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V Kysuckom
Novom
Meste vás
bude od
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majster
Európy a
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Žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis navštívil seniorov v
Kysuckom Novom Meste, str.21.

čítajte na
str.12.

Cyklotrialový klub
z Rudiny bol v roku 2013
najúspešnejší na Slovensku,
str.15.
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Alena Dudeková uvažuje
o kandidatúre na starostku
v Povine, str.13.
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

!NOVINKA!
Spravte si pohodu pri vodnej fajke

Usporiadame Vám aj menšiu svadbu - neváhajte si prísť obzrieť naše priestory!
- 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

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
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Na Slovensku máme celé roky na čele politikov,
ktorí nechávajú finančne ošklbávať vlastnú
krajinu, pričom naši ľudia pracujú v porovnaní
so západnými krajinami za doslova almužny!

Predtým, ako v Kysuckom Novom Meste vyrástla skutočne
elegantná a zmysluplná a verejnosti prospešná Stanica
technickej kontroly, bolo v tých miestach na pozemku –
jedno smetisko! Musím priznať, že vôbec to nebol pekný
pohľad – keď ste prechádzali smerom od Lidla po Nábrežnej
ulici, a toto „smetisko“ tu bolo vyše 40 rokov – až kým ho
majitelia dnešnej STK – nezobrali pod svoju ochranu – na
účely podnikania. Vyčistil sa následne priestor, pomohlo sa
aj celkovo obyvateľstvu dostupnou a potrebnou službou.
O tom, koľko peripetií museli majitelia STK-čky v Kysuckom
Novom Meste podstúpiť, kým pozemok získali a mohli
začať robiť kroky k výstavbe a prevádzkovaniu služieb –
nebudeme ani hovoriť. Keď mi o tom povedali, nechcelo sa
mi veriť, koľko prekážok musí podstúpiť častokrát slovenský
podnikateľ, kým si rozbehne vlastnú firmu. Zato cudzích
investorov na Slovensko lákame na obrovské daňové úľavy,
štátne dotácie a neviem ešte čo, pritom akoby sa zabudlo
na pragmatické pravidlo, že ak chce cudzia súkromná firma
expandovať (rozširovať sa) má na to mať pripravené vlastné
zdroje – o tom predsa podnikanie je! Ak sa chce rozvíjať,
tak sa jej pravdepodobne musí dariť a nie naopak. Z akého
dôvodu potom máme ako štát pomáhať súkromnej firme
peniazmi z daní našich ľudí? Nie je v tom „chorá“ logika? Ak
cudzia firma potrebuje finančný stimul od nášho štátu – tak
potom asi nie je až taká úspešná, alebo je v stave rozpadu,
krachu, alebo sa len začína rozbiehať? Alebo je v tom iný
háčik? Ako sa v tom má orientovať bežný človek, podnikateľ,
živnostník, ak štát pomáha cudzím súkromným firmám
ešte k väčším ziskom, kým naši ľudia pracujú za úbohé
mzdy? Prečo podporujeme cudzie ekonomicky silné firmy,
keď pri rovnakej finančnej podpore by spokojne mohol
častokrát obdobné firmy založiť aj samotný štát, alebo naši
podnikatelia, ktorí by vytvorili možno rovnaké pracovné
miesta ako cudzie firmy, keď by ich vlastný štát rovnako
podporil? Nebolo by to logickejšie? Mne naozaj niekedy

zastáva zdravý rozum, keď
vidím – v akom „pozore“
– či „predklone“ stoja
naši vládni predstavitelia
pred EÚ – a doslova skáču
radosťou – keď ich nejaký politik, či úradník z inštitúcií EÚ
potľapká po pleci, že ako sa to dobre na Slovensku všetko
vyvíja.... Čo by nepotľapkal, keď vďaka dobrým pracovitým
a skromným ľuďom, akí na Slovensku sú, sa plnia nenásytné
kešene európskych inštitúcií a platy poslancov a úradníkov
v EÚ, ďalej kasy cudzích bohatých firiem a ich majiteľov
a manažérov, pričom naši ľudia pracujú v porovnaní so
západnými krajinami za doslova almužny! Ak však bohatí
cudzí investori pohrozia, že odchádzajú a zrušia fabriku,
naša vláda (je jedno či „ľavá alebo pravá“), im skočí na
tento obchodný trik a okamžite schvaľuje ďalšie finančné
injekcie. Čo je toto? Férovosť? To je obchod, založený na
princípe rovnosti a pomoci? A nie náhodou neférové
marketingové vydieranie, keď si z nášho rozpočtu
urobili cudzí investori „trhací“ kalendár a šklbú ho,
keď sa im náhodou nejakým spôsobom začnú znižovať
predpokladané zisky? Toto nie je obchodná, či partnerská
spolupráca, ale tvrdý a reálny obraz cynizmu svetového
kapitalistického biznisu, keď menšie a slabšie štáty ustupujú
väčším a silnejším. Kto ešte môže veriť, že všetci máme
v EÚ rovnaké postavenie a výhody? Je len na škodu, že na
Slovensku máme celé roky na čele politikov, ktorí nechajú
finančne ošklbávať vlastnú krajinu len preto, aby sa
zapáčili cudzím a ešte sa mnohí tvária ako spasitelia našej
ekonomiky, že to všetko sa robí pre občana a zamestnanosť
na Slovensku. Nemal by práve rozvinutý kapitalistický západ
a svet finančne podporovať „zaostalé“ krajiny východnej
a juhovýchodnej Európy, ako o nás stále vyhlasujú a ako nás
titulujú štáty a firmy „bohatého“ západu a sveta?

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

Srdečne Vás pozývame do novej
Očnej optiky v Kysuckom Novom
Meste v budove Polikliniky ul. Belanského č.773 ( prízemie oproti rehab. odd.).
Otvorené: od 08,00hod. - do 15,30hod. – pracovné dni.
Ponúkame: dioptrické okuliare, slnečné okuliare, kontaktné
šošovky, roztoky, doplnkový tovar, ďalšie služby.
Optometristka Helena Rusnáková vyšetruje pacientov v ambulancii
v Čadci (na pešej zóne pri DM drogériou), konzultácie s ňou si
dohodnite na tel. čísle: 0903 523 312.
„Pri kúpe rámu v KNM má v Čadci zákazník sklá bezplatne - skladové, štandardné“

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Staviame, rekonštruujeme, modernizujeme
Vyberajte z kvalitných a overených značiek, ktoré
nesklamali. SLOVAKTUAL takou bezpochyby je!
Slovaktual je jednou z dobre
zabehnutých obchodných
značiek na Slovensku, ktorá
predstavuje za roky svojej
pôsobnosti v rôznych regiónoch
vysokú garanciu kvality
práce a dodávaného tovaru.
V Kysuckom Novom Meste,
aj v Čadci pracujú kancelárie
Miroslava Mečiara, ktorý so
svojimi spolupracovníkmi
zabezpečujú dodávku a montáž
okien práve tejto značky. Opýtali
sme sa ho, ako on sám hodnotí to,
čo ľuďom ponúka, čím podľa neho
Slovaktual je kvalitnejší oproti
iným značkám?
Hovorí Miroslav Mečiar:
- Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o.
ponúka od roku 1990 svojim
lientom výrobky so zárukou kvality
a hlavne výrobky, ktorých kúpou
získava zákazník istotu moderného,
bezpečného a funkčného okna
v plnej výbave! Dlhoročným
základom firemnej politiky je
zhotovovať výrobky, ktoré nestarnú a technologicky
spĺňajú nielen požadované hodnoty, ale ich prekračujú.
Výrazným charakteristickým znakom plastových okien
SLOVAKTUAL oproti iným značkám sú tri tesniace
roviny, systém dorazového stredového tesnenia
a vlepované sklo.
o Značka SLOVAKTUAL častokrát prekvapí
zákazníkov novými zaujímavými nápadmi
a sústavným skvalitňovaním svojich výrobkov,
ktorými sa radí medzi špičku vo svojej oblasti. Čo
momentálne aktuálne viete zákazníkom ponúknuť?
Je tu leto, obdobie prerábok bytov, rekonštrukcií
domov, stavieb chát, takže...?
- Spoločnosť SLOVAKTUAL.s.r.o. má popri plastovej
i komplexnú ponuku okien, dverí a fasád z hliníka. Ako
vždy, tak a j v tomto prípade spoločnosť SLOVAKTUAL
vsadila na kvalitu a rozhodla sa pre partnerstvo
v oblasti hliníkových konštrukcií s nemeckou firmou
HEROAL, ktorá je zárukou inovatívnej prémiovej
kvality „ made in Germany“. Výsledkom sú technicky
prepracované, praktické a výborne vyladené systémy
a ich servis, ktorý sa zameriava na požiadavky
súčasných národných trhov.
o Aké máte dodacie lehoty, aké sú možnosti platieb
u Vás za tovar a služby?
- Dodacie lehoty sú závislé od druhu tovaru, ktorý si
zákazník objednáva. Pri bielych plastových oknách
je to asi 14 pracovných dní. Najzložitejšie hliníkové
zdvižnoposuvné portály potrebujú na vyhotovenie
dlhší čas, no spravidla ich dodávame do 30 pracovných
dní.
o Ak zákazník nie je spokojný s tovarom alebo je
nejaká chyba – aké ma SLOVAKTUAL možnosti
reklamácie?
- Reklamačné oddelenie spoločnosti SLOVAKTUAL
s.r.o. aktívne rieši všetky vzniknuté problémy.
Najpodstatnejšia je však prevencia a výstupná
kontrola. Vďaka nej sa počet kazových výrobkov stále
znižuje. Obrovským plusom je kvalita výrobkov, najmä
technológia vlepovaného skla, ktorá výrazne znižuje

opotrebovanie, a tak 5ročná garancia
nie je deklarovaná iba papierovo.
o Chystá SLOVAKTUAL do budúcna
nejaké novinky alebo zľavy napr.
stálym zákazníkom?
- Počas kalendárneho roka pripravuje
spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o.
prostredníctvom svojich zmluvných
predajcov vždy akcie, vďaka ktorým
je možné získať nadštandardné
výrobky za výborné ceny! I v tomto
roku tu bola a je výrazná akcia „3. sklo
zdarma“ i momentálne prebiehajúca
akcia na farbu hliníkových
vchodových dverí HEROAL bez
príplatku .
Len dodávame, že pán Miroslav
Mečiar sa svojou prácou
u Kysučanov zapísal naozaj dobre
a zákazníci sa na neho s dôverou
obracajú či už v Kysuckom
Novom Meste, alebo v Čadci.
Aj vďaka takýmto predajcom a odborníkom
s dlhoročnou praxou a garanciou kvality, ktorí
ponúkajú a dodávajú okná značky SLOVAKTUAL
– akým bezpochyby Miroslav Mečiar je, môžu
občania vychutnávať nielen elegantné a estetické
výrobky značky SLOVAKTUAL vo svojich bytoch
a domoch, firmách, ale môžu sa cítiť aj oveľa
bezpečnejšie vďaka neustálemu zdokonaľovaniu
zabezpečovacieho systému okien a dverí.
„Viete, že sa na našu sprostredkovateľskú kanceláriu
v Kysuckom Novom Meste, ale aj v Čadci obracajú
občania, ktorí majú okná od konkurencie a napr.
sa im pokazili a sú už mimo záruky, ale nežiadajú
o pomoc – opravu dodávateľskú firmu, ale práva našu
– SLOVAKTUAL? Aj to hovorí o pozitívnom vplyve
a dobrom postavení našej značky a o našej kvalite.
Som skutočne rád, že SLOVAKTUAL sa takto výrazne
a pozitívne zapísal a neustále vpisuje do pamäti
slovenských zákazníkov. Je dôležité však oceniť aj prácu
samotných montážnikov, pretože jedna vec je kvalitný
tovar a druhá vec je kvalitné a odborné namontovanie
a vykonanie celej práce k spokojnosti zákazníka. A to
bez odbornosti, neustáleho aktuálneho školenia
a zodpovedného prístupu k práci u našich montážnikov
nejde,“ hovorí Miroslav Mečiar. A my ešte dodávame,
že ak staviate dom či robíte rekonštrukciu v byte
a idete kupovať okná či dvere, dobre si rozmyslite,
od koho si takýto tovar kúpite, ale aj kto Vám
bude realizovať samotnú prácu, montáž. Je to
veľká investícia na to, aby ste kúpili „šmejd“. Preto
vyberajte z kvalitných a overených značiek,ktoré
nesklamali. SLOVAKTUAL takou bezpochyby je!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

trojsklo
ChceteIzolačné
meniť
okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
štandard
bez
príplatku objednávky, Vaša spokojnosť!
kvalita, rýchlosť vybavenia
Ug skla =

