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Vlasta
Francová
učí už
takmer 40
rokov,
str.12.

„Aj riaditelia škôl by
mohli aktívnejšie
pomôcť pri rozšírení
kapacity predškolských
zariadení, samozrejme
v úzkej spolupráci so
zriaďovateľom“, hovorí
Mgr. František Šerík,
poslanec v Kysuckom
Novom Meste, str.7.

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou
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Nie ste
spokojný so
správcom
svojho
bytového
domu? Patrik
Varoš, konateľ
BYTSERVIS-u,
s.r.o., Vám
poradí, str.10.

Starostka
v Kysuckom
Lieskovci
Magdaléna
Trubanová
prevzala po
voľbách obec
od predchodcov
v dosť
neutešenom
finančnom stave,
str.14.

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
Na www.zurnaly.sk čítajte Kysucký Žurnál už 20. apríla 2015
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40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám

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

2

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

3

Úprimnej pokore sa nedá narýchlo naučiť
V čom tkvie pokora? Ale tá úprimná a pravá...? Nielen tá
chvíľková a naoko, lebo dnes sa aj toto slovíčko používa
medzi „celebritami“, najmä tými rýchlokvasenými, ako ich
bežná súčasť slovníka a každodenného prejavu. Zvyknú
s týmto slovom, ktoré je inak mimoriadne veľkej sily,
„baštrngovať“ častokrát len pre to, aby boli zaujímaví –
keď napr. hovoria o sebe, ako sa „ťažko“
dopracovali k svojim úspechom. Niekedy to
je až jedna, či dve vydarené piesne – alebo,
dobre sa vyspať s nejakým vplyvným a
bohatým mužom, nechať si urobiť dieťa
a vydať sa za neho. Nuž, takúto „obeť“ (?)
– neprináša kde-kto, a treba mať najmä
pri tej druhej dobrý žalúdok, aby sa to
podarilo. Keď potom takéto „dámy“ začnú
strúhať pózy slušných manželiek, dokonca
s pevnými životnými zásadami a rituálmi,
je mi zle a neviem či do smiechu, alebo
do plaču. No a potom nasledujú tie „ich“
slová o pokore. Tomu môžu uveriť opäť
len takí plytkí ľudia – ako sú ony samé.

Slovo pokora je totiž symbolom úprimného uvedomenia si
vlastnej osobnosti, svojho ja, je to povýšenie zodpovednosti
a ľudského prístupu k celému životu a k ľuďom vo
všeobecnosti na najvyšší piedestál, je to skromnosť,
skôr tajomnosť, ako predvádzanie sa pred verejnosťou a
„vyzliekanie“ sa zo svojho vnútra a vlastnej identity. Je to
slušnosť, diskrétnosť, úprimnosť a pohoda,
ktorá z človeka vychádza a nedá sa jej narýchlo
naučiť. Pokore sa treba učiť celý život, ale
len vtedy, ak to má človek aj geneticky dané.
Falošná pokora – radšej žiadna! Nechcem, aby
moje riadky vyzneli ako mentorovanie. Len
som sa skrátka zamyslela nad zmyslom slova
pokora a jej ponímania u ľudí. Myslím si však,
že faloš je v ďalekom predstihu v srdciach
mnohých ľudí viac zakorenená – ako pokora, a
len tak ľahko svoje miesto slušnosti a úprimnej
pokore neprepustí.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499;
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Chceš jazdiť pohodlne a štýlovo?
VOLKSWAGEN
CC
Informácie:

0902 824 399
Technické údaje:
r.v.: 2/2010, 1968cm3, 125kW (170PS), P, A6, Diesel, Euro 4, 4 dv., (4-miestne), 179666 km, Hnedá tm. metalíza
Spotreba vozidla (v l/100km):
V meste: 7.8, mimo mesta: 5.1, kombinovaná: 6.1
Bezpečnosť:
Airbag 6X, Posilňovač riad., ABS, ESP(VDC), ASR(TC,EDS), DSC(DTC), Isofix,
Natáčacie svetlomety, Senzor tlaku v pneumatikách
Komfort:
Centrál, El. predné a zadné okná, El. sedadlá, El. zrkadlá, Automatická
dvojzónová klíma, Diaľkové ovládanie, Rádio/CD+MP3, ZEDER, Vyhrievané predné sklo, Multifunkčný volant, Lakťová opierka, Vonkajší teplomer,
Klimatizovaná priehradka, Ostrekovač svetlometov
Ostatné:
Hliníkové disky, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Navigačný systém,
Tónované sklá, Vyhrievané predné sedadlá, Vyhrievané zrkadlá, Fólie, Daž-

ďový senzor, Svetelný senzor, Sezónne prezutie, Bi-Xenónové reflektory, TV,
LCD panel, El. otváranie kufra, Vyhrievané zadné sedadlá
Ďalšia výbava:
2 majiteľ, možnosť nastavenie podvozku (sport, comfort, normal), možnosť
spárovania auto s mobilom, blue tooth, 4ks letných original pneu Michelin
s hliníkovými diskami(235/45 r17), Zeder s dvoma kľúčami a certifikátom o
montáži, fólie s certifikátom, komplet povinná výbava
Stav vozidla:
Serv. knižka, Vyrobené v EU, Dovezené, Nikdy nebúrané, TOP stav !,
Kontrola originality, Úplná servisná história
Poznámky:
Auto max. zachovalé bez ďaľších investícii. Po nefajčiarovi. Dovezené bolo
z Nemecka. Garancia najazdených kilometrov - možné overiť. V prípade
záujmu možnosť sa previezť aj na dlhšiu vzdialenosť, skontrolovať vlastným
mechanikom, diagnostika. Treba vidieť a vyskúšať.
EK a TK platná do 28.02.2016
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Kysucké Nové Mesto sa vzorne stará o svoje
pohrebiská, aby mali občania zabezpečenú
dôstojnú rozlúčku s nebohým, ale aj dôstojné
miesto večného odpočinku
Príspevková organizácia ÚDRŽBA Mesta Kysucké Nové
Mesto má v správe a prevádzkuje pohrebiská, ktoré sa
nachádzajú v Kysuckom Novom Meste a jeho mestských častiach: Pohrebisko Kysucké Nové Mesto - Dubská cesta, Pohrebisko Kysucké Nové Mesto - mestská
časť Oškerda, Pohrebisko Kysucké Nové Mesto - mestská časť Budatínska Lehota, Pohrebisko Kysucké Nové
Mesto - Dúbie.

Organizácia udržiava objekty nachádzajúce sa na cintorínoch, zabezpečuje poriadok a čistotu, starostlivosť o
zeleň nachádzajúcu sa na cintoríne, vykonáva úpravu a

čistenie komunikácií na cintoríne, stará sa o poriadok a
čistotu v priestoroch domov smútku. Ďalej zabezpečuje
cintorínske služby a vedie evidenciu hrobových miest,
ktoré prenajíma na základe nájomnej zmluvy. Výška
poplatkov cintorínskych služieb je stanovená podľa
platného cenníka, ktorý je súčasťou Prevádzkového
poriadku pohrebísk. Tieto činnosti zabezpečuje správca cintorínov, dvaja hrobári a pracovníčka, ktorá vedie
evidenciu mzdovej agendy.
Organizácia sa v rámci svojich finančných možností
snaží skrášľovať areál cintorínov, napr. osadzovaním
nových lavičiek, kvetináčov, ďalej vykonáva drobné
stavebné úpravy (oprava chodníkov, schodov, kladenie zámkovej dlažby, budovanie odkladacích miest na
kontajnery a hlinu z hrobových miest), opravuje oplotenie ( natiera alebo vymieňa poškodené drevené alebo
železné časti oplotenia). Minulý rok sa vymenil starý
poškodený kríž v novej časti cintorína za nový, opravila sa strecha na budove mestského Domu smútku.
Veľká pozornosť sa venuje aj udržiavaniu priestorov v
domoch smútku (náter stien a úprava interiéru), aby

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
bola zabezpečená dôstojná
posledná rozlúčka zosnulého s jeho príbuznými. Keďže
organizácia má v predmete
činnosti aj drobné stavebné
práce, maliarske a natieračské
činnosti, je schopná si viaceré
činnosti zabezpečiť vo svojej
réžii, vlastnými zamestnancami a pracovníkmi, ktorí vykonávajú menšie obecné práce
formou aktivačnej činnosti,
alebo občanmi v hmotnej
núdzi, ktorí si musia v mesiaci
odrobiť 32 hodín, aby mali
nárok na sociálnu dávku. Ak
je však potrebné vybudovať
nové stavby a rekonštrukciu
na pohrebiskách väčšieho
rozsahu, túto činnosť financuje a zabezpečuje zriaďovateľ
Mesto Kysucké Nové Mesto. V
minulom roku Mesto Kysucké Nové Mesto zabezpečilo
vybudovanie novej prístupovej komunikácie na mestskom cintoríne v Dúbí v novej časti, zrekonštruovali sa
schody medzi starým a novým cintorínom, ďalej mesto
pokračovalo v dobudovaní chodníkov na cintoríne v
Oškerde (časť chodníkov a nové schody vybudovala
Údržba mesta ešte v rokoch 2012-13), postavilo sa
prestrešenie pri kaplnke v Oškerde, aby sa zlepšili pod-

mienky na vykonávanie bohoslužieb a rôznych obradov. Mesto sa
stará aj o ostatné pohrebiská vo
svojich mestských častiach, napr.
do Domu smútku v Budatinskej
Lehote sa kúpil nový katafalk a
prebieha aj rekonštrukcia budovy. Naša organizácia prispela
finančne na ozvučenie domu
smútku. V neposlednej rade
treba pripomenúť, že na tejto
rekonštrukcii sa značnou mierou
podieľali aj samotní občania
Lehoťania, ktorí prispeli finančne,
aj brigádnickou činnosťou. Nový
prístrešok sa vybudoval aj pri
kaplnke v Dúbí. Na jej financovaní sa podieľali obyvatelia Dúbia,
ale aj občania z mesta a Rudiny.
Aktívnych občanov podporilo
aj Mesto KNM a Farský úrad
sv. Jakuba. Za touto aktivitou
stoja najmä Tatiana a Ľubomír
Jánoškovci, /na snímke/ ktorí
nielen organizačne, ale i finančne projekt na vybudovanie prístrešku zabezpečovali. Naša organizácia finančne
prispela na výmenu zárubne a dverí na kaplnke, pomohla pri zabezpečovaní odvozu odpadu.
pripravila: Mgr. Dáša Jakubcová, riaditeľka Údržby
KNM a redakcia Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška

Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Pracuje na vysokej
profesionálnej
úrovni.
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Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338,

web: www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk ,
Facebook: Archa pohrebná služba
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V Kysuckom Novom Meste sa budú predávať štvorkolky,
motorky a skútre rôznych typov a značiek
V máji 2015 otvorí v Kysuckom Novom Meste pre verejnosť spoločnosť M.U.Z servis s.r.o., Sládkovičovo
prevádzku MOTOKOMPLEX 4x4. Bude sídliť na Kukučínovej ulici 1336 (bývalý AUTOCOMODEX KNM,
predajňa vozidiel ŠKODA). Táto predajňa okrem
kvalitných štvorkoliek, motoriek a skútrov bude
verejnosti ponúkať aj veľký výber moto oblečenia
a doplnkov pre motorkárov i motoristov. Prioritou
MOTOKOMPLEXU 4x4 je: spokojný zákazník a vysoká profesionalita! Ako sme sa dozvedeli od majiteľov
prevádzky MOTOKOMPLEX 4x4 Alexandry a Petra
Viestových, v predajni nájdu obdivovatelia tohto
životného štýlu štvorkolky značiek: Artcic Cat, TGB,
LINHAI a Access, ale aj motorky a skútre rôznych
typov a značiek. Okrem predaja bude spoločnosť
ponúkať aj prenájom motoriek a skútrov za výhodné ceny.
Hovoria Alexandra a Peter Viestoví:
- V dnešnej hektickej dobe každý z nás, každý z Vás, potrebuje niekedy na pár chvíľ zmiznúť, vyvetrať si hlavu
a prísť na iné myšlienky. Ak sa rozhodnete stať sa našim
priateľom, sami určite nebudete. Vy a Vaša motorka,
štvorkolka alebo skúter budú všade s Vami. A my sme
tu práve pre VÁS. Pomôžeme Vám pri výbere kvalitnej motorky, štvorkolky či skútra akejkoľvek značky,
postaráme sa o výber vhodného financovania práve pre
VÁS a počas užívania krásnych chvíľ s Vašim miláčikom
Vám budeme stále nablízku pri záručnom i pozáručnom
servise. Kým 04.05.2015 „reálne“ otvoríme predajňu a servis na Kukučínovej 1336 v Kysuckom Novom
Meste (bývalý AUTOCOMODEX KNM), zoznámte sa s
nami zatiaľ aspoň prostredníctvom našej novej webovej
stránky http://www.motokomplex4x4.sk . Budeme
sa tešiť na Vašu návštevu. Viacej informácií o našej predajni, ponukách a službách, Vám prinesieme v budúcom
čísle Kysuckého Žurnálu.
V súčasnej dobe (v čase uzávierky časopisu) prebiehajú v predajni posledné rekonštrukčné práce
a úpravy interiéru, aby majitelia spoločnosti mohli
privítať prvých zákazníkov z Kysúc v prijemnom
prostredí. /Snímky zobrazujú aktuálne interiérové
zmeny predajne na Kukučínovej ulici v Kysuckom
Novom Meste, kde bude MOTOKOMPLEX 4x4 sídliť,
ako aj pohľad na predajňu zvonku/
- Kysucký Žurnál -

