislave za ľudské práva a slušný
život a nadávala, (vrieskala) občanovi Dobrovodskému, zainteresovanému
do dlhoročného sporu s Rómami, do rasistov... Myslím si, že ona má naozaj
iné možnosti riešiť, resp. pomáhať riešiť problémy s neprispôsobivými ľuďmi,
ako takto“vystrájať“. Navyše môže naozaj aj sama vyjsť s konkrétnou aktivitou, keď tak bojuje za harmonické spolužitie s neprispôsobivými ľuďmi v
susedstve - a umiestniť si napr. 20-30 takýchto „nepochopených“ ľudí niekde
v tesnej blízkosti svojho rodinného domu v Bratislave (napr.vo vlastnej záhrade) a ukázať tak aj ďalším politikom a občanom, že to skrátka ide, len treba
chcieť! Nie iba teoretizovať a najmä taktizovať rok pred ďalšími voľbami... No
a čo ďalší europoslanci? Aha, aj pán Kukan sa nedávno „mihol“ v televíznom
šote, ktorý ho nasnímal na jednom výstrednom plese, poriadanom jedným
z našich ministerstiev... O ďalších ani poriadne nevieme, ktorí to sú, lebo tí
už vôbec, - ani fraškami, či nepodstatnými prejavmi – na seba neupozornia.
Tobôž nie nejakou užitočnou aktivitou pre občana. Česť výnimkám, ak sa
mýlim – ako občan. Ale zatiaľ ma ani jeden z europoslancov nepresvedčil o
opodstatnenosti svojich finančne draho vymastených poslaneckých kresiel.
PRÍLIŠ DRAHÝ ŠPÁS (ČI BIZNIS?) – tento europarlament! Koniec koncov o
tom, ako pracuje, svedčia aj obrovské dlhy a narastajúca zadĺženosť všetkých
štátov Eurozóny, najmä tých, ktoré prijali aj menu euro. A začína tento dlh
sťahovať žiaľ, aj nás. Ako pracovali desiatky rokov zodpovední europoslanci? Ako sledovali ekonomiku zodpovedné orgány a inštitúcie EÚ a volení
europoslanci? Keďže sa dostala eurozóna do takéhoto katastrofického stavu?
Za čo vlastne berú rozprávkový plat všetci, ktorí sú nominovaní do funkcií EÚ,
do inštitúcií, či volení do eurokresiel? Aké sú postihy za nedostatky? A bol už
niekto konkrétne postihnutý? Štáty a Európsku úniu, ako takú – nepokladajú
„na lopatky“ bežní ľudia, živnostníci, zamestnanci, ale nezodpovední politici,
poslanci a úradnícka mašinéria, ktorá na svojich teplých miestečkach sa len
veľmi ťažko lúči so svojimi privilégiami a kým občanom uťahujú opasky a
neustále ich trápia rôznymi reformami, ktorými im stále viac berú sociálne
istoty a financie, tak oni na svoje míňanie a prezentácie si neustále zvyšujú
príjmy. Jednotlivec, ani občan nemôže nič, ak je niečo prijaté štátom, alebo
dokonca medzištátne. Ale aspoň sa ľudia! – pýtajte, otvorene , a nenechajte
sa zastrašiť, za čo vlastne naši politici, poslanci a europoslanci berú svoje
platy a netlieskajte formálne na predvolebných mítingoch len preto, že „sa
to tak robí“. A hlavne – pýtajte sa na konkrétne výsledky ich práce. Veď, ak
má niekto právomoci, postavenie, slávu a vysoký plat – adekvátne k tomu by
mala byť spätná väzba, to znamená kvalitná práca, zodpovednosť za chyby,
trest za neplnenie si záväzkov a sľubov. Presne, ako sa hovorí – do výšky ich
platov, práv a postavenia a možností veci ovplyvniť, usledovať a vybaviť.
Uvidíte, ako budú ťažko- preťažko hľadať odpovede, a ich hovorcovia, či
asistenti, sa budú rýchlo snažiť ukončiť debatu a míting...
Alena Jaššová

„...školstvo regiónu...“

8

Aktuálne hovoríme s riaditeľkou materskej školy na sídlisku
Kamence v Kysuckom Novom Meste PhDr. Elenou Gavlákovou
o Pani riaditeľka, kedy bola Materská škola na Kamencoch
vlastne otvorená pre verejnosť?
-Materská škola (ďalej MŠ) bola uvedené do prevádzky 2.
januára 1984 ako 4 triedna účelová budova. Od roku
2004 sa zriadili ešte 3 triedy a až po súčasnosť je 7 –
triedna s počtom detí 165. Poskytujeme predprimárne
vzdelávanie s celodennou výchovou a vzdelávaním
vo veku spravidla od dvoch do šiestich rokov a
deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a umožňujeme aj predprimárne vzdelávanie deťom
dopoludnia. Od roku 2002 sme materskou školou
s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je mesto
– Kysucké Nové Mesto. MŠ sa nachádza na
sídlisku Kamence, Ulica 9. mája v Kysuckom
Novom Meste. Bývajú tu predovšetkým
mladé rodiny, a preto i záujem o prijatie
dieťaťa do materskej školy je veľký. MŠ
je vybavená viacúčelovými učebňami,
ktoré slúžia ako herne, telocvične,
spálne, jedálne, kultúrne a spoločenské
miestnosti. Súčasťou obidvoch budov je
rozľahlý školský dvor.
o Koľko už táto škôlka k dnešnému dňu
vychovala predškolákov?
- Od roku 1984 z materskej školy
- z jej krídiel, odišlo okolo 1354 detí. Je
príjemné, že s týmito „ dospelými deťmi“
sa stretávame ako s rodičmi svojich detí,
ktoré navštevujú našu materskú školu.
Teší nás, že sa prihovoria a spomínajú
na pekné časy v MŠ. Dnes má materská
škola má 7 tried, ktorú navštevuje 165 detí vo veku od 2 do 6 rokov.
100 % kvalifikovanosť a odbornosť je zárukou kvalitnej a efektívnej
výchovy a vzdelávania, ktorú zabezpečuje náš pedagogický
personál v počte 15ľudí. Poskytuje kvalitnú predprimárnu
prípravu detí podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED
– 0 a vypracovaného Školského vzdelávacieho programu
Sedembodková lienka.
o Aké je vybavenie škôlky po materiálnej stránke?
- Prostredie v našej MŠ vytvára podmienky pre celkovú pohodu
a príjemnú pozitívnu klímu všetkých detí. Vybavenie MŠ spĺňa
estetické a emocionálne kvality, je príjemné a harmonické a veľmi
dobre vybavené. V spolupráci s mestom, radou školy a rodičmi sa
nám darí obstarávať a zakupovať nové a moderné, účelné učebné
pomôcky, didaktickú techniku, hračky, detskú a encyklopedickú
i náučnú literatúru a odbornú pedagogickú literatúru pre
učiteľky, ako i ostatný výtvarný a pracovný materiál pre hrový
a plynulý chod školy. V rámci zapojenia sa do projektu moderné
vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť učiteľky nadobudli
potrebnú úroveň digitálnej gramotnosti. V roku 2010 sme získali
z MPC Bratislava – 4 PC s príslušenstvom, 3 televízory s DVD
prehrávačmi, fotoaparáty, 2 digitálne hračky Bee-Bot, softvérové
edukačné programy a iné. Vďaka existujúcemu OZ Lienka
na našej materskej škole nám rodičia prispievajú 2% z daní
a z financií sa zakúpili dve interaktívne tabule do dvoch tried pre
5-6 ročné detí.
V školskom roku 2012 bol zakúpený detský nábytok s rôznymi rozprávkovými motívmi do 3 tried. Veľká molitanová
zostava telovýchovného náradia, vybudované dopravné ihrisko
Radosť (projekt Nadácia Kia Pontis) v spolupráci so zriaďovateľom
– Mesto Kysucké Nové Mesto. Od sponzorov sme získali financie na
kameninu, kolobežky a odrážadlá.
o Spolupráca s mestom a rodičmi je iste dobrá, podľa
doterajších Vašich odpovedí...
- Áno, spolupráca s mestom – zriaďovateľom je veľmi dobrá
a ústretová. Prerozdelenie financií z rozpočtu je primerané
a vďaka tomu sa v našej MŠ zariadenie a vybavenie modernizuje
a približuje sa trendom modernej školy. Mesto vždy pružne
reaguje na naše požiadavky prípadne havarijné poruch,y i keď
sa často nedajú hneď odstrániť. Mesto nám pridelilo financie
na rekonštrukciu 2 sociálnych zariadení, rekonštrukciu strešného
plášťa a výstavbu dopravného ihriska v hodnote 23 710 Eur.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel, zástupkyňa primátora Ing. Jana
Svrčková i prednosta MsÚ JUDr.Ľubomír Ježo sa na pozvanie
ochotne zúčastňujú celoškolských akcií poriadaných MŠ (beseda
detí s primátorom na MsÚ v rámci projektu „moje mesto-moja
vlasť“, slávnostný krst dopravného ihriska - Radosť, odovzdávanie
cyklistických preukazov 5-6 ročným deťom, slávnostné
odovzdávanie osvedčení predškolákom ap.). Celá MŠ sa zapojila

