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ROČNÍK VIII. * JANUÁR 2014 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
V hoteli
Mýto v
Kysuckom
Novom
Meste sa
krstila
kniha pre
kysuckých
seniorov,

Ing. Ján
Hartel,
primátor
Kysuckého
Nového
Mesta, v
exkluzívnom
novoročnom
rozhovore
pre náš
Kysucký
Žurnál,

str. 6.

str. 4.

Povina žije
spoločenským
životom aj
vďaka
dobrým
nápadom
Bc. Lucie
Aleny
Dudekovej,
str. 12.

Máte dieťa
s telesným
postihnutím
a končí
základnú
školskú
dochádzku?
Ing. Mária
Valjašková
Vám poradí,
str. 8.

Je tu sezóna zimných
zábav a plesov!
Navštívte Požičovňu svadobných a
spoločenských šiat „Venček“,
poradia Vám ako sa obliect a vyzerať úžasne...

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Radoslav Dudek

PneuRado s.r.o.

Hviezdoslavova 491 (pri autobusovom nástupišti)
Kysucké Nové Mesto
email: pneurado@gmail.com
kontakt: 0905 506 428
web: pneurado.mns.sk

Otváracia doba:
Pondelok - piatok: 8:00h – 17:00h
Sobota:
8:00h – 12:00h

predaj pneumatík, prezutie a uskladnenie
pneumatík, lepenie defektov, vyvažovanie kolies,
renovácia diskov, kompletné služby pneuservisu

„ ...tešíme sa na každého nového zákazníka, na stálych zákazníkov o to viac...“

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;

Žilina

MUDr. Pavol Hartel

Ďakujem pacientkám
za dlhoročnú dôveru,
želám v roku 2014
všetkým ľuďom dobrej
vôle pevné zdravie,
pokoj v živote
a úspechy v práci!

PharmDr. Štefan Grešák; Lekáreň Sv. Lukáša
Belanského 297, Kysucké Nové Mesto

Ďakujeme všetkým našim
zákazníkom a obchodným
partnerom za prejavenú dôveru
v minulom roku a želáme úspešný
a v každom smere zdravý rok 2014!
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

3

V konečnom dôsledku spí každý
z nás len v jednej posteli, aj keď
vlastní haciendu so 40-izbami...
Keď som pred Vianocami pripravovala pre iný časopis
jeden rozhovor s kňazom, odpovedal mi na otázku, čo
je veľký problém dnešného sveta a ľudí – podľa neho je
to sebectvo, z ktorého v podstate vznikajú a nabaľujú
sa ďalšie problémy, ktoré rodia nevraživosť medzi ľuďmi,
závisť, nenávisť, urážky, ale aj plánované vraždy. Ja som
nad jeho slovami premýšľala a utvrdila som sa v tom, že
tento dôstojný pán, nositeľ Božieho slova na Zemi, mal
jednoznačne pravdu. Sebectvo je tu – odkedy existuje
ľudstvo, civilizácia. Kde spadajú jeho základy, počiatky?
Človek – ako náhle začal žiť v skupinách, si vytváral to „svoje“
miesto v živote. Vždy chcel – ak vedel – ovládať ostatných.
A použil na to aj nefér spôsoby, ak bolo nutné. Tieto sa
storočiami zdokonaľovali a tak sa zdokonaľovalo aj sebectvo,
závisť. Kvôli tomu – „aby som ja mal viac“, oklamal brat
brata, zatratila sestra brata, dcéra citovo udupala vlastnú
matku a rodina sa rozhašterila tak, že až súdy riešili
problémy, ale pri vyslovení záverečného rozsudku vlastne
nikto nevyhral. Trovy oboch strán sa vyšplhali tak vysoko,
že z víťazstva sa nakoniec tešil tretí. A tak to je aj v živote.
Prečo sa vlastne človek nevie rozdeliť? Alebo nechce?
Prečo chce len on – a nikto iný...? Do hrobu si nikto z nás
nič nevezme a v konečnom dôsledku spí každý z nás len
v jednej posteli, aj keď vlastní haciendu so 40-imi izbami.
Aj to dnešné predvádzanie sa mnohých celebrít, či už u nás
alebo vo svete... Čo iné je chvastanie sa na žúrkach, ktoré
ešte aj sníma televízia, že topánky má tá a tá za 4000 až 5000
eur? Nie je to chorá až nebezpečná podoba sebectva? „Ja
na to mám a Vy mi záviďte“. Aj tie priam smiešne požiadavky
niektorých umelcov, aby na seba upozornili, že oni sú niečo
viac. Napríklad, keď žiadajú pre seba počas 2-dňového
vystúpenia v Bratislave v hoteli 30 izieb! Nech sú akokoľvek
uznávaní a výnimoční! U mňa sa výnimočnosť a nevšednosť
človeka vždy spájala aj s určitou skromnosťou, úctou
k človeku, slušnosťou a najmä nepredvádzaním sa. Rovnako
je mi smiešne, ak niekto na svojej rodinnej dovolenke robí
kamerou film z jej priebehu. Ale nie pre vlastné potreby
a súkromie – pripomenúť si zážitky aj po rokoch, ale

preto, aby sa chválil na
víkendovom posedení
„s priateľmi“ a nudil ich
premietaním takéhoto
pseudofilmu, alebo aby
ho „hodil“ na facebook,
nech o tom vie „celý svet“.
Dokazovanie si niečoho?
Alebo maskovanie vlastnej
ľudskej úbohosti a malosti – lebo iným nevieme ohúriť?
A keďže sa dnes skoro každý vyťahuje „ako sopeľ na rukáve“
a šklbe z čoho sa len dá, tak ani tí ostatní nechcú byť horší.
Som presvedčená, že aj toto je forma sebectva len v inom
ponímaní. Je krajšie dopriať aj inému, ak si to zaslúži. Či nie?
Je to možno otrepaná fráza, ale má svoj hlboký význam.
Samozrejme nevulgarizujme túto myšlienku, ako jeden
známy, ktorý povedal, že človek musí byť aj sebcom, lebo
by ho svet zožral. Je to pravda, ale v inom uhle, a bola by
z toho ďalšia filozofická rozprava. Aj matka, či otec, ktorí
milujú svoje deti a dajú im čo im na očiach vidia – musia
byť napokon trochu aj sami sebcami – pretože nenažranosť
niektorých potomkov, či rodiny, je tak sebecká, že rodičom
rozoberú dom, vynesú a predajú čo sa dá a ešte im ukradnú
aj dôchodok. Lebo sebecky uznávajú len svoje požiadavky
na život a ostatné ich nezaujíma. Lepšie je brať z hotového.
Čo na tom, že rodič musel nesebecky celý život myslieť aj na
druhých, a teraz by trochu tej pohostinnosti a ústretovosti
potreboval od tých, ktorým ju celé roky nezištne dával
a obetoval? Ľuďom dnes vo všeobecnosti vo veľkej
miere chýba empatia, čo je tiež ďalšia pohroma ľudstva!
Sebec, lakomec, závistlivec, neprajník, falošný hráč na city...
Takéto a ešte ďalšie ekvivalenty sa mi spájajú s podstatou
pojmu sebectvo. A Vám? Sebectvom zabiješ všetko krásne
a duševne živé okolo seba a ostaneš sám. A komu sa potom
so svojimi chúťkami a „výhrami“ budeš sebecky predvádzať?
Ozaj, viete o tom, že niektorí ľudia si závidia aj choroby?

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499; e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Najvýhodnejšia regionálna
inzercia
v Kysuckom Žurnále!

je

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

Presne cielená inzercia
na Vašich zákazníkov !