0,5 W/m K
2

Chcete vedieť,40prečo
je SLOVAKTUAL stále lepší a spoľahlivejší?
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám
milióna vykurovacích telies. K AFG okrem
27. februára 2014 bola zverejnená
toho patrí aj spoločnosť činná v oblasti
oficiálna tlačová správa koncernu AFG
technológie povrchovej úpravy.
s názvom „ Je odštartované - spoločnosť
o Znamená to, že koncern AFG týmto
SLOVAKTUAL rozširuje
člen skupinysvoje kapacity“.
krokom zvyšuje svoje výrobné kapacity
Správa informovala o novej investícii,
v oblasti okien a vybral si Slovaktual?
rozšírení výroby, zahájení výstavby
w wvýrobnej
w. s l ova
k tauvytvorení
a l. e u
- Je potrebné zdôrazniť, že a nejedná
novej
haly
o prvú investíciu koncernu. Predchádzalo
kompetenčného centra v spoločnosti
tomu viacero podstatných krokov.
SLOVAKTUAL v Pravenci. O bližšie
Najpodstatnejším bolo prevzatie
informácie sme požiadali konateľa
spoločnosti Slovaktual koncernom AFG
spoločnosti SLOVAKTUAL a zároveň
v roku 2008 a výstavba novej haly v roku
spolukoordinátora celého projektu, Ing.
2011 s výrobnou plochou 7 000 metrov
Miroslava Murgaša.
štvorcových. Výber Slovaktualu ako
o „Je odštartované“... viete nám objasniť,
miesta, kde má stáť najväčšia výrobná
čo v konkrétnosti tento slogan znamená?
hala pre plastové okná, bol dlhodobo
- Poklepaním základného kameňa dňa
pripravovaný. Celá investícia zároveň patrí
27. februára 2014 sa oficiálne začal
do projektu Footprint, v rámci ktorého sa
projekt vybudovania kompetenčného
spoločnosť AFG Arbonia-Forster-Holding
centra koncernu AFG v Pravenci. Divízia
rozhodla investovať približne 16 miliónov
obvodových plášťov budov koncernu
eur do rozšírenia výrobných kapacít pre
AFG má so značkami EgoKiefer, Slovaktual
plastové a plastovo – hliníkové okná. Pre
a Dobroplast vedúce postavenie medzi
švajčiarsky koncern nie je Slovaktual iba
európskymi výrobcami okien a dverí.
jedna z dcérskych spoločností. Presvedčila
o Koncern AFG týmto krokom
strategická poloha Pravenca, spoľahlivosť
uskutočňuje veľkú investíciu. Môžete
a schopnosti našich zamestnancov, aktívny
nám trochu viac priblížiť jeho celkové
prístupu k zvereným úlohám a ochota učiť
pôsobenie?
sa. Významný vplyv na rozhodnutie malo
- AFG je nielen výrobcom okien a dverí, ale
dobré meno spoločnosti Slovaktual, ako
je medzinárodne a technologicky vedúci
koncern v oblasti dodávok pre stavebníctvo, aj výrobky, ktoré vďaka trom tesneniam
a vlepovanému sklu patria v oblasti
ktorý sa inovatívnymi riešeniami a službami
plastových okien k najvyššej triede.
stará o energetickú efektívnosť, bezpečnosť
o Aká bude kapacita novej výrobnej
a pohodu. Je celosvetovo aktívny s viac ako
jednotky?
40 vlastnými distribučnými spoločnosťami
- Investícia do novej výrobnej haly zahŕňa
ako aj so zastúpeniami a partnermi vo
výstavbu haly, jej zariadení, infraštruktúry
viac ako 70 krajinách. 18 výrobných
a informačných technológií. Významná
závodov sa nachádza vo Švajčiarsku,
technologická inovácia bude spočívať
Nemecku, Francúzsku, Čechách, Poľsku,
hlavne v spustení plnoautomatického
na Slovensku, v USA a Číne. Zamestnáva
obrábacieho centra značky Schirmer
celkovo asi 7 000 zamestnancov. Obchodné
patriaceho ku svetovej špičke. Zahájenie
jednotky spoločnosti AFG ponúkajú
prevádzky je naplánované na jar 2015.
takmer všetko pre vonkajšie opláštenie
V novovybudovanej výrobnej hale
a vnútorné priestory budov. V oblasti
na rozlohe viac ako 3 hektáre a s celkovou
týchto centrálnych podnkateľských aktivít
plochou približne 16 000 metrov
spracovávajú podniky AFG ročne asi
štvorcových bude možné vyrobiť okolo
2 700 000 metrov štvorcových skla pre okná
200 000 metrov štvorcových okien
a sprchové kúty, čo zodpovedá ploche 370
ročne – hlavne pre švajčiarsky trh. Spolu
futbalových ihrísk, 83 000 dverí, 3 000 km
s rozšírením súčasnej výroby sa objem
oceľových profilov a 15 000 km profilov
výroby pre Švajčiarsko výrazne zväčší.
z dreva a PVC pre okná ako aj viac než 2,5

o Obohatí sa, resp. zmení sa doterajší
výrobný sortiment Slovaktual-u?
- Výrobný sortiment firmy Slovaktual
v súčasnosti zahŕňa slovenské plastové
okná SLOVAKTUAL Basic, SLOVAKTUAL
Standard, SLOVAKTUAL Pasiv, švajčiarske
plastové okná EgoKiefer ASI, hliníkové okná
Heroal 65 a Heroal 72, plastové a hliníkové
vchodové dvere a posuvné systémy značky
SLOVAKTUAL i EgoKiefer. Rozšírenie výroby
sa týka najmä objemu kapacít a výrobných
možností, ktoré sa v porovnaní so súčasnými
výrobnými kapacitami výstavbou novej haly
významne zvýši. Tým, že sa Slovaktual stane
kompetenčným centrom bude zároveň
participovať na vývoji nových produktov.
o Investícia prinesie nové pracovné
príležitosti, technológie, rozšírenie
výroby. Čo konkrétne znamená pre Vás?
- Samozrejme, že ma tešia úspechy, ktoré
Slovaktual dosahuje a dôvera, ktorú nám
prejavili švajčiarski investori. Investícia
prinesie nielen Slovakual-u, ale celému
regiónu dlhodobú stabilitu a rozvoj. Po
zrealizovaní projektu sa stane spoločnosť
Slovaktual významným zamestnávateľom
v regióne s viac ako 400 zamestnancami.
K zamestnancom je potrebné pripočítať aj
tretie subjekty, ktoré sú na Slovaktual úzko
naviazané. Mám na mysli sieť našich 134
zmluvných predajcov spolupracujúcich so
svojimi montážnymi skupinami a mnohých
slovenských subdodávateľov. Slovaktual
je spoločnosť, ktorá sa snaží dodávať
kvalitné výrobky, a tým svojim zákazníkom
pomáha urobiť ich príbytky príjemnými,
bezpečnými a energeticky úspornými.
V mnohých prípadoch sa nám vďaka
spolupráci a poradenskej činnosti darí byť
nápomocnými pri vytváraní pocitu domova.
Slogany „okná pre život“ a
„okná, ktoré
inširujú“ nás nielen prezentujú, ale sú pre
nás neustále výzvou skvalitňovať výrobné
procesy i produktové portfólio.
- redakcia Kysuckého Žurnálu -
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SAMTEK v Kysuckom Novom Meste je vždy medzi
prvými s novinkami, chce ísť s dobou a byť stále „in“.
o Kúpeľňové štúdio s názvom SAMTEK
– ktoré nájdete v Kysuckom Novom
Meste na Komenského ulici – už
ponúka občanom svoj tovar a služby
od roku 2010. Ako sú zákazníci
spokojní s ponukou, so službami – to
je už otázka pre pani Eriku Kocúrovú
– vedúcu predajne, ktorá spoločne
so svojim tímom, sa s klientmi denne
stretáva a promptne reagujú na ich
požiadavky. Ako predajňu prijala
verejnosť? Tešíte sa záujmu?
- S radosťou môžem povedať, že
s prijatím kúpeľňového štúdia Samtek
v našom meste u verejnosti máme,
lepšie ohlasy, ako sme mohli očakávať.
Avšak, ako to už býva zvykom, aj v iných
oblastiach, začiatky boli ťažké. Nebolo
jednoduché dostať do povedomia širokej
verejnosti takúto novú prevádzku.
Využili sme rôzne informatívne
prostriedky aj v spolupráci s našimi
obchodnými partnermi – dodávateľmi
/KOLO,KLUDI/, aby sa o nás dozvedela
čo najširšia verejnosť nielen z nášho
mesta, ale aj okolitých obcí. Najlepšia
reklama, akú sme mohli urobiť a snažíme
sa to zlepšovať, je však jednoznačne
naša práca. Spokojní zákazníci ju
šírili sami medzi svojich priateľov
a známych. A to bolo a aj bude naďalej
naším prvoradým cieľom. Spokojnosť
zákazníkov, je na prvom mieste. Môžeme
sa pochváliť rozšírením skladových
priestorov a aj prevádzky. Firma Samtek
obchoduje v oblasti voda, plyn, kúrenie
taktiež s obchodnými aj inštalatérskymi
firmami a to si vyžadovalo rozšírenie
skladových priestorov i logistiky ako
takej v rámci veľkoobchodu. Tie máme
na ulici Kukučínovej tiež v Kysuckom
Novom Meste.
o Toto kúpeľňové štúdio „prinieslo“
do Kysuckého Nového Mesta akoby
novú kultúru predaja, taký „vyšší
level“ – tak sa tomu hovorí. Ako to je
u Vás s cenovými reláciami? Pretože
je zákonité, že ak je niečo kvalitnejšie,
extravagantnejšie, odrazí sa to aj
v cene...? Aká je garancia kvality
tovaru a služieb?
- Kúpeľňové štúdio Samtek patrí medzi
tie menšie štúdia, ale zato všestranné
a flexibilné. Ponúkame zákazníkom
široký výber sanity, batérií, kúpeľňového
nábytku, obkladov , dlažieb ako do
interiéru ,tak aj do exteriéru. Snažíme sa
ísť s novým trendom v oblastí kúpeľní,
takže sortiment neustále obmieňame
a nahrádzame novinkami .Kúpeľňové
štúdio je jediné v našom meste, ktoré
ponúka službu –VIZUALIZÁCIA
KÚPEĽNE 3D priamo v mieste
vzorkovne. Bez tejto služby, by sme
neuspokojili toľko zákazníkov. Tu je
dôležité pristupovať k jednotlivým
zákazníkom individuálne. Každý zákazník
má iné požiadavky, nároky, predstavy
a my sa snažíme splniť ich očakávania

o svojej kúpeľni. Pre zákazníkov, ktorí si
potrpia na dizajn a kvalitu, ponúkame
renomované značky ,ako sú napr.: KOLO,
KERAMAG, DURAVIT, IDEAL STANDARD....
Značky KLUDI, GROHE,HANSGROHE,
HANSA...zastupujú zaručenú kvalitu
z oblasti armatúr- vodovodných batérií.
Z obkladov a dlažieb ponúkame široké
spektrum výrobcov z Čiech, Talianska,
Španielska i Poľska....Každý z výrobcov
ponúka široké spektrum výrobkov od
ekonomického/lacnejšieho/segmentu,
až po najnovšie dizajnové produkty.
Podľa toho sa odráža aj cena výrobku.
Zákazník si vyberie podľa vlastných
predstáv o kvalite a cene.
o Čo všetko v súčasnosti toto
štúdio ponúka zákazníkom? Došlo
k doplneniu sortimentu za posledné
obdobie? (tovar, služby, servis...)
- Kúpeľňové štúdio Samtek ponúka
všetko ,čo potrebujete do kúpeľne
.Od sanity, nábytku, batérií, doplnkov,
obkladov a dlažieb, až po lepidlá,
škárovačky, lišty...
Doplnili sme sortiment o komponenty
potrebné pri montáži výrobkov. T.j. rôzne
skrutky, sifóny, flexi hadice, predĺženia,
tesnenia...
Stále dopĺňame novinky či už zo sanity,
alebo obkladov a dlažieb. Sme vždy
medzi prvými, ktorí majú tieto novinky
vystavené. Na tom si dávame zvlášť
záležať. Chceme ísť s dobou a stále byť
„ in“...
Samozrejme, veľmi dôležitá je záruka
i servis. Vymenovaní výrobcovia majú
svojho servisného technika, ktorý
sa postará o záručný aj pozáručný
servis výrobku. Podľa možností všetko
v pohodlí domova.
o Je sezóna prerábok bytov, stavieb
domov, výstavby budov..., čo aktuálne
ponúkate zákazníkom? Máte aj nejaké
novinky, bonusy (výpredaj tovaru,
zľavy)...?
Teraz je sezóna na nové
stavby, rekonštrukcie a inovácie kúpeľní.
Výrobcovia v tejto dobe ponúkajú
rôzne letné zľavy a akcie. Práve teraz
môže zákazník šancu ušetriť najviac
.Spomeniem aspoň akciu firmy Samtek,
kde zákazník pri zakúpení zostavy
umývadlo + skrinka dostane batériu
na umývadlo ako bonus za 1,2€ ,alebo
pri kúpe určitej vane dostane k nej
sifón taktiež za 1,2€ a mnoho ďalších
bonusov.
Rada by som upozornila zvlášť na
novinky zn.KOLO. Tento rok prišli na
trh s naozaj krásnymi a praktickými
produktami . Napríklad:
1/sprchovací kút ULTRA-výrazným
inovatívnym prvkom je netradičné
magnetické vedenie dverí- komfortné
a nehlučné, pritom veľmi ľahké
na údržbu, 2/modul do ľahkých
priečok,alebo bytového jadra
TECHNIK GT- ocenia hlavne inštalatéri

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
(rýchla montáž, široký výber
tlačidiel, úspornosť a pohodlie,
garancia spoľahlivosti- záruka na
celok 10 rokov), 3/kúpeľňová séria
TRAFFIC- ľahká, mestská ,vysoko
funkčná ... Predstavuje spôsob, ako
zariadiť modernú kúpeľňu ideálne
prispôsobenú životu naplno.
Obdĺžnikový tvar, mäkké línie
a úzke hrany-to je štýlový dizajn
mimoriadne praktických prvkov
kúpeľňovej série TRAFFIC, 4/WC
RIMFREE- inovatívna technológia
WC misy sú bez splachovacieho
kruhu. Spájajú vysoko hygienické
riešenie splachovania a ľahkú
údržbu. Predstavujú tak revolučnú
technológiu budúcnosti.
To sú len niektoré novinky, ktoré

ponúkame vo veľmi prijateľných
cenách. Veľmi radi Vás privítame
a odprezentujeme v kúpeľňovom
štúdiu Samtek.
Čo sa týka výpredajov, tie ponúkame
po celý rok! Akonáhle máme
novinku, starší produkt ide do
výpredaja .Alebo pri zostatkoch
obkladov a dlažieb ponúkame
výpredajové ceny.
Verím, že našou rozšírenou
komplexnou ponukou oslovíme
nových zákazníkov a urobíme všetko
pre to, aby odchádzali od nás stále
ďalší a ďalší zákazníci spokojní.
otázky: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Modernizujeme sa, zariaďujeme sa...