Motokomplex 4
4x4

Chcete vyhrať štvorkolku
na celý víkend aj s plnou nádržou?
S pribúdajúcimi jarnými lúčmi sa pomaly ale isto blíži aj každoročne očakávaný Deň detí.
Tento rok ho oslávte s Vašimi ratolesťami s nami! Srdečne Vás pozývame do našich
priestorov na Kukučínovej 1336 v Kysuckom Novom Meste (bývalá predajňa ŠKODA), kde
spoločne 30.05.2015 (sobota) prežijeme krásny a nezabudnuteľný deň, plný adrenalínu.
Dovoľte na chvíľu Vašim deťom „dospieť“ a vyskúšajte spolu s nimi jazdu na štvorkolkách,
motorkách či skútroch. Zapojte sa do zábavnej tomboly plnej fantastických cien a nenechajte si
ujsť skvelú kaskadérsku show profesionálnych moto kaskadérov, pri ktorých sa Vám zastaví dych.
Počas celého dňa sa bude o Vaše pohodlie a zábavu starať skvelý a profesionálny tím animátorov,
smäd Vám zahasíme čapovanou kofolou a dobrým chladeným pivkom a ani Vaše brušká neostanú
prázdne. Tešíme sa na Vašu návštevu a nezabudnite, prvá cena v tombole: Štvorkolka na celý
víkend s plnou nádržou!!! môže byť aj VAŠA.
Viac tu: http://www.motokomplex4x4.sk/news/den-deti-s-motokomplexom/
majitelia Motokomplex 4x4, Kysucké Nové Mesto
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„Aj riaditelia škôl by mohli aktívnejšie pomôcť pri rozšírení
kapacity predškolských zariadení, samozrejme v úzkej
spolupráci so zriaďovateľom“, hovorí Mgr. František Šerík,
poslanec v Kysuckom Novom Meste.

Novým poslancom mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom
Meste na obdobie 2014-2018 sa
stal aj Mgr. František Šerík. Len pre
zaujímavosť, v Kysuckom Novom
Meste sa poslanecký zbor zmenil
vo väčšej miere a zarezonovali
dosť mladšie ročníky. Asi to už bolo
aj potrebné, aby sa aj omladina
dostala trochu viac k rozhodovaniu
o smerovaní mesta, a tým sa začala
viac aj o veci verejné zaujímať.
o Kto je Mgr. František Šerík ? /
Predstaví sa on sám:
- Som rodák z Kysuckého Nového
Mesta a žijem tu celý život. Tak,
ako väčšina obyvateľov mesta,
som potomok tých, ktorí tu pred
desiatkami rokov prišli za prácou. Po
období povinnej školskej vojenskej
službe som študoval na FFKU
v Ružomberku. Štúdium som úspešne
ukončil ako kvalifikovaný pedagóg.
Neočakávane rodinné udalosti mi však
predurčili postarať sa o prevádzku
po mojej nebohej mamičke. Tú som
patrične zveľadil a dodnes v nej dočasne
hospodárim ako živnostník na Ul. Matice
Slovenskej 2855.
o Čo bolo motívom pre rozhodnutie
ísť kandidovať za poslanca v meste?
- Ešte pred samotnými voľbami do mestského zastupiteľstva som
urobil petíciu, ktorej výsledok ma milo prekvapil. Na základe toho
som pochopil, že väčšina z občanov z nášho volebného obvodu si
praje, aby som ich zastupoval počas budúceho volebného obdobia
ako poslanec mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.
Tento predpoklad sa potvrdil a vo voľbách v danom obvode
som získal najvyšší počet hlasov. Aj touto cestou chcem srdečne
poďakovať všetkým za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby
som ich počas nasledujúcich štyroch rokov nesklamal.
Presne pred rokom som sa stal šťastným otcom. Nadobudol som
preto výraznejší záujem o prostredie, v ktorom spolu s občanmi
Kysuckého Nového Mesta žijem a nechcem ostať bez povšimnutia
a pričinenia. Mám záujem angažovať sa za napredovanie v kvalite
nášho spoločného života. Veľmi ťažko je kritizovať alebo prosto
ohraničiť problémy, s ktorými žijeme. Ich zložitosť a rozmanitosť si
uvedomujem. So spoluobčanmi nášho mesta nachádzam a vidím
z nich východiská, ktorými chcem prispieť pre nás všetkých.
Veľmi konkrétne sa chcem podieľať na zlepšení životného
prostredia, ovzdušia, kultúrneho vyžitia, či doplnenia chýbajúcej
infraštruktúry tak, ako to bude v podmienkach nášho mesta možné.
V zastupiteľstve budem predkladať požiadavky občanov tak, že ich
doplním alternatívnymi riešeniami tak, aby sa splnili.
o Čo sú podľa Vás priority v Kysuckom Novom Meste, ktoré
treba urgentne riešiť?
- Pri svojej práci som prakticky denne mnoho hodín v kontakte
so svojimi spoluobčanmi. Ihneď po voľbách ma začali oslovovať
s rôznymi námetmi a nápadmi, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu nášho
života v rôznych oblastiach. Bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, ako
výrazne sa mnohí občania zaujímajú o dianie v našom meste. Za
tento záujem, ako aj za mnohé opodstatnené a naozaj fundované
návrhy, im patrí moja vďaka. Chcem ich touto cestou poprosiť, aby
aj naďalej v týchto aktivitách pokračovali. Veď ani jeden zástupca

občanov nemôže dobre fungovať, pokiaľ
nepočúva ostatných, nedíva sa okolo
seba a nemá spätnú väzbu vzhľadom
ku svojej práci. A teraz veľmi konkrétne.
Nielen v našom obvode, ale v celom
Kysuckom Novom Meste, treba urgentne
riešiť nedostatok kapacity predškolských
zariadení. Aj keď je to veľmi krátky čas
od volieb, prišli s touto požiadavkou
desiatky ustarostených mamičiek, ktoré
majú možnosť zamestnať sa, ale bráni im
v tom tvrdá realita, že nemajú možnosť
svoje dieťa zveriť do kompetentnej
opatery. Keď som vo svojom volebnom
programe všeobecne obsiahol potrebu
dobudovania infraštruktúry, myslel
som tým práve okrem iného aj na
nedostatočnú kapacitu materských
škôlok. Hneď po voľbách som si stanovil
alternatívy, akými by bolo možne tento
stav riešiť. Dôležitosť tejto úlohy, ako aj
alternatívy jej riešenia sú podľa môjho
úsudku a informovanosti nasledovné:
- Zobrať iniciatívu rozšírenia
predškolských zariadení ich
zriaďovateľom a vedeniu.
- Naniesol som svoj návrh ako
diskusiu svojim voličom s požiadavkou
podrobnejšie túto alternatívu
rozpracovať
Konkrétne si myslím, že je dnes taká
sila zriaďovateľa a vedenia škôl,
že nikto z nadriadených orgánov
im v tejto iniciatíve nebude brániť, ale naopak. Musia to byť
preto riaditelia škôl, ktorým zriaďovateľ uloží ako podmienku
pre zápis detí do prvého ročníka ich podiel na zabezpečení
predškolských zariadení. V kritickom prípade má právo
zriaďovateľ podmieniť zápis do prvého ročníka zodpovednosťou
riaditeľov za prípravu detí v predškolských zariadeniach.
Som presvedčený, že v školách sa určite nachádzajú priestorové,
technické a organizačné možnosti, využitím ktorých školy dokážu
vytvoriť priestor pre zriadenie nultých ročníkov.
- V tejto alternatíve som sa sústredil na možnosť rozšírenia
priestorov pre predškolské zariadenia a všimol som si, že bývalá
škôlka na Lipovej ulici, v súkromnom vlastníctve má na dverách
umiestnený inzerát o ponuke na prenájom alebo predaj. Je
pravdou, že interiér v tejto budove je zničený, ale časť optimálne
potrebnú by bolo možné upraviť.
- Z dôvodu nevyužitej kapacity učební v Spojenej škole internátnej
na Murgašovej ulici predpokladám, že prehodnotením priestorov,
vhodným organizačným usporiadaním, by sa mohol vytvoriť aj tu
priestor pre tento zámer.
Veľmi mi záleží nielen na mojom obvode, ale aj na stave životného
prostredia v meste. Keď sa v spomienkach vrátim do detských
čias, kedy som so svojím starým otcom chodieval na ryby, nedá
mi nespomenúť v porovnaní s nedávnou minulosťou, v akom
stave sa nachádzajú Dubský potok, Dolinský potok a rieka Kysuca.
Privádza ma to k povinnosti urobiť všetko pre to, aby sa do
týchto potokov navrátil život. Ich stav je alarmujúci. Sú to stoky
alternujúce kanalizáciu pre domy a chaty postavené po ich brehoch.
Viem, že svoju úlohu by tu mal možno zohrať Rybársky zväz, ale
najmä Odbor životného prostredia alebo samotný mestský úrad.
Informoval som sa u zodpovedných za kanalizáciu, podľa ktorých
je zákonnou povinnosťou zvádzať splaškovú vodu do kanalizácie,
ktorá žiaľ, nie je pre prevažnú časť týchto domov prístupná.
o Ako sa Vám býva v Kysuckom Novom Meste, aký je Vás
Pokračovanie str. 8.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
vzťah k svojmu mestu, čo ako človek by ste chceli, aby Vám
Vaše mesto poskytlo? Ako sa aj Vy osobne budete angažovať
za to, aby prostredie a život v Kysuckom Novom Meste ďalej
skvalitňoval?
- Ako som už spomenul Kysucké Nové Mesto je mojím domovom od
narodenia. Nielen k nemu, ale aj k ľuďom, žijúcim v tomto prostredí
mám veľmi kladný vzťah. Očakávam, ako aj ostatní občania,
že naše mesto bude domovom pre nás všetkých s fungujúcou
samosprávou, pracovnými príležitosťami, sociálnou vybavenosťou
a pracovnými podmienkami. Moje angažovanie chcem ďalej
zamerať aj na tie najdrobnejšie požiadavky mojich voličov,
medzi ktoré patrí: dobudovanie parkovacích miest, skrášlenie
priestranstva s odpadovým hospodárstvom, zlepšenie dostupnosti
ku jednotlivým vchodom bytových domov, doplnenie novej zelene,
asanácia už vyžitých kríkov a stromov, spolupráci pri obnovení
inžinierskych sietí, teplovodov, kanalizácie, ktoré sú mnohých
miestach nepoužiteľné.
o Vy sa verejne pre občanov angažujete už veľa rokov, aj v
SBD ste pracoval vo vrcholovom orgáne ako člen Združenia
delegátov. Práve v tejto organizácii sa dejú najmä posledné
roky rôzne aktivity, ktoré doslova hrajú v neprospech členov
SBD, obyvateľov bytov. Šéfovia za smiešnu sumu v minulosti
odpredali významnú časť majetku družstva, ale prečo
Zhromaždenie delegátov neprotestuje a takéto nehorázne

MÄSO Marcel Svrček
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„gazdovanie“ ešte aj odhlasuje? A prečo už v ZD nepracujete?
Veď mladá krv by bola určite potrebná...
- Svoje poslanie splnila aj moja angažovanosť v práci pre bytové
družstvo, kde chcem však aj ďalej pokračovať a dotvoriť podmienky,
ktoré zabránia nehospodárnemu počínaniu. S konečným
dôsledkom, aby sa zmenšili náklady na prevádzku správy bytového
družstva, čo by sa prejavilo aj vo výške poplatkov za správu bytov.
Riešení mám pripravených niekoľko a ich zrealizovanie je prevažne
v rukách vlastníkov bytov, ktorí im musia ísť v ústrety. V neposlednej
miere k nim patrí aj skvalitnenie celkového stavu aparátu a systému
fungovania SBD, jeho aktivity, ako aj ústretové a korektné
zastupovanie obyvateľov bytových domov vedením SBD. Tlaky na
takéto zlepšenie, však musia vytvárať všetci vlastníci bytov, aby ich
záujmy reprezentovali a zastupovali odborníci a nie takí ľudia, ktorí
častokrát nemajú o systéme prevádzky a fungovania bytového
družstva ani šajnu. A potom vznikajú také zbytočné a častokrát
až obrovské straty, ktoré sú v konečnom dôsledku finančnými
stratami všetkých členov SBD! Toto si treba uvedomiť! Na záver
chcem ubezpečiť všetkých občanov, že pri celej mojej činnosti sa
chcem vystríhať akéhokoľvek nezákonného postupu. Mojím snom
je, aby sme všetci v našom meste žili svorne, rozumne využívali, čo
v ňom máme, dýchali neotrávený vzduch a lovili zdravé ryby v jeho
potokoch. Nie je to nereálne, keď sa všetci o to zaslúžime.
otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška

tel.: 041 421 46 67

Komenského 1287

Kys. Nové Mesto

otváracie hodiny:
ut.-št. 7 00 - 16 00 hod.
piatok 7 00 - 1700 hod.
sobota 6 30 - 12 00 hod.