kontaktujte nás...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ing. Ján Hartel, primátor Kysuckého Nového Mesta,
v exkluzívnom novoročnom rozhovore pre náš Kysucký Žurnál
o Tretí rok volebného
obdobia 2010-2014 sa
skončil a začal rok 2014.
S akými plánmi v oblasti
investičných akcií vstupuje
do nového roka Kysucké
Nové Mesto?
- Na prahu nového roka
chcem v prvom rade Vašim
čitateľom, ale i všetkým
Kysučanom popriať, nech
sa nám všetkým v tomto
roku darí, zdravie nech slúži
k spokojnosti a šťastie nech
nás sprevádza na každom
kroku. Na rok 2014 tak ako
i v minulých rokoch sme
sa pripravili zodpovedne
s očakávaním, že sa
nám opäť podarí urobiť
spoločne naše mesto krajším a tak spríjemniť život našim občanom.
Čo pripravujeme v investičných akciách? Tak napríklad:
rekonštrukciu niektorých rozvodov tepelného hospodárstva, rámci
výzvy poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce sme podali projekt
na rozsiahlu rekonštrukciu a prístavbu Domu kultúry v našom meste
/rozpočtový náklad cca 900 tis. €/, stavebné úpravy a rekonštrukcia
prístavku druhého pavilónu 24 triednej ZŠ Kamence / v súčasnosti
sa jeden pavilón využíva pre potreby gymnázia/ pre potreby
mestského úradu za účelom vytvorenia kancelárií prvého kontaktu
s bezbariérovým prístupom, stavebné úpravy a spevnenie nosnosti
strechy na mestskej športovej hale, vybudovanie chodníka a úprava
zelene na Ul. Jesenského za kostolom sv. Jakuba, vybudovanie
chodníka obslužnej komunikácie v novej časti mestského cintorína.
Samozrejme naďalej budeme zabezpečovať údržbu mestských
komunikácií a chodníkov, mestskej zelene, jednoducho poskytovať
služby, ktoré občan v každodennom živote potrebuje.
o Keď by ste mohli aspoň v stručnosti povedať, pán primátor
ktoré boli také významnejšie investičné akcie v roku 2013
v Kysuckom Novom meste, ktoré sa ukončili, resp. ktoré začali?
- Rok 2013 bol pre naše mesto v oblasti investícií opäť úspešný.
Medzi najväčšie akcie, ktoré mesto realizovalo v tomto období
patria: dokončenie rozsiahleho projektu „Regenerácia centrálnej
mestskej zóny Kysucké Nové Mesto“, inštalácia parkovacích
automatov na Ul. Belanského, s cieľom zlepšiť katastrofálnu
dopravnú situáciu na tejto ulici a samozrejme zabezpečiť aj
nejaké finančné prostriedky do mestskej pokladne, vybudovanie
chodníka na Dubskej ceste, stavebné úpravy mestskej komunikácie
na Ul. 9. mája, rekonštrukcia strechy bytového domu č. 613 na
Ul. Murgašovej, rekonštrukcia komunikácií na Ul. Sládkovičova,
Jesenského a Neslušská cesta, doplnenie bezdrátového mestského
rozhlasu v meste a mestských častiach, hydraulické vyregulovanie
rozvodov teplej úžitkovej vody.
o Mesto však je veľmi aktívne aj čo sa týka kultúrnych akcií
a spoločenských podujatí... Ako to vlastne vyzeralo počas roku
2013, čo stojí za väčšiu pozornosť?
- Na začiatku roka medzi najúspešnejšie podujatia patrí každoročný
ples mesta, ktorého 10. ročník prebehol 2. februára, a tiež
Fašiangová zábava, spojená s pochovaním basy. V mesiaci apríl
medzi veľké spoločenské udalosti patrí aj športové podujatie
Kysucká desiatka, tento pretek je zaradený Slovenským atletický
zväzom ako Majstrovstvá SR v cestnom behu na 10 km. Na konci
mesiaca sme si pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta
pretekom „Beh oslobodenia“ a taktiež kultúrnym programom
a pietnou spomienkou pri pamätníku v mestskom parku. Stáva sa
už tradíciou, že 1. máj ako Sviatok práce a vstup SR do Európskej
Únie si pripomíname v uliciach mesta slávnostným sprievodom

kysuckých mažoretiek za hudobného doprovodu dychových hudieb
Kysučanka a Nová Kysučanka. MDD každoročne v spolupráci s
MKŠS a CVČ oslavujeme akciou „ Cesta rozprávkovým mestom“
a pekným divadelným vystúpením na námestí mesta. Ako
jedno z mála miest sa môžeme pochváliť Kysuckým kultúrnym
letom, tento rok prebiehal už jeho 30. ročník bez prerušenia.
Jedna z ďalších letných akcií na námestí Slobody je premietanie
slovenských a českých filmov pod holým nebom známa pod
názvom „Bažant kinematograf“. Asi najväčšiu tradíciu z historického
hľadiska majú „Jakubovské hody“, na ktorých sa predstavilo okrem
remeselníkov a trhovníkov, počas dvoch dní viac ako 200 domácich,
ale aj zahraničných účinkujúcich. Už po štvrtý krát sa v našom
meste, na sídlisku Kamence usporiadala súťaž vo varení „Najlepšieho
kysuckého gulášu“. V predvianočnom čase sa na námestí konalo
aj stretnutie s Mikulášom. Divadelné súbory Babylon a Didero pri
MKŠS, pripravili pochôdzkové divadlo na biblickú tému pod názvom
„Živý betlehem“. Na záver roka sme spoločne s občanmi Kysuckého
Nového Mesta oslávili Silvestra a vznik SR. V priebehu celého
roka sa konajú v Dome kultúry rôzne divadelné predstavenia,
spoločenské podujatia a koncerty pre dospelých ale aj pre našich
najmenších.
o O pár dní je tu polrok šk. roku, vyučovacie výsledky
nám povedia riaditelia, ale Žurnál skôr zaujíma, v akých
podmienkach pracujú školy a škôlky v Kysuckom Novom
Meste?
- Popri ukončených projektoch na stavebné úpravy, na zvýšenie
energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou
rekonštrukciu škôl v ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova a ZUŠ, sa
ako v poslednej ZŠ Dolinský potok skončila rekonštrukcia školy
zateplením z projektu SPP za spoluúčasti mesta Kysucké Nové
Mesto.
Povrchové úpravy sa ukončili aj v budove riaditeľstva ZUŠ.
Mesto investovalo nemalé finančné prostriedky aj do výmeny
plastových okien v MŠ a spolúčasťou sa podieľalo aj na výstavbe
detského dopravného ihriska v MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto.
Základné školy sú primerane vybavené nábytkom a učebnými
pomôckami. Vnútorné priestory pravidelne maľované a udržiavané,
ako príklad vybavenia môžeme uviesť najmodernejšie učebné
pomôcky – interaktívne tabule a projektory, učebne informačnokomunikačných technológií, špeciálne učebne fyziky, chémie
a hudobnej výchovy na našich školách.
ZŠ Nábrežná
4 tabule , 12 projektorov
4 komplexné učebne IKT , v každej učebni 18- 20 počítačov
2 učebne- jazykové laboratóriá
Špeciál. učebne: F,CH, HV
V škole je funkčná školská knižnica
ZŠ Clementisova
6 tabule , 11 projektorov
4 komplexné učebne IKT , cca 130 počítačov
2 učebne- jazykové laboratória
Špeciál. učebne: F- prír., CH
V škole je funkčná školská knižnica
ZŠ Dolinský potok
3 tabule , 6 projektorov
1,5 komplexné učebne IKT , cca 28
počítačov
Špeciál. učebne: 1 F- CH-Bio
V škole je funkčná školská knižnica
Obdobne materské školy sú
primerane vybavené nábytkom,
hračkami. Vnútorné priestory
sú pravidelne maľované. Aj naše
materské školy sa postupne vybavujú
modernými didaktickými pomôckami,
ako príklad môžeme uviesť.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Vybavenie MŠ Interaktívnymi
tabuľami a projektormi
MŠ Litovelská 3 tabule , 4 projektory
MŠ Komenského - 2 tabule, 2 projektory
MŠ 9.mája - 2 tabule, 2 projektory
Časť vybavenia získali materské školy aj
aktívnym zapojením sa do národného
projektu , ktorý je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu
s názvom „Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl, ako
súčasť reformy vzdelávania“.
V rámci projektu boli všetky MŠ
vybavené nasledovne:
MŠ 9.mája KNM: 2 televízormi, 4
počítačmi, 2 digitálnymi fotoaparátmi , 2
tlačiarňami. + elektronické did. pomôcky
MŠ Litovelská a MŠ Komenského: 1
televízorom, 4 počítačmi, 1 digitálnym
fotoaparátom , tlačiarňou + elektronické
did. pomôcky
MŠ Budatínska Lehota: 1 televízorom,
1 počítačom, 1 digitálnym fotoaparátom
, tlačiarňou + elektronické did. pomôcky.
Všetky MŠ majú pripojenie na internet.
o Kysucké Nové Mesto má rozbehnutú
aj čulú cezhraničnú spoluprácu ... Ako
to vyzerá v tejto oblasti?
- Mnoho našich podujatí organizujeme
v rámci spolupráce s francúzskym
mestom Rive de Gier a poľskými
mestami Gogolin a Lodygowice.
Tento rok sme podpísali aj zmluvu
o spolupráci s mestom v Českej
republike - Jablunkov. Okrem toho, že
sa zúčastňujú našich akcií, ako napríklad
- ples mesta, Jakubovské hody, súťaž vo
varení gulášu, majáles pre seniorov ...,
sa aj my prezentujeme prostredníctvom
súborov pri MKŠS na ich domácej pôde.
V družobných mestách sme prezentovali
náš folklór, kuchyňu, remeslá a zvyky, na
festivale gastronómie, na dožinkoch, na
oslavách pri rôznych príležitostiach.
o Aké podmienky v Kysuckom
Novom Meste na svoje fungovanie
majú súkromné firmy, podnikatelia?
Funguje vzťah mesto – podnikatelia
a naopak? Ak mesto potrebuje
– pomôže aj
súkromný sektor?
V januári už tradične
Kysucké Nové
Mesto organizuje
slávnostné stretnutie
podnikateľov
a zástupcov
verejných inštitúcií.
Je tomu tak aj
v tomto roku?
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- Nie je veľa oblastí , v ktorých
môže mesto priamo ovplyvňovať
podnikateľské prostredie. Sú to
v podstate len niektoré miestne
dane, ako daň z nehnuteľnosti alebo
výška prenájmu nehnuteľností vo
vlastníctve mesta. Môžeme povedať, že
v tomto smere je mesto ústretové. Už
niekoľko rokov nebola menená výška
dane z nehnuteľnosti a podobne sa
mesto správa aj v otázkach prenájmu
mestských nehnuteľností. Mesto sa
snaží vytvárať dobré podmienky hlavne
pre zamestnancov poskytovaním
služieb zabezpečovaním bývania.
V otázke bývania sme boli v posledných
rokoch obmedzovaní stavebnou
uzáverou, spôsobenou požiadavkou
štátu na vytváranie územnej rezervy
pre výstavbu vodného kanála. V tomto
roku sme v tejto veci pri vyjednávaní
s vládou významne pokročili, čo
sa dúfajme, prejaví na pozitívnych
zmenách v nasledujúcom období. Čo sa
týka spolupráce mesta a podnikateľskej
sféry, očakávame , že sa prejaví najmä
v nasledujúcom období v spoločnom
úsilí za čo najskoršie vybudovanie
diaľničného privádzača a s tým
oslobodenie mesta od dopravných
špičiek a jeho zaťaženia nákladnou
dopravou a samozrejme vytvorenia
lepších podmienok pre zásobovanie
a dopravu zamestnancov, hlavne
veľkých podnikov v priemyselnej zóne.
Tak, ako iné roky, aj na začiatku
tohto roka mesto pozýva zástupcov
najvýznamnejších podnikateľských
subjektov a zástupcov verejných
inštitúcií na spoločné novoročné
stretnutie, na ktorom budú informovaní
o tom, čo sa v meste darí , čo sa
nepodarilo, kde budú mať možnosť
v diskusii predložiť vlastné návrhy na
prehĺbenie spolupráce medzi nimi
a mestom.
otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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V hoteli Mýto v Kysuckom Novom Meste
sa krstila kniha pre kysuckých seniorov
28. novembra 2013 sa v
priestoroch elegantne
upravenej Reštaurácie
Mýto v Kysuckom Novom
Meste stretla uzavretá spoločnosť pozvaných hostí,
ktorí slávnostne „pokrstili“
publikáciu vydanú Domovom sociálnych služieb zo
Štúrovej ulice v Kysuckom
Novom Meste pod záštitou
župana Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraja
Blanára a pod názvom
„Žijeme tu v pokoji a
necítime sa osamelo...“,
k 30. výročiu fungovania tohto zariadenia. Asi
päťdesiatku hostí, medzi
ktorými nechýbali primátor KNM Ing. Ján Hartel, viceprimátorka KNM
Janka Svrčková, poslanci, zástupcovia Žilinského
samosprávneho kraja, starostovia obcí dolných
Kysúc a významní podnikatelia regiónu, ale tiež
sponzori knihy, vybraní riaditelia škôl regiónu
a samozrejme Ing. Miriam Bugrová – riaditeľka
DSS, Štúrova ulica s kolegyňami – pozdravila
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka Kysuckého
Žurnálu, ktorá bola spolu s Ing. Miriam Bugrovou
hlavnými organizátorkami slávnostného večera.
Knihu pokrstila v zastúpení Ing. Blanára, Mgr.
Marta Pauková – riaditeľka odboru sociálnych
vecí na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja. Celý slávnostný večer bol príjemne „podfarbovaný“ hudbou 80. a 90. tych rokov a hostí
po slávnostnom privítaní potešili svojimi naozaj
Žijeme tu v pokoji aaž
necítime
sa osamelo.../Kysucké
Nové Mesto
krásnym a dojímavým
sviatočným
vystúpe-