7

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

8

„Som veľmi hrdý na to, že naša obec Horný
Vadičov je liahňou talentov na dobrú ľudovú
muziku, spev a tanec,“
hovorí Vladimír Káčerík, starosta.
S Mgr. Janou Pavlusíkovou (na
snímke dole) som sa skontaktovala, keď obec Horný Vadičov
organizovala tohotoročné „Vadičovské slávnosti“. Príjemná dáma,
pedagogička z Centra voľného
času v Kysuckon Novom Meste.
Hudba, folklór a piesne sú jej
veľmi blízke, veď manžel Jozef je
s touto oblasťou neodmysliteľne
spätý, a bol to on, ktorý v roku
1999 založil Vadičovské folklórne
slávnosti spolu s Milanom Kaplíkom
prostredníctvom združenia „ Vadičovský folklórny prameň“. „ Bola to
jedna úžasná partia ľudí, ktorí chceli
vzbudiť zdravý záujem ľudí v obci o
folklór a aj priniesť ho z iných častí
Slovenska do Horného Vadičova,“
hovorí Jana Pavlusíková,
ktorá spoluorganizovala
aj tohtoročné Vadičovské folklórne slávnosti.
„My v Hornom Vadičove sme vlastne naučili Terchovcov hrať,“
spomína s úsmevom
Janka Pavlusíková na
manželove slová, ktoré
zvykne on zo žartu
povedať. Mimochodom,
je vedúcim Vajčovskej
muzičky, ktorej členovia
získali nejedno ocenenie, naposledy v roku
2012 v speváckej súťaži Slovenska.
Pani Jana vedie zase súbor Vajčovky
a tento získal ocenenie v roku 2014.
Všetky ocenenia bezpochyby robia
dobré meno obci, ale aj Slovensku,
čo nesmierne s pýchou oceňuje aj
samotný starosta obce Horný Vadičov, Vladimír Káčerík. Vajčovská muzika sa predstavila už aj v Amerike,
Paríži, vo Vatikáne – pod vedením

Jozefa Pavlusíka.
Posledné roky
„Vadičovské
folklórne slávnosti“ organizuje už
samotná obec
Horný Vadičov a
starosta
Vlado
Káčerík,
ktorý je
zároveň
veľkým
fandom
folklóru
a ľudovej
hudby,
je veľmi rád, že je to práve
Horný Vadičov, ktorý je
takto umelecky vo verejnosti zapísaný, čo opäť
robí obci pozitívnu prestíž
medzi obcami Slovenska.
Treba však povedať, že
vo všeobecnosti je Horný Vadičov
známy tým, že tu žijú veľmi nadané
deti a mládež, čo sa týka vzťahu k
ľudovej hudbe, spevu a tancu, a aj
preto je treba oceniť všetkých tých,
ktorí takéto nadanie včas podchytia a rozvíjajú. Jozef Pavlusík aj s
manželkou Janou k takýmto ľuďom
určite patria a sami týmto smerom
viedli aj svojich troch synov. Jožko

Pavlusík ml. je napríklad víťazom
súťaže ČeskoSlovensko má talent v
roku 2012. ( Článok o ňom si môžete
prečítať na inom mieste tohto čísla
Kysuckého Žurnálu-pozn. red.). Aj
v tomto roku Vadičovské folklórne
slávnosti nechýbali ( júl 2014) a iste
si všetci fanúšikovia a obdivovatelia
ľudových tradícií a folklóru prišli na
svoje. Treba zdôrazniť, že za všeobecnú podporu tohto hudobného
a spoločenského sviatku, ktorý robí
imidžové meno Kysuciam, patrí veľké poďakovanie a uznanie všetkým
organizátorom a najmä samotnej
obci Horný Vadičov – na čele s jej
starostom Vladimírom Káčeríkom.
- redakcia Kysuckého Žurnálu -
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Ešte stále ste si nevybrali vysokú školu?
Vysoká škola Danubius s.r.o. v Sládkovičove
prichádza s novými príťažlivými študijnými odbormi.
Vysoká škola Danubius s.r.o. v Sládkovičove má v súčasnosti tri
fakulty, Fakultu práva, Fakultu sociálnych štúdií a Fakultu verejnej
politiky a verejnej správy. Zároveň sa pripravuje k akreditácii celý
rad nových študijných odborov, ktoré významne rozšíria spektrum
štúdia v prípade získania akreditácie už v nasledujúcom akademickom roku, ako napríklad žurnalistika, cestovný ruch, hoteliérstvo,

turizmus a služby.
Vysoká škola Danubius s.r.o. ponúka štúdium aj v rámci Vzdelávacích a informačno-konzultačných stredísk (VIKS) v Trenčíne a
vo Vrútkach. Od budúceho akademického roka VŠD otvára ďalšie
vzdelávacie centrá, a to v Bardejove a Rimavskej Sobote. Filozofiou
školy je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej
európskej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Škola v tomto roku prichádza aj s ponukou sociálneho podporného
programu, v rámci ktorého prijme desať študentov z radov sociálne
odkázaných študentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať možnosť
študovať bezplatne. Na získanie bezplatného štúdia je potrebné doložiť požadovanú dokumentáciu, ktorá je zverejnená na internetovej
stránke školy. Vysoká škola si uvedomuje, že je potrebné poskytovať
vzdelávanie aj deťom zo sociálne slabších rodín, medzi ktorými
je obrovský vzdelanostný potenciál a o ktorý náš štát zbytočne
prichádza.
Vysoká škola Danubius s.r.o. je vysokou školou, kde sa v plnej miere
akceptuje kolegiálny a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy,
ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky.
Pedagogický a akademický tím pracovníkov školy je skúsený a
preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných
vzdelávacích inštitúciách.

CHCETE ŠTUDOVAŤ PROFESIONÁLNU ŽURNALISTIKU?
Vysoká škola Danubius so sídlom
v Sládkovičove otvára v akademickom roku
2014-2015 nový študijný program Žurnalistika.
Rozhodnutie otvoriť tento študijný program
malo viacero dôvodov, ale zvíťazil ten
najhlavnejší a to, že spravodajské organizácie
nesmú považovať informáciu za druh tovaru,
ale za základné právo občana. Z hľadiska
komplexnosti procesu zabezpečovania
spravodajských informácií, ktorý je vo
zvýšenej miere založený na využívaní nových
technológií, rýchlosti a stručnosti, od novinára
sa požaduje, aby mal primeranú profesionálnu
prípravu. A práve túto požiadavku v plnej miere zabezpečí študijný
program Žurnalistika na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy
Danubius. Študent sa už v prvom ročníku presvedčí, že štúdium
žurnalistiky je zabezpečené skutočne profesionálnymi odborníkmi
z praxe, ktorá je primerane prepojená s teóriou. Dôraz sa bude
klásť najmä na regionálnu žurnalistiku, tvoriacu základ vstupu do
veľkých médií. Študent sa naučí myslieť v širších súvislostiach, pretože
nestačí vedieť iba komunikovať, alebo tvoriť reklamu. Dôležité je
robiť profesionálnu žurnalistiku, ktorá má nepochybne významnú
úlohu pri formovaní osobných postojov občanov a vo vývoji
spoločnosti - demokratického života. Profesia žurnalistu obsahuje
práva i povinnosti, slobodu, ale aj zodpovednosť. Špecifické
a úzke prepojenie na reflexiu a analýzu problematiky v danom
regióne či komunite sa výrazne prejavuje v orientácii absolventov
na schopnosť uplatniť sa ako novinár v regionálnych médiách, ktorý
reaguje na aktuálne problémy ľudí, prináša objektívne informácie
a hľadá odpovede na otázky, ktoré zaujímajú jeho čitateľov,
poslucháčov a divákov.V praktickej rovine sa štúdium dominantne
orientuje na skúsenosti s prípravou a realizáciou spravodajských
a publicistických žánrov pre tlač, rozhlas, televíziu či internet.
Teoretické znalosti získava aj z ďalších vedných disciplín ak je právo,
dejiny, etika a ekonómia, ktorých poznanie je pre úspešný výkon
novinárskeho povolania nevyhnutné. Študenti už počas štúdia budú
spolupracovať na tvorbe rôznych žurnalistických žánroch a budú
aktívne participovať na reálnych mediálnych projektoch. Bakalársky
stupeň štúdia pripraví poslucháča aj na kvalifikované naplnenie práce
hovorcu a mediálneho odborníka na regionálnej úrovni. Absolvent
bude vedieť využívať celú sieť mediálnych nástrojov na regionálnej

a celoštátnej úrovni a bude sa vedieť kompetentne rozhodovať
pri ich výbere s cieľom dosiahnutia maximálneho efektu. Štúdium
žurnalistiky na Vysokej škole Danubius zaručuje nový, moderný trend,
ktorý má za cieľ pretransformovať tento študijný odbor tak, aby bola
chránená sloboda médií, ale aj chránená sloboda v médiách pred
vnútornými tlakmi voči nim. Avšak tento náročný cieľ môžu napĺňať
iba profesionálni žurnalisti. Sme presvedčení, že táto myšlienka je
novou výzvou najmä pre tých, ktorí chcú byť súčasťou mediálneho
života už počas vysokoškolského štúdia.
Kurikulum predmetov ako napr. žurnalistické žánre, heuristika,
základy tvorby mediálnych produktov, teória masmédií, lokálne
médiá, sociálny networking, ekonomika lokálnych médií, psychológia
masovej komunikácie, sociológia významu, mediálny výskum,
marketing médií, fotožurnalistika, televízna žurnalistika, rozhlasová
žurnalistika, spravodajstvo, publicistika moderovanie, práca hovorcu,
mediálne autorské právo, lokálne publikum - subjekt mediálneho
produktu, médiá a verejná správa, public relations v lokálnom
prostredí, prezentačné a komunikačné zručnosti, svetové a domáce
dejiny žurnalistiky, printová tvorba, municipálne a komunitné
médiá, počítačová grafika, mediálne praktikum (kamera, strih, zvuk),
multimediálna žurnalistika, etické normy, projektový manažment
lokálnych médií, vás určite osloví.
Vysoká škola Danubius je excelentná súkromná vysoká škola
a je vašou najlepšou voľbou ako sa stať konkurencieschopným
vysokoškolským absolventom.
PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
dekanka Fakulty sociálnych štúdií VŠD
(na sknímke)

Vedúca študijného oddelenia FSŠ VŠD
PhDr. Jana Drábiková
e-mail: jana.drabikova@vssladkovicovo.sk
Telefón: 031/7732873
Adresa
Fakulta sociálnych štúdií
Vysoká škola Danubius
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika
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Riaditelia škôl prepúšťajú mladé kádre
a dôchodcov nechávajú pracovať, je to
správne a morálne?

Pracujem ako učiteľka v základnej škole. K 30. júnu 2014 som dostala od zamestnávateľa
výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko sa nám každoročne znižuje stav žiakov, a tak
niektorí nemáme naplnený počet hodín, teda plný úväzok. Napriek tomu, že je so mnou
riaditeľka spokojná, čo mi aj opakuje, takto sa rozhodla, lebo vraj nemá iné východisko a
je jej to ľúto. Mám totiž pracovnú zmluvu len na dobu určitú (učím tretí rok) a riaditeľka
mi sľúbila, že ma zamestná už na dobu neurčitú, to bolo ešte na začiatku školského roka.
Situácia nakoniec dopadla tak, ako píšem a možno by som to aj chápala, keby však neboli
v našej škole zamestnané zároveň dve učiteľky – dôchodkyne, ktoré odišli „akože“ do
- Pracovnoprávne vzťahy
predčasného dôchodku, ale zároveň po dohode s riaditeľkou ostali učiť aj naďalej. Pritom
učiteľov ZŠ sa okrem
jedna z nich počas školského roka sedem mesiacov s prestávkami maródovala a museli
Zákonníka práce spravujú
sme ju zastupovať. Je rozhodnutie riaditeľky správne a morálne, keď mladú silu prepúšťa
aj zákonom č. 317/2009
Z. z. o pedagogických
a dôchodcov drží v pracovnom pomere a to najmä dnes, keď je boj o pracovné miesto?
zamestnancoch a často tiež
Prečo vždy prepustia skôr mladších, ale dôchodkyne „vegetia“ naďalej? Dá sa nejako
kolektívnou zmluvou vyššieho právne brániť proti takejto očividnej nespravodlivosti? Toto je deklarovaná podpora mlastupňa zo dňa 25.11.2013,
dej generácie na pracovné pozície?
prípadne podnikovou
kolektívnou zmluvou.
Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi
výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nesmie
počas dvoch mesiacov znovu utvoriť
zrušené pracovné miesto a prijať po
skončení pracovného pomeru na toto
pracovné miesto iného zamestnanca.
Výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu
nadbytočnosti je viazaná na písomné
rozhodnutie zamestnávateľa alebo
príslušného orgánu (napr. zriaďovateľ) o
zmene jeho úloh, technického vybavenia
alebo o znížení stavu zamestnancov s
cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo
o iných organizačných zmenách, tzv.
rozhodnutie o organizačných zmenách. S
týmto rozhodnutím zamestnávateľa musí
byť dotknutý zamestnanec preukázateľne

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

oboznámený, a to ešte pred tým, než
mu zo strany zamestnávateľa bola
predložená výpoveď. Uvedené rozhodnutie
zamestnávateľa o organizačných zmenách
by malo spĺňať najmä nasledujúce
náležitosti:
- mala by ho podpísať osoba, ktorá je
oprávnená za zamestnávateľa uskutočňovať
právne úkony (vo Vašom prípade riaditeľ
školy);
- zamestnávateľ znížením počtu
zamestnancov sleduje účel zabezpečenia
efektívnosti práce, resp. jej zvýšenia (týmto
rozhodnutím nesmie zamestnávateľ
sledovať iný cieľ);
- medzi danou organizačnou zmenou a
nadbytočnosťou konkrétneho zamestnanca
musí existovať príčinný vzťah.
Výber nadbytočného zamestnanca, s ktorým
zamestnávateľ ukončí pracovnú pomer
výpoveďou, patrí výlučne zamestnávateľovi.
Podľa Zákonníka práce, zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď, ak
nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie
pracovných úloh, pre menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny alebo z
dôvodu, pre ktorý možno okamžite ukončiť
pracovný pomer, iba vtedy ak:
- nemá možnosť zamestnanca ďalej
zamestnávať a to ani kratší pracovný čas v
mieste dohodnutom ako miesto výkonu
práce,

- zamestnanec nie je ochotný prejsť na
inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu
zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo
dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo
sa podrobiť predchádzajúcej príprave na
túto inú prácu.
Pokiaľ sa zamestnávateľ vo výpovedi
nevysporiadal s vyššie uvedenými
podmienkami, možno podľa nášho názoru
konštatovať, že výpoveď je neplatná.
V prípade, ak hore uvedené podmienky
skončenia pracovného pomeru
zamestnanca výpoveďou pre nadbytočnosť
nie sú splnené, tak v zmysle ustanovenia §
79 a nasl. Zákonníka práce sa zamestnanec
môže na súde domáhať, aby tento súd
rozhodol, že skončenie pracovného
pomeru zamestnanca je neplatné. V rámci
tohto súdneho konania bude potom na
zamestnávateľovi, aby súdu preukázal,
že hore uvedené podmienky platnosti
výpovede boli v danom prípade z jeho
strany splnené.
Žalobu o určenie neplatnosti skončenia je
zamestnanec oprávnený podať v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa pracovný
pomer zamestnanca mal skončiť. V prípade
skončenia pracovného pomeru výpoveďou
v lehote dvoch mesiacov od uplynutia
výpovednej doby.