i do celomestskej akcie vyhlásenej primátorom mesta
a podnikateľmi „Mesto plné anjelov“ a deti sa zúčastnili
i slávnostného ukončenia tohto projektu v ZUŚ.
Musím však podotknúť, že naďalej pretrváva
potreba rekonštruovať vnútorné vybavenie MŠ,
obnovu sanity pre detí a zamestnancov, vonkajšie
rekonštruovanie budovy, opravu zatekajúcej
strechy, rekonštrukciu vodovodného potrubia,
výmenu okien na hospodárskej budove,
opravu vstupných schodov vzhľadom
k tomu, že budova MŠ na budúci rok bude
sláviť 30 rokov svojej existencie. Veľmi
prospešná je spolupráca s radou školy, je
nápomocná pri hlasovaní financovania
MŠ, vyjadruje sa i k použitiu finančných
prostriedkov v našej škole. Získavame od
nich prínosné informácie a rady najmä
od členov rady školy delegovaných ako
poslancov Mestského zastupiteľstva,
ktorí pomáhajú pri riešení požiadaviek
a naliehavých problémov. Zúčastňujú
sa i aktivít a akcií poriadaných priamo
v MŠ. Rodičia aktívne spolupracujú
s učiteľkami na triede, podľa potreby
im učiteľky poskytujú poradenské
osobné konzultácie o deťoch, zapájajú
sa do diania školy, zúčastňujú sa
otvorených hodín, aktivít, slávnosti
a kultúrnych vystúpení detí v MŠ i mimo
nej. Sponzorstvo zo strany rodičov je
veľmi nápomocné pri materiálnom
zabezpečení a kultúrnom živote detí v MŠ. (Ak môžem spomenúť
jedná sa o drobný pracovný, výtvarný materiál, hygienické potreby,
záclonky na šitie detských tanečných sukničiek ap.).
Efektívna je i spolupráca s Oddelením školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva – školský úrad, so všetkými základnými školami,
ZUŠ, CVČ, Pedagogicko-psychologického poradenstva, rôznymi
spoločenskými inštitúciami v našom meste napríklad (MsKŠS, MsK,
Hvezdáreň, Zariadenie pre seniorov Ul. Ľ. Štúra, Hasiči, Polícia...).
o Čím sa môže MŠ pochváliť?
- Materská škola sa môže pochváliť vlastným dopravným
ihriskom, na ktorom používame reálne zobrazenia dopravných
značiek a deti sa učia dodržiavať pravidlá cestnej premávky
pri chôdzi, jazde na bicykli, kolobežke, korčuliach, krúžkovou
činnosťou výučbou anglického jazyka a tanečnej Zumby,
predplaveckou prípravou 5- 6 ročných detí, novou miestnosťou
s dramatickým centrom, s novým vybavením bábok a scény,
bábkovými divadlami hranými profesionálnymi hercami priamo v
MŠ, výučbou IKT a PC, Projektmi s celoslovenskou pôsobnosťou
(Adamko hravo - zdravo, ktorý motivuje deti a rodičov k zdravému
životnému štýlu, pravidelnej fyzickej aktivite a environmentálnej
výchovy. Recykohry, Ekopaky sú zamerané na recyklácie
v oblasti separácie odpadov, Bezpečná škôlka spojená s DI
Radosť, ďalej by som chcela spomenúť aspoň niektoré aktuálne
rozpracované interné školské edukačné - tematické projekty
jedná sa o 1/2-dňové, i týždenné. Projekty sú realizované
s prizvanými odborníkmi v danej oblasti podľa vypracovaného
plánu spolupráce. Takže cez tieto uvádzané realizované projekty
majú rodičia dobrý prehľad o činnosti a výsledkov našej materskej
školy.Rada by som spomenula i realizáciu dôležitých aktivít
v spolupráci so zariadením školského stravovania(ZŠS), ktoré
všetkým stravníkom poskytuje energeticky hodnotnú, vyváženú
stravu s pravidelným pitným režimom bylinkových a ovocných
čajov, za čo zodpovedá vedúca školskej jedálne a 4 kuchárky.
Prebiehajúce aktivity sú vitamínový týždeň – ovocia, zeleninové
dni, týždeň zdravej výživy – celozrnné výrobky, Deň jablka, Deň
mlieka, Deň bez sladkostí.
o Aké sú Vaše plány do budúcna?
- Chceme napr. oživiť multikultúrny projekt s materskou školou
v Taliansku, v meste Bolzano cez kreslenú poštu a využitie IKT, ako
jediná MŚ naďalej pokračovať v projekte predplavecká príprava
predškolákov a pokračovať v aktivitách na novo – vybudovanom
dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravným inšpektorátom
v KNM, galakoncert piesní a tancov, z rozprávky do rozprávky hranie divadielok deťmi, fašiangová karnevalová diskotéka, cesta
rozprávkovou záhradou a mnoho – a mnoho iných, ktoré budú
vychádzať z nápadov samotných učiteliek a zo záujmu a potrieb
detí.
otázky: redakcia Kysuckého Žurnálu
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Je možné poistiť životnou poistkou aj dôchodcov?
Chcel by som sa informovať na aktuálne životné poistky vo Vašej poisťovni
– pre mojich rodičov. Doteraz neboli
nikdy poistení a neviem, či to je vôbec
ešte možné. Majú totiž takmer 60
rokov a hoci im zdravie slúži, choroby môžu prísť odrazu, aj pobyty
v nemocnici. Čo by ste mi poradili? Je možné rodičov poistiť? S
akým rizikom? Do akej výšky?
Aké druhy poistiek máte vo Vašej
poisťovni na takéto prípady?
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group má pre svojich
klientov široké portfólio životných
poistení a pripoistení. Rozdelené sú
do štyroch základných skupín:
1.
Rizikovo - kapitálové životné
poistenie
2.
Investičné životné poistenie
3.
Kapitálové životné poistenie
4.
Rizikové životné poistenie
Ku každému je možné dojednať pripoistenia:
SNÚ - smrť následkom úrazu
TNÚ - trvalé následky úrazu
TNÚP - trvalé následky úrazu s progresívnym
plnením
IU
- invalidita úrazom
ČNL - čas nevyhnutného liečenia úrazu
DO
- denné odškodné za čas PN
následkom úrazu
DOPN - denné odškodné za čas PN
následkom choroby alebo úrazu
OCHZ - odškodné za chirurgický zákrok
UH
- hospitalizácia následkom úrazu
H
- hospitalizácia z choroby
MV - mesačná výplata za úraz
KCH - ochorenie na kritickú chorobu
ONP - oslobodenie od platenia poistného,
resp. náhrada poistného
OSZ - poistenie pre prípad straty
zamestnania
Z tohto veľmi krátkeho prehľadu je vidieť, že
možností je naozaj dosť, stačí si len vybrať.
Ale poďme k otázke nášho čitateľa, čo by