Vydanie publikácie finančne
a materiálne podporili:

Žilinský samosprávny kraj
Juraj Blanár
predseda

Vážená pani riaditeľka, vážená pani autorka i všetci prítomní hostia,

Žilinský samosprávny kraj
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ - vydavateľstvo regionálnych časopisov

Generálni sponzori publikácie:

Ing. Alojz Balát – projektový manažér, stavebná činnosť, Kysucké Nové Mesto
Štefan Kuba – konateľ spoločnosti STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o. Kysucké Nové
Mesto
MUDr. Jozef Borák – konateľ spoločnosti KURATÍVA s.r.o. Kysucký Lieskovec

Starostovia obcí:

Vladimír Káčerík – starosta Horného Vadičova
Ján Pokrivka – starosta Snežnice
Margita Šplháková – starostka Poviny
Ing. Anna Mičianová – starostka Rudiny
Mgr. Milada Chlastáková – starostka Dunajova
Dušan Mičian – poslanec Žilinského sam. kraja a poslanec MsZ Kysucké Nové Mesto

Ďalší sponzori:

Slávka Mečárová – Požičovňa svadobných a spoločenských šiat Kysucké Nové Mesto
Jozef Riecky – majiteľ fitnescentra RELAX & FITNESS Kysucké Nové Mesto
Mgr. Jana Pieronová – Pieron Uhoľné sklady Kysucké Nové Mesto
Salón krásy VILLIA Kysucké Nové Mesto, majitelia Viktor a Alena Lukáčoví
Mgr. Radoslav Ježo – Jazyková škola Linqua Kysucké Nové Mesto
Nábytok NIKA Kysucké Nové Mesto – majitelia Ladislav Červeník s manželkou Erikou
Renáta Vašinová – ReVas s.r.o. Kysucké Nové Mesto
Fotoateliér Gabriel Muška Kysucké Nové Mesto
Ing. Renáta Michalková – prevádzkovateľka Reštaurácie Mýto Kysucké Nové Mesto
Základná umelecká škola Kysucký Lieskovec – riaditeľka Mgr. Jaroslava Jelinková
MUDr. Andrea Vanková – psychiatrička

Mediálny partner: KYSUCKÝ ŽURNÁL, www.zurnaly.sk

je mi nesmierne ľúto, že neočakávané pracovné povinnosti mi dnes nedovolili
zavítať medzi Vás a zúčastniť sa tohto milého stretnutia, na ktorom sa uvedie do života kniha „Žijeme tu v pokoji a necítime sa osamelo“. Rád by som Vás aspoň touto
cestou srdečne pozdravil a prihovoril sa Vám, ako krstný otec tejto vzácnej publikácie.
Nesmierne si vážim staršiu generáciu, ich skúsenosti, názory a rady, ktoré
môžu odovzdávať nám mladším. Rovnako mám v úcte všetkých tých, ktorí svoje
povolanie vnímajú ako poslanie, ktorí svoju prácu pretavujú v najvyšší prejav ľudskosti
a spolupatričnosti. Domov sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste je práve
takým zariadením, v ktorom sa snúbi a prepája obdivuhodná snaha a motivácia
zamestnancov s chuťou klientov pracovať na sebe a prežiť jeseň života plnohodnotne
a s radosťou z každého dňa. Dovoľte mi pristaviť sa pri názve knihy, ktorá dnes
ožije pri slávnostnom krste. „Žijeme tu v pokoji a necítime sa osamelo“. Tieto slová
azda najlepšie vystihujú genius loci tohto miesta, ktoré nie je len obyčajným zariadením
verejnej služby, ale už tri desaťročia je pre tunajších obyvateľov i domovom, miestom
naplneným pokojom, družnosťou a veselými chvíľami. Verím, že tomu tak bude i
naďalej a my sa budeme stretávať pri oslavách ďalších výročí a jubilejných míľnikov v
živote Domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto.
Vážení zamestnanci, klienti i hostia, dovoľte mi zaželať knihe mnoho čitateľov a priaznivcov. Prajem Domovu sociálnych služieb, aby jeho zamestnanci boli stále
rovnako úspešní vo svojej práci a plní entuziazmu, ktorý povedie k spokojnosti Vašich
klientov.
So srdečným a priateľským pozdravom
					
Vážená pani
Miriam Bugrová
riaditeľka Zariadenia pre seniorov a DSS
Kysucké Nové Mesto
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Juraj Blanár