vždy čerstvé
kvalitné mäso
rôznych druhov

Autoumyváreň a Bistro pri STK-čke

na Kysuckej ceste 2913 v Kysuckom Novom Meste
Tel.: 0911 050 450 alebo 0905 228 879
Otvorené:
od pondelka do piatku: 8.00h-18.00h
sobota: 8.00h-18.00h
nedeľa: 9.00h-12.00h

Vysoká kvalita, nízka cena...
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Vlastníkov súkromných lesov a pasienkov v Snežnici trápi, že
peniaze neznámych vlastníkov inkasujú ŠTÁTNE LESY SR.
Podľa nich by bola vhodná zmena takéhoto zákona.
Aktuálny rozhovor s predsedom Pozemkového spoločenstva
svoje podiely nezdanené a bolo ich povinnosťou si príjem zdaniť.
súkromných lesov a pasienkov Snežnica, Jánom Hruškom.
Po novom už dostávajú takzvane čisté peniaze. Taktiež ich trápi, že
o Pán predseda, čo to vlastne je – toto Vaše spoločenstvo, čo
peniaze neznámych vlastníkov dostávajú Štátne Lesy SR. Bola by
predstavuje, koho zastrešuje, a kedy a prečo vzniklo
preto vhodná aktuálna zmena zákona a tieto prostriedky keby ostali
- Naše spoločenstvo zastrešuje vlastníkov súkromných lesov.
spoločenstvu na rozvoj a údržbu lesa.
Tieto lesy sú na pozemkoch bývalých pasienkov, ktoré sa prestali
o Vaše spoločenstvo akým systémom hospodári? Ako sa
používať a vysadili sa väčšinu smrekovými sadenicami alebo
následne prerozdeľuje zisk...?
samo náletom. Toto sa udialo niekedy koncom 19. storočia. Na
Spoločenstvo sa musí riadiť lesným hospodárskym plánom (LHP),
rozdiel od urbárskeho majetku, majetok súkromných lesov sa dal
ktorý nám vypracúva odborný lesný hospodár, u nás pán Ing.
skupovať, a tak ľudia, ktorí sa vracali z Ameriky, skupovali väčšie
Tomašovič. Týka sa to ťažby, výsadby a starostlivosti o mladé
časti, ale aj vďaka dedeniu podľa uhorského zákona, mal každý
stromčeky. Zisk vytvárame hlavne z ťažby drevnej hmoty, následne
nárok na pôdu, sa tento majetok drobil. Tak máme majiteľov,
si musíme vypočítať, koľko minieme na znovuzalesnenie a koľko
2
ktorí majú aj 22 hektárov, ale i takých ktorí majú 12 m . Majitelia
bude stáť starostlivosť o mladé stromčeky. Máme i administratívne
pozemkov sa spájali a tak vzniklo naše spoločenstvo. Záznamy
náklady, a to sú platy členov výboru, brigádnikov, odborného
zo začiatkov nie sú, ale po roku 1990 si začali majitelia lesov
lesného hospodára, požiarneho technika, a učtárky. Zostatok
vybavovať svoje vlastnícke vzťahy k pozemkom. Tak vzniklo v roku
rozdelíme medzi členov spoločenstva, napr. 500m2 = 3€.
1997 Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov a pasienkov
o Hovorili ste určite o plánoch a úlohách spoločenstva pre tento
Snežnica bez právnej subjektivity. Po zmene zákona sa v roku
rok. Môžete aj tieto v skratke načrtnúť?
2013 naše spoločenstvo pretransformovalo na spoločenstvo s
- Riadiť sa LHP na rok 2015, ktorý vypracoval Ing. Tomašovič,
právnou subjektivitou - podľa zákona č.97/2013 Z.z. V súčasnosti
kontrolovať na výbore, ako sa plnia jednotlivé úlohy, sledovať
má naše spoločenstvo sedemčlenný výbor: Ján Hruška /predseda/,
lesné porasty, hlavne miesta napadnuté kôrovcom, urobiť dosadbu
Ján Tomáš /podpredseda/, Viera Mináriková /pokladník/, Ladislav
v lokalite Bukovina a na Sedmačkoch, v letných mesiacoch začať
Majtán /hájnik/, Ľubomír Králik a Stanislav Bollo, Anton Králik
s vyžínaním trávy na všetkých lokalitách, po celý rok venovať
/členovia výboru/.
pozornosť protipožiarnym opatreniam, v mesiaci september začať
o Koľko má členov a aké povinnosti majú jeho členovia?
s výsadbou na rúbaniskách, v mesiaci október urobiť náter proti
- Naše spoločenstvo ma známych 399 členov a ďalších 240 tzv.
ohryzu, naďalej spolupracovať s poľovníkmi, DHZ a s obcou.
neznámych vlastníkov, ktorých po zmene zákona zastupujú Lesy
otázky: Mgr. Alena Jaššová
SR. š.p.. Povinnosti členov nášho
spoločenstva sú dane zákonom č.
97/2013 Z.z., je to vlastne zmluva,
ktorú sme schválili na mimoriadnom
Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo
15.11.2013. Oproti minulosti nám
vznikli nové povinnosti. Hlavne,
čo sa týka účtovníctva, prešli sme
z jednoduchého na podvojné. Ďalšou
povinnosťou je odvádzať daň zo zisku
a tiež za neznámych vlastníkov, ktorých
podiely spravujú Lesy SR š.p.. Tieto
podiely Lesy S.R. musia držať na účte
3 roky, ak si vlastník vysporiada svoje
dedičstvo, vyplatia mu ich, ak nie, tieto
peniaze idú do štátneho rozpočtu.
Takže, štát na nás zarobí dva krát:
raz na dani a druhý raz na podieloch
neznámych vlastníkov.
o 27. marca 2015 sa uskutočnilo
Valné zhromaždenie Vášho
spoločenstva a hodnotili ste tu svoju
činnosť za uplynulý rok, ale hovorili
ste aj o tom, čo vašich členov najviac
zľava do prava: člen výboru M.Durajka, predseda dozornej rady D.Michel, hájnik
trápi...?
L.Majtán, predseda výboru J.Hruška, podpredseda J.Tomáš. člen výboru L.Králik.
- Najviac nás trápi, že mnohí vlastníci
nechcú alebo sa nemôžu dohodnúť
na vysporiadaní svojich vlastníckych
vzťahov k pozemkom. Veľkým
problémom je kôrovcová kalamita,
ktorá nám doslova ničí lesy pred očami.
Všetku ťažbu, ktorú vykonávame,
je kalamitná. Kôrovec nám znižuje
aj cenu drevnej hmoty, napr. cena
dreva A. triedy je cca.65 eur, kým cena
dreva napadnutého kôrovcom je cca
45 eur. Ďalším problémom v našom
spoločenstve sú prístupové cesty,
ktoré sú zväčša v dezolátnom stave a
mnohé treba dobudovať ,alebo opraviť.
Všetko je o peniazoch. Projekty z EÚ
musia byť spolufinancované. Našich
členov najviac zaujíma hlavne to, aby
sa vytvoril zisk a následne sa tento
rozdelil. Väčšina našich členov sú
dôchodcovia, ktorí sa tešia z každého
eura, ktorým si takto prilepšia. I keď,
ako som spomínal, v minulosti dostávali
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Nie ste spokojný so správcom svojho bytového domu? Skúste vyskúšať
novú spoločnosť, možno bude progresívnejšia, kreatívnejšia...,
aj lacnejšia. Čo tak vyskúšať BYTSERVIS, s.r.o.?
V dnešnom čísle Kysuckého Žurnálu si
Vám dovoľujeme predstaviť jednu so
súkromných spoločností v Kysuckom
Novom Meste – BYTSERVIS, s.r.o..
Konateľmi sú Karol Vlček a Patrik Varoš.
O tom, čím sa spoločnosť zaoberá,
aký je záber ich činnosti, o tom
Vám porozpráva v našom
redakčnom rozhovore jeden
z konateľov – Patrik Varoš
(na snímke).
Hovorí Patrik Varoš:
- V prvom rade by sme
sa chceli poďakovať
Kysuckému Žurnálu
za ponúknutý priestor
v časopise na naše
predstavenie, a to najmä
z dôvodu, že sme len
veľmi krátko na trhu,
a preto je prezentácia
našej činnosti viac než
dôležitá. Naša spoločnosť
bola založená v októbri
2014. Nájdete nás na ulici
Belanského 190 v Kysuckom
Novom Meste. Podnetom
pre vznik spoločnosti boli
najmä osobné skúsenosti ako majiteľov
bytov a zástupcov vlastníkov v bytových
domoch, tiež neúplnosť a nedostatok
informácií, poskytovaných správcami bytov
a nebytových priestorov, nevyhovujúce
stránkové dni a hodiny u správcov bytov pre
zamestnaných. Ďalším dôvodom bola veľmi
úzka ponuka správcovských spoločností
na území KNM, ktoré tu pôsobia už dlhé
desaťročia a ich činnosť sa nám zdala
neraz až fádna, bez skutočného záujmu
riešiť akútne, ale aj dlhodobé problémy
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Za vznikom spoločnosti stojí aj prieskum
názorov a potrieb občanov, či by uvítali
pôsobenie takejto novej správcovskej
spoločnosti pri zabezpečovaní správy
a služieb pre ich bytový dom.
o Takže, aká je aktuálna pracovná náplň
spoločnosti, smerovanie – aké služby
verejnosti ponúkate?
- Naša spoločnosť, okrem prvoradej
a prioritnej správy bytov a nebytových
priestorov, ponúka širokej verejnosti aj
ďalšie služby, ktorými sú:
a) administratívne a kancelárske
služby, ktoré spočívajú v každodenných
kancelárskych službách spojených
s evidenciou a tvorbou dokumentov,
dokladov, písomností, registrov a správou
rôzneho druhu v podnikateľskej
a nepodnikateľskej sfére, možnosť asistovať
pri celej škále doplnkových činností od
vystavovania faktúr, cez ich odosielanie
poštou až po prípravu platobných príkazov
pre banku, prepisovanie textov, spracovanie
a archivácia dokumentov, kopírovanie,

skenovanie a tlač dokumentov
a pod.
b) vedenie účtovníctva
jednoduchého a podvojného,
personalistiky a miezd,
spracovanie daňového
priznania, ročnej účtovnej
závierky a ďalšie
účtovné služby nielen
podnikateľským
subjektom, fyzickým
osobám, ale aj
spoločenstvám
vlastníkov bytov
a nebytových
priestorov.
c) sťahovacie
služby ocenia
najmä naši
klienti, ktorým
naša spoločnosť
zabezpečuje
správu bytov
a nebytových
priestorov
a ktorí majú
u nás túto
službu za
zvýhodnenú cenu.
o Ak má občan, občania, obyvatelia
bytových domov, záujem o Vaše služby,
čo by mali urobiť? Ľudia sa zvyknú báť
všetkého nového, a na Kysuciach sú
zvlášť niekedy zbytočne ustráchaní, či
upodozrievaví z nových vecí..., takže
poďme ich trošku posmeliť....
- Keďže vieme, že akákoľvek nová
spoločnosť , ktorá chce pôsobiť na
území Kysuckého Nového Mesta alebo
jednoducho na Kysuciach, vyvoláva
pochybnosti a nedôveru, chceme našich
potencionálnych budúcich klientov uistiť,
že sami sme dlhoročnými obyvateľmi tohto
mesta a určite sa nechystáme opustiť naše
mesto, ale naopak, tu chceme žiť a pracovať
a podieľať sa svojou činnosťou na obnove,
modernizácii a starostlivosti o bytové domy
a tým prispieť k zveľaďovaniu bytového
fondu a k spokojnému a bezproblémovému
užívaniu svojich nehnuteľností, ktoré si
ľudia nadobudli počas svojho života. Taktiež
chceme podotknúť, že obnovou bytových
domov dostane aj naše mesto krajší a
modernejší vzhľad. V prípade záujmu o naše
služby si veľmi radi dohodneme osobné
stretnutia, na ktorých sa Vám osobne
predstavíme a preberieme Vaše otázky
a problémy.
KONTAKTY:
0908/715 464 tel.
bytservisknm@gmail.com alebo
prostredníctvom web stránky:
www.bytservisknm.sk
o Aká je garancia kvality Vašej práce,
Vašich služieb? Myslím tým, skúsenosti