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Trpíte pri mori zapálenými očami a bolesťami uší?
Je obdobie dovoleniek pri mori. Veľmi často trpím „zapálenými očami“ ale aj bolesťami
uší – keď sa rekreujem pri mori. Čo by ste mi ako lekárnik poradili, pretože sa pôžitku
zaplávať si v mori – aspoň raz v roku neviem zriecť. Do teraz som sa vždy liečil až po
návrate z dovolenky. Nedá sa nejakým farmaceutikom týmto zápalom predísť vopred,
resp. chrániť sa už počas dovolenky? Ďakujem.
- V období dovoleniek
sa častejšie stretávame s
problémami ako sú zápaly
očných spojoviek či zápal
uší. Tieto problémy sú
spojené s pobytom pri
vodných dielach, rybníkoch
alebo pri mori, kedy sú oči či

uši vystavené pôsobeniu mikroorganizmov nachádzajúcich
sa vo vode. Nie každý ale tento ich nápor zvládne bez
problémov. Treba si uvedomiť, že každým kontaktom týchto
častí tela s vodou, ich vystavujeme možnosti podráždenia
až infekcie, preto pokiaľ človek má citlivé oči, či uši a vie, že
po takto strávenej dovolenke trpí zápalmi, mal by dodržovať
niekoľko zásad. Hlavná zásada je: neponárať hlavu, či
nevystavovať tieto časti dlhšiemu pôsobeniu vody než je
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nutné. Samozrejme, že nie vždy sa dá držať tejto zásady,
OCUfleshu je dobré pribaliť si aj OPHTALMO-SEPTONEX,
preto do lekárničky bude vhodné pribaliť aj nejaké pomocné ten je dezinfekčný a môžete ho použiť aj preventívne, napr.
preparáty.
večer, po skončení kúpania si oči môžete vypláchnuť najskôr
Pýtali ste sa na prevenciu, jedinou možnosťou prevencie je,
roztokom OCUflash, a potom použiť ophtalmo-septonex
mať pri sebe kvapky do očí, napr. OPTICALM soothing eye
masť, ktorá bude pôsobiť počas noci a dokončíte ňou
drops, ktorých význam je v ich použití či už pred alebo aj po
starostlivosť o oči.
návšteve mora, kedy sa vďaka nim vytvorí
Uši sú na tom trošku horšie, tam je možné
ochranný film, ktorý aspoň čiastočne
PharmDr. Štefan Grešák použiť burow kvapky tak isto večer po
zabráni prieniku mikroorganizmov.
Lekáreň Sv. Lukáša kúpaní, na ich dezinfekciu alebo pokiaľ
Pomôcť si môžete aj s kvapkami
začnete pociťovať bolesť uší. Zaujímavou
Belanského 297
sú aj ušné sviečky (pokiaľ Vám
OCUflash, ktoré obsahujú aj výťažok z
Kysucké Nové Mesto možnosťou
má ich kto urobiť), ktoré môžete použiť
bylinky očianky a majú protizápalové a
Telefón: 041/421 45 98
pri začínajúcom zápale, tie zápal vytiahnu
adstringentné účinky. Tieto sa používajú
Otváracie hodiny:
a zároveň pôsobia relaxačne, čo je na
či už ako prevencia alebo ako pomocná
Pondelok – Piatok
dovolenke žiadúcim efektom.
liečba pri zápaloch, kedy nie je ešte
od 7.30h do 16.30h
prítomný hnisavý výtok z očí. Okrem

V poradni u gynekológa:

Čo je to vaginálna mykóza?

Často sa dnes skloňuje termín vaginálna mykóza. Čo to je za ochorenie z medicínskeho pohľadu? Ako sa chrániť pred nakazením? A ak už ochorenie prepukne,
akú liečbu doporučujete?
Kandidy – kvasinky sú druhým najčastejším vyvolávateľom zápalov pošvy. Predpokladá sa, že
75% žien v reprodukčnom veku - aspoň raz v živote prekoná mykotický-kvasinkový zápal pošvy.
Približne 45-50% týchto žien sa z touto infekciou stretne dvakrát za život.
Kvasinky však nachádzame pri kultivačnom vyšetrení pošvy približne u 20% - bezpríznakových
žien. Je niekoľko predispozičných faktorov a stavov , ktoré zvyšujú frekvenciu kvasinkovej
infekcie pošvy:
- tehotnosť, neliečný diabetes mellitus/cukrovka/, kortisteroidná liečba/autoimuinitne ochorenia,
alergické ochorenia../, imunosupresívna liečba, tesne priliehajúce spodné prádlo, celková
antibiotická liečba, hormonálna antikoncepcia, zvýšená frekvencia pohlavného styku, pohlavne
prenosné ochorenia, HIV infekcia
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
Klinický obraz mykotickej-kvasinkovej infekcie väčšinou sprevádza výtok a svrbenie vonkajších
MUDr. Pavol Hartel
rodidiel a pošvy. Výtok nemusí byť vždy, ale vždy sprevádza ochorenie svrbenie. Často býva
Bajzova 8401/48A; Žilina;
prítomná bolestivosť pošvy, pálenie vonkajších rodidiel, bolestivý pohlavný styk, pálivé pocity
Tel.: 041/500 7800
pri močení, väčšinou sa nevyskytuje zápach. V rámci menštruačného cyklu častejší nástup príznakov
mykotickej infekcie je v predmenštruačnom období. Na opakovaní kvasinkovej infekcie pošvy sa môže
podieľať zvýšená virulencia kvasiniek, znížená slizničná imunita pošvových stien, zvýšená citlivosť na
Odbornú poradňu, konzultáciu,
kvasinky.
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
Doposiaľ nie je známe, že sexuálny prenos kvasiniek je vyvolávajúcim faktorom ochorenia.
stanovenie diagnózy, liečbu...
Diagnóza tohto ochorenia sa štandardne stanovuje v gynekologickej ambulancii.
Liečba ochorenia a jej rozsah stanovený gynekológom sa posudzuje podľa toho, či onemocnenie je
po prvýkrát, alebo sa jedná o opakovanie onemocnenia. Z toho následne vyplýva využitie len lokálnej liečby /vaginálne krémy, čípky a
tabletky do pošvy/ alebo i pridanie celkovej antimykotickej –protikvasinkovej liečby. U opakovaných infekcií je nevyhnuté potvrdiť, alebo
vylúčiť predispozičné factory. U žien s opakovanou mykotickou infekciou - po zhodnotení predispozičných faktorov - je dôležitá potreba
i špecializovaného imunologického vyšetrenia. V súčasnosti v rámci akútneho zásahu v liečbe mykotickej infekcie pošvy je množstvo
vaginálných prípravkov, ako i jednorázových protikvasikových krémov a čípkov - voľne dostupných v každej lekárni. Najfrekventnejšie
používaný Canesten v kréme, alebo tablety do pošvy. Samozrejme najdôležitejšiu účasť v návrhu liečby môže ponúknuť len gynekologická
ambulancia s jednoznačnou diagnostikou stavu, ako aj návrhom doporučenia v prevencii tohto ochorenia.
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Aj Ty máš šancu naučiť sa tancovať !

V Martine pôsobí už dlhých 24 rokov Tanečný klub Deep. Počas svojho pôsobenia na slovenskej, európskej a svetovej tanečnej scéne získal titul dvojnásobného majstra sveta, sedemnásobného majstra Európy a niekoľkonásobného majstra Slovenska v disco, hip hope a street dance show tancoch.
Medzi skupinu týchto úspešných tanečníkov máš možnosť patriť aj Ty!

V Kysuckom Novom Meste bude
od septembra učiť tancovať
majster Európy a sveta
Od septembra tohto roku začne tento megaúspešný tanečný klub hľadať a
vychovávať nové tanečné talenty aj Kysuckom Novom Meste v rámci novovzniknutého klubu Shine Kids. Ak máš chuť naučiť sa tancovať, nájsť si nových kamarátov, cestovať a vyhrávať
po celom svete, neváhaj a
využi jedinečnú šancu. Ak
ti chýbajú peniaze alebo
skúsenosti, nevadí. Všetko ťa
naučia zadarmo od začiatku
tí najlepší tréneri. Stačí prísť
v pracovných dňoch do kancelárie Pastoračného centra
sv. Jakuba v Kysuckom
Novom Meste a tam správne
vyplniť a odovzdať prihlášku.
V septembri sa môžeš vybrať
z tanečných štýlov disco, hip
hop a ďalších moderných
tanečných štýlov. Prihlásiť
sa môžu dievčatá aj chlapci
všetkých vekových kategórii od štyroch rokov.
Viac informácií získaš na:
Môžeš so sebou doniesť aj
telefón: 0948 433 444
kamaráta alebo súrodenca.
Neseď toľko za počítačom a e-mail: baranovag04@gmail.com
poď aj ty tancovať! Tešíme
web: www.tkdeep.sk
sa na teba!
(GA) FB: SHINE Kids
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„Spolupráce s ľuďmi sa nebojím, uvedomujem
si zároveň, že je to veľká zodpovednosť, ale aj
obrovská výzva“, hovorí Alena Dudeková z Poviny.
Alena Dudeková sa narodila v Čadci, v decembri to
bude už 30 rokov. Jej mama, Mária Poplanúchová,
rod. Labantová, pochádza z Radôstky, otec Jozef
Poplanúch, pochádzal z Poviny. Celé detstvo
strávila v tejto obci, má tu veľa rodiny a
známych.. V Povine navštevovala materskú
i základnú školu. Strednú školu v odbore
„hotelová akadémia“ vyštudovala v Čadci.
Hovorí Alena Dudeková:
- Po ukončení strednej školy sa mi začal
život, už som sa musela postaviť na
vlastné nohy.. Takže slovo práca
mi nebolo cudzie, stretávam sa
s ním dodnes.. Popri práci som
vyštudovala prvý stupeň vysokej
školy na žilinskej univerzite v
obore Elektronický obchod
a manažment. S manželom
Radoslavom sme si založili
rodinu, naša dcéra Karinka
bude mať tento rok už 5
rokov.
o Takže práce sa
nebojíte...
- Po ukončení strednej
školy som pracovala ako
čašníčka v kaviarni či
reštaurácii, následne ako
obchodný reprezentant
v Telecome. Potom
prišla ponuka začať
podnikať, chopila som
sa teda tejto šance. V
roku 2012 som si zobrala
krčmu do prenájmu v Povine
a tu pracujem dodnes. Manžel Radoslav prevádzkuje
pneuservis v Kysuckom Novom Meste. Náš deň začína
ranným budíčkom, manžel ide do práce, ja veziem Karinku
do škôlky a následne idem do práce i ja...
o Aké sú Vaše záľuby, koníčky?
- Moje koníčky prispôsobujem našej dcére... ale radi
bicyklujeme, chodíme na prechádzky, výlety, čítame knihy
a radi pozeráme dokumentárne filmy.. Môj osobný relax je
jazda autom...
o Aký zmysel má pre Vás rodina, deti?
- Základ môjho života je rodina. Po otcovej smrti som
si uvedomila veľa vecí...Veci, ktoré som predtým vôbec
nevnímala, alebo brala ako samozrejmosť. Dnes mám
rebríček hodnôt iný, a na prvom mieste je rodina a zdravie.
O každodenné radosti sa nám stará naša dcérka Karinka.
o Ako sa Vám býva v Povine? Odkedy ty bývate?
- S obcou som spojená od malička, asi mi tu bolo súdené
zostať. Otec nám daroval pozemok, začali sme stavať
dom. Tento rok na Silvestra oslávime už piaty rok naozaj
príjemného bývania v Povine.
o Odkedy Vás „chytil“ záujem o veci verejné a
podrobnejšie sledujete, čo sa robí v Povine, čím obec
žije?
- Sú to už 2 roky, čo sledujem dianie v obci, zúčastňujem sa
obecných zastupiteľstiev. V rámci svojich možností sa snažím
sponzorovať škôlku, školu, plesy, či akciami spestriť kultúrny

život v obci.
o Hovorí sa o Vás, že to chcete skúsiť aj s
kandidatúrou na post starostky obce Povina?
- Riadim sa otcovými slovami: „Nič Ti z neba
nespadne do rúk samé. Ak chceš niečo v živote
dokázať, tak niečo pre to rob...“ Takže áno, idem
kandidovať na tento post, chcem to skúsiť. Je
to pre mňa obrovská výzva, plná práce a úsilia..
o Ste mladá, dnes mladí majú oveľa viac
sebavedomia a ambícií – ale aj možností, ako
kedysi..., myslíte si, že by ste takúto funkciu
vedeli zvládnuť tak, aby bol občan spokojný?
- Zo skúsenosti viem, že sa nedá vyhovieť
každému a hneď, ale tiež viem, že keď
človek chce, tak sa dá..
o Aké máte o svojej obci pocity?
Napreduje? Vyvíja sa? Bolo
by treba niečo zmeniť,
rekonštruovať?
- Keďže chodím pravidelne na
zastupiteľstvá, viem, čo sa v obci
deje, buduje, aké sú plány. V
porovnaní s inými obcami nie sme
na tom až tak zle. Samozrejme, je ešte
množstvo vecí, ktoré je potrebné urobiť
pre skvalitnenie života obyvateľov.
Avšak dnešná doba nie je ľahká nikde
a práca pre verejnosť je iste veľkým
náporom na nervy. Ale s tým treba
rátať.
o Aké máte Vy svoje životné,
osobné ciele?
- Doštudovať školu a robiť prácu,
ktorá ma bude stále napĺňať, v ktorej sa budem mať stále
kam posúvať..
o Aké vyznávate hodnoty, čo sú pre Vás priority?
- Určite rodina a zdravie.
o Čo bolo u Vás motivujúce: skúsiť to vo verejnej funkcii
a to tak dôležitej, keď by ste sa stali prvou dámou obce?
Je to aj obrovská zodpovednosť pred občanmi, pretože
v podstate riadiť taký kolos ako je obec – samospráva,
samozrejme v súčinnosti s poslancami a za spolupráce s
občanmi, je nesmierne zložitá práca a človek si častokrát
ani neuvedomuje takúto zodpovednosť, až keď do toho
vpadne...
- Rozumiem zodpovednosti, ktorú táto práca prináša a som
si vedomá všetkých povinností. Je to flexibilná práca, každý
deň prináša niečo nové. Spolupráce s ľuďmi sa nebojím,
pracujem s nimi už od 17 rokov. V mojej práci sa neustále
s ľuďmi rozprávam, počúvam ich potreby na skvalitnenie
života. Taktiež si uvedomujem, že to nebude len 8 hodinová
pracovná doba, starosta je tu pre ľudí, nie ľudia pre starostu.
o Akí sú podľa Vás Povinčania, ich mentalita, mali by ste
ich poznať, ak im máte - ak vyhráte, „veliť“ ako starostka?
- Všetci sme len ľudia. A ja nemám právo rozdeľovať ľudí na
zlých, alebo dobrých... Ale ak sa mám všeobecne vyjadriť,
môžem povedať, že v Povine sme ako jedná veľká rodina.
otázky, foto: Kysucký Žurnál

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Sme radi, že máme kamarátov v Materskej
škole Bukovec v Českej republike“,
hovorí Ing. Anna Mičianová, starostka obce Rudina.