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
ním Michaela Zacharová, Ivana Rašková, Soňa Brodňanová, Žofia
Škvareková, Matúš Hodas - žiaci ZUŠ z Kysuckého Lieskovca, pod vedením učiteľky Mgr. Andrei Rajtekovej a učiteľa Bc. Romana Capeka
a za prítomnosti aj samotnej riaditeľky ZUŠ – Mgr. Jarky Jelinkovej.
Po krátkych vystúpeniach primátora KNM – Ing. Jána Hartela, Ing.
Miriam Bugrovej a Mgr. Aleny Jaššovej už začala „rozvoniavať“ slávnostná recepcia, ktorú sponzorovali podnikatelia mesta, Domov
sociálnych služieb na Štúrovej ulici Kysucké Nové Mesto a redakcia
KYSUCKÝ ŽURNÁL, ktorý je aj mediálnym partnerom a sponzorom
vydania publikácie. Fotografické služby zabezpečoval Fotoateliér
Gabriela Mušku z Kysuckého Nového Mesta a Zuzana Plichtová zo
Žilinskej strednej odbornej školy zdravotne ťažko postihnutých
internátna. Hostia si mohli pochutiť na šťavnatých vysmážaných
kuracích stehienkach, bravčových medajlónkoch, grilovanom
kurčati, zaprávanom mäsku (roláde), údenej krkovičke a pečených
klobáskach, na hovädzom mäsku s dubovou omáčkou, plnených
vajíčkach a paradajkách, syroch, ale tiež rôznych zeleninových šalátoch, rôznofarebných jednohubkách, na ovocí a na fantastických
koláčoch a zákuskoch, ktoré upiekli tety kuchárky z DSS na Štúrovej
ulici KNM, ale tiež boli na stole fenomenálne „Bratislavské rožteky“
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– s tradičnou receptúrou starej Bratislavy, ktoré dodala Cukráreň
Katarína Filová, Horné Saliby, a ktorá dodáva svoje naozaj kvalitné zákusky až do Viedne, ale tiež napr. na akcie Hotela Kempinsky...
Obsluhu zabezpečoval naozaj na vysokej úrovni personál Reštaurácie Mýto pod vedením Ing. Renáty Michalkovej. Hostia pili šampanské, slivovičku, írsku whisky a vybrané Mikulovské vína. Atmosféra
bola skutočne výborná, snáď k tomu prispela aj adventná nálada.
Prítomní dostali s osobným venovaním Ing. Miriam Bugrovej aj spomínanú publikáciu. O tom, že sa prítomní naozaj dobre cítili, svedčí
fakt, že poslední hostia odchádzali o tretej hodine nadránom. Ďakujeme ešte raz všetkým tvorcom a sponzorom, vďaka ktorým
mohla publikácia k 30. výročiu DSS na Štúrovej ulici v KNM,
ktorou si pripomíname fenomén staroby, uzrieť svetlo sveta.
Publikácia nielenže zachytáva priebeh 30. ročného fungovania
DSS v Kysuckom Novom Meste, ale odborníci tu vysvetľujú, čo
to vlastne staroba je, ako ju treba chápať, čo so sebou prináša.
Ale aj to, že starobu možno prežiť nielen nudne, ale aj zábavne
a užitočne. A primerane dôstojne.
KYSUCKÝ ŽURNÁL

Vystúpenie detí z materskej školy u seniorov
Potešiť a rozveseliť našich starkých koncom roka prišli
deti z Materskej školy na ulici Komenského v Kysuckom Novom Meste. Pod vedením učiteliek starkým
zatancovali, zaspievali známe ľudové piesne a zarecitovali básne. Po milom vystúpení všetkých obdarovali
ručne vyrobenými kvetinami z papiera. Klienti zo
Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb
v Kysuckom Novom Meste na Štúrovej ulici sa deťom
i pani učiteľkám poďakovali a tešia sa na ich ďalšie vystúpenie s kultúrnym programom v našom zariadení.

Mgr. Denisa Smreková

Občania a radoví členovia SBD v Kysuckom Novom Meste sa aj vďaka článku v
Kysuckom Žurnále začali vo zvýšenej miere zaujímať o to, ako pracuje
súčasné Predstavenstvo SBD na čele s Ing. Dušanom Knihom, CSc.
V septembrovom čísle Kysuckého Žurnálu 2013 sme priniesli rozhovor s Ing. Alojzom Balátom, prvým predsedom SBD
v Kysuckom Novom Meste, v ktorom upozornil na viaceré záležitosti a konania Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste
na čele s jeho predsedom Ing. Dušanom Knihom, CSc., ktoré nie vždy boli transparentné a o mnohých dôležitých veciach
radoví členovia SBD pravdepodobne ani nevedia, či nevedeli. Žiaľ, odpoveď nám vedenie SBD, resp. Predstavenstvo SBD,
poslalo až po uplynutí zákonnej lehoty, ktorá je potrebná na to, ak niekto žiada zverejniť odpoveď, aby sme ju akceptovali. Na
druhej strane však túto istú odpoveď zverejnilo Predstavenstvo SBD v predstihu na vlastných webových stránkach, čo tiež nie
je až tak férové, keďže mala byť najprv uverejnená v periodiku, na ktoré dotknutá strana reaguje. To však už nechávame na
posúdenie iným, do akej miery sa vedenie SBD zachovalo v tejto veci seriózne ako voči nášmu časopisu, tak aj voči aktérovi
septembrového článku v Kysuckom Žurnále. Zverejnený článok v Kysuckom Žurnále a následne reakcia Predstavenstva SBD
na ich webových stránkach však vyvolala doslova nevídanú diskusiu medzi občanmi Kysuckého Nového Mesta, a najmä
radoví členovia SBD sa začali aj vďaka odkrytým názorom na obidvoch stranách /na jednej strane Ing. Alojz Balát - článok
september 2013 Kysucký Žurnál, na druhej strane Predstavenstvo SBD v Kysuckom Novom Meste - web SBD/ veľmi
vážne zaujímať o to, ako to vlastne funguje v SBD, ako pracujú tí, ktorých si zvolili do vedenia svojho SBD a chcú mať
ucelenejší a konkrétnejší obraz o tom, ako sa správajú tí, ktorí boli členskou základňou SBD zvolení do funkcií, aby spravovali
a starali sa o spoločný majetok všetkých členov SBD, aj či boli a sú naozaj všetky rozhodnutia transparentné a efektívne
v prospech členskej základne SBD, ako to prezentuje súčasné Predstavenstvo SBD na čele s Ing. Dušanom Knihom, CSc..
Okruh otázok je naozaj veľký a najmä rôznorodý. Budeme teda hľadať odpovede. Preto veríme v redakcii, že nám bude aj
vedenie SBD v tomto smere ústretové a nebude mať problémy odpovedať na okruhy otázok, ktoré občanov, resp. radových
členov SBD zaujímajú. Nebolo našim zámerom venovať sa danej problematike, ale život sám častokrát určuje aj médiám
námety, či tipy na články. A presne toto sa stalo. Sme radi, že ľudia sú predsa len nie takí apatickí ako sa hovorí, a že sa o veci
zaujímajú, resp. sa začnú zaujímať, len im treba informácie hovoriť tak, aby tomu rozumeli. Teda jasne, prirodzene, možno
niekedy až lopatisticky.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ ; šéfredaktorka Kysucký Žurnál

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Máte dieťa s telesným postihnutím a končí základnú školskú dochádzku?
Stredná odborná škola pre
žiakov s telesným postihnutím
internátna a Odborné učilište
/od 1.januára 2014 - Spojená škola
internátna /sa nachádza na sídlisku Vlčince v Žiline, Fatranská ulica
3321/22; 041/ 5000705.

Je to typ školy, ktorá vzdeláva a vychováva žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia, ktorí majú
špeciálno – pedagogické potreby.
Základným cieľom je poskytnúť vo
zvolenom učebnom odbore čo najširšie teoretické i praktické vedomosti a zručnosti, aby sa mohli
zaradiť nielen do pracovného pomeru, ale aj do spoločnosti. O
odborný rast žiakov sa starajú kvalifikovaní pedagogickí pracovníci s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami.
Štúdium na SOŠ a OU, vo všetkých učebných odboroch, trvá tri
roky. Na SOŠ končí záverečnou učňovskou skúškou. Žiaci získajú
výučný list a zaradia sa medzi kvalifikovaných pracovníkov. Na
OU výučný list získajú len úspešní absolventi a ostatní osvedčenie o zaškolení alebo zaučení v príslušnom učebnom odbore.
Každoročne sa otvárajú jednotlivé učebné odbory podľa záujmu
žiakov. V školskom roku 2014/2015 bude realizovaná výchova a
vzdelávanie v nasledovných učebných odboroch.