v danej problematike, profesné znalosti,
vzdelanie, prax...
- Patrik Varoš – svoju osobnú pracovnú
kariéru som začal v roku 1992 na
vtedajšom Bytovom podniku v KNM, ako
technik a mojou úlohou v tej dobe bolo
zaviesť nové informačné technológie
- spracovanie všetkých informácii
a záznamov z listinnej podoby do databáz
spracovávaných v PC. Boli sme jednými
z prvých na Kysuciach, ktorí v tej dobe
začali spracovávať dáta softvérovo. V roku
1997 som prešiel do stavebného sektoru,
kde pôsobím až doteraz. V tejto oblasti
som mal možnosť prejsť od prípravy
projektovej dokumentácie, vypracovania
rozpočtov na jednotlivé stavby, činnosti
stavbyvedúceho až po kontrolnú činnosť
/výkon TDI/. Posledných desať rokov sa
veľmi intenzívne zaoberám diagnostikou
systémových porúch bytových domov
a ich následným odstraňovaním. Avšak
mojou srdcovou záležitosťou je ekonomika
stavieb, oceňovanie ako aj návrhy, čo
možno ekonomicky najvýhodnejšieho
riešenia komplexnej obnovy bytových
domov a nebytových priestorov, za
predpokladu, že bude dodržaná hlavne
ponúkaná kvalita stavebných prác, dodávok
použitých materiálov a ich životnosť. Som
členom Asociácie stavebných cenárov
ako aj držiteľov oprávnenia pre výkon
stavbyvedúceho, ktoré vydáva Komora
stavebných inžinierov Slovenska. Tieto
služby som poskytoval správcovským
spoločnostiam po celom území SR a získané
pozitívne poznatky z ich činnosti chcem
teraz preniesť (aplikovať) pre majiteľov
bytov a bytových domov v KNM ako aj
blízkeho okolia.
V oblasti správy a údržby bytového
a nebytového fondu v našej spoločnosti
sme prijali pracovníkov, ktorý majú
dlhoročné pracovné skúsenosti v tejto
problematike.
o Ako Vy, ako spoločnosť, hodnotíte
samých seba - do akej miery sú Vaše
služby pre verejnosť potrebné, čo im
vlastne poskytujete, aké možnosti
dávate?
- Ponúkame vlastníkom bytov a nebytových
priestorov v Kysuckom Novom Meste
a okolí, najnižšiu cenu správcovského
poplatku za byt /NP vo výške 5 €/
mesačne.
Našou devízou a výnimočnosťou je
osobný a ľudský prístup ku klientom,
snaha o ústretovosť pri riešení problémov.
Počas trvania zmluvného vzťahu sa budú
vzájomne uplatňovať všeobecne uznávané
hodnotové a mravné pravidlá, najmä
odbornosť a korektné jednanie s klientami.
Ľudský princíp slušnosti totiž častokrát
chýba v spoločnostiach tohto typu, ktoré
sú už celé roky na trhu, sú si istí so svojimi
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klientami, počítajú s tým, že klient, aj keď nie je
dvakrát spokojný, tak častokrát z nepohodlnosti
nerieši zmenu a preto sú niektoré správcovské
spoločnosti rokmi doslova až arogantné, alebo
pracujú akoby v ilegalite. Budeme sa snažiť
o úsporu vynaložených nákladov klientov,
predovšetkým osobným jednaním s dodávateľmi
o cenách za práce, spojené s prevádzkou
a údržbou bytov a nebytových priestorov.
V prípade vykonávania revízií a porevíznych
opráv neustále komunikujeme so zástupcom
vlastníkov, riadne a včas informujeme o tom, kedy
sa revízia alebo porevízna oprava vykoná, kto ju
vykoná a o výške finančných nákladoch, ktoré
budú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv
domu. Ponúkame komplexné rozpočtové práce,
analýzy cien, výkon stavebného dozoru, nemôže
sa teda stať, že vykonané práce pri rôznych
opravách bytov a nebytových priestorov budú
predražené alebo nekvalitne prevedené. Neustále
sledujeme nové informácie a poznatky z oblasti
správy bytových domov a prijímame aj podnety
a názory vlastníkov bytov, uprednostňujeme
elektronickú komunikáciu s vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov, ktorá ušetrí vlastníkom
bytov čas a finančné prostriedky. Sme otvorení
novým technológiám, hľadáme nové alternatívne
možnosti vykurovania, ohrevu vody, ktoré by
najviac prispeli k úspore nákladov spojených
s užívaním bytov a nebytových priestorov. Pokiaľ
budú mať vlastníci záujem, zabezpečíme po
vzájomnej dohode s vlastníkmi a v určených
intervaloch aj napríklad umývanie spoločných
častí domu (vchodu), umývanie okien a podobne,
pretože vieme, že aj takéto práce robia konflikty
medzi obyvateľmi činžiaku, keďže niektorí
nemajú čas na to, ďalším sa zasa jednoducho
nechce, avšak o čistotu v bytových domoch sa
treba starať, aj zo zákona to vyplýva. Veď je to
náš spoločný majetok. Aj takéto služby vieme
zabezpečiť za skutočne prijateľné ceny.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška
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Budatínska Lehota má materskú školu, ktorá má dušu. Rodičia môžu
byť naozaj spokojní, lebo ich deti sú v tých najlepších rukách.
V marci si už tradične
pripomíname
sviatok učiteľov.
Je to symbolické
pripomenutie si ich
práce pre budúcu
generácie a hoci sme
starší, spomenieme si aj
my – na tých „svojich“
učiteľov, ktorí nám ostali
v pamäti. Nie vždy to
musí byť samozrejme
len pozitívna spomienka.
Nevnucujme verejnosti
„kolektívny“ pozitívny
názor na prácu všetkých
pedagógov, lebo žiaľ,
je medzi nimi najmä
dnes aj veľa takých,
ktorí v školstve nemajú
čo robiť, ktorí tam sú
– ani nevedia prečo,
resp. sú tam len preto,
aby boli zamestnaní,
lebo inde by sa zrejme
neuchytili. Takíto samozrejme kazia meno školstva v globále a mala
by sa preto začať konečne robiť očista nášho školstva od takých,
ktorí si toto povolanie zamieňajú za... „odsedieť si hodiny, byť
zamestnaný a o ďalšie sa nestarať...“ Učiteľka, o ktorej chcem však
teraz písať, je z „iného cesta“. Je to pedagogička srdcom i dušou.
Oddaná tomuto povolaniu a ako sa mi vyznala, keby sa roky vrátili
späť, asi by opäť robila iba to isté. Vlasta Francová, riaditeľka
materskej školy v Budatínskej Lehote. Pani Vlasta Francová
sama hovorí, že v pracovnej oblasti by nikdy nemenila. „Viete pani
redaktorka – /obrátila sa ku mne/, už ako žiačka na ZŠ som mala
vzťah k deťom, opatrovali sme vtedy deti pani učiteľkám a nejako
mi tento opatrovateľský vzťah zostal“, hovorí pani Vlasta. Od roku
1977 pôsobila ako učiteľka v Materskej škole v Budatínskej Lehote.
O šesť rokov neskôr – v roku 1983 odišla učiť do Materskej školy
na „Kamencoch“ – v Kysuckom Novom Meste, od roku 1991 ako
riaditeľka – až do roku 2012. Následne sa opäť vracia do svojho
„materského“ pôsobiska, Budatínskej Lehoty. Vychovala dvoch
synov Pavla a Petra a môže byť na nich hrdá, pretože sú to schopní
ľudia. Teší sa aj z troch vnúčatok. „Rodine venujem všetok voľný
čas, napĺňa ma pocitom šťastia, ak rodina funguje, ak sa deťom
darí v práci, ak nechýba zdravie“, hovorí Vlasta Francová. Za roky
svojho „učiteľovania“ vychovala stovky detí. Dnes už ich deti
navštevujú škôlku, a takto na takomto prirodzenom vývoji života
vidíme – ako vlastne starneme, keď nám dorastajú deti a vnúčatá.
„V škôlke sa snažíme uplatňovať princíp tzv. „rodinného typu

výchovy“, učíme sa vzájomne si pomáhať, byť ústretoví k sebe,
týmto chceme predchádzať agresívnejším prejavom detí, ktoré sa
dnes vyskytujú vo väčšom meradle oproti minulosti“, vraví Vlasta
Francová. Treba povedať, že rodičia detí sa v Budatínskej Lehote
vo veľkej miere zaujímajú o aktivity v škôlke. „Tiež nám veľmi
pomáhajú brigádnicky, materiálne, čomu sa nesmierne tešíme
a zároveň sa nám vytvára taký obojstranný pozitívny vzťah“, hovorí
pani Francová. „Viete, dieťa treba pri výchove chváliť, pritúliť,
hladiť. Hovoriť mu, že ho máte radi a ste pyšní na neho, keď sa
mu podarí urobiť niečo pekné. Keď zarecituje básničku a urobí si
poriadok v izbičke..., dieťa toto všetko vníma a pestuje sa u neho
zdravé sebavedomie. Nie je nič horšie vo výchove ako „dupať“
po duši dieťaťa a hovoriť mu, aké je zlé, škaredé, nedokonalé
a nadmieru ho trestať, všetko mu zakazovať. Dieťa nesmie žiť
v strachu a s pocitom, že nikde a nikomu nepatrí“, hovorí riaditeľka
Francová. „Dieťa je krehká dušička a chyby vo výchove a surovosť,
kruté zaobchádzanie, s nimi následne idú potom celý život“,
dokončuje riaditeľka Francová. Materskú školu „obhospodarujú“
v Budatínskej Lehote okrem pani riaditeľky, ešte jedna učiteľka,
kuchárka, vedúca jedálne a upratovačka (Anna Murková, Mária
Kočišová, Jarmila Čierňavová a Terézia Huláková). Kolektív si vytvoril
v Budatínskej Lehote naozaj tú „starú poctivú škôlku“, do ktorej
deti rady chodia, ale aj rodičia si tu pospomínajú na svoje detstvo.
Aj tomu sa teší Vlasta Francová. Pomocnú ruku podá škôlke vždy
keď treba vedenie Kysuckého Nového Mesta, primátor aj poslanci.
Rovnako tiež šéf odboru školstva v Kysuckom Novom Meste Mgr.
Vendrinský, ktorého pani Francová označila v rozhovore – ako
veľmi fundovaného vedúceho, ktorý ich metodicky a legislatívne
vždy aktuálne usmerní. „Je skôr kamarát ako šéf“ – hovorí. Škôlka
spolupracuje aj s ďalšími školami v Kysuckom Novom Meste,
s knižnicou, ZUŠ-kou a s Centrom voľného času, tiež s riaditeľkou
psychologického Centra na Komenského ulici – Mgr. Alenou
Žabkovou, ak treba, aj s logopedičkou - Mgr. Dolinajcovou. Ďakujem
pani Mgr. Dáši Jakubcovej z Údržby mesta, ktorá nám vždy vyjde
v ústrety – ak potrebujeme s niečím pomôcť. Samozrejme vďaka
patrí všetkým milým rodičom a ústretovým ľuďom, ktorí škôlke
pomohli a neustále pomáhajú“, hovorí Vlasta Francová. Táto
skromná a nesmerne vnímavá dáma pracuje v školstve takmer
40 rokov. Bola vyznamenaná aj „plaketou J.A. Komenského“ za
dlhoročnú kvalitnú pedagogickú a riadiacu prácu, ktorú jej udelilo
Kysucké Nové Mesto. Nadovšetko sa snaží – aj keď sú problémy
a úskalia života – myslieť pozitívne a empaticky, pochopiť tých
druhých. Za to si iste zaslúži obdiv, ale najmä úctu. Pretože takých
ľudí, ktorí myslia s láskou a v dobrom na druhých, je dnes už len
veľmi málo. Tak –nech Vám, pani Vlasta Francová, ešte dlho zdravie
slúži, aby ste svojou prítomnosťou potešila tých, ktorí Vás majú radi.
Patrí Vám veľké ĎAKUJEM za to, ako sa staráte o našich drobcov,
budúcu generáciu, aké hodnoty im vštepujete a že ich učíte láske
a k porozumeniu voči iným. Budatínska Lehota má materskú
školu, ktorá má dušu. A to najmä vďaka takým ľuďom, ktorí v nej
žijú pracujú – a ako šíria ďalej dobrú náladu
a radosť. Rodičia môžu byť naozaj spokojní.
Ich deti sú v tých najlepších rukách.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška
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§ § § ... Právna poradňa ... § § §

Som poberateľom dôchodku, môžem sa
aj napriek tomu riadne zamestnať?
Som poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu pracovného úrazu, chcem sa
opýtať, či sa môžem riadne zamestnať, nakoľko som počul, že od začiatku tohto
roku sú v tejto oblasti nejaké zákonné zmeny. Priateľ je zasa čiastočným invalidným dôchodcom a tiež ho zaujíma táto skutočnosť, či pri zamestnaní sa na riadny
osem hodinový pracovný úväzok, o tento dôchodok nepríde. Prosím Vás napíšte mi
konkrétne, čo všetko sa v zamestnávaní dôchodcov zmenilo, aby som sa nevystavil
zbytočným sankciám zo strany štátu, resp. odobratiu dôchodku. Ďakujem za Vašu
odpoveď.