som odporučila jeho rodičom. Nakoľko
trvalých následkov úrazu – v našom
majú vyšší vek, niektoré pripoistenia už
živote sa voľné chvíle oddychu striedajú
nie je možné uzatvoriť. Preto by som
s pracovnými povinnosťami. Nemyslíme
odporučila kapitálové životné poistenie
pri nich na nepredvídané situácie, často
s pripoistením trvalých následkov úrazu
si neuvedomujeme, že úrazy sa stávajú
/TNÚ, resp. TNÚP/, čas nevyhnutného
kedykoľvek a môžu zanechať na našom zdraví
liečenia úrazu /ČNL/ , smrť následkom
trvalé následky. Takéto poistenie dokáže
úrazu /SNÚ/, denné odškodné za čas
stabilizovať finančnú situáciu a pomôže ju
PN následkom choroby alebo úrazu
vyriešiť.
/DOPN/, úrazovú hospitalizáciu /
Poistenie hospitalizácie následkom úrazu
UH/ a ak sú zamestnaní, tak
– určite si aj Vy často hovoríte, že ak netreba,
aj oslobodenie od platenia
nemocnici sa treba radšej vyhnúť na sto
poistného. Čo sa týka rizík,
honov. Často však stačí zľadovatený chodník,
tak to je pri každom klientovi
pošmyknutie, či nepozornosť druhých
individuálne. Záleží na tom, aké
a nemocnica sa na istý čas môže stať vašim
má povolanie, aktivity vo voľnom
prechodným bydliskom. Vtedy určite príde
čase, prípadne zdravotný stav. Výška
vhod úrazové poistenie, ktoré zabezpečí istotu,
poistného krytia záleží na klientovi, koľko je
že Vaša finančná situácia sa ani počas tejto
ochotný do poistenia investovať. Čím vyššia
doby nezhorší.
platba, tým vyššie plnenie pri dožití sa konca
Poistenie času nevyhnutného liečenia
poistenia, alebo v prípade nečakanej poistnej
úrazu – hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy
udalosti. Takýto druh poistenia sa v priemere
a v dvojnásobnej miere to platí pri úrazoch.
uzatvára za cca 20 – 30 € mesačne. Ak sú to
Napriek tomu, že každý z nás si praje, aby
klienti, ktorí si nechcú cez poisťovňu vytvárať
s nám úrazy vyhli, stať sa to môže každému
finančnú rezervu, tak takým odporúčam mať
z nás. Často je to okamih a namiesto nášho
uzatvorené minimálne čisté úrazové poistenie. zamestnania bude na dlhší čas našim
Takéto poistenie je osvedčený nástroj, ktorý
spoločníkom pacientska posteľ. Vtedy je dobré
nám poskytne rozsiahlu ochranu za nízku cenu
finančné zabezpečenie a odškodnenie pre
a zabezpečí pokrytie potrieb vlastných, alebo
tieto prípady, takémuto poisteniu. Poistné
potrieb svojich blízkych, ak dôjde k nečakanej
môže klient platiť ročne, alebo jednorazovo.
udalosti.
Minimálne bežné ročné poistné je len 11,50
Poistenie pre prípad smrti následkom
EUR. Pri jednorazovej platbe
úrazu – nečakaná smrť
poistného na dobu aspoň 10
Komunálna poisťovňa, a.s.
je to posledné, nad čím
rokov, poskytujeme klientovi
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
ľudia zvyknú počas
zľavu až 45 %, čo je len 63,90
024 01 Kysucké Nové Mesto
života rozmýšľať. Úrazy
EUR.
s tragickým koncom si
Otváracie hodiny: pondelok, streda, A úplne na záver: Nikto netuší,
však nevyberajú, môžu
ani mladý ani starší, čo sa stane
štvrtok, piatok od 8.00 hod – do
15.00 hod
zasiahnuť každého.
o niekoľko rokov. Každý však
Poistenie smrti následkom
vie, že hlavne v tých horších
Daniela Pinčiarová
úrazu síce nedokáže
chvíľach bude potrebovať
mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93
zmierniť zármutok
finančnú istotu.
pinciarova@kpas.sk
blízkych, ale určite pomôže
Komunálna poisťovňa, a.s.
pinciarova@mail.t-com.sk
zmierniť finančnú neistotu
Vienna Insurance Group takúto
slavikovai@kpas.sk
v budúcnosti.
istotu a bezpečnosť ponúka,
www.kpas.sk
Poistenie pre prípad
lebo žijeme s Vami.
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Som na podpore, ale manželka žiada zvýšiť výživné na deti...
Mám na Vás otázku, týkajúcu sa platenia výživného na dve deti. Dcéra má 18 rokov a syn 11. Ja sám
som momentálne na sociálnej podpore od júna minulého roku, dovtedy som pracoval ako súkromný podnikateľ. Ale firma mi nešla a tak som bol nútený ju predať výrazne pod cenou.V tom čase som
platil na obidve deti alimenty vo výške 270 eur. Rozvedený som už 10 rokov a pri rozchode som manželke nechal 3-izbový byt, pričom som si nerobil nárok na finančné vyrovnanie. Odvtedy žijem po
podnájmoch, striedavo u kamarátov, nemám ani na poriadnu stravu, skrátka výrazne sa znížil môj
životný štandard. Exmanželka však stále žiada zvýšenie výživného. Má na to právo, keďže ja nemám
v podstate žiadny príjem? Ako vie určiť súd na základe takýchto konkrétnych podmienok výšku výživného? Berie sa ohľad aj na existenčnú situáciu muža, ktorá nemusí byť vždy stabilná a výška jeho
príjmov kolíše, hoci predtým roky podnikal?
Odpoveď:
V zmysle zákona o rodine obaja
rodičia prispievajú na výživu svojich
detí podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Keďže
dieťa má právo podieľať sa na životnej
úrovni rodičov, uvedené tri faktory
sa v konaní o výživnom súdom skúmajú. Pri určení vyživovacej
povinnosti súd prihliada na to, kto sa o deti osobne stará. Dohody a
súdne rozhodnutia ohľadne výživného je možné meniť,ak sa zmenia
pomery. Nakoľko s vami opisovanej situácie vyplýva, že sa Vaše
pomery a životná úroveň zmenila od doby posledného stanovenia
výživného, doporučovala by som preto ( čo najskôr) podanie návrhu na zníženie výživného na príslušný súd (t. j. súd podľa bydliska
detí). Návrh musí smerovať voči Vašej plnoletej dcére a neplnoletému synovi, ktorý bude v konaní zastúpený ustanoveným kolíznym
opatrovníkom. Návrh nepodlieha súdnym poplatkom. Každý rodič

bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je
povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu
vo výške 30% zo sumy životného minima na neplnoleté, alebo na
nezaopatrené dieťa. Toto je výška minimálneho výživného, pokiaľ
Vaša vyživovacia povinnosť nezanikla. Otázkou preto ešte zostáva,
či Vaša dcéra, ktorá je plnoletá je už schopná sama sa živiť. Pokiaľ by
tomu tak bolo, Vaša
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina
vyživovacia povinnosť voči nej zaniká,
k čomu je však opäť
nevyhnutný návrh
na zrušenie vyživoe-mail: veronikaj@stonline.sk
vacej povinnosti na
jakubikova.veronika@gmail.com
príslušný súd.

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

„...odborné rubriky, rady čitateľom...“
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Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky
Aké sú účinky liečiva KOLOIDNÉ STRIEBRO?
Chcela by som vedieť od Vás ako odborníka, účinky liečiva KOLOIDNÉ STRIEBRO,
viem akurát, že keď som mala silný herpes, po natretí pery sa mi rýchlo strácal a bol
oveľa účinnejší ako rôzne reklamne doporučené mastičky na herpesy. Čo vlastne
toto liečivo obsahuje? Ako sa užíva? Čo všetko lieči, aké dávky sa doporučujú? Kto
ho môže užívať, kto by nemal, atď...?

Veľmi ma potešila vaša otázka
a to hlavne
téma, o ktorú
sa zaujímate.
Koloidné striebro je vhodné na
veľmi dlhú a určite zaujímavú
diskusiu. Tento produkt by si zaslúžil viac pozornosti zo strany
ľudí , a to hlavne v dnešnej dobe plnej syntetických liečiv, kedy
je dobré mať poruke niečo, čo nemá nežiadúce účinky, čo by
ste sa nebáli použiť, nielen vy sami, ale aj vaše deti, či starší
pacienti. Koloidné striebro je práve týmto menším zázrakom, s
ktorým pracuje mnoho odborníkov, ale aj laikov. A čo to presne
je? Ide o 99,999% striebro v demineralizovanej vode vo forme
koloidu ( tzv. disperzná sústava, ktorá obsahuje častice o danej
veľkosti ), bez pridaných konzervačných látok či farbív. Dôležitou vlastnosťou tohto striebra je, že ide o netoxickú látku bez
nežiadúcich účinkov a bez možnosti predávkovania sa. Jediní,
ktorí by sa mal tohto striebra obávať, a teda je aj pre ne toxické
sú – baktérie, plesne, vírusy, protozoá a paraziti - čiže všetky
patogény, ktoré spôsobujú u ľudí ochorenia. Koloidné striebro
sa môže používať zvonka , nastriekaním nezriedeného roztoku
priamo na postihnuté miesto, potieraním pomocou vatového
tampónu, alebo je možné použiť aj jeho gélovú formu . Môžete
ho aplikovať pri kožných, plesňových a kvasinkových infekciách, nachladnutí, zápale ďasien, pásovom herpese, klasickom
herpese, chrípke , prostate, akné, pri ušných a očných infekciách , pri infekciách močového mechúra a močových ciest, na
ošetrenie bércovych vredov... Mnohí odborníci doporučujú
aj jeho perorálne používanie, bohužiaľ len „na vlastné riziko
pacienta“, pretože perorálne používanie koloidného striebra

bolo Európskou úniou zakázané, i keď neboli preukázané
negatívne účinky jeho používania. Koloidné striebro má antibiotické účinky, baktérie si nevytvárajú naň rezistenciu, takže
jeho účinok nie je znižovaný jeho pravidelným používaním, a
taktiež nemá nežiadúce účinky ako je to napr. pri antibiotikách.
Vlastný názor na toto použitie striebra si už musí vytvoriť každý
sám. Účinok striebra sa zefektívňuje pri dodržaní pitného
režimu ( 3-4 dcl vody na 10 kg váhy ), vďaka ktorému sa z tela
rýchlejšie vyplavujú toxíny a tým sa zabráni ich hromadeniu v
tele. Tento produkt je vhodný nielen pre dospelých, ale aj pre
deti. Dávky sú rôzne, záleží na jeho použití, preto je dobré , keď
sa rozhodnete pre jeho kúpu, opýtať v lekárni , ako ho dávkovať
pri danom probléme. Dôležité je vedieť, že koloidné striebro je
viac či menej adaptogénne, čo v praxi znamená, že určitá dávka
môže vyhovovať jednému, ale nemusí druhému. Na koniec by
som chcel ešte poukázať na gélovú formu koloidného striebra,
ktorá má mnohé výhody. Je určený na rýchle miestne použitie,
na pokožke ( povrchovo i hĺbkovo), likviduje baktérie a vírusy.
Môžete ho použiť na ošetrenie malých rán a odrenín, na rýchle
upokojenie podráždenej pokožky napr. po bodnutí hmyzom,
urýchľuje regeneráciu pokožky. Jeho veľkou výhodou PharmDr. Štefan Grešák
je, že nie je parfumovaný,
Lekáreň Sv. Lukáša
nespôsobuje kožné reakcie a
Belanského 297
je dobre tolerovaný rôznymi
02401
typmi pokožky. Dúfam , že
som Vám dostatočne odpo- Kysucké Nové Mesto
vedal na vašu otázku. Ak by Telefón: 041/421 45 98
ste sa zaujímala o ďalšie in- Otváracie hodiny:
formácie o tomto produkte,
Pondelok – Piatok
radi Vám ich poskytneme.

od 7.30h do 16.30h

Pred menzesom mám veľké bolesti v podbrušku...