SOŠ: aranžér, čalúnnik, fotograf
OU: cukrárska výroba, brašnár, čalúnnik,
obchodná prevádzka, inštalatér,
opatrovateľská starostlivosť a pedikúra-manikúra

Činnosť školy v oblasti kultúrneho a spoločenského života je
tiež veľmi pestrá. Žiaci svoje vedomosti a zručnosti získané na
teoretickom, ale aj praktickom vyučovní prezentujú na mnohých
súťažiach, výstavách a iných akciách, často aj na celoslovenskej
úrovni. Umiestňujú sa na popredných miestach, čo je dôležité hlavne pre nich samotných. Dokážu sa porovnať, zažijú úspech,
vylepšuje sa ich sebavedomie. Každoročne sa potvrdzuje, že najviac talentov je v oblasti športu. Efektívne využiť svoj voľný
čas ponúka žiakom aj množstvo záujmových útvarov, napr. internetový, literárno-publicistický, čitateľský, digitálna fotografia,
tvoríme s fantáziou, športový...
Žiaci sa veľmi radi zúčastňujú ich činností a často prinášajú aj nové nápady. Majú pocit dôležitosti a sebarealizácie.
Práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením je veľmi náročná a zložitá. Prináša veľa neočakávaných situácií,
problémov, ale aj veľa radosti a uspokojenia. Toto sa potvrdzuje
v každodennej práci s nimi. Pocit, že sú užitoční, že ich niekto potrebuje a má rád, je pre nich veľmi dôležitý.
pripravila: Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy

Zaujalo nás v knihe Tibora Eliota Rostasa: Mlčanie

Globalizácia je svetovláda mafie

Myslíte si, že tí, čo bojujú proti globalizácii, v nej vidia nebezpečenstvo v kŕmení sa rovnakým hamburgerom na Aljaške aj
v Indonézii? Že ich hlavným problémom je, že sa na seba ulice, autá, šaty či spôsob reči začínajú úplne ponášať? Skutočnosť je žiaľ, temnejšia ako sú vaše predstavy. Pod globalizáciou sa skrýva proces síl, pre ktoré neexistuje iné platidlo ako
ropa a drogy, ktoré decimujú ekonomiky národov, ich suverenitu, zdroje a schopnosť prežiť, niekedy aj prostredníctvom
vojenskej sily. Prijali sa zákony na sledovanie obyvateľstva,
zhoršujú sa životné podmienky, od konca 80. rokov je citeľný
prepad do stále väčšej chudoby a nárast nezamestnanosti.
Mamona prenikla do všetkých oblastí a tak konzumujeme
nekvalitné a chemicky znehodnotené potraviny, farmakologický priemysel zarába na vedľajších účinkoch spôsobujúcich
závislosti a ťažké újmy na zdraví celým generáciám, kultúra sa
scvrkla na opis života karikatúr skutočných osobností, ktoré
nazýva celebritami. Generáciu filozofov, odsudzujúcich od
60. rokov minulého storočia kultúrny fašizmus hyperkonzu-

mu, ktorý nás prenasleduje a núti k potrebe spotreby, strieda
generácia, ktorá už nemá čo stratiť. Celý svet otriasa vlna
nespokojnosti a keďže sa myslelo na všetko, sú pripravené
internačné tábory. V roku 1979 bola založená agentúra FEMA,
ktorej pôvodný zmysel chrániť obyvateľstvo pred terorizmom
a prírodnými katastrofami, sa pri hurikánoch Hugo, Andrew
ani Katrina takmer vôbec neuplatnil. Na svetlo sveta sa však
dostal odtajnený dokument Ministerstva obrany Spojených
štátov pod názvom Internačné a presídľovacie akcie, ktorý
obsahuje šokujúce plány pre „politických aktivistov“ počas
ich zadržania vo väzenských táboroch vo vnútri Spojených
štátov. Verejnosť takisto nevie ani o existencii paravojenských
jednotiek Eurogendfor, ktorých úlohou je v prípade nepokojov pacifikovať vzbúrené obyvateľstvo v Európe. Globalizácia
je len iný názov pre svetovládu a globalisti sú len jemne
pomenovaná mafia, ktorá už prenikla do najvyšších riadiacich
štruktúr sveta.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Masážny salón Wu-Wei - Mgr. Pavol Janiš odpovedá na Vaše otázky:

Máte „pocukané“ nervy?
Masáž hlavy a chodidiel je na to ako ušitá!
Masáž chodidiel a masáž hlavy. Porozprávajte nám prosím,
o týchto masážach viac. K čomu slúžia, kedy ich doporučujete
a komu ich možno robiť? (Deti, starí ľudia, úplne maličké deti,
ľudia po závažných ochoreniach, resp. s vážnym ochorením...?)
K čomu takéto masáže slúžia? Vykonávate tieto masáže aj vo
Vašom salóne? A keďže máte kontakty s čínskym odborníkom,
využívate aj nejaké iné, rozdielnejšie metódy ako v bežných
masážnych salónoch?
- Masáž hlavy a chodidiel nemá nejaké špeciálne kontraindikácie,
až na tie, pri ktorých na masáž moc ani nepomyslíte (infekčné
ochorenia, horúčka, miestne infekcie a zápaly, ...). Takže sú
doporučené skoro pre každého, bez rozdielu veku, kto má na ne
skrátka chuť a čas.
- Masáž hlavy je výborný druh odpočinku v dňoch plných stresu.
Odstraňuje negatívne myšlienky a napätie, pomáha pri nespavosti,
rozjasňuje myseľ. Okrem iného napomáha lepšiemu prekrveniu
korienkov vlasov a tým ich posilňovaniu. Ideálny čas na túto masáž
je po veľkom pracovnom nasadení, po stresových situáciách alebo
pri zlom spánku.
- Reflexná masáž chodidiel je veľmi účinná metóda alternatívnej
medicíny, ktorú ma naučili manželia Patakyovci. Metóda vychádza
z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú do
reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo
oblastiam tela. Reflexné plôšky celého tela sa nachádzajú na
šľapajách chodidiel, takže chodidlo predstavuje zmenšený obraz
ľudského tela. Tlačením a trením bodov na chodidle je možné
veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na ľudskom tele, pretože
reflexné body na šľapajách pri stlačení reagujú bolestivo a tak
prezrádzajú postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány.

...okienko zverolekárky...

Okrem toho v našom salóne
ponúkame aj jednu špeciálnu
techniku z čínskej medicíny –
GuaSha. „Gua“ v preklade znamená
pohyb jedným smerom a „Sha“
znamená špatné, dohromady teda
„škrabať všetko špatné“. Používame
škrabkatká, ktoré sú vyrobené z
„nefritu“ a byvolieho rohu. Masáž sa
robí špeciálnym olejom, škrabkou
sa po akupunktúrnych dráhach
vyškrabávajú z tela nečistoty
a toxíny. Behom masáže sa zlepšujú
výmenné procesy v koži a svaloch. V miestach, kde dochádza
k projekcii patogénnych procesov v tele, sa objavujú výrony krvi
„Sha“ v podobe tmavých škvŕn. Tak sa na povrch dostáva odpad
z tela, ktorý telo nebolo schopné odviezť a ktorý nám spôsobuje
rôzne bolestivé
problémy.
Keďže je január,
prajem všetkým
čitateľom aj
Vašej redakcii
šťastný rok
2014, nech
je pohodový,
šťastný a bez
zbytočných
bolestí!

Masérske služby Mgr. Pavol Janiš – WU WEI
ČSA 86, 024 04 Kysucké Nove Mesto
telefón: 0944 22 75 73
web: www.masazeknm.sk
email: info@masazeknm.sk

Ako sa starať o psíkov
v bytoch a ako o tých,
ktorí strážia dom...