Obec v spolupráci s Materskou školou
Rudina oslovila v roku 2013 Základnú
a materskú školu v obci Bukovec a obec
Bukovec ČR o spoluprácu v rámci
cezhraničnej spolupráce.
Projekt s názvom: „ Slovensko –
moravské tradície v kuchyni „ bol
zameraný hlavne na oboznámenie sa
detí spolupracujúcich materských škôl
s tradíciami a prípravou tradičných
jedál.
Vyhlasovateľom výzvy bol Trenčiansky
samosprávny kraj. Dňa 21.02.2014
bola podpísaná zmluva o poskytnutí
finančného príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Projekt je realizovaný na
základe strešného projektu „ Fond
mikroprojektov“, operačný program:
„ Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika“,
spolufinancovaný fondom : „ Európsky
fond regionálneho rozvoja „, prioritná
os : 1. „Podpora sociokultúrneho
a hospodárskeho rozvoja
cezhraničného regiónu a spolupráce“.
Schválený projekt s registračným
číslo: SK/FMP/12/30 sa začal realizovať
v roku 2014.
Celková výška oprávnených výdavkov
predstavovala sumu 14673,56 €,
finančný príspevok z ERDF 12472,52
€, finančný príspevok zo štátneho
rozpočtu SR 1467,35 €, vlastné zdroje
733,69 €.
Hlavným cieľom projektu bolo
nadviazať spoluprácu s Materskou
školou v obci Bukovec v Česku, zvýšiť
vedomosti a praktické zručnosti detí
s dôrazom na zachovanie a trvalú
udržateľnosť ľudových tradícii, vytvoriť
nové partnerstvo, zvýšiť povedomie

rodičov a detí o miestnych tradíciách
v kuchyni. Celá spolupráca prebiehala
vo vzájomných stretnutiach detí
a rodičov oboch medzinárodných
strán. Z naplánovaných štyroch aktivít
tri boli pripravované v Materskej
škole Rudina a jedna v Materskej
škole Bukovec. Základom spoločných
stretnutí bolo vždy vytvorenie
medzinárodných skupín detí, kde si
vymieňali navzájom aj rečové znalosti
a zároveň si osvojovali slovnú zásobu
svojich českých , slovenských priateľov.
Aktivita č. 1: „Od Lucie do Vianoc...
„ Deti z materskej školy Nezábudka
– folklórna skupina s pedagógmi
pripravili pre svojich českých kamarátov
pásmo kysuckých vianočných zvykov.
Po úvodnom zoznámení deti vyrábali
tradičné ľudové ozdoby na vianočný
stromček z orechov, kockového cukru
do staniolovej fólie. Medzi tradičné
vianočné zvyky patrilo aj lúskanie
fazule. Deti s rodičmi dokazovali svoju
šikovnosť a fantáziu pri príprave,
vykrajovaní medovníkov, ale hlavne
pri ich zdobení. Veľkými pomocníkmi
im v tejto zaujímavej práci boli
rodičia a tiež učiteľky. Prvé spoločné
zoznámenie sme ukončili spoločnou
vianočnou večerou s tradičnými
vianočnými jedlami. Ako voda utiekol
čas prvého stretnutia a až tu bol čas

na ďalšiu spoločnú akciu , tento krát
s názvom: „Fašiangy, Turíce ...“
Svojich českých kamarátov privítali
naše deti pásmom veľkonočných
zvykov. Pečenie veľkonočného
barančeka, šišiek, zdobenie vajíčok,
ukážka pletenie veľkonočného korbáča,
výroba chutných pomazánok, hľadanie
vajíčok, ale hlavne vítanie jari „ topením
Moreny“ v našom potoku to bol hlavný
program nášho druhého stretnutia. Na
záver sme zasiali obilie, z ktorého sa
vyrába chutný chlebík. Začali vznikať
nové priateľstvá, aj rečová bariéra
sa postupne stratila. Rozlúčka bola
ťažká, ale prísľub ďalšieho spoločného
stretnutia hrial každého pri srdci.
Na tretie spoločné stretnutie sme
vycestovali za našimi priateľmi do
Bukovca. Milo nás privítali kultúrnym
programom a spoločnými aktivitami
pod názvom: „Kutáli se zo dvora ,
takhle velká brambora.“ Už samotný
názov napomína , čím sa zaoberali
deti počas dňa. Vyrábali razítka zo
zemiakov, škrabali zemiaky, vyrábali
hranolky , cesto na zemiakové placky.
To, čo sme si spoločne vyrobili, sme
s chuťou aj počas dňa ochutnávali.
Štvrté, ale dúfame, že do budúcnosti ,
nie posledné stretnutie, pod názvom:
„Cesta za zdravím „ sa uskutočnilo
v našej škôlke Deti nedočkavo

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

očakávali svojich kamarátov. Privítali ich
pásmom, kde im názorne ukázali ako
rastie obilie, ako sa kosí, mláti, vyrába
sa z neho chlieb a tiež postavili pec na
pečenie chleba. Deti a pani učiteľky
predviedli kus úžasnej a náročnej
práce pri príprave tohto kultúrneho
vystúpenia. Veľmi zaujímavá časť
tohto stretnutia bola určite návšteva
pekárne „Monika „ v našej obci.
Rodina Ľudovíta Vavru pripravila pre
nás nielen ukážku pečenia chleba,

ale pani Monika nám vysvetlila,
ktorá múka je najzdravšia. Deti veľmi
zaujala aj možnosť vykrájať si koláčiky
z lineckého cesta, ktoré po upečení
hneď ochutnali. Na záver darovali
riaditeľkách oboch škôlok prekrásne
upečený chlieb so srdiečkami. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať
celej rodine Ľudovíta Vavru a jeho firme
za prekrásnu prezentáciu! Po návrate
detí do škôlky boli zamestnané hlavne
triedením potravín na zdravé a škodlivé,
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zdobili ovocno – zeleninové taniere.
Čas ubehol ako voda a naše posledné
spoločné stretnutie sa chýlilo ku koncu.
Rozkrojením spoločnej torty, ktorá bola
vyzdobená vlajkami našich štátov, sme
dali pomyslenú bodku za prvou etapou
spolupráce. Pevne všetci veríme a sme
o tom presvedčení, že táto spolupráca
sa neskončila, ale práve naopak ešte
len začala. Ak si človek nájde dobrého
priateľa, ani diaľka Vás neodradí od
budúceho spoločného stretnutia.
Dovoľte mi na záver poďakovať sa
všetkým pracovníkom našej materskej
škôlky, že dokázali pripraviť tieto
prekrásne spoločné podujatia. Deťom,
že svojou šikovnosťou a umom dobre
reprezentovali našu škôlku, rodičom
za ich trpezlivosť a aktívny prístup pri
príprave, ale aj realizácií a tiež naším
českým priateľom, že prišli a obohatili
svojou tvorivosťou činnosť v našej
škôlke.
pripravila: Ing. Anna Mičianová,
starostka obce Rudina

Cyklotrialový klub z Rudiny bol v roku 2013 najúspešnejší na Slovensku
7.6.2014 sa uskutočnil v obci
Rudina ďalší Slovenský pohár
v cyklotriale s kvalifikáciou
na MS s medzinárodnou
účasťou pretekárov z ČR
a Poľska. Na organizácií
tohto preteku sa už tradične
podieľali hlavne nadšenci
s miestneho CYKLOKLUBU
RUDINA v spolupráci so
starostkou obce Rudina
Annou Mičianovou a pod
záštitou predsedu ŽSK Juraja
Blanára. Pretekalo sa v 11tich kategóriách a pretekov
sa zúčastnilo 66 jazdcov. To,
že je táto naša trať kvalitne
pripravená potvrdzuje aj fakt,
že na budúci rok sa tu plánuje
Jazdci z CYKLOKLUBU RUDINA zľava: Adrián Kvašňovský, Samuel Jakubčík, Tatiána Janíčková,
Samuel Hlavatý, Erika Hlavatá a Tomáš Kalús
zorganizovať Európsky pohár
v cyklotriale. A to je česť nielen
O pripravenosti nielen kvalitnej trate hovorí aj zatiaľ náš
pre CYKLOKLUB RUDINA, ale aj pre celé Slovensko. Tento
najúspešnejší rok 2013, kde sme sa stali, čo sa týka svetových
pretek už má niekoľkoročnú tradíciu. Každý rok sa upravuje
výsledkov najúspešnejším cyklotrialovým klubom na
trať a vylepšujú sa prekážky, ale bez pomoci sponzorov
by to, ale nebolo v takejto miere možné, preto sa im týmto
Slovensku. Tieto neskutočné výsledky dosiahli títo naši
chceme zo srdca poďakovať a sú to: Oliver Mahrík, Milan
úspešní jazdci: Tatiana Janíčková (WOMEN ELITE): zlato MS
Detko, Jano Hulík, Peter Dupkala, Ľubo Škulec, Miroslav
UCI a zlato svetový pohár UCI, striebro ME UCI; Samuel
Hlavatý, Vladimír Belák, Rudolf Jantošík, Matej Matejka,
Hlavatý (MINIME): bronz MS BIU, striebro ME BIU, a Erika
Vladimír Papučík, Maroš Zbytek, František Hruška, Vladimír
Hlavatá (FEMINA) : bronz MS BIU
Ščamba, Miroslav Piňák, Martin Švaňa, Peter Janec, Justín
Hmira, Mišo Špalek a Lukáš Kováčik. Za zľavu na mäso,
Sezóna európskych a svetových pretekov je ešte len pred
na guláš ďakujeme Vladimírovi Marčišovi. Za prípravu
nami a naša minuloročná majsterka sveta z CYKLOKLUBU
tradičného trialového guľášu Ľubovi Židekovi a Radovi
RUDINA Tatiána Janíčková už má na konte prvé zlato
Janáčikovi. A nemôžeme zabudnúť ani ľudí, ktorí pripravili a
z Majstrovstiev Európy z Poľského mesta Walbrzych, ktoré sa
upravili trať a to sú Radovan Hlavatý, Peter Jakubčík, Adrián
konali v dňoch 14. – 15.6.2014.
Kvašňovský, Stano Slávik a Mišo Jendrišák. A samozrejme
- Peter Jakubčík celému kolektívu z CYKLOKLUBU RUDINA.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V Rudine sa blahoželalo

V nedeľu 29.júna 2014 sa priestranstvo pri základnej
škole začalo plniť rodičmi, kočíkmi a našimi najmenšími
občanmi, ktorí sa narodili do 30.06.2014 . Obec spolu so
Zborom pre občianske záležitosti Rudina pripravila milú
slávnosť – „Slávnostné uvítanie deti do života„, ktorú
spestrili kultúrnym programom deti zo základnej školy.
Slávnostné uvítanie vyvrcholilo podpisom rodičov do
Pamätnej knihy obce.
Srdečne vítame do kruhu našich občanov : Kristínu
Belkovú, Petru Čuboňovú, Anetu Guzmovú, Martina
Jančigu, Nikolu Játiovú, Radovana Kašubu, Ninu
Maráčkovú, Tobiasa Nemca, Matúša Puraša, Lukáša
Straňáka, Jozefa Šedu, Sophiu Turianikovú, Matúša
Kováča, Tomáša Janáčika, Soňu Maslákovú, Luciu
Križovičovú.
Našich najmenších vystriedali oslávenci, ktorí sa už
tešia zo svojich vnúčat a oslávili v prvom polroku svoje
okrúhliny. Patrí im naša veľká vďaka za všetko , čo pre
nás vykonali. Spoločné posedenie prišli spestriť pásmom
, zobrazujúce práce na poli od zasiatia obilia až po
pečenie chleba , detičky z materskej školy Nezábudka
. Oficiálnu časť spoločného posedenia sme ukončili
zápisom do pamätnej knihy , odovzdaním kytičiek
, malou pozornosťou od obce , prípitkom so želaním
zdravia a rodinnej pohody.
Naši oslávenci : Albína Adamusíková, Emil Detko,
Marián Gajdoš, Anna Hrušková, Ivan Húšťava, Sabina
Húšťavová, Jarmila Melicherová, Anna Mindeková,
Milan Piesecký, Rudolf Piesecký, Agnesa Piková, Irma
Pošteková, Anton Praženec, Sabína Špirková, Paulína
Tomčiaková, Mária Veselá, Agnesa Živorová.
- obecný úrad Rudina -