Keď mám dostať menštruáciu, mám dosť veľké bolesti v podbrušku, obzvlášť vtedy, ak som náhodou trocha prechladla. Na kontroly chodím pravidelne, som v poriadku. Mám 30 rokov, som slobodná, bezdetná.
Lekárka je už dosť stará (takmer 70 rokov) a nie je zástankyňou užívania liekov proti bolesti.Tvrdí, že je to
vcelku prirodzené a lieky netreba hneď užívať, lebo človek si na to potom zvyká a potrebuje stále väčšie
dávky. Ja však predsa len užívam vtedy ibalgin, lebo mi pomôže. Ale beriem ho aj pri bolesti hlavy, či
chrbtice. Chcem sa len opýtať, či nemá negatívny vplyv na maternicu, resp.vaječníky a aký je Váš názor na
užívanie, resp.neužívanie liekov proti predmenštruačným bolestiam, lebo je pravda, že nie sú to nejaké
veľké bolesti, len skôr také výraznejšie „tlaky“ v podbrušku, ktoré sa po spustení menzesu stratia...
Bolesti v období pred menštruáciou, ako aj v období počas nástupu (v
začiatku začínania menštruačného krvácania ) - sú častými vyskytujúcimi
sa príznakmi u žien vo veku žien - ešte s prítomným menštruačným
krvácaním ( v období fertilného života ženy). Definícia ťažkostí nástupu
bolestí, ešte pre začatím menštruačného krvácania spadá do príznakov
predmenštručného syndrómu (súbor príznakov fyzických aj psychických
ťažkosti u žien viazaných v pred menštruačnom období, a nástupom
začatia menštruácie dochádza k ich úľave). V prípade začatia bolesti v
období nástupu menštruačného krvácania – prevažne bolestí spadá do
charakteru ťažkostí, ktoré maju iný zdôvodnitelný charakter ( v odbornej
terminológii –dysmenorhea-). Je velmi dôležité toto posúdenie a
anamnestické precízne vyhodnotenie časového nástupu bolesti vo
vzťahu ku - pred alebo nástupom - menštruačného krvácania. Od tohto
časového vzniku - posúdenia - sa odlišuje i charakter diagnostických
možností v určení príčin ťažkostí, ako aj stratégia vedenia liečby u žien s
hore uvedenými ťažkosťami. Táto najčastejšia časť ťažkostí – bolesti – a tým
i životných obmedzovaní u žien - počas ťažkosti - v prvom kroku stratégie
diagnostiky i liečby spadá do rúk gynekológa. I.Precízne monitorovanie
menštruačného cyklu a značenie ťažkostí obmedzujúcich fyzický stav,
ako aj psychický komfort u žien v iniciačnom diagnostickom kroku.
II.Následne precízne gynekologické kompletné vyšetrenie s potrebnými
laboratornými krvnými monitorovaniami /(zápalové krvné markery,
markery endometriózy),ako aj odbery kultivácií z pošvy, kultivácií z
kanála krčka maternice (chlamýdie, ureaplazmy...), ako aj prebioptické
odbery – onkocytológia z krčka maternice, ako aj kompletné ultrazvukové
vyšetrenie malej panvy. Záverom komplexného gynekologického
vyšetrenia je jednoznačné vylúčenie organickej príčiny ťažkostí vedúcich
k bolestiam v malej panve a s pocitmi tlaku v podbrušku – a to je

vylúčenie gynekologického
- onkologického problému
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
v malej panve /nádor, cysta,
zápal, možne pozápalove zrasty
MUDr. Pavol Hartel
orgánov v malej panve...).
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Po vykonanom precíznom
Tel.: 041/500 7800
gynekologickom vyšetrení
nasleduje potreba i vylúčenie
ťažkostí, bolestí a tlaku v malej
Odbornú poradňu, konzultáciu,
panve zo strany špecialistov
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
ako - neurológ, ortopéd,
stanovenie diagnózy, liečbu...
internista, urológ. Samozrejme
preferenčný rešpekt stavov
k opakovaniu sa ťažkostí pred nástupom vlastného menštruačného
krvácania po vylučení organickej príčiny v malej panve (nádory) na
začiatku spadá do liečby príznakov predmenštruačného syndrómu (ten
popisuje viac ako 350 fyzických symptómov-príznakov, a viac ako
150 psychosymptómov´- príznakov). Riešenie a liečba týchto stavov je
náročná, nie je jednoznačná etiológia - zdroj ťažkostí. Gynekológ musí
pracovať v riešení veľmi individuálne, od najjednoduchších foriem - čo je
zmena v diéte (obmedzenie kofeínu–kávy, čokolády), v predmenštruačnej
fáze menštruačného cyklu, vitamín- terapia až symptomatické (proti
bolesti)– lieky od bolesti, následne i lieky hormonálne - vyraďujúce funkciu
vaječníkov (a tým ovuláciu) – antikoncepcia a najradikálnejšia popisovaná
forma až operačná (odobratie maternice?). Všetko samozrejme je prísne
individuálne a v závislosti aj od priania ženy vo vzťahu ku liekom (pokus o
homeopatickú - vitaminóznu liečbu , či už lieky od bolesti...), ako aj vzťah
ženy k následnej fertilite-chcenia ešte tehotnosti.

Objednajte sa na:

„...šíria dobré meno regiónu Dolné Kysuce..“
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Hasič Štefan Belko z Kysuckého Nového Mesta
bude reprezentovať Slovensko na súťažiach
vo Francúzsku a v Južnej Kórei

Štefan Belko - pracuje
ako profesionálny hasič v
Kysuckom Novom Meste. Je
reprezentantom Slovenskej
republiky v hasičskom športe.
V sezóne 2012 sa zúčastnil
na 63 súťažiach , odbehol
150 súťažných pokusov , 6x
bol ocenený ako najrýchlejší prúdar v disciplíne požiarny útok
, 18x obsadil prvé miesto , 17x druhé miesto , 12x tretie miesto
v disciplínach hasičského športu. A jeho najväčšie úspechy
? 1.miesto Majstrovstvá Žilinského kraja v dvojboji , 1.miesto
Majstrovstvá Slovenska v požiarnom útoku s družstvom HaZZ
Martin , 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska v behu na 100m
prekážok za HaZZ Martin , 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska
v celkovom hodnotení všetkých disciplín hasičského športu ,
1.miesto v Severoslovenskej hasičskej lige s družstvom DHZ
Podvysoká , 3. miesto v požiarnom útoku na Majstrovstvách sveta
v hasičskom športe v Turecku - nakoniec to bolo druhé miesto,
nakoľko bol preukázaný doping bieloruského družstva, no oficiálne
naše družstvo vyhlásili ako tretie - pretože testy antidopingovej
organizácie nadobudnú platnosť po prešetrení odvolania družstva
Bieloruska. Celoročnú prípravu absolvuje Štefan hlavne v RS
Fitclube a momentálne sa pripravuje na novú sezónu, a to hlavne
na hasičské olympijské hry vo Francúzsku 14-21.7.2013 a na
Majstrovstvá sveta v Južnej Kórei , ktoré sa konajú v októbri 2013.

Disciplíny hasičského športu sú : požiarny útok , výstup
do štvrtého podlažia cvičnej veže , 100m prekážok ,
štafeta 4x100m prekážok.
Štefan Belko má 24 rokov, vyštudoval strojárske učilište
v Kysuckom Novom Meste. Jeho práca si vyžaduje
rôzne špeciálne zamerania -potápačský kurz ,lezecký,
kurzy prvej pomoci. V týchto kurzoch sa pravidelne
hasiči preškoľujú a precvičujú. Jeho konkrétne pracovné
zameranie je hasič záchranár - špecializuje sa na prvú
pomoc a ošetrovanie zranených.V zbore májú hasiči
rôzne zamerania, ako napr. hasič strojník , potápač , lezec.
Nechajme však hovoriť samotného Štefana Belka:
- S hasičským športom som začal ako desaťročný a už
vtedy som vedel , že to bude aj moje povolanie. Táto práca
je skôr poslaním a nedá sa brať ako bežné povolanie.
Zbožňujem svoju prácu, kde môžem pomáhať ľuďom.
Vždy sa do práce teším a to je dôležité, pretože potom ju
človek aj dobre odvedie. Aktívne športujem od ranného
veku. Základnú školu som vychodil so zameraním na hádzanú,
neskôr som sa venoval závodne 6 rokov atletike. Momentálne sa
naplno venujem iba hasičskému športu. Ide o disciplíny: 100m
prekážok , štafeta 4x100m , výstup do 4. podlažia cvičnej veže
pomocou hákového rebríka , požiarny útok. Na Slovensku máme
Majstrovstvá kraja , Slovenska a niekoľko hasičských líg. Taktiež
sa konajú Majstrovstvá sveta a hasičské olympijské hry - každé
štyri roky , kde proti sebe súťažia hasiči z celého sveta. Podarilo sa
mi výkonmi dostať do reprezentačného výberu, takže sa môžem
zúčastniť týchto medzinárodných súťaži. Veľká vďaka patrí aj mojim
kolegom , veliteľovi stanice, ktorí mi pomáhajú na úkor svojho
voľna , pretože veľa víkendov , keď chodím po súťažiach alebo som
na sústredeniach, slúžia za mňa. Asi by som nenašiel lepšiu partiu.
Momentálne sa pripravujem na sezónu, ktorá je veľmi náročná.
Trvá od apríla do októbra. Tento rok ma čakajú olympijské hry vo
Francúzsku a Majstrovstvá sveta v Južnej Kórei. V zime trénujem
dvojfázovo -ráno v RS Fitclube v Kysuckom Novom Meste, kde
mi majiteľ umožnil vstup zdarma - je to veľká pomoc,nakoľko
si všetky tréningové výdaje hradím sám. Chcel by som mu aj
touto cestou poďakovať za jeho ochotu a podporu. Druhá fáza
tréningu je zameraná na atletiku a disciplíny hasičského športu.
Mojím cieľom je stále sa zlepšovať a prekonávať sám seba, no a ak
sa podarí , priniesť domov medailu z olympijských hier, to by som
bol veľmi rád.
-spracovala: redakcia KŽ-

Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“,
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

ponúka záujemcom výpredaj
svadobných šiat od 60 €,
spoločenských od 29 €
a topánky od 10 €.

Plesová sezóna je už v plnom prúde!
Ponúkame aktuálne a trendové modely.

Pri výbere svadobných šiat
a svadobných obrúčok
účtujeme zľavu z ceny 20 €!
V predajni NIKATEXT
nájdete:
bižutériu, doplnky
k oblečeniu, kabelky,
bielizeň, korzety,
samodržiace pančuchy, pánske
obleky po č. 60
a dámske konfekčné
veľkosti od č. 36 po č. 56
(blúzky, sukne, nohavice).
Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

„...stredné školy sa prezentujú...“
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Predstavuje sa vám Stredná odborná škola pre žiakov
s telesným postihnutím internátna a Odborné učilište v Žiline
oKedy vznikla Vaša
škola, aká bola
motivácia, dôvod
jej založenia?
To už je prvá
otázka pre Ing.
Máriu Valjaškovú,
riaditeľku tejto
školy.
-Veľa rodičov v
90-tych rokoch
v žilinskom
kraji pociťovalo
nedostatok škôl
pre hendikepované
deti. Na mnohé podnety rodičovskej verejnosti
zakladateľka školy Mgr. Daniela Durajová ( prvá
riaditeľka školy ) v spolupráci s PaedDr. Annou
Klein - Krušinovou ( metodička pre špeciálne
školy a školské zariadenia) a vtedy s Krajským
úradom v Žiline zareagovali a založili školu, ktorú
MŠ zaradilo do siete škôl a školských zariadení
s názvom Stredné odborné učilište pre telesne
postihnutú mládež s účinnosťou od 01. 07.
1998, ako reakciu na potrebu vzdelávania žiakov
v špecializovanom SOU, ktoré by poskytovalo
možnosť získania kvalifikácie všetkým
žiakom s telesným postihnutím a zdravotným
znevýhodnením. V súčasnosti má škola názov
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným
postihnutím internátna a Odborné učilište.
Zriaďovateľom je odbor školstva Obvodného úradu
Žilina. Na základe požiadaviek ŠZŠ v žilinskom kraji
a žiakov individuálne integrovaných v ZŠ, ktorí
boli vzdelávaní podľa variantov vzdelávania ŠZŠ,
vzniklo dňa 1.7.2004 ako organizačná zložka školy
Odborné učilište. Aj keď je to veľmi ťažké, škola
sa snaží reagovať na neustále sa meniace potreby
trhu. V SOŠ vzdelávame v štyroch trojročných
učebných odboroch ( aranžér, fotograf, manikúra
– pedikúra a čalúnnik ). Všetky uvedené odbory
končia záverečnou skúškou a výučným listom. Po
absolvovaní vzdelávania je možnosť pokračovať
v nadstavbovom štúdiu a tak získať maturitu.
V Odbornom učilišti je šesť učebných odborov
( cukrárska výroba, inštalatér so zameraním na
vodovodné zariadenia, obchodná prevádzka
tzv. predavač, opatrovateľská starostlivosť,
kožiarska výroba – výroba remenárskeho
tovaru, spracovanie dreva – čalúnenie nábytku
). Do školského roku 2014/2015 pripravujeme
otvorenie ďalšieho učebného odboru pre OU a to
pedikúra – manikúra. Žiaci majú možnosť štúdium
ukončiť vzdelávanie buď výučným listom alebo
ako zaučení alebo zaškolení. Všetko závisí od
toho ako zvládajú predpísané učivo. Na školách
tohto typu je prvoradá manuálna zručnosť,
ktorú žiaci nadobúdajú na hodinách odborného
výcviku. Odborný výcvik realizujeme nielen
v školských dielňach, ale spolupracujeme aj s inými
organizáciami.
o Koľko pedagógov a zamestnancov pôsobí
v škole?
-V škole pôsobí deväť učiteľov, 23 majstrov
odbornej výchovy a štyri vychovávateľky
v školskom internáte. Všetci učitelia
majú vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa a rozširujúce štúdium špeciálnej
pedagogiky. Majstri odborného výcviku sú
minimálne so stredoškolským vzdelaním
a špeciálnopedagogickým rozširujúcim štúdiom.
Mnohí z nich majú vysokoškolské vzdelanie. Práca
s našimi žiakmi nie je jednoduchá, napriek tomu
záujem pedagógov o prácu je oveľa vyšší, ako
môžeme uspokojiť. Je pravdou, že na niektoré
profesie je problém nájsť odborníka, ktorý by bol
ochotný pracovať v školstve za daných platových
podmienok, no zatiaľ sa nám to vždy podarilo.