Prosím Vás o radu, vysvetlenie v čom je rozdiel starostlivosti
o psov, ktorých máme ako domácich miláčikov a sú s nami
v byte, či dome – a o psov, ktorí sú strážni, a teda ich držíme
vonku. Aký je rozdiel v stravovaní? Ako to je s návštevami u
veterinára? Môžu aj psy nachladnúť? Ako tomu predchádzať?
A ak len predsa ochorejú, ako to zbadáme, aby sme vedeli, že
treba vyhľadať veterinárneho lekára?
- Majiteľ si zaobstaral psa, stará sa o neho, kŕmi
vonku trpia častejšie na zranenia, viac ich trápia
ho, mal by mu chcieť poskytnúť čo najlepšie
ekto- aj endoparazity, kožné infekcie, celkopodmienky pre jeho život, aby aj pes mohol plvo infekčné choroby šíriace sa medzi psami,
nohodnotne odmeniť majiteľa. Už pri kúpe psa
prípadne otravy.
by sme sa mali zamyslieť, čo od nášho budúceZápalmi dýchacích ciest môžu trpieť aj psy
ho kamaráta očakávame. Či má strážiť vonku
strážcovia, ale aj psy žijúci dnu. Prispieva k
na dvore, alebo má pracovať v lese, alebo má
tomu nedostatočná izolácia pred výkyvmi
byť len spoločníkom. Podľa toho si majiteľ
teplôt, nedostatočné osrstenie( niektoré plevyberá plemeno, vzrast, charakter zvieraťa a
mená majú slabé alebo žiadne osrstenie a život
rieši priestorové, časové aj finančné možnosti.
vonku by neprežili), ďalej neuvážené kúpanie,
Zamýšľa sa nad tým, či potrebuje psa strážcu,
prípadne pitie zamŕzajúcej vody. Nesmieme
obrancu, športovca, alebo chovného jedinca.
zabúdať na dôležitú aklimatizáciu pri zmene
Výber plemena závisí samozrejme od podspôsobu života psa (pes plemena vhodného na
mienok, ktoré mu majiteľ môže poskytnúť, v
život vonku bol dlhodobejšie chovaný v byte).
akom prostredí pes bude žiť ( vonkajšia voliéra,
Stav psa s ochorením dýchacích ciest môže byť
rodinný dom, byt), prípadne s kým bude tráviť
rôzny- od mierneho kašľa až po pneumóniu.
väčšinu času ( aktívny človek s množstvom voľNajčastejšie majiteľ popisuje kašeľ, kýchanie,
ného času, dôchodca, dieťa, alebo bude často
apatiu, prípadne odmietanie potravy. Avšak nie
sám). Keď sme sa už rozhodli pre konkrétne
každý kašeľ u psa musí hneď znamenať probplemeno, tak nás čaká rovnako dôležitá stalém v dýchacích cestách. Preto by majitelia
rostlivosť o psa, ako bytového miláčika alebo o
nemali podceňovať prevenciu týchto ochovoliérového psa. Aj keď rôzne podmienky, kde
rení (prípadne možných vakcinácií). Nutnosť
psy žijú, poskytujú iné nástrahy. Samozrejmosnávštevy veterinára závisí
Veterinárna
ťou je podľa telesnej záťaže psa prispôsobiť
od vážnosti stavu psíka a
aj stravu. Dôležité pre každého psa je kvalitné
majiteľ to je často neschopný
ambulancia MVDr. Jana Tunegová
krmivo, možný voľný pohyb, starostlivosť o srsť, objektívne posúdiť. Niekedy
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
prevencia ochorení. Samozrejme psov žijúcich
ani nevie popísať, ako vyzerá,
v bytoch viac trápi obezita, zdravotné problékeď psík kašle.
Telefón: 0911 137 798
my vznikajúce pri prešľachtení na ,,mini,, vzrast, Čím je skôr problém riešený,
Ordinačné
hodiny: Pondelok – Piatok
prekrmovanie nevhodnou ľudskou stravou,
tým skôr odoznejú príznaky
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
hormonálne poruchy... Naopak, psy, žijúci
a urýchli sa liečba.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Nie každý musí podať daňové priznanie z príjmov za rok 2013
Začiatok nového roka ?!
Pre mnohých je začiatok nového
roka plný očakávaní a nádejí, že bude
lepší ako ten predchádzajúci, ale pre
mnohých po pracovnej stránke je aj
plný pracovných starostí a povinností.
Ale hneď na úvod trochu optimizmu...
J Pokiaľ ide o daňové priznanie,
nie každý musí podať daňové
priznanie z príjmov za rok 2013. Túto
povinnosť nemajú zamestnanci, za
ktorých ročné zúčtovanie dane spraví
zamestnávateľ, ak oň požiadajú
najneskôr do 15.2.2014 a osobám,
ktoré nemali príjem vyšší ako 1 867,97
€ a neuplatňujú si daňový bonus. Ale
v prípade, že rátate s preplatkom
dane, môžete daňové priznanie podať
a požiadať o vrátenie daňového
preplatku alebo vyplatenie daňového
bonusu.
Ak zamestnávateľa nepožiadate
o ročné zúčtovanie alebo do tohto dátumu nepredložíte potrebné
doklady, daňové priznanie si budete musieť podať sami.
Fyzické osoby – podnikatelia alebo samostatne zárobkovo
činné osoby , ktoré preukazujú skutočné výdavky na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmov, môžu viesť daňovú evidenciu,
jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Vedenie daňovej
evidencie podľa § 6 ods.14 umožňuje zákon 595/2003 Z.z. (zákon
o dani z príjmu). Na rozdiel od vedenia účtovníctva je táto možnosť
o niečo jednoduchšia . Nemusíte účtovať o všetkých dokladoch.
Vediete iba evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch,
pohľadávkach, záväzkoch, zásobách a majetku. Nerobíte inventúru
a daňovému úradu sa predkladá iba daňové priznanie bez Výkazu
o majetku a záväzkoch a Príjme a výdavkoch. Tu musí byť však
splnená podmienka, že nie ste zamestnávateľom a váš príjem za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 170 000,€ .Aj platitelia DPH, ak spĺňajú predchádzajúce dve podmienky,
môžu viesť daňovú evidenciu. Ak by ste sa rozhodli, že nebudete
preukazovať svoje daňové výdavky, máte možnosť podľa § 6 ods.10
zákona 595/2003 Z.z. použiť paušálne (percentuálne) výdavky, ktoré
sú vo výške 40 % z dosiahnutého príjmu ale maximálne v sume
5 040,- € na rok. Ak ste však začali podnikať v priebehu roka tak
pozor, tu máte nárok mesačne iba na sumu najviac vo výške 420,€, a to počnúc mesiacom, v ktorom ste začali podnikať. Obdobne
to je aj v prípade ukončenia podnikania. K týmto výdavkom si
môžete ešte pripočítať zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej
poisťovne.

Diamantová
svadba v Rudine

V roku 2013 si po 60-ich rokoch
spoločného života obnovili svoj
manželský sľub na Obecnom úrade v
Rudine manželia Magdaléna Žofčíková a Viliam Žofčík. Tejto výnimočnej
udalosti sa zúčastnila blízka rodina
jubilantov, ktorá svojim rodičom,
starým a prastarým rodičom pogratulovala. Ďalej boli prítomní: starostka
obce Ing. Anna Mičianová, matrikárka
Miroslava Ščambová, recitátorka Dana
Sobolová a hudobný sprievod Róbert
Zboja. Tento akt sa niesol v duchu
spomienok na spoločné začiatky
manželstva, krásne i tie ktoré neraz
boli i neľahké. Celá slávnosť mala
dôstojný a veľmi citlivý charakter.

Na záver si uvedieme pár dôležitých číselných údajov, ktoré by
vám mohli pomôcť pri výpočte svojej daňovej povinnosti za rok
2013.
- Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorého základ
dane je nižší alebo rovný ako 19 458,- € je 3 735,94 € .
- Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 458,- € je potrebné si
vypočítať nezdaniteľnú časť, ako rozdiel medzi sumou 8 600,436 €
a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako
nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je nula.
- Povinnosť podať daňové priznanie vám vzniká ak zdaniteľný
príjem presiahne sumu 1 867,97 € .
- Preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie (II.pilier) a to najviac do výšky 2 % zo základu
dane (ČZD) zisteného z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov
z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo zo
súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov vám tvoria
nezdaniteľnú časť zo základu dane ale najviac do výšky 943,20 €
- Paušálne výdavky sú vo výške 40 % z úhrnu príjmov , najviac do
výšky 5 040,- € ročne a 420,- € mesačne.( Paušálne výdavky nie je
možné uplatniť pri príjme z prenájmu podľa § 6 ods.3 zákona o dani
z príjmu )
- Daňový bonus si môžete uplatniť len ak ste mali tzv. aktívne
príjmy a dosiahli ste základ dane. Sú to príjmy zo závislej činnosti,
z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti dosiahnuté
najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy , a pre rok 2013 to
je suma 2026,20 €. Suma daňového bonusu na jedno dieťa za celý
rok 2013 je 254,64 €
- Sadzba dane zo základu dane pre fyzické osoby je 19 % alebo pri
vyššom príjme až 25 % (25% zaplatíte z tej časti základu dane , ktorá
presiahne sumu 34 401,74 €)
Nezabudnite! Už za rok 2012 platilo, že každý podnikateľ musí v
daňovom priznaní uviesť svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, (tú,
z ktorej má najvyššie príjmy) a kód SK NACE, ktorý môžete nájsť
www.statistics.sk.
pripravila: Renáta Vašinová

Ospravedlnenie

V prvom čísle obecného časopisu Rudiny
„Takto si žijeme v Rudine“, ktoré vyšlo v
decembri 2013 – nebolo pod článkom
(vľavo) uvedené meno autora fotografie.
Autorkou fotografie je majiteľka Photostudia Kysucké Nové Mesto Mgr. Zuzana
POLLÁKOVÁ. Autorke fotografie sa týmto
ospravedlňujeme, nakoľko spomenutý
článok aj s celým obecným časopisom
komplexne spracovávalo naše vydavateľstvo a redakcia. A keďže ide o zaujímavú a
nie často sa opakujúcu udalosť v bežnom
živote – Diamantovú svadbu občanov,
článok sme prebrali aj do nášho Kysuckého
Žurnálu a máte ho teraz možnosť čítať.
Verím, že opätovne poteší ako aktérov, tak
aj pani fotografku a obec Rudina.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka Kysucký Žurnál

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Katka

Slávka

Anna
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Milan

Spoločným úsilím pri tréningu a pevnou
vôľou v stravovaní sme dosiahli výrazné
úspechy.
Katka: pás -13 cm,
boky -8 cm,
nohy -2 cm,
váha -5 kg
Slávka: pás -12 cm,
boky -9 cm,
nohy -5 cm,
váha -10 kg
Anna: pás -33 cm,
boky -27 cm,
nohy -18 cm, váha -32 kg
Milan: hrudník -7 cm, brucho -13 cm,
nohy -5 cm,
váha -10 kg

Každý NOVÝ ZÁKAZNÍK
má prvý vstup aj s ukážkou tréningu

ZADARMO!
OKNÁ

0915 913 744

s najlepšou tepelnou izoláciou

20 rokov
1 9 9 0 - 2 0 1 0
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku

Pekáreň Monika
s.r.o.
0,5
Ug skla =

W/m2K

Ľudovít Vavro, 023 31 Rudina 13

40% úspora

e-mail: pekarenmonika@azet.sk
tel: 0908283807, 0907476870

tepelnej izolácii
ponúka až 40 druhovvrôznych
pekárenských výrobkov, pripravovaných
oproti 5-komorovým oknám
na báze prírodného kvasu
– bez konzervačných prísad a farbív.