Odpovedá: JUDr. Emília Mušková:

Invalidný dôchodok, podmienky na jeho
priznanie, určenie sumy invalidného dôchodku,
ako i ďalšie skutočnosti týkajúce sa invalidného
dôchodku upravujú ustanovenia zákona č.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom
znení. Citovaný zákon bol najviac meneným a
doplňovaným zákonom v posledných rokoch
z dôvodov reagovania na zmeny v spoločnosti,
odstraňovania medzier a nejasností, v
zabraňovaní zneužívania a obchádzania práva,
nakoľko sa bytostne dotýka každého z nás.
V poslednom období je veľmi aktuálna otázka
týkajúca sa invalidného dôchodku a údajného
zneužívania jeho poberania poistencami, ktorí
súčasne aj pracujú, nakoľko počet tých, ktorí
poberajú invalidný dôchodok neustále stúpa.
Žiadny platný právny predpis a ani citovaný
zákon neupravuje obmedzenia týkajúce sa
nemožnosti zamestnať sa z dôvodu poberania
invalidného dôchodku. Dokonca človek,
ktorému je priznaný invalidný dôchodok,
môže pracovať bez obmedzenia, avšak len
za podmienky, že mu to jeho zdravotný stav
dovoľuje, pričom pracovný pomer upravuje
Zákonník práce v platnom znení. Zákon
neustanovuje ani maximálnu výšku príjmu,
ktorú môže zarobiť a ani iné podmienky, príp.
obmedzenia.
Treba mať na pamäti, že invalidita je
kategória dynamická, a nie statická, nakoľko
v konkrétnom prípade môže dôjsť aj k zmene
stupňa invalidity, môže sa zvýšiť ale aj znížiť,
prípadne môže dôjsť aj k jej zániku v dôsledku
zmeny zdravotného stavu. Treba si však v
prvom rade uvedomiť, že táto problematika je
veľmi komplikovaná, obšírna a individuálna.
Citovaný zákon o sociálnom poistení upravuje
podmienky nároku na invalidný dôchodok,
ktoré musia byť splnené kumulatívne,
teda všetky naraz, prípadne s istými
výnimkami danými citovaným zákonom,
kedy sa podmienka získania počtu rokov
dôchodkového poistenia považuje za splnenú,
ako je to i vo Vašom prípade, nakoľko ste
poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu
pracovného úrazu, avšak každý prípad vyžaduje
individuálne riešenie problému.
Každý kto chce žiadať o invalidný dôchodok,
musí teda súčasne splniť tri podmienky, a
to, že sa stal invalidný a získal počet rokov
dôchodkového poistenia v zmysle citovaného
zákona o sociálnom poistení, a ku dňu
vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku
na starobný dôchodok alebo mu nebol
priznaný predčasný starobný dôchodok.

Zákon stanovuje aj isté výnimky, na ktoré
sme poukázali vyššie v prípade pracovného
úrazu alebo choroby z povolania, vrátane
ak ide o osobu, ktorá sa stala invalidnou v
období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo
doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila
26 rokov veku, kedy sa podmienka počtu rokov
dôchodkového poistenia považuje za splnenú.
V zmysle uvedeného teda vyplýva, že v
súčasnom dôchodkovom systéme môže
osoba počas poberania invalidného dôchodku
pracovať bez obmedzenia. Poberateľovi
invalidného dôchodku sa však invalidný
dôchodok vypláca len počas trvania nároku na
invalidný dôchodok.
Čo sa týka termínu čiastočný invalidný
dôchodok, ten sa od 1. januára 2004 nepoužíva,
používa sa len invalidný dôchodok. Tieto sa od
seba odlišujú len mierou poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť.
Na základe horeuvedeného nejde teda o
nezákonnú činnosť a invalidní dôchodcovia
môžu zároveň aj pracovať za podmienky, že
im to zdravotný stav umožňuje, pričom pri
niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich
invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako
jedna z foriem terapie. Poberatelia invalidného
dôchodku môžu vykonávať primeranú
zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška
miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť im bola priznaná.
Citovaný zákon o sociálnom poistení upravuje
vo svojich ustanoveniach aj zánik nároku na
invalidný dôchodok z dôvodu právoplatného
rozhodnutia súdu, ktorým bol poistenec
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
čin, v dôsledku ktorého sa stal dočasne
práceneschopným alebo invalidným, prípadne
obmedzenie sumy priznanej dávky v dôsledku
stavu, ktorý si privodil sám poistenec požitím
alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných
návykových látok, ako aj súbeh nárokov na
výplatu dôchodkových dávok, kedy sa vypláca
dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia.
Pýtate sa: „...čo všetko sa v zamestnávaní
dôchodcov zmenilo...“. K 1. januáru tohto
roku nadobudla účinnosť posledná novela
citovaného zákona o sociálnom poistení, a to
zákon č. 298/2014 Z.z., ktorého cieľom je naplniť
zámer vlády Slovenskej republiky na roky 2012

– 2016, a to zlepšenie finančného postavenia
pracujúcich študentov, ako aj zníženie
administratívnej náročnosti pre Sociálnu
poisťovňu, zamestnávateľa a poberateľa
dôchodku, určenie sumy starobného dôchodku
a automatické zvýšenie sumy starobného
dôchodku, ako aj zúčtovanie súm dávok v
prípade, že dôjde k súbehu nároku na dávku
alebo k súbehu nárokov na ich výplatu.
Ďalej k 1. januáru 2015 nadobudli účinnosť
taxatívne (presne) uvedené niektoré
ustanovenia zákona č. 183/2014 Z.z. a zákona
č. 338/2013 Z.z.. Zákon č. 183/2014 Z.z.
zásadným spôsobom menil aj Zákonník práce,
pokiaľ ide o dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, ako aj postavenie
samostatne zárobkovo činnej osoby, pričom
zakotvil aj novú úpravu opätovného vzniku jej
poistenia. Cieľom novely zákona o sociálnom
poistení zákonom č. 338/2013 Z.z. bolo najmä
zníženie administratívnej záťaže samostatne
zárobkovo činných osôb a dobrovoľne
poistených osôb, upravenie postupu
vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou
a zlepšenie postavenia fyzických osôb v období
starostlivosti o dieťa, ako uvádza dôvodová
správa k zákonu č. 338/2013 Z.z.
V zmysle dôvodových správ citovaných noviel
zákona o sociálnom poistení, ktoré nadobudli
účinnosť od začiatku tohto roka, nenastali
zmeny v oblasti poberania invalidného
dôchodku.
Nakoľko je daná problematika veľmi
komplikovaná a obšírna, a vo Vašej otázke
nie je dostatok informácií ku kvalifikovanému
výkladu, odporučila by som Vám navštíviť
ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne,
prípadne by som Vás odkázala na využitie
služieb Agentúry podporovaného
zamestnávania, ktorá v zmysle ust. §-u 58/
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,
poskytuje služby občanom so zdravotným
postihnutím, dlhodobo nezamestnaným
občanom a zamestnávateľom zamerané na
uľahčenie získania zamestnania alebo na
udržanie zamestnania alebo na uľahčenie
získania zamestnanca z radov občanov
so zdravotným postihnutím a dlhodobo
nezamestnaných občanov.

JUDr. Emília Mušková, advokátka

Advokátska kancelária so sídlom Námestie slobody
73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190,
e-mail: muskova.emilia@gmail.com
advokátsky koncipient : JUDr. Veronika Caletková
t. č.: 0917 497 819,
e-mail: veronika.caletkova@gmail.com
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Starostka v Kysuckom Lieskovci Magdaléna Trubanová prevzala po
voľbách obec od predchodcov v dosť neutešenom finančnom stave
Po dlhých rokoch došlo v Kysuckom
Lieskovci k zmene na poste starostu
obce. Tento post obsadila po voľbách
v novembri 2014 Mgr. Magdaléna
Trubanová.

o S akým programom ste vyrukovali na
občanov vo svojej obci?
- Volebný program, ktorý som predložila
svojim občanom, bol o veľkom odhodlaní
vybudovať z Kysuckého Lieskovca obec
krajšiu, funkčnejšiu a modernejšiu, aby sme
sa v nej cítili dobre a aby platilo, že sme hrdí
na to, kde žijeme a radi sa domov vraciame.
Sústredila som sa v ňom na deti a mládež,
pretože práve tie sú naša budúcnosť, preto
je nevyhnutné podporovať ich zdravý
rozvoj. Taktiež mladým rodinám, osobitne
rodinám s deťmi, je potrebné vytvárať čo
najlepšie podmienky pre ich úspešný štart
do života, aby mladé rodiny neodchádzali
z našej obce. Pozornosť som venovala aj
problematike starších občanov, problémom
Základnej školy, Materskej školy a ZUŠ.
Nezabudla som na rozvojové aktivity
v obci, čerpanie Eurofondov, dokončenie
rozostavaných stavieb, zabezpečenie
nezávadnej pitnej vody a mnoho ďalších
aktivít.
o Kto vám pomáhal počas presviedčania
a získavania si občanov na svoju stranu
a čo ich vlastne najviac oslovilo?
- Občania ma poznajú, poznajú moju

prácu s deťmi a s mládežou. Mám
množstvo pracovných skúsenosti - ako
vedúca klubu mládeže, vedúca miestneho
kultúrneho strediska. Riadila som Centrum
voľného času v Kysuckom Lieskovci ako
jeho riaditeľka. Práca s ľuďmi ma napĺňa
a oduševňuje. V rámci svojej volebnej
kampane som sa sústredila na seba, svoj
volebný program, na moje vízie a nie na
kritiku protikandidátov. Možno aj to bola
cesta k úspechu.
o Ako Váš úspech vníma Vaša rodina
a najbližší? Neľutujú po pár týždňoch
spolu s Vami už toto rozhodnutie,
vzhľadom k pracovným povinnostiam,
ale aj rôznym nepríjemnostiam, ktoré
funkciu starostu vždy sprevádzajú?
- Úspech vo voľbách prijala moja
rodina a najbližší s veľkým rešpektom
a porozumením. Sú mi veľkou oporou,
neľutujú toto rozhodnutie. Podporujú ma
a pomáhajú mi. Zodpovedná výchova detí
a kladný vzťah k rodine je mojou životnou
prioritou.
o Máme za sebou symbolických „sto
dní“, ktoré sa zvyknú nazývať ako
zoznamovacie pre kandidáta s novou
funkciou. Ako ste sa Vy stotožnili
s touto funkciou, čo ste už stihli zistiť,
skontrolovať, čo ste „zdedili“ po
predchodcoch?
- Niektorí noví starostovia, ktorí prevzali po
svojich predchodcov vedenia obcí, si po
ustanovujúcich zasadnutiach robia plány
ako zveľaďovať obec. Ja som mala svoj
nástup na starostovskú stoličku ťažší ako
ostatní starostovia. Bývalý starosta podal
sťažnosť na Ústavný súd SR, ktorou namietal
neústavnosť a nezákonnosť volieb obce
Kysucký Lieskovec, ktoré boli 15. novembra
2014. Ústavný súd SR dňa 11. februára
2015 rozhodol, že túto sťažnosť zamieta.
Voľby uznal za platné. Z predchádzajúceho
obdobia nám ostalo veľa nedokončených
prác, rozostavaných stavieb, nezaplatených
faktúr, pozastavený projekt Základnej
školy, nefungujúce Služby, s. r. o. Kysucký
Lieskovec, Revitalizácia námestia,
vodovodné potrubie v nevyhovujúcom
stave a mnoho ďalších nedostatkov.
o S poslaneckým zborom si už určite
po prvých zasadnutiach stanovujete
priority v obci. Čo je pre Vás v tomto
roku najdôležitejšie?
- Najdôležitejšie je dokončenie
rozostavaných stavieb, ktorými sú :
Hasičská zbrojnica, Základná škola, MŠ,
ZUŠ, Obecný úrad, vodojem, kanalizácia,
bytovky skládka TKO...
Máme síce málo peňazí, ale mám skvelých
poslancov OZ, tiež úžasný Dobrovoľný
hasičský zbor, občanov, ktorí sú ochotní
vo svojom voľnom čase pomôcť i poradiť.
Starosta by bol „ničím“, keby nemal pri