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...“

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ak nemáte platnú „stkáčku“ a spôsobíte nehodu,
zaplatíte celú škodu z vlastnej peňaženky!
S majiteľom Stanice
VIN čísla!!! Preto pozor na tieto záležitosti!!!
technickej kontroly
o Čo ak majiteľ vozidla podcení dodržanie termínu
v Kysuckom Novom Meste
emisnej kontroly a stkáčky?
Igorom Korčekom sa z času
- No, toto je ďalšia „pálka“ do jeho peňaženky, preto treba
na čas na stránkach nášho
naozaj prísne sledovať, kedy vám končí platnosť STK
Žurnálu porozprávame
a emisnek kontroly! Ak vám napríklad skončila platnosť
o zaujímavostiach, resp.
30. 06. a vy ste išli na ďalšiu kontrolu napríklad 03. 07. , tak
novinkách, čo sa týka
neplatí, že dostanete pokutu len za tie tri dni, kedy už vozidlo
motorizmu a služieb v STKnemalo platnú „stkáčku“, ale zo zákona, a to aj po rokoch!
čke, ale aj upozorníme
vám vyrúbia pokutu vyše 300 eur, ktorú musíte zaplatiť.
motoristov na nejaké nové
Správny prostriedok ani odvolanie tu neexistuje a je jedno,
dôležité skutočnosti. Takže,
koľko dní ste sa „omeškali“. Ale čo je horšie, ak spôsobíte
znovu sme sa stretli s pánom Korčekom a ideme si trochu s takýmto vozidlom nehodu, a hoci nebudete na vine,
„podebatiť“ a čo-to poradiť.
zaplatíte celú škodovú udalosť, pretože vozidlo bez platnej
Hovorí Igor Korček:
„stkáčky“ nemá čo hľadať na ceste a škodu vám neuhradí
- Hneď na úvod by som chcel požiadať a poprosiť našich
ani poisťovňa z havarijnej poistky! Preto, ak nestíhate
zákazníkov, aby mali pochopenie pre skutočnosť, že čas
stkáčku v stanovenom termíne, radšej auto dočasne
na vybavenie kontroly ich vozidla sa o nejaké minúty u nás
odhláste z evidencie, vtedy sa pokute a ďalším nepríjemným
predĺžil, ale nie je to z dôvodu, že by sme to my – ako
následkom vyhnete.
pracovníci naťahovali,ale zmenili sa niektoré vnútorné
o Čo Vás tak naposledy – okrem iného, lebo na Slovensku
predpisy, nariadenia, počítačové programy, ktoré sú súčasťou je abnormalít viac než dosť – rozladilo?
informačného systému. Sú zdĺhavejšie. Vozidlo musíme
- Viete napríklad čo? Keď už sa bavíme o motorizme
najprv „nahrať“ do systému, teda v prijímacej koncelárii sa
a naši politici a poslanci sa radi prezentujú s tým, že sme
musí zrealizovať zdĺhavá evidencia- zaradenie vozidla- a až
„automobilová veľmoc“, keďže sa u nás vyrába toľko
potom sa prejde k samotnej kontrole. Stále u nás platí systém áut, že prečo pre obyčajného človeka nie je dostupnejší
objednávania cez internet! Využíva sa naozaj v hojnom
nákup nového vozidla? Myslím tým bežných kubatúr
počte. Len upozorňujeme, že 1 auto – 1 hodina kontroly!
na každodennú potrebu, s bežnou výbavou, ako napr.
Tu chcem upozorniť, aby si vodič skontroloval technický
v zahraničí? Keď niekto pracuje v automobilovom priemysle,
stav svojho vozidla už doma pred samotnou „stkáčkou“,
môže si naozaj veľmi výhodne (za polovičnú cenu) kúpiť
a nie až počas „stkáčky“ u nás – napríklad osvetlenie vozidla,
značku auta, ktoré vyrába jeho fabrika, samozrejme, nejde
osvetlenie poznávacej značky, to sú „eurové“ záležitosti, ale
o luxusné značky, ale opakujem, vozidlá pre kažodennú
kvôli takýmto maličkostiam vozidlo neprejde zbytočne cez
potrebu. Prečo toto nie je umožnené aj našim ľuďom? Sme
kontrolu.
lídrami vo výrobe automobilov len preto, že máme lacnú
o Vraj sú nejaké novinky v kontrole originality vozidla...?
pracovnú silu? Prečo nemajú naši zamestnanci automobiliek
- Áno, sprísnila sa kontrola originality, ak niekto individuálne
výhody ako zamestnanci automobiliek v zahraničí? Buď
dovezie auto z cudziny, kontrolujú sa doklady- ich totožnosť
sme rovnocenným partnerom v EÚ, alebo v EÚ platia rôzne
s VIN číslom karosérie a typovým štítkom – obidva
metre a pravidlá – ako to komu vyhovuje, či? Potom by sa
identifikátory musia byť JASNE čitateľné a, samozrejme,
nad tým mali zamyslieť aj tí, ktorí náš štát riadia. Už to je
zhodné s dokladmi. My často nevieme ukončiť kontrolu,
smutné, aké máme v porovnaní s EÚ platy, tak práve preto by
lebo jedno
z čísel VIN čísla
je nečitateľné,
resp. čiastočne
počmárané,
poškodené...
Zákazník musí
následne
poslať žiadosť
na príslušné
ministerstvo
o pridelenie
VIN čísla, to trvá
30 až 60 dní
a navýši sa aj
cena – od 270
eur – až 400 eur
Časť pracovného kolektívu STK v KNM
len za získanie
pokračovanie na str. 18.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
bolo vhodné viac dohliadať a žiadať aspoň pracovné bonusy
pre zamestnancov, našich občanov a navyše aj kvôli tomu,
že mnohým cudzím firmám náš stát schvaľuje rôzne štátne
dotácie a obrovské finančné podpory, tak si myslím, že by aj
oni spätne mali tieto ústretové kroky vracať, či už v lepších
platoch našim ľuďom, ale aj v ďalších bonusoch, napr. ako
som už spomínal vo forme kúpenia si vozidla za výhodnejšiu
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cenu, ak zamestnanec odvádza v automobilke kvalitnú
a dlhoročnú prácu. Viete, vždy je to všetko o vzťahoch,
o komunikácii, aj o obchode, ale v prvom rade o slušnosti
a ľudskosti medzi nami – aby aj ten druhý prežil kvalitnejší
a zmysluplnejší život.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

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

Folklórne popoludnie v Dolnom Vadičove
Nakoľko patríme medzi najmenšie obce na Kysuciach, naša obec
neustále žije aktívnym životom. 28.
júna 2014 sa v Dolnom Vadičove
v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom konalo Folklórne
popoludnie.
Kultúrne podujatie slávnostne
otvorila príhovorom starostka obce
Miroslava Ondreášová, ktorá na
úvod podujatia všetkých privítala.
Zúčastnili sa ho starostovia okolitých
obcí a poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ivan Poláček.
Na začiatku sa nám predstavili
členovia Ľudovej hudby spod Ľadonhory. Ďalej nasledoval Folklórny
súbor Jedľovina, heligonkár Matúš
Hodas z Kysuckého Lieskovca,
Ženská spevácka skupina z Dolného
Vadičova, manželia Káčeríkovci a
Vajčovská muzička.
Vystúpenie účinkujúcich všetci
ocenili dlhým potleskom.
Pre deti bolo pripravených mnoho atrakcií. Podujatie začalo o 15.00
hod. a vďaka peknému počasiu trvalo až do skorého rána. Počas
vystúpenia sa nám predstavili svojou ručnou rezbárskou prácou pán
Ján Vnuk a Peter Neománi z Dolného Vadičova. Prekrásne ručne
vyrobené fujary, píšťaly, varechy, sochy, obrazy, korýtka a mnoho
iného obdivovali všetci. Zaujímavosťou tohto popoludnia bol krst
novozrekonštruovanej požiarnej striekačky, ktorej krstným otcom sa

stal dlhoročný člen DHZ, mladší inšpektor Michal Káčerík.
Pri tejto príležitosti sa starostka poďakovala všetkým tým, ktorí
finančne podporili veľmi náročnú opravu hasičskej striekačky.
Dospelí si počas popoludnia pochutnávali na výbornom guláši.
Cieľom takejto kultúrnej akcie bolo naďalej si zachovávať zvyky,
obyčaje a tradície ľudových piesní a tancov, ktoré stáročia pri ťažkej
práci vytváral náš chudobný ľud v celej Vadičovskej doline.
Na záver sme si povedali, že o rok sa pri folklóre stretneme opäť.
- obec Dolný Vadičov -

Kami logistic spol. s r.o.

komplexné zabezpečenie
kultúrno-spoločenských
podujatí, ozvučenie, hudobné
produkcie, catering, prenájom
stanov, stolovanie, nafukovacie atrakcie, výroba suvenírov,
reklamných darčekov, letákov,
plagátov, potlač pier, tašiek,
tričiek, šálok.

telefón: 0944324823

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Kedy sa aj náš štát začne správať k našim
ľuďom ako dobrý gazda?“, pýta sa Marcel Svrček.
Marcel Svrček je jeden
z tých podnikateľov –
predajcov mäsa a údených
výrobkov na Kysuciach,
ktorý vždy dbá na kvalitu
tovaru, ktorý ponúka,
je príjemný v jednaní so
zákazníkom, obsluha
funguje pružne a najmä
- neklame zákazníkov
rôznymi trikmi a cenovými
zľavami, za ktorými sa
častokrát skrýva práve
nie dostatočne kvalitné
mäso, resp. ingrediencie
v ňom po záruke atď...ako
sme toho svedkami najmä
v niektorých obchodných
reťazcoch kde, keď mäso
nie je v požadovanej kvalite
alebo sa blíži jeho konečná
– termín záruky- tak sa
v záujme obchodu – jeho
– predania „zapácuje“
do rôznych korenín a solí
a ponúka sa na rýchlu
spotrebu či grilovanie.
„Ja ponúkam vždy len čerstvé
a akurátne produkty, lebo si
tým robím meno, nebudem si
predsa naschvál ničiť vlastnú
obchodnú značku,“ hovorí
Marcel Svrček. Na druhej
strane treba opäť, ako aj v mnohých článkoch o Marcelovi
a jeho prevádzke predtým povedať, že ak mäsiar ponúka
kvalitné mäso z mladého býka, tak je cena iná – ako
u mäsa zo starej kravy, je to logické a jasné. „Avšak niektorí
ľudia budú jesť radšej všelijaké nekvalitné polotovary, mäso,
kde nepoznajú pôvodcu chovu, spracovania, a to ma doslova
desí, pretože na jednej strane si budeme nakupovať kvalitnú
obuv, značkové oblečenie, drahú športovú výzbroj či výživové
doplnky z lekární, ale to, čo si púšťame do svojich útrob – do
žalúdka – tam nepozeráme veľakrát na kvalitu, ale radšej na
kvantitu, a to ma nesmierne rozhorčuje! Zvlášť ma to hnevá,
ak ide o deti a študentov a školské jedálne vo všeobecnosti sú
zákonom nútené nakupovať podľa výberového konania, a tam
sa držať tých dodávateľov, ktorí sú najlacnejší. Nechápem,
kto na Ministerstve školstva SR vymyslel takúto – poviem
blbosť, avšak aj iné výberové konania v iných oblastiach sa
riadia obdobne, to znamená, vyhráva najnižšia cena. Ale je
to správne? A najmä vtedy, ak ide o stravovanie našich detí?
Uvediem úplne normálny príklad – ak chcete „nadupané“
auto s kvalitnou výbavou, automatikou atď..., určite to
nebude stáť toľko, ako malé dvojdverové „ženské“ vozidlo,
resp. ľudové vozidlo na bežné používanie s bežným motorom
a základnou výbavou, to dá rozum!“ rozčuľuje sa Marcel
Svrček a má pravdu, pretože náš parlament v Bratislave