„...stredné školy sa prezentujú...“
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oFunguje aj internát, ako je zabezpečená jeho prevádzka, chod, vychovávatelia
-Školský internát je priamo v škole. Jeho kapacita je 23 žiakov. Prevádzka je zabezpečená
v dňoch školského vyučovania s možnosťou nástupu deň pred začiatkom vyučovania. Ak
kapacita nepostačuje, máme možnosť ubytovať žiakov na internáte partnerskej strednej
školy, ktorá je vzdialená asi 5 min chôdzeod našej školy. Na tejto škole je zabezpečené aj
stravovanie, nakoľko na našej škole nie je jedáleň.
oAké je technické zabezpečenie školy – pomôcky, zariadenie, čo by bolo vhodné
doplniť?
-Technické zabezpečenie školy je vďaka trom úspešne ukončeným euro projektom na
veľmi dobrej úrovni. V programovacom období 2007-2013 sa vtedajšiemu Krajskému
školskému úradu podarilo zo SORO získať financie na projekt zameraný na znižovanie
energetickej náročnosti zateplením budovy a výmenou okien. V tomto projekte bol
aj nábytok do tried, vybavenie počítačmi a jedna interaktívna tabuľa so všetkým
príslušenstvom. Z ďalších dvoch projektov, s názvami Zmeňme spôsob učenia a zmeníme
osudy našich žiakov a Rozvíjame ducha, telo, zdolávame prekážky, v súhrnnej sume viac
ako 500tis. €, ktoré naša škola v minulom školskom roku úspešne ukončila, máme kvalitne
vybavenú školu pomôckami. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať a modernizovať.
oVaša škola sa pani riaditeľka, za posledné roky úspešne zúčastňuje aj na rôznych
projektoch. Môžete nám trošku o tom povedať? V tomto roku ste tiež do nejakého
zapojení? A v akom duchu sa nesie tento školský rok vo vašej škole? Ako sa
uplatňujú vaši absolventi v bežnom pracovnom živote?
-V tomto roku sa chceme opätovne uchádzať o europrojekt a zameriame sa na ďalšie
vzdelávanie učiteľov, vytvorenie centra podpory pre základné a stredné školy, ktoré majú
integrovaných žiakov a nemajú špeciálnopedagogické skúsenosti. V tejto súvislosti máme
záujem získavať skúsenosti aj v podobných zariadeniach v zahraničí. Škola má dlhoročné
partnerstvá so školami v Nemecku a Poľsku. Na týchto priateľstvách nielen medzi učiteľmi,
ale aj žiakmi, budujeme nový typ vzdelávania pre postihnutých. Podľa mojich skúseností
nie je vhodné bez odbornej, technickej, materiálnej a v neposlednom rade aj personálnej
prípravy jednoducho posadiť postihnutého žiaka do triedy intaktnej populácie. Na školách
nášho typu je zabezpečený individuálny prístup pedagógov ku každému žiakovi, sú zo zákona menšie počty detí, ako na teoretickom, tak
aj na praktickom vyučovaní. Obsah učiva jednotlivých predmetov je redukovaný a prispôsobovaný možnostiam žiakov. Dôraz je kladený na
manuálne zručnosti, ktoré sú pre zaradenie sa našich absolventov do praxe prvoradé. Zamestnávanie sa žiakov a uplatnenie v praxi v čase
ekonomickej a hospodárskej krízy je problematické pre všetkých a škola nevie garantovať, že absolventi sa okamžite zaradia do pracovného
procesu, ale verím, že ako sa bude ekonomika zotavovať, tak aj absolventi stredných škôl budú ľahšie získavať zamestnanie.
o Keď má rodič umiestniť dieťa do Vašej školy – aký je postup? Kde sa prihlásiť?
- Každý rodič chce pre svoje dieťa samozrejme len to najlepšie. Pri výbere profesijnej orientácie je vhodné pozrieť si a zoznámiť
sa s viacerými školami. Naša škola ponúka možnosť návštevy školy rodičov spolu s dieťaťom. V tomto školskom roku bude dňa
22. 02. 2013 od 9,00 do 13,00 „Deň otvorených dverí“. Predstavia sa všetky učebné odbory, konkrétne v SOŠ fotograf,
aranžér, manikúra - pedikúra a čalúnnik. V OU predavač, cukrár, opatrovateľská starostlivosť, brašnár a inštalatér. Ak by
tento termín niekomu nevyhovoval, môže si dohodnúť individuálny termín na našom tel. čísle 041/ 5000705 alebo e-mailom
soutpmza@soutpmza.edu.sk .
Prihlášky na štúdium treba poslať prostredníctvom školy, ktorú dieťa navštevuje, na príslušných formulároch na adresu:
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím internátna
Fatranská 3321/22; 010 08 Žilina, alebo Odborné učilište Fatranská 3321/22; 010 08 Žilina
Na našu školu sa môžu prihlásiť všetci žiaci s postihnutím alebo zdravotným oslabením z „bežných“ ZŠ, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ a žiaci
zo Špeciálnych základných škôl, ktorí ukončili 9. resp. 10. ročník ŠZŠ. Škola ponúka aj možnosť nadstavbového štúdia, ktoré sa otvorí v prípade
záujmu absolventov.
Otázky: Mgr.Alena Jaššová
Foro: archív školy

V sociálnych bytoch na Rudinskej ceste v Kysuckom Novom Meste
niektoré obyvateľky sušia bielizeň tak, že ostatní obyvatelia trpia
chladom pre otvorené okná na chodbe, a to pri mínusových teplotách!
Viacero obyvateľov zo sociálnych, resp.štartovacích bytov na Rudinskej ceste v Kysuckom Novom Meste kontaktovalo našu redakciu,
aby sme im skúsili pomôcť, lebo si nevedia poradiť s niekoľkými
„horkokrvnými“ obyvateľkami.
O čo vlastne ide?
Byty, ako vieme, nemajú balkóny a tak majú obyvatelia trochu problém so sušením bielizne. V lete nie, ale v zime. Niektoré obyvateľky
to riešia tak, že na chodbe otvoria okno a nechajú tam na stojane
rozloženú bielizeň, že tak sa to vraj rýchlejšie usuší.Čudná „logika“ a
najmä obmedzenosť takéhoto uvažovania, ktorá núti normálnych
ľudí zamyslieť sa nad tým, akým stupňom IQ tieto obyvateľky vlastne disponujú, ak si myslia, že pri teplote –výrazne pod nulou – sa
niečo v prievane usuší. Jedine, ak zmrzne! Navyše sústavným otváraním okien ťahá dovnútra bytu veľký chlad, čo núti ďalších obyvateľov k zvýšenej spotrebe tepla, lebo si musia prikurovať aj inými elektrospotrebičmi. Bola som sa tam aj osobne presvedčiť o pravdivosti
slov a bolo to tak. Na dvoch miestach chodby naplno otvorené okná
a vonku bolo vtedy -5˚C! Neviem, či dotyčným nemá kto poradiť,
ako sušiť prádlo, ale dnes už máme aj tzv.vyťahovacie zariadenia na
sušenie bielizne, kedy si jednoducho vypratú bielizeň navešiame na
stojanové šnúry a vytiahneme pod povalu –napr. v kúpeľni (veľmi
vhodné pri menších bytoch), alebo jednoducho bielizeň sušíme
na bežných sklápacích stojanoch, ktoré zaberú minimálny priestor,
ani nie jeden meter štvorcový, takže v byte nezavadzajú. Určite sa v

teple bielizeň vysuší rýchlejšie, ako v „mínusovom“ prievane, navyše
neotravujeme susedov. Podľa informácií, mesto dalo práve preto
chodby a schodište „zakryť“ oknami a dverami, lebo sa obyvatelia
sťažovali na chlad a prievan, keďže nemali vstupné dvere do bytov
prakticky ničím chránené. Načo bola taká investícia mesta dobrá,
keď aj tak väčšina obyvateľov musí mrznúť kvôli niekoľkým obyvateľkám so slepačím mozočkom, ktoré silou-mocou musia upozorňovať ostatných, že si oprali svoju bielizeň a následne ju vystavujú
„na obdiv“ ostatným? Možno by na to mohli tvrdšie zareagovať zodpovední úradníci, veď predsa pár ľudí nemôže otravovať väčšinu?
Navyše jedna z “dotknutých“ sa vyjadrila, keď jej iná obyvateľka povedala, že takto sa nedoplatia na teple - že jej to nevadí, ona vraj má
peňazí dosť. No ak je to tak, potom naozaj nechápem nielen ja, ale aj
ďalší obyvatelia, prečo býva v sociálnom byte? Veď potom môže ísť
do prenájmu, alebo si kúpiť vlastný byt a vetrať celú zimu, hoci aj pri
teplote -20˚C! Ozaj – ako by sušila bielizeň, keby byt nemal balkón?
Myslím, že by ju ostatní obyvatelia súkromnej bytovky veľmi rýchlo
„pohnali“, keby im v ostrej zime otvárala okná na chodbe! A na záver
snáď jedna rada: keď v lete budú obyvateľom sociálnych bytov na
Rudinskej ceste vyúčtované nedoplatky za spotrebu tepla – mali by
si náhradu žiadať práve od týchto egoistických a podľa všetkého,
aj rozumovo obmedzených obyvateliek. Veď peňazí majú – ako
niektoré hovoria –dosť, tak kde je problém?
Alena Jaššová

„...odborné rubriky, rady čitateľom...“
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...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...