sebe takýchto obetavých ľudí, ktorým záleží
na rozvoji obce. Verím, že sa nám spoločne
podarí naštartovať novú etapu fungovania
našej obce.
o Aký rozpočet má obec, stačí na
pokrytie potrieb obce, alebo rátate aj
s pomocou z Eurofondov, či s úvermi pri
investičných akciách v obci?
- Obec má dlhy. Záväzky sú vo výške
47,16 % skutočne bežných príjmov obce.
Obec má zavedený ozdravný režim,
nakoľko celková výška jej záväzkov po
lehote splatnosti presiahla 15 % skutočne
bežných príjmov obce predchádzajúceho
rozpočtového roka. Táto skutočnosť je
nahlásená na Ministerstve financií SR.
Bol vypracovaný návrh na zavedenie
ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh
ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na
stabilizáciu rozpočtového hospodárenia
vrátane časového harmonogramu splácania
záväzkov. Tento návrh bol prerokovaný
a schválený uznesením obecného
zastupiteľstva. Mám plnú hlavu čísel,
nápadov a riešení, ako obec spravovať.
o Ako prežívate Vy svoju funkciu?
- Svoju funkciu som prijala zodpovedne
a s pokorou. Každá funkcia má svoje klady
i zápory. Mrzí ma však tá skutočnosť, že
obec je v takej zlej finančnej kondícií. Som
presvedčená, že do roka sa s týmto stavom
vysporiadame a situácia bude priaznivejšia.
Sústredím všetky zdroje, sily a energiu na
dosiahnutie tohto cieľa.
Riadim sa heslom: „ Kde je vôľa, tam je
i cesta...“
otázky: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška
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Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
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Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Tohtoročný Deň narcisov
V piatok 27. marca 2015 sa naše zariadenie, tak ako po ostatné roky zapojilo do verejnej zbierky Deň narcisov. Zbierku každoročne organizuje občianské združenie Liga
proti rakovine. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na podporu a pomoc
onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami a že majú i našu podporu. Nám sa v tento deň podarilo vyzbierať 193,26 Eur.
Do zbierky sa v našom zariadení zapojili všetci obyvatelia a tiež personál, ktorí chceli
aspoň malou sumou prispieť onkologickým pacientom a ich rodinám. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli a tým podporili túto peknú akciu.

PneuRado, s.r.o. v Kysuckom Novom Meste
ponúka kvalitné služby
Ak potrebujete služby pneuservisu pre svoje auto, určite navštívte pneuservis
PneuRado, ktorý vlastní Radoslav Dudek z Poviny. Jeho prevádzku nájdete
na Hviezdoslavovej ulici 491 v Kysuckom Novom Meste. Vaše požiadavky
ochotne splní, resp. urobí všetko pre to, aby ste z jeho prevádzky odchádzali
spokojný – od pondelka do piatku /8,00h-17,00h/ a v sobotu /8,00h-12,00h/.
o Čo všetko tento pneuservis ponúka?
- Demontáž a montáž pneumatiky z osi auta, demontáž a montáž pneumatiky z
disku , demontáž a montáž ventilu, umývanie a sezónne uskladňovanie kolies,
hustenie pneumatiky, vyváženie, kontrola rezervy, pieskovanie a renovácia diskov.
Blíži sa turistická sezóna, treba dať do poriadku autíčko po zime. Pneuservis
PneuRado v Kysuckom Novom Meste je Vám plne k dispozícii.

Kontakty: 0905506428, pneurado@gmail.com
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Pedagogička, ktorá vie svojich žiakov
naučiť nielen hrať a rozumieť hudbe, ale ju
aj milovať a šíriť ďalej medzi ľuďmi...
Mgr. Jaroslava Jelinková
Kysučanka Mgr. Jaroslava Jelinková pochádza z muzikantskej
rodiny, kde bola hudba každodenným rituálom. Jej otec, Filip
Ševčík, bol harmonikár a ladič hudobných nástrojov, strýko
Martin je pedagóg na ZUŠ v Žiline, kde vyučuje na trúbku,
strýko Štefan je úžasný klarinetista, starý otec bol muzikant a aj
otcovi bratranci boli muzikanti. Jej sestra Alena vyštudovala
hru na akordeóne na žilinskom Konzervatóriu. Pôsobila ako
pedagóg v hre na akordeóne v ZUŠ v Spišskej Belej. Jarka svoje
krásne detstvo prežila v Snežnici, kde vyrastala a navštevovala
ZŠ.
Hovorí pani Jarka:
- Od svojich piatich rokov som navštevovala vtedajšiu hudobnú
školu v Žiline, kde som sa učila hrať na klavír. Hudba ma
ovplyvňovala už od detstva. Môj otec hrával v hudobnej skupine,
ktorá mávala skúšky u nás doma a ja som vždy počúvala a naučila
som sa popri tom mnoho textov populárnych piesní. Chodili k
nám domov rôzni muzikanti a vždy sa u nás debatovalo o muzike
a hralo. Tajne som brávala otcovi jeho drahý mikrofón a hrávala som
sa na speváčku. Snažil sa mi z hudby dať čo najviac. Učil ma hrať
na klarinet, na elektrickú bas gitaru, na saxofóne. Vtedy som sa ako
dievča hanbila hrať na týchto nástrojoch, na ktoré v tej dobe hrali
prevažne chlapci. Už ako 17- ročnú ma brával hrať na varhanoch na
svadby a na rôzne akcie. Aj keď si všetci mysleli, že pôjdem študovať
na konzervatórium, v puberte som si postavila hlavu a odmietla
som. Zmaturovala som na strednej strojníckej škole v KNM.
A až potom som začala študovať hru na akordeóne na žilinskom
Konzervatóriu u pána profesora Miroslava Košnára. Rozhodnutie
ísť najskôr na strednú školu strojársku neľutujem, pretože som
si tam našla môjho manžela Emilka, ktorý patril a doteraz patrí
medzi muzikantov. Tiež som s ním hrávala asi 10 rokov v hudobnej
skupine na klávesoch. Je mojou veľkou oporou a skutočným
priateľom. Narodili sa nám dve deti, Roman, ktorý pracuje vo
svojej a manželovej firme Servis akordeónov a výroba heligóniek
E. & R. Jelinek. Dcéra Rebeka je tretiačka na umeleckej škole, kde
študuje fotografický dizajn. Vyštudovala som tiež odbor hudobnej
pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
o Ako pokračovala tvoja profesná cesta?
- Po skončení konzervatória som sa zamestnala v ZUŠ v Kysuckom
Novom Meste ako pedagóg na klávesové nástroje, kde som
pracovala 18 rokov, aj na jej pobočke v Kysuckom Lieskovci. V roku
2008 som sa prihlásila do výberového konania na riaditeľku ZUŠ
v Kysuckom Lieskovci, kde som bola úspešná a bola som pri zrode
tejto školy, ktorá za pomerne krátky čas dosiahla svoje prvé úspechy
a je vybavená na veľmi dobrej úrovni. Túto riadiacu prácu som mala

veľmi rada, mohla som sa
realizovať organizačne,
čo ma veľmi bavilo,
z rôznych projektov som
zabezpečila materiálno
– technické vybavenie
pre školu a pedagógov,
zorganizovala
som koncert pre
talentovaných žiakov
v Kysuckom Lieskovci
s klavírnym virtuózom Richardom Rikkonom, zriadila som triedu
pre kontinuálne vyučovanie pedagógov z projektu MPC, vytvorila
som materiálne podmienky ako prvej ZUŠ na Kysuciach, kde sa
začala vyučovať keltská harfa a mohla by som ešte pokračovať.
Za jedno moje funkčné obdobie , ktoré som prežila v tejto ZUŠ
ako riaditeľka, sa škola stala hlavným kultúrnym stánkom v obci.
Teší ma, že som mohla stáť pri zrode tejto školy, aj keď mi zobrala
mnoho osobného času zo svojho súkromia, ktoré som jej venovala.
Ak chce niekto vykonávať takúto zodpovednú funkciu, musí to robiť
naplno, čo som aj vykonávala. Neraz aj nad rámec svojich možností.
Každý riaditeľ školy to pozná: večer zaspáva s myšlienkami o škole,
čo a ako má zariadiť a ráno sa budí s tými istými myšlienkami,
zasa o škole, kde zohnať dobrého učiteľa, kde zohnať financie,
ktoré zriaďovateľ a štát neustále kráti, či je všetko v škole ok, či má
založený každý dôležitý papier, keď príde kontrola atď. Niekedy som
sa cítila ako vo výpočtovom stredisku, pretože neustále sa zvyšujúca
papierová byrokracia nemala koniec. Napíš napísané, založ viac krát
to isté napísané do viacerých zložiek, čo ak náhodou kontrola bude
požadovať neraz aj dva krát to isté, atď... No a to v úvodzovkách
slovenské školstvo, ktoré odsúva umelecké školstvo niekde
mimo, to riadia v mnohých prípadoch ľudia iba teoretici, ktorí
nevedia o praxi absolútne nič. Iritovali ma viaceré inštitúcie,
ktoré vznikli pod ministerstvom školstva, mali byť nápomocné, no
vo viacerých prípadoch len oberajú štát o financie a riaditeľom
nepomôžu. Aj takéto skúsenosti ma viedli k môjmu rozhodnutiu po
skončení funkčného obdobia, že som sa neprihlásila do ďalšieho
výberového konania na riaditeľku. Túžila som opäť pracovať ako
pedagóg, venovať sa rodine, záhrade, užívať si pohodu života,
robiť veci, na ktoré som nemala čas počas riaditeľovania a ktoré
ma bavia. Keďže nový riaditeľ nebol z nášho kolektívu a financie na
nového pedagóga nemala škola v rozpočte, odišla som zo ZUŠ v
Kysuckom Lieskovci ja, aby neprišiel o prácu iný pedagóg a začala
Pokračovanie str. 18.
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som vyučovať heligónku na ZUŠ v Krásne nad
Kysucou.
o A neľutuješ toto rozhodnutie?
- Nie, to je to, čo chcem robiť, čo ma napĺňa
a uspokojuje. Ako hovorí jedna moja kamarátka,
všetko zlé je na niečo dobré. Našla som nový
rozmer, ako prinášať ľuďom radosť a učiť ich
hrať na heligónke. Ako som v mladosti tento
hudobný nástroj moc neobľubovala, lebo
heligónka bola takmer nástrojom starších, na
ktorom sa hrávalo prevažne v pohostinstvách,
dnes je to úplne opačne. Heligónka zažíva
doslova renesanciu, hrajú na nej nadšenci od 4
do 100 rokov. Neraz ju vídame v rukách dievčat
a chlapcov, zastupujúcich našu mladú generáciu.
Dajú sa na nej hrať piesne rôznych žánrov,
nielen ľudových, ale aj moderných, tanečných, či
filmových. Veľkým progresom v hre na heligónke
je prínos Martina Čerňanského, ktorý si dal veľkú
námahu a napísal vynikajúci notový materiál pre
začínajúcich hráčov. V tomto období sa teším
z úspechov mojich prvých žiakov na heligónku,
ktorí už majú nejaké to vystúpenie za sebou.
Spomeniem šikovnú Simonku Máriu Halvoníkovú
/na snímke/, Peťu Pištekovú, Kristiána Halvoníka
a Miška Poniščjaka. Títo žiaci sú vždy ozdobou
každého interného koncertu v ZUŠ. „Najzlatejšou
ozdobou“ mojich žiakov je len 5 – ročný
Ondrejko Žucha /na snímke/ zo Snežnice, ktorý
začal hrať len v januári a už vie zopár ľudových
piesní..
o Dnešná doba moc nepraje umeniu a estetike,
skôr sa všetko orientuje na biznis, ako ty
hodnotíš dnešný svet, smerovanie hodnôt
u ľudí a čo by si – keby si mohla – chcela
zmeniť?
- Za to, že som sa začala venovať hre na heligónke
môžem poďakovať aj svojmu manželovi a synovi, ktorí tieto nástroje
začali vyrábať. Touto cestou v podstate prispievajú k zachovaniu
kultúrneho dedičstva nielen na Kysuciach, ale aj na celom
Slovensku. Aj cenovo sú tieto prekrásne nástroje dostupnejšie
ľuďom, ktorí sa chcú naučiť hrať. Načo kupovať drahé zo zahraničia,
keď si môžu zadovážiť výrobok o polovicu lacnejší , ktorý už nesie
značku „Slovenský“. Aj keď dnešná uponáhľaná doba nepraje vo
viacerých smeroch umeniu, chráňme a rozvíjame si to dobré, čo
máme na Slovensku. Veď hudbou sa dá povedať a prežiť veľa
pozitívnych emócií, ktoré neraz ľudia dusia v sebe a neprejavia sa.
o Je známe o tebe, že si aj vynikajúca kuchárka. Dokonca si si
uvarila aj v relácii bez servítky. Ako to prijalo okolie nezávideli
ti niektorí?
- Za skúsenosť v relácii „Bez servítky“ vďačím môjmu krsňaťu Katke,
ktorá ma tam prihlásila. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť, spoznala
som veľa zaujímavých ľudí, nielen kameramanov, súťažiacich a celý