by sa mal skutočne viac
zaujímať o reálny život ľudí
a ich zdravé názory, používať
pri tom zdravý sedliacky
rozum a potom by aj zákony
neboli „kulhavé“ a nemuseli
sa hneď po schválení
novelizovať, lebo síce „A“ sa
schválilo, ale nedomyslelo
sa „B“. V tejto súvislosti
ma zaujalo vyjadrenie
Renáty Zmajkovičovej,
podpredsedníčky NR SR
(Smer – SD), ktorá chce
iniciovať zákon o zrušení
automatov v školách ,ktoré
chŕlia nekvalitné potravinové
výrobky, sladkosti, sladké
nápoje, lebo veľa detí trpí
obezitou od raného školského
veku a chce, aby sa strava na
školách stala kvalitnejšou
a energeticky a vitamínovo
hodnotnejšou, aby obsahovala
zdravé výživové ingrediencie
a nie rôzne umelé a joulové
„bomby“, z ktorých sa nezdravo
priberá. A práve preto by mali
aj ďalší poslanci iniciovať
a napokon aj odsúhlasiť zákon
o zdravom stravovaní na našich
školách a potraviny odoberať
naozaj len od našich domácich
dodávateľov overených značiek a produktov firiem či
malých chovateľov, pestovateľov, ale určite by prioritu
mala hrať kvalita a vyváženosť ingrediencií výrobkov
mäsa a nie najnižšia cena!!! „Ako hovoríme – za málo
peňazí, málo muziky,“ – hovorí Marcel Svrček a pokračuje: „Do
potravinového biznisu často „kafrajú“ ľudia, ktorí tomu vôbec
nerozumejú, nie sú odborníkmi alebo sú len teoretikmi, prax
im je na hony vzdialená. Čo sa týka škôl, možno by sa mali aj
samotní rodičia viac zaujímať o školské stravovanie, kvalitu
stravy, občas dať aj skontolovať, čo ich deti jedia a tiež, či jedlo
spĺňa energetickú normu, či je výživné, atď. Viete, čo ma napr.
rozčuľuje? Keď vláda prijme pre výberové konanie ako jednu
z priorít najlacnejšiu cenu, resp. čím lacnejšiu, ale naši ministri
sa vyvážajú v drahých autách so špičkovým vybavením - vraj
kvôli ochrane...! Tu už neplatí šetrenie? Štát nemusí šetriť? To
čo sú za dva metre? Aj v potravinárstve či mäsiarstve platia
určité pravidlá, je rozdiel, ak sa nakupuje na množstvo- na
„kamióny“ sa tomu hovorí ľudovo, alebo ak má mäsiar malú
spracovateľskú prevádzku, všetko si dorobí vo vlastnej réžii
v domácom odchove, aj si to spracuje, vie, čo dáva zvieratám
žrať, a teda vie, čo predáva, je potom logické, že ceny sú vyššie,
lebo aj vstupné náklady a spracovanie sú vyššie. Ale takto to
funguje aj v zahraničí: domáci a jedinečný produkt je drahší
ako ten vo veľkoprodukte! Ale je aj stále viac vyhľadávaný!
pokračovanie na str. 20.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Dúfajme, že to konečne dorazí aj ku nám a ľudia začnú viac
vyhľadávať domáce a kvalitné produkty a štát bude kvalitu
oveľa viac podporovať.
o Pociťujete – ako malá mäsiarska prevádzka,
diskrimináciu od veľkých dodávateľov?
- Jednoznačne! A ešte aj na Slovensku uprednostňujeme
napr. poľských dodávateľov, ktorí majú inak postavenú
„dpháčku“, a tak je pre nich vývoz oveľa výhodnejší ako
pre nás. Niekedy mi to pripadá, ako by to bolo za trest, ak
chce niekto podnikať na Slovensku. Neviem, prečo je naša
legislatíva a zákony také ústretové voči cudzím a tak „bičujú“
a doslova prenasledujú našich, najmä malých a stredných
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podnikateľov, ale aj živnostníkov! Je to naozaj na úvahu, prečo
si Slovensko nechráni svoje, ale rozdáva a podporuje cudzích!
Dobrý gazda si chráni predsa najmä svoje hospodárstvo, svoj
majetok, zveľaďuje ho a rozširuje, neškodí ani susedovi, ale na
prvom mieste je jeho statok, majetok, rodina. Kedy sa aj náš
štát začne konečne správať ako dobrý gazda? Starý a zdravý
sedliacky rozum sa nemení ani po rokoch. Vrátia sa k jeho
hodnotám a k hodnotám našich predkov aj tí, ktorí rozhodujú
o našej existencii, o ekonomike a smerovaní v štáte? Dal by
Boh...
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Opičky si vyžadujú veľkú starostlivosť a pozornosť,
inak sú neurotické a agresívne
Priateľ mi podaroval exotickú opičku, najprv som ju chcela darovať do
ZOO, ale nakoniec som sa rozhodla že si ju nechám. Bývam vo veľkom
dome so záhradou, takže podmienky na jej existenciu mám. Prosím,
povedzte mi viac o tom, ako sa o ňu starať po stránke – zdravotnej,
stravovanie, hygiena, výchova, ďakujem.
- Na začiatok samozrejme budúci
majiteľ akéhokoľvek zvieraťa - Chov
primáta v zajatí byt/ dom je oveľa
náročnejší na kvalitu podmienok
a starostlivosť ako chov psa alebo
mačky. Pred rozhodovaní sa či
chovať akéhokoľvek primáta
by si mal chovateľ zvážiť všetky
klady a zápory chovu. Opica nie
je ani nikdy nebude typickým
domácim miláčikom. Aj v umelom chove je to stále divé zviera so všetkými
vlastnosťami šelmy. Je síce samostatnejšia čo sa týka hry, ale od majiteľa
vyžaduje veľkú pozornosť a oveľa viac voľného času ako iné domáce
zviera.
Akákoľvek opica v domácnosti musí byť držaná v pevnej dobre
uzatvárateľnej voliére s dostatkom hračiek, konárov, preliezačiek, ktoré
jej poskytnú zábavu v čase neprítomnosti majiteľa. Opice majú snahu
všetko rozoberať a ničiť. Väčšina primátov žije voľne v prírode v korunách
stromov v skupinách viacerých členov, kde vládne hierarchia. Tento
charakter správania má aj opica držaná v zajatí , preto vhodné je ich
chovať viac jedincov spolu. Väčšiemu primátovi nahrádza spoločenstvo
človek. Opica sa zdržuje väčšinu času na konároch, močí a trúsi pod seba
na zem prípadne kdekoľvek po byte. Podľa výberu primáta sú aj rozdielne
podmienky ohľadne starostlivosti, kvality prostredia, svetelného režimu,
vlhkosti, teploty, prípadne pestrosti stravy. Všetky podmienky ohľadne
chovu je potrebné prebrať s chovateľom. Potravu opíc tvorí najmä ovocie,
zelenina, drobný hmyz, prípadne tvaroh, ryža, vajíčko. Samozrejmosťou
je čistá voda a podľa potreby doplnenie vitamínov. Nevhodné je mastné,
slané, korenené ľudské jedlo. Čo sa týka hygieny chovu, je nutné
pravidelné umývanie prostredia nedráždivými prostriedkami a výmena
podstielky.

Ak sa rozhodujete si opičku nechať,
nech je to akýkoľvek druh, je potrebné
si uvedomiť náročnosť, akú vyžaduje
opatera, vytvorenie vhodných podmienok
v záhradnej voliére, prípadne riešenie
v zimnom období. Je potrebné zvážiť
svoj voľný čas. Menšie opice pri vhodnej
opatere žijú cca 15 r., s tým musí
majiteľka rátať. V neposlednom rade
musím upozorniť na zákonom ošetrenú
problematiku chovu exotických zvierat,
označenie zvieratka čipom a registrácia
chovu, prípadne možnosť preukázania
pôvodu jedinca.
Chov opice v dome je náročný aj z hľadiska
spolužitia opice s deťmi. Opice nie sú
vhodným domácim zvieraťom. K deťom sa
správajú teritoriálne až agresívne. Podľa druhov primátom je vhodnejšie
si vyberať nočné druhy. Väčšie druhy opíc sú zas milé, vtipné, gestikulujú
a najviac sú podobné človeku, ale o to viac vedia byť neurotickejšie
a agresívne pri nedostatočnej starostlivosti zo strany majiteľa. Pokiaľ
potencionálny majiteľ nemá dostatok voľného času, nech si kúpu
akejkoľvek opice radšej rozmyslí.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

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

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

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
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Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis navštívil
našich klientov
1.júla 2014 poctil naše zariadenie svojou návštevou Mons. Tomáš Galis, žilinský
biskup, ktorý sa stretol s klientmi zariadenia. Klienti sa ešte pred príchodom
biskupa pomodlili Ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Potom spoločne viedli
rozhovor o tom, ako sa im býva, aké majú vzťahy
medzi sebou navzájom, či sú spokojní v zariadení. Po rozhovore sa spoločne pomodlili desiatok Bolestného ruženca. Biskup Žilinskej diecézy na záver všetkým
poprial veľa zdravia, aby v pokoji žili spoločne a dal im požehnanie.

Jánsky oheň v našom zariadení
Zapálením Jánskeho ohňa si pripomímenuli seniori v zariadení sociálnych
služieb v Kysuckom Novom Meste, koniec jari a začiatok leta. Jánska noc je
najkratšia noc v celom roku. V túto noc sa na najvyšších kopcoch a lúkach
rozpaľujú vatry, pri ktorých sa schádzajú skupiny mladých i starších ľudí,
aby tento sviatok spoločne oslávili. V záhrade zariadenia pani riaditeľka Ing.
Miriam Bugrová zapálila pripravenú vatru a zábava sa mohla začať. Počasie
nám prialo, nálada bola vynikajúca, odvážnejší si zaspievali aj zatancovali.
Starkí si zaspomínali na svoju mladosť, pochutili na opekanej špekačke s
chlebíkom a načerpali slnečnej energie. Všetci, zamestnanci aj klienti sme
mali z tohto dňa skvelý zážitok.

Seniori deťom
1. júna je sviatok všetkých detí a naši starkí si v pondelok
02.júna pripravili pre detičky z materskej školy prekvapenie
za to, že ich pravidelne navštevujú a potešia svojim spevom
a tancom. Starkí pre detičky naplánovali kreslenie po chodníkoch, ale pre zlé počasie sme sa museli presunúť do jedálne
nášho zariadenia. Šiesti naši klienti zatancovali deťom zostavu
country tanca, ktorú si pripravujú už tretí týždeň súťaž Senior Lets dance v rámci ŽSK. Deti naším seniorom tlieskali do
tanca a vystúpenie sa im veľmi páčilo. Detičky nám zaspievali
a zatancovali a naši seniori ich odmenili sladkým balíčkom a
malým, vlastnoručne vyrobeným darčekom.
články pripravili: Ing. Miriam Bugrová, Mgr. Ladislav Feiler, Mgr. Katarína Krasňanová, Bc. Mária Suchánková

Ďalšie otázky pre plastického
chirurga MUDr. Regana Beloviča
o Dá sa napríklad po kojení a
tehotenstve prinavrátiť prsníku tvar len
podvihnutím, alebo je vždy nutné vložiť
implantáty?
- Tak, ako je tvar prsníkov individuálny,
tak aj ich úprava si vyžaduje individuálny
prístup.
Niektorým ženám neostanú po kojení
žiadne prsia a tu pomôže argumentácia,
iným je potrebné prsník zmenšiť či
podvihnúť. Pre každú ženu musíme
vymyslieť to, čo je pre ňu najvhodnejšie
a prinesie najlepší výsledok. Úpravu
môžeme robiť už po skončení kojenia,
ale doporučujem, počkať dlhšiu dobu,
pretože tvar prsníka a mliečna žľaza sa po
tehotenstve môžu dramaticky meniť.
o Mám pomerne veľa väčších
znamienok, ktoré si chcem dať odstrániť.
Bojím sa, že mi ostane veľa jaziev, preto
neviem či mám absolvovať chirurgické
odstránenie alebo odstránenie laserom?
- Otázka nie je správne položená. Iné
znamienka odstraňuje laser a iné chirurg.
Nezávisí to od počtu. Pri veľkom počte

znamienok by som doporučil
ich vyšetrenie a odstránenie
len tých najrizikovejších.
Kombinácia veľkého počtu
znamienok a veľkého počtu
jazvičiek nie je najšťastnejšia.
Doporučujem znamienka
ponechať a postupne
vyberať len tie rizikové.
Pri odstraňovaní laserom
si treba uvedomiť, že
nám neostáva vzorka na
histologické vyšetrenie a laser nemusí
odstrániť celé znamienko. Rana na povrchu
sa zahojí a v hĺbke ostávajú zvyšky. Preto
v tomto prípade, kedy je znamienok veľa
a vyberáme len rizikové, doporučujem
chirurgické odstránenie a histologické
vyšetrenie.
o Dajú sa odstrániť jazvy po
popáleninách? Od čoho úspešnosť
zákroku závisí?
- Táto tematika je veľký medicínsky
problém a venujú sa jej špecializované
pracoviská popáleninovej chirurgie. Je

to rozsiahla téma. Poznatky
modernej medicíny a pestovanie
bunečných kultúr dokonca už aj
kože, dávajú optimizmus, že aj
túto oblasť budeme zvládať stále
lepšie.
o Je možné chirurgicky odstrániť
kruhy pod očami?
- Áno, ale nie všetky. Napriek tomu
väčšine pacientov vieme veľmi
efektívne pomôcť.
Existujú rôzne metódy od
neinvazívnych až po chirurgické. A konečný
výsledok býva veľmi dobrý a dlhodobý.
MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky

e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Aby ste po návrate z dovolenky nedostali infarkt...
Dovolenky sa rozbehli – a tak je
tu aktuálny čas opýtať sa ako sa
napríklad Komunálna poisťovňa
a.s., tak ako každý rok
pripravila na toto obdobie.
O informácie sme poprosili
Danielu Pinčiarovú –
riaditeľku Žilinskej pobočky
Komunálnej poisťovne
a.s., takže čo všetko pre
klientov a ich rodiny, deti,
ale aj ochranu ich majetku,
ponúkate?
- Na dovolenkách môžeme byť
vystavení rôznym rizikám, či
už priamo pri cestovaní alebo
počas pobytu. Úraz, prípadne
náhle ochorenie, nám nielenže
znepríjemnia cestu a pobyt,
ale môžu spôsobiť i nemalé
finančné ťažkosti. Cestovné poistenie nám
preto na dovolenke dodá pokoj, istotu
a ochráni náš rozpočet pred prípadnými
finančnými ťažkosťami. Možností je
viac, ale ja najradšej našim klientom
odporúčam „Balíkové celoročné cestovné
poistenie“. Toto je možné dojednať ako
individuálne alebo rodinné poistenie.
Štandardne na dobu neurčitú s poistným
obdobím jeden technický rok (12 po sebe
nasledujúcich mesiacov), alebo dobu
určitú na 1 technický rok. V tomto poistení
sú zahrnuté liečebné náklady v zahraničí,
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví
a majetku, poistenie batožiny, úrazové
poistenie trvalých následkov úrazu a smrť
následkom úrazu, poistenie nepojazdného
vozidla, odťah motorového vozidla

a ubytovacie náklady.
Ak si takéto poistenie uzatvoria klienti,
ktorí cestujú do zahraničia počas roka
viac krát, nielen počas letných
mesiacov, odpadne im starosť
myslieť pri každom vycestovaní
uzatvárať si nové cestovné
poistenie. No a ten najhlavnejší
dôvod je samozrejme cena,
ktorá je výrazne nižšia oproti
krátkodobým poisteniam. Toto
by bolo veľmi krátko k poisteniu
pri ceste za zaslúženým oddychom
do zahraničia.
Veľmi dôležité je však myslieť
aj na bezpečie svojho domova.
Komunálna poisťovňa ponúka
svojim klientom zabezpečenie
hnuteľného i nehnuteľného
majetku produktom PRODOMO.
Tu majú klienti možnosť poistiť si
rodinné domy, byty, samozrejme aj s ich
vnútorným zariadením. Neoddeliteľnou
a automatickou súčasťou tohto produktu
je aj poistenie zodpovednosti za škodu.
Ak cestujeme na dovolenku vlastným
motorovým vozidlom, odporúčam mať ho
poistené. Komunálna poisťovňa pripravila
pre klientov akciu „ KASKO 4 ROČNÉ
OBDOBIA“. K novo uzatvorenej poistnej
zmluve klient dostane darček formou 4
bezplatných benefitov:
a) Bezplatný Benefit 1 (Jar) – Čelné sklo so
spoluúčasťou 5%, min. 16,60 EUR s 0 %
prirážkou – na obdobie trvania poistnej
zmluvy. Bežná cena pripoistenia čelného
skla je 7 % z poistného. V rámci akcie
„KASKO 4RO“ je čelné sklo ZADARMO.