Chceme si kúpiť domáce prasiatko na hranie...

Teraz začína byť stále módnejšie, namiesto psíka, či mačky, držať si v súkromí bytu malé
prasiatko. Deti sa s tým maznajú, vyzdobujú si ho, dávajú mu mašličky.Prosím Vás pekne, povedzte mi, čo sú to za prasiatka, ktoré sa hodia za domácich miláčikov do bytu?
Nesmrdia? Ako sa treba o ne starať? Čo žerú? Kedy treba navštevovať zverolekára? Koľko sa dožívajú, aké podmienky im treba na život vytvoriť? Je to vhodný darček pre deti?
Akú starostlivosť si vyžadujú, keďže majiteľ máva aj služobné cesty, musí zabezpečiť
niekoho, kto sa o zvieratko postará?
V dnešnej modernej uponáhľanej dobe ľudia podliehajú móde aj v
chove domácich miláčikov. Donedávna to boli v bytových podmienkach prakticky len drobné hlodavce, škrečky, morčatá, neskôr drobné králiky a menšie plemená psov. Dnes nie je zriedkavé, keď ľudia
chovajú v 2-izbových bytoch aj väčšie 40 kg plemená psov alebo
niekoľko mačiek. Takže chov a starostlivosť o malé – miniprastiatko
v podobných bytových podmienkach bude aj u nás čoraz frekventovanejšie. Majiteľmi budú pravdepodobne najčastejšie mladí ľudia,
ktorí sa chcú odlišovať a byť nekonvenční.
Miniprasiatko- ako nový druh štvornohého miláčika človeka, bolo
vyšľachtené v 60.-tych rokoch. Veľkosť sa pohybuje okolo 30 kg a 50
cm výška. Šľachtiteľskou prácou vznikajú čoraz menšie (5-10 kg) a
farebnejšie varianty s typickou povahou prasiatka- spoločníka. Pri

možné zabrániť aj
nežiadúcemu správaniu a neporiadku po
byte..
Pravidelné prechádzky sú samozrejmosťou.Avšak pri chove
v byte, pri nemalo
prekonávať schody.
Preto je vhodnejší
chov miniprasiatok v
dome, kde má bezproblémový prístup
do výbehu. Prasiatko je však inteligentné a preto pri vhodnej výchove sa rýchlo naučí hygiene a bez problémov používa nižší upravený
mačací záchod.
Miniprasiatka sú všežravce, ako krmivo im preto ponúkame najmä
zeleninu, ovocie, zelenú pašu, prípadne seno, občas suchý chlieb.
Dnes sú však na trhu bežne dostupné kompletné kŕmne zmesi pre
daný druh prasiatka. Samozrejme prasiatka sú pažravé, preto vyhľadávajú všetky možné zdroje potravy a odmien, ktoré im ponúkneme. Avšak cieľom dobrého chovateľa je mať zdravé a dlhoveké
zviera, preto nie je vhodné zbytočne prekrmovať a pretučňovať
zviera. Pri dobrom zdraví a starostlivosti sa môže dožiť 10-15 rokov.
Preto prasiatko nedoporučujem kupovať ako len darček deťom.
Zo zdravotného hľadiska prasiatka netrpia nijakými závažnejšími
ochoreniami. Samozrejme môžu ich postihnúť bežné ochorenia
ošípaných ( červienka prasiat). Šľachtiteľskou prácou a s čoraz

kúpe preto musíme dávať pozor na výber druhu, prípadne kríženca
vietnamských prasiatok. Samozrejme, čím menší vzrast , tým vyššia
cena.
Chov prasiatka v bytových podmienkach, si myslím, nie je ničím
komplikovanejším ako chov napríklad viacerých psov, samozrejme pri drobných úpravách v zariadení. Prasiatka su milé, zábavné,
nevšedné, inteligentné, čistotné, učenlivé a v neposlednom rade
najmä vhodné aj pre alergikov. Pri dodržaní určitých chovateľských
a hygienických zásad je chov nenáročný.
Ak majiteľ uvažuje nad zaobstaraním si miniprasiatka, mal by si vyčleniť najmä dostatok času pre kontakt a výchovu nového člena rodiny. Mal by mu vyčleniť v byte/ dome miesto pre spánok, kŕmenie,
oddych, hru, hygienu, príp.zaobstarať nejakú búdku s podstielkou,
príp.malú ohrádku, kde môže bezpečne prasiatko zatvoriť. Takto je

menším vzrastom môžeme predpokladať zvyšovanie chorobnosti. U
kančekov musíme s dospievaním počítať takisto so zintenzívnením
typicky kančieho zápachu, ktorý sa však dá odstrániť kastráciou.
Pred kúpou prasiatka je vždy vhodná individuálna porada s odborníkom. Potencionálny majiteľ musí chovu prasiatka prispôsobiť
bytové a finančné podmienky a svoj voľný čas.

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Nakupujte a využívajte služby u predajcov a odborníkov
s dlhoročnou skúsenosťou, dobrým menom a rozumnými cenami

Slovnaft Radoľa

Otvorené: denne 5:00h – 23:00h
Ponúkame kvalitné motorové palivá:
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS Diesel
automobilové oleje a mazivá
MADIT a MOL Dynamic / aj v 10 l balení/
Ďalej ponúkame široký sortiment autokozmetiky.
Staňte sa členom Klubu BONUS : www.bonusklub.sk

...kúpte u nás darček pre Vaše dieťa...

LUXUS a KRÁSA
pre celú rodinu...
Jana Ďuranová, AVON – zónová manažérka pre Kysuce a Oravu,
Námestie Slobody 2295 (bývalá predajňa Drobček),
Kysucké Nové Mesto
tel.č.: 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk

OBUV JANEL
Viera Marčišová
ČSA 2809
(v areáli Hotela Kriváň)
024 01
Kysucké Nové Mesto

Kontakt:
0907 800 730,
0910 549 044
e-mail:
marcisova@universalsk.sk
www.universalsk.sk

Sprostredkovanie poistenia

zimná kolekcia !
e-shop: www.obuvjanel.sk
e-mail: obchod@obuvjanel.sk

Tel.: 0907/414 066

Belanského 6
(pri papierníctve ARVEN)

Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel
- Polícia SR
v areáli STK

Dajte si u nás ošetriť a skontrolovať svoje vozidlá pred zimnou sezónou!
Naše zaručené pracovné nástroje, vďaka ktorým ponúkame kvalitné služby:
dochvíľnosť, precíznosť, presnosť, ústretovosť, serióznosť, príjemné prostredie, špičkové zariadenia.

tel.: 041/400 0494