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou

štáb, ale aj reakcie okolia. Bola som veľmi milo
prekvapená, koľko ľudí známych aj neznámych
sledovalo túto reláciu, podporovali ma a pýtali
si odo mňa recepty. Ja osobne som sa stretla iba
s pozitívnymi ohlasmi. Nemala som skúsenosť so
závisťou, alebo niečo podobné. Ak aj nejaká bola,
myslím si, že to nebol môj problém, ale toho, kto
závidel. Dnešná doba je už taká, nie že by sme sa
tešili, že sú ľudia úspešní, ale mnoho krát sa nájdu
aj takí, ktorí vidia všetko negatívne, závistlivo.
Veľmi rada varí, skúšam nové recepty, vymýšľam
a experimentujem v kuchyni.
o Tvoje životné krédo...?
- Vo svojom živote sa neriadim žiadnym krédom,
snažím sa byť prirodzená, úprimná, nechávam
plynúť veci prirodzene , niekedy to ide ľahko,
niekedy ťažšie. Môžem o sebe povedať, že mám
sociálne cítenie a neraz som pomohla mnohým
ľuďom v núdzi, ktorí pomoc skutočne potrebovali.
V tomto bol mojim vzorom môj otec, ktorý mal
tiež veľa priateľov, ktorým neraz pomohol a za to
ho mali radi.
o Obľúbený film, kniha...relax?
- Vo voľnom čase ak nejaký mám, sa venujem
záhradke, vysádzam kvety, s manželom sa
stretávame so známymi, rodinou a hlavne
úžasnými susedmi, s ktorými v lete grilujeme
a v zime hráme karty a lyžujeme. Tiež si rada
prečítam dobrú cestopisnú knihu, alebo
autobiografiu. S manželom zbožňujeme slovenské
a české filmy, na ktoré chodíme do kina a snažíme
sa vychytať všetky premiéry. Občas ma vídať aj vo
fitnescentre.
o Čo Tvoje plány do budúcna...?
- Vo svojej pedagogickej práci v oblasti
vyučovania hry na heligónke by som si priala,
aby sa tento nástroj posunul ďalej, aby mali
žiaci možnosť pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu, prípadne na
Vysokej škole tak, ako to je možné napríklad v Poľsku, kde to školská
legislatíva umožňuje a dovoľuje. V rámci svojich možností oslovím
kompetentných ľudí, s ktorými sa posnažím pripraviť a vytvoriť
podmienky zavedenia tohto procesu do praxe. Kiež by sa to niekedy
v budúcnosti podarilo. Od septembra 2015 začínam aj v Kysuckom
Novom Meste vyučovať hru na heligónku. Informácie na t.č. 0905
412 164, mail: j.jelinkova8@gmail.com. Snažím sa svoj život
prežívať s radosťou a teším sa, že som zdravá, aj celá moja rodina,
lebo to je to najpodstatnejšie čo si len človek môže priať. Preto
prajem Kysučanom zdravie, hlavne veľa lásky a úcty medzi sebou,
nech každý, kto môže, si spríjemňuje život aj hudbou, napríklad
aj hrou na heligónke. Nikdy nie je neskoro začať, žiadny vek nie je
prekážka. Každý, kto len trošku chce, si svojho „Krčmárika“ zahrá do
mesiaca, ba dokonca aj zaspieva. Len to treba skúsiť.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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ChceteIzolačné
meniť
okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
štandard
bez
príplatku objednávky, Vaša spokojnosť!
kvalita, rýchlosť vybavenia
Ug skla =

0,5 W/m K

40% úspora
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epšiť?
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Potrebujete sa

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky

Bratislava

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

V poradni u gynekológa:
Klimaktérium /prechod, perimenopausa/
je obdobie prechodu medzi plodným
vekom ženy a začiatkom sénia, v ktorom
dochádza ku fyziologickému poklesu
funkcie vaječníkov a tým k následným
endokrinným, somatickým a psychickým
zmenám u ženy. Podľa WHO toto obdobie
začína približne rok pred menopausou
/posledné menštruačné krvácanie /
a charakterizované je nastupujúcimi
klinickými ťažkosťami. Fyziologicky sa
vyskytuje medzi 45. a 60.rokom života ženy.
Nástup tohoto procesu pred 40.rokom
života ženy označujeme ako predčasné
zlyhanie funkcie vaječníkov v tvorbe
ženských hormónov.
Menopausa je niekedy mylne chápaná v
súvislosti s pojmom klimaktérium alebo
“prechod”. Väčšinou tak označujeme
posledné menštruačné krvácanie. Priemerný
vek začiatku menopausy je 49-51 rokov u
ženy.
Príčina klimakterických zmien a z toho
vyplývajúce obtiaže je mnohofaktoriálna,
ale základnou príčinou je vyčerpanie funkcie
vaječníkov v tvorbe ženských hormónov prevažne estrogénov.
Faktory ovplyvňujúce hranicu
veku nástupu menopausy/posledné
menštruačné krvácanie/:
• vek - kedy nastúpila u ženy 1.menštruácia
– čím skorší nástup tým, neskorší nástup
menopausy
• doba trvania menštruačného cyklu
– čím dlhší menštruačný cyklus, tým
neskorší nástup menopausy
• počet pôrodov – pri väčšom počte
pôrodov je nástup menopasusy neskorší
• fajčenie – u fajčiarok je nástup

Pohovorme si o klimaktériu...

menopausy včasnejší
• rasa, zemepisná šírka
a nadmorská výška
ovplyvňujú nástup
menopausy
• socioekonomické
faktory.

života ženy, ale
neohrozujú zdravie ženy,
sú považované za akútne
v nástupe. Organické a
metabolické zmeny môžu
viesť ku poškodeniu
zdravia u ženy. Poruchy
v zmenách tukového
Rozsiahle príznaky
metabolizmu, vedúcich ku
klimaktéria u ženy sa delia
aterosklerotickým zmenám
na príznaky:
na cievach i cievach
• vegetatívne /poruchy
vyživujúcich srdce - môžu
vasomotorické - návaly
až v konečnom dôsledku
horka, potenie sa,
prispieť ku vzniku infarktu, a
bolesti hlavy, pocity na
zlyhania srdca.
odpadnutie, psychické –
Každá žena by mala byť
zmeny nálady, depresie,
seriózne informovaná
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
úzkosť, podráždenosť,
cestou svojho gynekológa
MUDr. Pavol Hartel
strata libido, nespavosť,
o vážnosti počínajúcich
strata energie
Bajzova 8401/48A; Žilina; zmien v jej organizme
• organické /zmeny
vo vzťahu ku veku,
Tel.: 041/500 7800
na koži-starnutie kože,
dôsledne by mali byť
suchosť kože a strata
príznaky prehodnocované
elasticity kože, zmeny na
a prehodnotené
Odbornú poradňu, konzultáciu,
pohlavných orgánoch,
aj diagnosticky a v
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
prevažne na pošve a na
spolupráci s konzultantami
vonkajších genitáliáchšpecialistami /internista,
stanovenie diagnózy, liečbu...
bolesti pri pohlavnom
urológ, psychiater,…/
styku, svrbivé a pálivé pocity, zmeny
navrhnúť optimálne riešenie a liečbu .
na orgánoch dolného močového
Tak “zveľadiť” a vylepšiť nielen “ženskú
traktu... prevažne močový mechúr a
kondíciu” , ale predovšetkým preventívne
močová rúra - časté nutkanie na močenie,
zasiahnuť do zmien v organizme, ktoré
častejšie nočné nutkania na močenie a
môžu významne ovplyvniť zdravie ženy
únik moču, zmeny telesnej hmotnosti/
a až v nemalej miere nedocenením stavov
• metabolické /ovplyvnenie
ohrozovať ženu na živote. Riešenie, ako
metabolizmu tukov, zmeny vedúce
aj návrh liečby musia byť vedené prísne
ku ateroskleróze, zmeny vedúce ku
individuálne a s rešpektom aj na priania
osteoporóze/
ženy po dôkladnom jej upovedomení o jej
Vegetatívne príznaky znižujú kvalitu
stave a nálezoch.
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Občania Kysuckého Nového Mesta nechcú,
aby sa z ich mesta stalo mesto odpadové...
Niektorí obyvatelia Kysuckého Nového
Mesta celkom výstižne navrhujú zmeniť
jeho názov na odpadové Nové Mesto, na čo
majú niekoľko dôvodov...
V ich meste už dlhé roky prevádzkujú
v poslednom období firmou A.S.A. Slovakia,
a. s. spaľovňu zvlášť nebezpečných
odpadov, ktoré do neho dovážajú
z okolitého sveta. Kysucké Nové Mesto je
mestom vo fabrikách a fabriky v meste.
Jeho okolité lesné porasty postupne
odumierajú a pohľad na holé kopce je
žalostný. Z troch potôčikov v katastri
mesta sú stoky a mesto je, podľa vetra,
zapáchajúce na jeho severnej alebo južnej
časti. Netreba na to dôkazy, stačí súdny
pohľad a dobrý nos. V takomto stave sa valí
na mesto nová iniciatíva výstavby zariadenia
na zhodnocovanie odpadov tepelnými
postupmi, výrobnou jednotkou Blowdec
250/500 KW. Táto skutočnosť dôvodne
naplnila obyvateľov nespokojnosťou, ktorú
vyjadrili aj oficiálne protestom a na základe
neho zorganizovali petíciu. Za krátky čas
je jej výsledkom zatiaľ 4110 obyvateľov
s nesúhlasom prevádzkovania tohto
zariadenia. A pridávajú sa neustále ďalší.
Zástupcovia mesta svojím ostatným
stanoviskom oznámili, že čakajú na správu
o hodnotení – zariadenie na zhodnocovanie
odpadov – Blowdec. Na www stránke
informačného portálu rezortu MŽP
SR je už toto hodnotenie uverejnené,
s nekonkrétnym dátumom (Bratislava,
marec 2015) spracované firmou EKOS
PLUS, s. r. o., v ktorej je tendenčne situácia
zbagatelizovaná a vyhodnotená citujem,
„Bez významného nepriaznivého vplyvu
väčšieho kvantitatívneho, územného alebo
časového významu na niektorú zo zložiek
životného prostredia dotknutého územia
a dotknutého obyvateľstva.“
Ako dôkazy popísaného sú v tejto správe
vypísané riziká z toho vyplývajúce
a havárie, ktoré nie je možné vylúčiť.
V správe nie sú kvantifikované objemy ,
ktoré sa predpokladajú do miesta likvidácie

transportovať, medziskladovať odpady
z nich v už existujúcich zariadeniach
neutralizovať. Podstatnými nedostatkami
tejto správy je absencia informácií o súčte
vplyvu súčasnej spaľovne a navrhovaného
zariadenia, o zdravotnom stave
obyvateľstva, kontinuálny monitoring emisií
s vizuálnym hodnotením prostredia. Nie sú
v nej číselné údaje aké množstvá odpadov
budú navážané do zariadenia, v ňom
vznikajúce a posúdenie zhody ich vlastností.
Do mesta Kysucké Nové Mesto
neprichádzajú len tieto nepriaznivé vplyvy,
ale do cca. 1 km širokej doliny prichádza
celá preprava z juhu na sever a zo severu
na juh po preplnenej nebezpečnej ceste.
Taktiež vlaková obojsmerná doprava, tok
rieky Kysuce s plánovanou vodnou cestou
sever – juh, juh -sever. Narastá v ňom
priemyselná výroba v starých prevádzkach
firmy ZVL a nových prevádzkach firmy INA.
Pre každého súdneho človeka je akékoľvek
ďalšie dovážanie akéhokoľvek zdroja
odpadov, ktorý akokoľvek zaťažuje životné
prostredie nezodpovedné.
Petičný výbor urobí všetko pre to, aby sa
o všetkých kompetenciách tohto stavu
zodpovedne informovalo, aby v našom
meste životné prostredie ďalšie cudzie
vstupy nezhoršovali, preto požiadal
o zverejnenie vyššie uvedenej informácie
aj náš regionálny Kysucký Žurnál, nakoľko
spaľovanie odpadov bude zasahovať nielen
prostredie mesta, ale aj regiónu Dolných
Kysúc.
Dňa 31.3.2015 boli petičným výborom
na mestský úrad doručené petičné hárky
so 4410 podpismi občanov mesta Kysucké
Nové Mesto, ktorí vyjadrujú vôľu vyhlásiť
miestne referendum s otázkou o zriadení
prevádzky na spracovanie odpadov
procesom Blowdec 250/500 KW. Keďže na
vypísanie referenda je potrebných min. 30 %
hlasov, tento počet odovzdaných podpisov
je dostačujúci, nakoľko predstavuje až 34,6
% podpisov občanov Kysuckého Nového
Mesta.