b) Bezplatný Benefit 2 (Leto) –
Pripoistenie batožiny na poistnú sumu
800 EUR na obdobie 24 mesiacov 2
poistné obdobia) odo dňa účinnosti
poistnej zmluvy s 0% prirážkou (zadarmo).
c) Bezplatný Benefit 3 (Jeseň) – Úmyselný
požiar s 0 % prirážkou – uvedené
platí na celú dobu poistenia dojednanú
v poistnej zmluve.
d) Bezplatný Benefot 4 (Zima) –
spoluúčasť na plechové/nesklové
škody vo výške 150 € s 0 % prirážkou – na
obdobie trvania poistnej zmluvy.
Všetkým našim klientom a čitateľom
prajem veľa, veľa krásnych slnečných
dní, plných oddychu a neopakovateľných
zážitkov na ich dovolenkách!
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: 041/421 39 96
pinciarova@kpas.sk
kolenova@kpas.sk
www.kpas.sk

V. ročník hudobnej prehliadky „Amatérsky heligonkár
a akordeónista„ v Kysuckom Lieskovci bol vynikajúci
V máji 2014 Kysuckým Lieskovcom opäť zneli heligónky. Základná
umelecká škola v Kysuckom Lieskovci v spolupráci s Občianskym
združením „Umenie v Kysuckom Lieskovci„a s obecným úradom,
usporiadali už V. ročník hudobnej prehliadky „Amatérsky
heligonkár a akordeónista“. Nebolo
to len vystúpenie amatérov, ale aj
profesionálov, ktorí pricestovali
takmer zo všetkých kútov Slovenska.
Aj tento rok prijali pozvanie hráči z
Poľska, ktorí svojou bravúrnou hrou
očarili publikum. Ako vo svojom
príhovore zdôraznila riaditeľka ZUŠ
v Kysuckom Lieskovci Jaroslava
Jelinková, založenie tradície hry
na heligónku v Lieskovskej doline
bol vynikajúci nápad. Udržiavať
ľudové tradície hrou na tomto
nástroji sú prioritou každého
hráča. Na prehliadke vystúpili
nielen jednotlivci, ale aj duá, triá,
ba dokonca aj skupina štyroch a piatich heligóniek. Bolo úžasné
vidieť, ako si pri hre na heligónke rozumejú otec so synom, či s
dcérou, alebo súrodenci, čo sa vynikajúco odrazilo na ich súhre na
nástrojoch a tiež aj pri speve. Už tradične bol odmenený najmladší
a najstarší hráč, ktorí si odniesli spomienkový pohár. So svojim
programom vystúpilo 46 účinkujúcich: Matúš Hodás , Bc. Roman
Capek, Štefan Urbaník, Štefan Urbaník ml. , Miroslava Mačejková,
Laura Mačejková Štefan Šteiniger, Milan , Pavol Kondek, Jozef
Bernát, Anton Černák, Patrik , Michal Dadaj, Ľudovít Šálka, Jan
Rapan, Pavol Svorad, Róbert Mokráš, Tibor Baláž, Ladislav Žigo,

Ľubomír a Katarína Ondruškovci, Viera Gašincová, Anton Habes,
Ondrej Kotrč, Emil Škybraha, Andrzej Zeman, Martin a Mária
Birtusovi, Daniel Tichý, Mária Šamajová, Ing. Stanislav Ďurica,
Augustín Chalány, Peter Kvašňovský, Štefan Melicher, Milan
Majerčík, Andrej Majerčík, Roman
Švec, Peter Čambal, Slávka Poništová,
Miloš Poništ, Viktória Pajerová, Kamil
Wiercigroch, Najmladší Miloš Poništ
z Radôstky a najstarší pán Róbert
Mokráš z Nitry. Všetci účinkujúci
boli obdarovaní pamätným listom
a slávnostnou kokardou, ktorá
im bude pripomínať toto milé
podujatie. Programom sprevádzala
žiačka ZUŠ Paulína Paršová . Úroveň
podujatia na záver zhodnotil pán
Miroslav Košnár – profesor žilinského
konzervatória, ktorý vyslovil veľké
poďakovanie za usporiadanie
časovo náročného podujatia. Konštatoval, že V. ročník sa vydaril,
úroveň značne stúpla a poprial účastníkom veľa síl a chuti do
hrania. Organizovať takúto akciu dá poriadne zabrať. Prítomným sa
prihovoril aj starosta obce Kysucký Lieskovec Ing. Štefan Mrenka,
ktorý privítal matky a poprial im všetko dobré k ich sviatku. Hosťom
a hráčom poďakovala aj riaditeľka ZUŠ Mgr. Jaroslava Jelinková.
Poďakovala aj sponzorom, Občianskemu združeniu, firme E &
R Jelinek, pedagogickému zboru ZUŠ, Mgr. Andrei Rajtekovej,
Petrovi Hrubému , Božke Švecovej, pracovníčkam obecného úradu
v Kysuckom Lieskovci a Únii žien.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Kysucké Nové Mesto sa môže pochváliť, že jeho Centrum voľného času –
ako jediné na Slovensku, organizuje tábor pre deti a mládež s diabetom!
Mgr. Jana Pavlusíková pracuje
v Centre voľného
času v Kysuckom
Novom Meste a
okrem bežnej
činnosti pedagogičky už 13-ty rok
organizuje tábor
pre deti a mládež s
diabetom. Dostala
sa k tomu možno
aj vďaka nepríjemnému zisteniu, že
jeden z jej troch synov je diabetikom.
A tak sa začala o
túto chorobu viac
zaujímať, ako prípadne pomôcť a poradiť aj ďalším rodičom, ktorých
trápi obdobný problém. Diabetes tábor je určený ťažko postihnutým deťom s touto chorobou vo veku od 7 do 18 rokov.
„Veľmi mi pomohla MUDr. Šimeková, keď organizačne, morálne
a ľudsky podporila projekt vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. V
súčasnosti sú veľmi nápomocné MUDr. Kyšková, zdravotná sestra
Ľudmila Kadášiová a Mária Šebeňová, ale aj kolegyne z Centra voľného času v KNM, pani Klušáková a Behúňová, ale aj riaditeľka Mgr.
Kamila Bendová,“ hovorí Jana Pavlusíková.
Len tak na okraj, pani Pavlusíková kvôli tomuto záujmu o zdravovedu vyštudovala na Vysokej škole zdravotníckej sv. Alžbety odbor
sociálna prácu so zameraním: edukátor pre klientov s diabetes
melitus. Okrem malých detí a mládeže sa však venuje aj dospelákom, postihnutých touto chorobou. Organizuje pre nich zimné
rekondičné pobyty v Tatrách, v Oščadnici, vo Vrátnej.
„V novembri zvykneme robiť rehabilitačno – edukačný pobyt (víkendový, troj – štvordňový). Je to stretnutie s firmami, odborníkmi
z tejto oblasti a veľa o chorobe diabetes melitus hovoríme, rozoberáme ju, vymieňame si skúsenosti – ako sa s ňou vyrovnať,
ako s ňou žiť, radíme si navzájom, ako najlepšie pochopiť našich
najbližších, ale aj ďalších, ktorých ochorenie postihlo. Mňa táto
práca veľmi baví, s diabetikmi – najmä deťmi, sa veľmi dobre
pracuje, ony sú veľmi poslušné, oveľa disciplinovanejšie oproti
iným deťom. Zvýšenej disciplíne ich naučilo toto ochorenie, preto veľmi dôsledne rešpektujú rady lekárov, ošetrovateľov, lebo
chcú byť v pohode, ako každé iné zdravé dieťa. Aj v tomto roku
v júli sa tábor uskutočnil pre 25 detí z okruhu Žilinského kraja,“
hovorí Jana Pavlusíková.
Mgr. Jana Pavlusíková sa naozaj veľmi zodpovedne venuje aj
osvetovej činnosti v oblasti poskytovania a šírenia informácií o
chorobe diabetes melitus – a to vo forme prednášok na základných a stredných školách. Je to naozaj záslužná a zmysluplná

Nová galéria v Kysuckom
Novom Meste
V Kysuckom Novom Meste vznikla nová galéria. Je neveľká,
preto má prívlastok „malá“ a nachádza sa v reštaurácii Clubu
22 na Nábrežnej ulici. Autorom myšlienky vytvoriť nový
priestor, kde by sa mohli prezentovať kysuckí umelci, je Pavol
Muška. Ten sa zároveň stal prvým vystavujúcim umelcom.
Akademický maliar Pavol Muška študoval na VŠVU v Bratislave. Je predsedom Združenia výtvarných umelcov stredného
Slovenska. Venuje sa maľbe, monumentálnej a dekoratívnej
tvorbe. Tvorí akvarely, art-protisy a počítačovú grafiku už viac
ako 40 rokov. Pôsobí v našom meste, ale jeho diela nájdete vo
viacerých obciach Slovenska, ako súčasť architektúry budov
alebo zbierkového fondu galérií. Na vernisáži výstavy v Malej
galérii Club 22, ktorá sa konala v nedeľu 15. júna, sa zišlo
niekoľko desiatok obyvateľov mesta a okolia. Návštevníkov a
hostí osobne vítal samotný autor s prevádzkovateľom Clubu
22 Ing. Radom Koreňom. Formou dataprojektorovej prezentácie predstavil svoje dielo a vývoj tvorby od počiatku až po
dnes. Na záver prezentácie si všetci prítomní pripili na úspech
autora a jeho výstavy, ktorú z väčšej časti tvoria akvarely.
Priestor vhodne dopĺňa aj jeden art-protis a veľkoplošná
maľba akrylovou technikou. Výstava je širokej verejnosti
prístupná do konca septembra, v pondelok až piatok od 10.00
do 14.00 hod.

práca a oceňme, že stále máme okolo
seba ľudí, ktorým záleží aj na iných a
najmä na tom najdôležitejšom, na ich
zdraví a na zdraví našich detí. Aj preto
patrí aspoň morálne uznanie prostredníctvom nášho časopisu tejto obetavej
dáme, pani Jane Pavlusíkovej, za jej
prácu nad rámec svojich povinností,
častokrát vo svojom voľnom čase, ktorú vykonáva pre tých, ktorí ju potrebujú. Tí, ktorí majú záujem kontaktovať sa
s ňom a viac sa dozvedieť o problematike ochorenia diabetes melitus, ale aj
o detskom tábore Diačikov, môžu volať
na telefónne číslo: 0908935108.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

Mesto Galanta Vás pozýva
na Jubilejný XXX. ročník

Galantských trhov!
rok bude uvedený priestor doplnený
aj o prezentáciu a podporu domácich
regionálnych produktov a značiek.
Neogotický kaštieľ v Galante bude
opäť hostiť regionálnych záhradkárov
so svojimi najlepšími a najkrajšími
produktami. Tohtoročné Galantské
trhy sa uskutočnia v dňoch 7. – 9.
augusta, t.j. od štvrtku až do soboty.
Predajné stánky so širokou ponukou
rôznorodého sortimentu budú opäť

Bohatý kultúrny program, zábavné
atrakcie nielen pre malých, ale aj
veľkých, výstavy rôzneho druhu, vínna
ulička, súťaž vo varení kotlíkových
jedál, množstvo predajných stánkov
s pestrou paletou ponúkaného tovaru,
to je len zlomok z toho, čo čaká
návštevníkov jubilejného XXX. ročníka
Galantských trhov. Okrem tradičných
každoročne sa opakujúcich podujatí,
ktoré sa organizujú počas Galantských
trhov, pripravujú organizátori aj
novinky pre návštevníkov. Zberatelia
známok určite nevynechajú
návštevu výstavy GALAFILA, ktorá sa
uskutoční v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska v Galante. Ide
o národnú výstavu druhej a tretej
triedy s medzinárodnou účasťou.
Mestský úrad zase vytvorí priestor
pre uskutočnenie výstavy, zameranej
na zhodnotenie tridsiatich rokov
organizovania Galantských trhov.
Mestský park bude patriť prezentácii
ľudových remeselníkov, pričom tento

situované na Hlavnú ulicu.
Predajná doba bude nasledovná:
7. augusta 2014 (štvrtok) od 9,00
hod. – do 19,00 hod., 8. augusta
2014 (piatok) od 9,00 hod. – 19,00
hod., 9. augusta 2014 od 9,00 hod.
– 19,00 hod.
Čo sa týka predajcov občerstvenia
na ulici Hlavnej, bude predajná
doba povolená maximálne do
23,00 hod. vínna ulička bude opäť
umiestnená na nádvorí neogotického
kaštieľa. Predajná doba je stanovená
vo štvrtok a piatok od 13,00 hod. –
do 01,00 hod. a v sobotu od 13,00

hod. do 02,00 hod. Predajná doba
v amfiteátri bude zhodná s ukončením
kultúrneho a sprievodného programu.
Obľúbená gastroakcia, súťaž vo
varení kotlíkových jedál, sa uskutoční
8.augusta 2014 v priestoroch nádvoria
neogotického kaštieľa. Na svoje si prídu
aj návštevníci športových podujatí.
Súčasťou programu Galantských
trhov bude aj medzinárodný zápas
v boxe či futbalový zápas „starí páni
Mesta Galanta“ a „starí páni Mesta
Šaľa“, na ktorom sa stretnú bývalí
futbaloví reprezentanti uvedených
miest. Záujemcovia o predaj počas
Galantských trhov nájdu prihlášku aj
s cenníkom poplatkov na webstránke
mesta, resp. ďalšie otázky je možné
získať na tel. čísle: 031 7884372, resp.
e-mailoch: alena.deakova@galanta.sk.

Bližšie informácie k jednotlivým
podujatiam, ktoré sa budú realizovať
počas Galantských trhov, je možné nájsť
na web stránke mesta: www.galanta.sk.
- mesto Galanta -

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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www.riecky.eu
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