Chcete si pochutiť na kvalitnom chlebíku?

člen skupiny

Pekáreň Monika Vás určite nesklame.
„...dobrá cena, vysoká kvalita, ešte lepšia chuť...“

w w w.slovaktual.eu

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Povina žije spoločenským životom aj vďaka
dobrým nápadom Bc. Lucie Aleny Dudekovej
Sympatická Bc. Lucia Alena Dudeková (na snímke) aj keď nie je priamo z Poviny, ale strávila tu väčšiu
časť detstva, a najmä jej otec Jozef Poplanúch, ktorý už síce dnes nežije, ale Povinčania si na neho
dobre pamätajú, pretože pochádza z tejto obce. Keďže Lucke obec veľmi prirástla k srdcu, rozhodla
si tu aj s manželom Radoslavom postaviť domček. Rodina im pomohla a podarilo sa to. Dnes už sa
tešia peknému bývaniu v Povine a do škôlky im tu chodí aj malá 4-ročná dcérka Karinka. Energická
a schopná dievčina, či žieňa (pretože vyzerá ako študentka) študuje aj na vysokej škole, skončila tretí
ročník a keď v roku 2012 ponúkli v Povine priestory krčmy na podnikanie, tak sa „do toho“ pustila.
„Keď bola možnosť, tak som to využila,, veď je to určitá výzva“, hovorí Lucka. Okrem toho, že
pohostinstvo ponúka posedenie pri alko, nealko, káve, malinovkách , môžete sledovať televíziu,
povedala si mladá dáma, že prečo trochu viac nerozbehnúť spoločenský život občanov, súťaže, hry.
„Mám ľudí v Povine rada“, hovorí – sme tu ako jedna rodina. A tak slovo dalo slovo a v roku 2013 sme
to rozbehli!“

Diskotéka/ukončenie leta

Veľkonočná kapustnica

Hlavný kuchár všetkých akcií - Julius Michalenko

Vianočné žrebovanie

Víťazi hokejového turnaja/ 1.miesto
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
o A čo ste rozbehli?
- V januári sme usporiadali 9. ročník hokejového
turnaja, kde sa zúčastnilo 6 mužstiev. Prvé 3 mužstvá
boli ocenené víťaznými pohármi a vecnými cenami.
Na jar nechýbala veľkonočná kapustnica. Koniec
leta sme oslávili (uzavreli) našou akciou „Ukončenie
leta“. Prvý ročník sme mali pivné súťaže, zdarma
sa podával guláš... Druhý ročník sme usporiadali
zábavu s disdžokejom, zabávali sme sa až „do rána
bieleho“. Sud piva sa čapoval zdarma, guláš sa
podával za symbolickú cenu, vyzbierané peniaze
boli darované materskej škole v Povine. Týmto
sa chcem poďakovať aj sponzorom za finančnú
podporu. V decembri pred Vianocami máme tradíciu
môjho podniku, že účty sú zaradené do vianočného
zlosovania, žrebuje sa o vecné ceny. V priebehu
nového roka budeme pokračovať v našich tradičných
akciách, tiež chystáme niečo nové... Týmto sa chcem
všetkým ľuďom zároveň poďakovať za spoluprácu...
o Takže vlastne aj robíte podpornú činnosť....?
- Snažíme sa pomáhať sponzorsky materskej škole, základnej škole,
prispievame na plesy, zábavy v obci.
o Je začiatok roka, čo by ste zaželali našim čitateľom?
- Želám všetkým ľuďom dobrej vôle naozaj pohodový rok 2014. Aby bolo viac šťastných
a spokojných dní, menej stresov. A najmä – nech nás zdravie neopúšťa!
otázky: redakcia
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Pivná súťaž/ ukončenie leta

Kysucká spoločnosť Chovryb plánuje v Povine ročne
vyprodukovať 20 až 30 ton rýb, predovšetkým pstruhov
V Povine pripravujú unikát
Nesťažovať sa na krízu politikov, ale prísť s novým nápadom,
ktorý prinesie do segmentu rozdiel. Napríklad aj v podobe
veľkochovnej stanice rýb zásobovanej výlučne podzemnou
vodou. Práve takúto stratégiu zvolila pri svojej najnovšej
investícii kysucká spoločnosť Chovryb.
Unikátny projekt
Firma sa svoj unikátny projekt chystá postaviť v dedinke
Povina. Šesť plánovaných chovných
bazénov bude napĺňať
vodou z podzemných
zásob, hoci lokalita
budúcej stanice leží v
tesnom susedstve rieky
Kysuca. „Prinesie nám
to niekoľko výhod, na
ktorých zakladáme celú
investíciu,“ hovorí šéf
spoločnosti Radoslav
Káčerik.
Prvou výhodou je
čistota. „Táto voda
neobsahuje mnoho neželaných látok. Značne
tým obmedzíme riziko
nákazy rýb a strát. Zároveň tak ušetríme náklady na prípravkoch do
krmiva, ktoré zabraňujú
nákazám,“ spresňuje
majiteľ Káčerik.
Ešte dôležitejším tromfom sa však ukazuje teplota. Tá je oproti povrchovej vode počas celého roka konštantná, pohybuje
sa okolo ôsmich stupňov. „Prakticky tak môžeme chovať ryby
celoročne, nemusíme mať zimnú prestávku.“ Pri poklese teploty v riekach k nule sa totiž ryby začínajú ukladať na zimný
spánok.
Kysučania dosiahnu prírastky aj v tomto období. Vďaka tomu
ponúkajú jeden bonus. „Odberateľ si bude môcť určiť veľkosť
ryby, do ktorej mu ju dochováme,“ hovorí Káčerik. Nevýhodou sú pritom náklady na energie pri čerpaní vody.

Dohnať Európu
Chovryb plánuje v Povine ročne vyprodukovať 20 až 30 ton
rýb, predovšetkým pstruhov. Celá investícia by mala presiahnuť 300-tisíc eur.
Prioritou má byť širší lokálny trh. „Chápeme to ako niečo prirodzené. Ryba je typický čerstvý produkt. Predávať chceme
ľudom priamo a dodávať do okolitých obchodov,“ pripomína
Káčerik.
Ďalším segmentom má
byť predaj chovných
násad ďalším chovateľom. Investícia totiž
počíta so zvyšujúcou
sa spotrebou rýb u
Slovákov. „Stále sme
na chvoste, ale záujem
o zdravý životný štýl
veci trocha mení. Na
Slovensku sa na obyvateľa spotrebuje ročne
4,7 kilogramu rýb,
odporúčaná minimálna
hodnota je šesť. V EÚ
je priemer dokonca 19
kíl,“ dodal.
Zámer postaviť stanicu
oceňuje starostka Poviny Margita Šplháková.
„Každá táto aktivita
oživí ekonomické prostredie v obci a ovplyvní
aj zamestnanosť,“
povedala.
Ak by nejaká poradenská spoločnosť vyhlásila súťaž o najdynamickejší segment v tvorivosti a inováciách, rybochov by na
Slovensku mal šancu uspieť. Spoločnosť Agro-Fox nedávno
pri Nových Zámkoch predstavila investíciu, kde chce pre
chov rýb využiť nateraz zdevastovanú sústavu zavlažovacích
zariadení. Pri Sládkovičove plánuje zase spoločnosť Biofish
využiť teplo produkované bioplynovou stanicou na chov
tropických rýb a sumcov.
zdroj: Hospodárske noviny 2013 (krátené)
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Máte drahé auto? Potom nezabudnite, že tomu musí zodpovedať aj kvalita poistky!
Bola som svedkom toho, ako sa
takmer fyzicky pustil do poisťovacieho
makléra nespokojný mladý muž,
ktorý prišiel „reklamovať“ plnenie
povinnosti poisťovne voči nemu
v prípade jeho poškodeného
auta. Tvrdil, že poisťovňa
klame, že mu nechcú zaplatiť
celú škodu, hoci má havarijné
poistenie, atď... Zaujalo ma
to, preto by som sa rada
opýtala – a možno to bude
aj odpoveď pre ďalších, ako
to je s vyplácaním za škodu,
pretože najmä mladí chlapci
majú tendencie uzatvárať nízke
poistky, pritom chcú drahšie
auto, ale keď sa stane poistná
udalosť, chcú nadštandardné
ohodnotenie škody a tým
vysoké/finančné plnenie. Ako to
teda funguje, ako sa vlastne vypočítava
hodnota postenia (havarijného), sú nejaké
koeficienty? Akú poistku treba uzatvoriť,
aby sme potom neboli sklamaní s plnením
poisťovne za poistnú udalosť.?
Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie,
vďaka ktorému majiteľovi, resp. držiteľovi
vozidla, poisťovňa poskytne poistné plnenie v
prípade poistnej udalosti. Poistnou udalosťou
je krádež alebo poškodenie vozidla. Majiteľ
vozidla tak má zdroje na jeho opravu alebo
kúpu nového auta, pričom si môže vybrať
poistenie konkrétnych rizík, či už je to
poistenie proti krádeži, poškodeniu a havárii
vozidla, čelného skla, vandalizmu, živelným
udalostiam, resp. sa môže rozhodnúť pre
ďalšie pripoistenia, ako napr. úrazové poistenie
členov posádky vozidla, poistenie batožiny a

pod.
Pri havarijnom poistení rozlišujeme
poistenie na novú cenu (je to cena
nového auta) a trhovú cenu vozidla
(cena vozidla v čase uzatvárania
poistenia). Väčšina poisťovní
ponúka havarijné poistenie na
novú cenu vozidla.
Ak sa poisťuje nové motorové
vozidlo (MV), tak sa cena stanoví
podľa faktúry od oficiálneho
importéra, alebo ním povereného
predajcu. Do poistnej zmluvy sa
ako nová cena uvedie cena MV spolu
s doplnkovou výbavou z faktúry +
cena nadštandardnej výbavy, pokiaľ
táto nie je zahrnutá vo faktúre.
Ak sa poisťuje ojazdené MV, tak každé
pri vstupe do poistenia musí mať
stanovenú cenu (poistnú sumu), ktorá
je stanovená na základe: značka, model
, typ MV, rok výroby, VIN, počet najazdených
kilometrov, typ karosérie, objem motora,
výkon a musí absolvovať vstupnú obhliadku.
V prípade Komunálnej poisťovne, a.s. Vienna
Insurance Group je to náš zmluvný partner
Slovexperta s.r.o.
Výhodou havarijného poistenia je, že
v prípade čiastkových škôd je preplatená nová
cena poškodeného dielu. V prípade krádeže
alebo totálneho zničenia MV je plnenie
poisťovne obmedzené všeobecnou cenou MV.
Všeobecná cena MV je jeho hodnota v danom
mieste a čase vyjadrená v EUR, pri stanovení
ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté
aj vplyvy trhu (predajnosť typu MV). Vyjadruje
cenu vozidla pri jeho predaji obvyklým
spôsobom na voľnom trhu k rozhodnému
dátumu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že

havarijné poistenie má zmysel hlavne pre
nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 10
rokov od roku výroby.
Ďalšou možnosťou poistenia starších vozidiel
je havarijné poistenie, ktoré zohľadňuje vek
a opotrebenie vozidla, čím možno získať
lacnejšiu havarijnú poistku, avšak v závislosti
od veku vozidla sa pri škodovej udalosti
prepláca len určené percento nákladov na
opravu vozidla. Poisťovňa nepreplatí celú
škodu. No a ja sa domnievam, že práve takýto
druh poistenia mal spomínaný mladý muž.
No a odporúčanie na záver: Záleží len a len na
nás, ako si svoj majetok budeme chrániť. Ja
radím klientom poistiť si aspoň poškodenie
alebo zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy
náhodnou poistnou udalosťou, ak je auto
staršie ako 4 roky. Ak nemá viac ako 4 roky,
resp. je úplne nové, tak doporučujem poistiť
si aj krádež a lúpež, nielen poškodenie alebo
zničenie.

Daniela Pinčiarová
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto

Zmena otváracích hodín!!
Otváracie hodiny: PO-PIA:
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h
mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk
martincekova@kpas.sk
www.kpas.sk

§ § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § §

Za čo je obvodný lekár oprávnený pýtať od pacienta
peniaze v hotovosti priamo v ambulancii?
Chcela by som sa opýtať, za čo vlastne zo zákona majú inkasovať peniaze v hotovosti od pacienta – obvodní lekári.
Hovoríme o preventívnych prehliadkach – že občan na ne má nárok a sú jeden krát za rok, či dva (?) – neviem presne
– ale aspoň raz určite zadarmo. Ako to, že za takúto preventívku môj obvodný pýta 5 eur? Je to normálne? Pracujem v
štátnej polícii – a že vraj kvôli tejto skutočnosti. Teraz mi naozaj nejde o nič iné, len o princíp, či je platba opodstatnená. A odrazu sa pýtam aj na to, za čo je vlastne obvodný lekár oprávnený pýtať od pacienta peniaze v hotovosti priamo
v ambulancii? Lebo aj za rôzne potvrdenie okamžite pýta peniaze. Ale je tiež pravdou, že na doklad o zaplatení – jeho
vydanie – sa opýta pacienta – či ho treba...? Ako viem, väčšina ľudí povie, že nie! Tak je toto v súlade so zákonom?

- Preventívnu
prehliadku
dospelých
vykonáva
všeobecný lekár
pre dospelých,
s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Právo
na preventívnu prehliadku má každý občan
Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, a
to raz za dva roky s výnimkou evidovaných
darcov krvi alebo zdravotne postihnutých,
ktorí majú nárok na preventívnu prehliadku
raz ročne. Preventívna prehliadka by mala
trvať dlhšie ako 30 minút.
Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej
starostlivosti neplatíte. Neodkladnou
zdravotnou starostlivosťou je zdravotná
starostlivosť poskytovaná osobe pri
náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá
bezprostredne ohrozuje jej život. Rozumie
sa ňou i zdravotná starostlivosť poskytovaná
pri pôrode. Na neodkladnú zdravotnú
starostlivosť majú nárok všetci, vždy a za
každých okolností.
Neplatí sa ani za diagnostikovanie
ochorenia. Výkony, ktoré vedú k zisteniu

ochorenia a určeniu diagnózy sa plne hradia
z verejného zdravotného poistenia.
V nemocnici, či v ambulancii sa neplatí
za zdravotnícky materiál, napr. ihly alebo
obväzy. Ďalej sa lekárovi neplatia náklady
za vstupnú prehliadku (ak má lekár zmluvu
so zdravotnou poisťovňou). Takisto nemá
právo spoplatňovať založenie, či vedenie
zdravotnej karty.
Čo sa týka platieb u lekára, presne sú
stanovené tieto platby : v kúpeľoch, na
pohotovosti, za recept, za lekársky poukaz
(pri vydávaní zdravotníckych pomôcok), v
nemocnici za pobyt sprievodcu, doprava s
výnimkou záchrannej služby (napr. prevoz
pacienta sanitkou z nemocnice domov).
Výšku poplatku za prednostné vyšetrenie
si lekár nestanovuje sám, ale schvaľuje ho
samosprávny kraj (VÚC).
Rozličné poplatky sú za vyšetrenie na
administratívne účely (napr. pre vodičský
preukaz, zbrojný pas,...) Výšku poplatkov
si lekári určujú sami a je pravdou, že sa
pacienti často krát sťažujú na vysoké
a niekedy i nezmyselné poplatky v
ambulanciách.
Povinnosťou lekára je na viditeľnom

mieste vyvesiť cenník a vydať pacientovi
doklad o úhrade, ktorú zaplatil. Pre
schvaľovanie cenníkov nie je stanovený
nijaký zákonný postup. Rozsah a druh
poplatkov lekárom odporúčajú stavovské
a profesijné organizácie. Avšak, kontrola
toho, či sa od pacienta nepožaduje úhrada
nad rámec jeho spoluúčasti pri zdravotnej
starostlivosti, prináleží samosprávnemu
kraju (VÚC).
Ak máte pocit, že lekár požaduje platbu
neoprávnene, máte možnosť sa sťažovať – v
prípade súkromných ambulancií prijíma
sťažnosti úrad VÚC, v nemocniciach vedenie
nemocnice. Pokiaľ nebudete spokojná s
prešetrením Vašej sťažnosti, môžete sa
obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.

JUDr. Veronika NOZAR JAKUBÍKOVÁ
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238
e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com
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- stavebná činnosť
- upratovacie služby
- ubytovanie

0908 911 197
- palivá
- hnedé, čierne uhlie, hnedouhoľné brikety,
koks, energetické palivá (kaly)
- sypaný stavebný materiál
- stavebná drť (všetky frakcie),
štrkopiesok, piesok
- okrasný kameň
- mramor, vápenec, žula, amfibolit

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156, 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Sortiment produktov sme rozšírili o palivové drevo.
Informácie o ponúkanom sortimente a aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.

Otváracia doba: Po.- Pia. od 7.00h - 15.00h, Sobota 9.00h - 12. 00h

P
O
T
S
N
Kysucké Nové Mesto NO
1. mája 1286

tel.: 00421 948 367 900

Pozývame Vás do novootvorených klimatizovaných priestorov plných zábavy a vzrušenia,
vždy s príjemnou obsluhou a atmosférou. Na dobrú náladu ponúkame kvalitný alkohol a nealko nápoje.
VÝHERNÉ-HRACIE AUTOMATY s garanciou
VYPLATENIA VÝHIER v akejkoľvek výške IHNEĎ !!!!!!!

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto
Poistenie vozidiel - PZP,
havarijné poistenie,
poistenie čelného skla.
Informácie na príjme STK
Kontrola VIN čísel
- Polícia SR v areáli STK

www.stkknm.sk

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

Obedové menu každý deň, vrátane víkendov 3,20- €
Objednajte si u nás rodinné, spoločenské, firemné akcie.