Z tohto dôvodu bolo dňa 9.4.2015
zvolané mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Jeho cieľom
bola voľba overovacej komisie pre
kontrolu predložených petičných hárkov.
Zastupiteľstvo určilo okrem primátora
mesta ďalších šesť členov – overovateľov
petičných hárkov. Pôvodným zámerom
bolo určiť predpokladaný termín
samotného referenda na 6.6.2015. Iniciatíva
zúčastnených občanov a poslancov
mestského zastupiteľstva však mala za
dôsledok výrazné zrýchlenie potrebných
úkonov vedúcich k vypísania spomínaného
referenda. Stanovisko komisie má byť
doručené primátorovi do 15.4.2015. Ďalšie
mimoriadne zastupiteľstvo sa bude konať
dňa 16.4.2015, kde by sa mal vyhlásiť
definitívny termín referenda. Medzitým
je potrebné zvoliť členov mestských
a okrskových referendových komisií /
uzávierka tohto čísla Kysuckého Žurnálu
bola 10. apríla 2015/.
Dôvodom pre takéto urýchlené konanie zo
strany poslancov mestského zastupiteľstva
je fakt, že na stránke rezortu MŽP SR
je už v súčasnosti zverejnená správa
o hodnotení zariadenia na spracovanie
odpadov – Blowdec firmou EKOS PLUS, s. r.
o., ktorá uvádza, že dopady tejto prevádzky
na život a zdravie občanov sú nepatrné
a prevádzkovanie tohto zariadenia je
prakticky neškodné. K tejto štúdii je možné
podať námietky do 30 dní.
Chceme preto vyzvať občanov nášho mesta,
aby neostali ľahostajní a podporili svojou
účasťou miestne referendum proti tomuto
zámeru.
Petičný výbor:
Branislav Neslušan – osoba určená na
zastupovanie v styku s orgánmi verejnej
správy
Petícia mestskému zastupiteľstvu
Kysuckého Nového Mesta za vyhlásenie
referenda
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Tanečníci z Deepu sa znova
postavili na stupienok víťazov

V polovici marca 2015 organizoval Tanečný klub Deep
DC v priestoroch Domu Odborov Strojár v Martine druhé
kolo medzinárodnej tanečnej súťaže Deep Dance League.
O týždeň neskôr odcestovali tanečníci do Prešova
na ďalšiu tanečnú súťaž. Okrem medailí si tanečníci
vybojovali postupy do najvyšších výkonnostných
tried. Tanečný klub Deep pôsobí už desať rokov v rámci
Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej v
Martine, z ktorej vyšli mnohé tanečné talenty.
Prvý deň Deep Dance League odštartoval vzhľadom na
vysoký počet súťažiacich v skorých ranných hodinách.
Okrem organizátorského klubu Deep DC sa súťaže zúčastnili
aj ostatné turčianske tanečné kluby – Shakers, The Soul,
Monkeys, DD Factor, Martico New Age a Sharks. Ich výkony
a umiestnenia len potvrdili fakt, že v Turci vyrastá kvalitná
tanečná základňa. V prvý súťažný deň hodnotila porota
tanečné výkony v tanečnom štýle disco, v ktorom súťažilo
404 tanečníkov z 19-tich klubov z celého Slovenska. Vedúci
tanečného klubu Deep Miroslav Frolo je s výkonmi svojich
zverencov spokojný. „V disco sólovkách sa u detí presadili
Viktória Chovancová (2. miesto) a Timea Spišáková (3.
miesto). Tie získali strieborné medaily aj v disciplíne disco
dvojíc. U chlapcov opäť zabodoval Michal Gulán, ktorému
jeho sólový výkon zabezpečil bronz. V nižšej výkonnostnej
triede bronzovú medailu získala sólo tanečníčka Alžbeta
Hlavňová. V detských skupinách vytancovala skupina Déry
prvenstvo. V juniorskej vekovej kategórii sme
tiež získali medaily. Timea Vrabcová a Markéta
Komlóssyová, ktoré len nedávno prešli medzi
juniorky, získali prvenstvo v súťaži dvojíc. Skupina
Trója obsadila tretie miesto.“
V nedeľu mala súťaž rýchlejší spád
V druhý súťažný deň tanečnej ligy sa súťažilo
v tanečnom štýle hip hop. Pred začiatkom súťaže

sa prišlo zaregistrovať
až 316 súťažiacich z 23
slovenských tanečných
klubov. Aj tu mal Deep
DC svojich zástupcov.
Vo vekovej kategórii
tých najmenších sa
na stupienok víťazov
postavili Tamara Masárová
(1. miesto) a Michaela
Lvončíková (3. miesto).
Medaily boli odovzdané
v detských, ale aj
v juniorských skupinách.
Detská skupina Schnapsss
získala tretie miesto
a juniorská skupina
Black widows sa tešila
z prvenstva. Okrem
domáceho klubu Deep
DC sa darilo v hip hope aj
tanečníkom z martinského
klubu Shakers. V detských
sólovkách získali vo svojich
kategóriách zlaté medaily
tanečníci Alica Benčúriková
a Matej Bače. V tanečných súbojoch dvojíc získali prvenstvo
Matej Adam Balint a Tomáš Bače. Hneď za nimi sa umiestnila
dvojica Alica Benčúriková a Simona Novosedliaková.
V kategórii dospelých vytancoval Adam Kmeť striebornú
medailu najprv v sólo tancoch, a neskôr ďalšiu spolu
vo dvojici s Michalom Bačem. „Koncom apríla nás čaká
superfinále, chystáme pre účastníkov aj prekvapenie,“
povedal vedúci Deepu Miroslav Frolo. Superfinále Deep
Dance League sa uskutoční 25. – 26. apríla 2015.
Na východe sa vybojoval vytúžený postup
Týždeň po súťaži v Martine tanečníci z Deepu cestovali do
Prešova, kde sa konala pohárová súťaž Grimmy Dance Cup
v tanečných štýloch disco a hip hop. Výborný výkon podala
detská disco skupina Divy, ktorá získala okrem prvenstva aj
postup do najvyššej výkonnostnej triedy. Medaily doniesli do
Martina aj tanečníci v ďalších disciplínach dvojíc a sóloviek.
Rebeka Brezniaková získala striebornú (výkonnostná
trieda C) a Alžbeta Hlavňová zlatú medailu (výkonnostná
trieda B). Okrem umiestnenia na stupienku víťazov si obe
tanečníčky vybojovali postupy do vyšších výkonnostných
tried. V disciplíne detských disco dvojíc získali druhé miesto
a postup do vyššej triedy Rebeka Brezniaková a Emma
Švrková.
(RR)
Autor fotky je MILO FABIAN

KONTAKT:
FB: SHINE Kids
e-mail: baranovag04@gmail.com
mobil: 0948 433 444
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

V každom veku má poistenie svoje opodstatnenie.
Mám 55 rokov. Akurát mi skončila platnosť životnej
oprávneným osobám vyplatená garantovaná poistná suma
poistky, ktorú som mala založenú pred dvadsiatimi
a pri dožití je klientovi vyplatená garantovaná poistná suma
rokmi. Nakoľko sa v tejto poistke nedalo pokračovať,
zvýšená o dodatočné podiely na zisku poisťovne.
musím si založiť nové životné poistenie. Chcela
Tretí typ je jedna z foriem dôchodkového pripoistenia k
by som sa opýtať, či to je možné vzhľadom k
starobnému dôchodku zo sociálneho zabezpečenia,
môjmu veku, či to nie je nejako obmedzované
ktorou si poistený počas produktívneho veku zabezpečí
oproti faktu, keď je poisťovateľ mladý, atď...
udržanie životného štandardu v dôchodkovom veku.
Potrebovala by som vedieť viac podobnosti,
Štvrtý typ spája výhody životného poistenia a sporenia
ako to je napríklad vo Vašej poisťovni a čo mi
formou
investovania do podielových fondov. Tu sa
viete v mojom veku ponúknuť, ak sa chcem
klient môže aktívne podieľať na zhodnocovaní kapitálu
dať poistiť /životné poistenie/.
tým, že priamo rozhoduje o spôsobe investovania
V každom veku má poistenie svoje
vložených financií a zároveň je poistený.
opodstatnenie. Nie všetci ľudia si
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
uvedomujú, akému riziku podliehajú,
Daniela Pinčiarová
keď nemajú uzatvorené žiadne
Group ku všetkým typom životného poistenia
Komunálna poisťovňa, a.s.
poistenie. Väčšine sa nechce rozmýšľať
ponúka svojim klientom aj ďalšie pripoistenia:
Vienna Insurance Group
o tom, aké sú šance, že sa nám prihodí
Litovelská 871
Smrť následkom úrazu, trvalé
to najhoršie. Očakávame, že budeme
následky úrazu, trvalé následky úrazu
024 01 Kysucké Nové Mesto
dlho žiť, že sa nám nič nepredvídané
s progresívnym plnením, odškodné
Zmena
otváracích
hodín!!
nemôže stať a preto dojednanie
Otváracie hodiny: PO-PIA:
za chirurgický zákrok, invalidita
životného poistenia odkladáme. A
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h
úrazom, hospitalizácia, hospitalizácia
vo väčšine prípadov si uvedomíme
následkom úrazu, denné odškodné v
mobil: 0905 345 800
následky nepredvídaných životných
prípade práceneschopnosti následkom
pevná linka: 041/421 39 96
situácii, až keď je neskoro.
pinciarova@kpas.sk
úrazu, denné odškodné v prípade
Ale poďme k otázke našej klientky,
kolenova@kpas.sk
práceneschopnosti následkom choroby a
ktorá si poistenie chce uzatvoriť.
úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu,
Aj v jej veku je možné poistenie
www.kpas.sk
uzatvoriť. Faktom však je, že čím starší
mesačná výplaty v prípade PN následkom
vstupujeme do poistenia, tak je to pre
úrazu, oslobodenie od platenia s náhradou poistného,
nás drahšie. Vo veľa prípadoch klient s vyšším vstupným vekom
oslobodenie od platenia v prípade nezamestnanosti, kritické
už nie je poistiteľný, pretože má zhoršený zdravotný stav. Takýto
choroby, dočasné rizikové pripoistenie.
klient je do poistenia neprijateľný. A ak áno, tak s výlukami, alebo
Máme naozaj širokú paletu životných poistení a pripoistení.
príplatkom za zhoršený zdravotný stav. Preto ja vždy odporúčam:
Stačí si len vybrať podľa vlastných potrieb, životných priorít a v
poistiť sa mladý, zdravý a na dlhú dobu. Ďalším, veľmi dôležitým
neposlednom rade podľa toho, koľko do poistenia chcem a som
faktorom pri výbere životného poistenia je typ poistenia, teda či
ochotný investovať či už pre svojich najbližších, alebo sám pre
chceme poistku:
seba ako prilepšenie si na zaslúženom starobnom dôchodku. Je
1. rizikovú
to naozaj už len na nás. Celkom na záver prajem našim čitateľom
2. rizikovo-kapitálovú
pevné zdravie a čo
3. kapitálovú (tzv. dôchodkové poistenie)
najmenej negatívnych,
4. investičnú
Rozdiel medzi nimi je v tom, že pri prvom type ide o poistenie pre
neočakávaných
prípad smrti počas poistnej doby a pri druhom type ide o poistenie
životných udalostí!
pre prípad smrti a dožitia s tým, že pri úmrtí počas poistnej doby je

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Nenávykový produkt – účinný proti stresu, či úzkosti
Chcel by som sa trošku viac dozvedieť o farmaceutickom prípravku, ktorý sa dosť často
propaguje v televíznych šotoch a je vraj veľmi účinný proti stresu, proti depresiám, atď..
Pýtam sa preto, lebo takéto prípravky by mal predpisovať odborník, lekár, psychiater a
nemali by byť len tak na voľno dostupné kdekomu. Prípravok má názov SEDATIF – PC. Možno
Vašou odpoveďou odpovieme aj iným, ktorí prípravok užívajú a či vôbec ho doporučujete
užívať Vy ako odborník, farmaceut. Ďakujem za odpoveď.
Prípravok, na ktorý sa pýtate a chcete
o ňom vedieť viac, patrí medzi
homeopatické kombinované lieky.
Homeopatia patrí medzi alternatívnu
liečbu. Jej podstata je v používaní
prírodných látok rastlinného,
minerálneho či živočíšneho pôvodu,
ktoré sa riedia na danú účinnú koncentráciu. Samotný prípravok
SEDATIF-PC je teda v skutočnosti zložený z rastlín: Prilbica modrá,
Ľuľkovec zlomocný, Nechtík lekársky, Lastovičník väčší, Kalina obyčajná
a Abrus precatorius. Samozrejme, netreba sa báť tohto zloženia,
pretože ide o riedené formy (tzv. 6CH), ktoré sú bezpečné a nemajú
nežiadúce účinky, ktoré by mali pri ich normálnej konzumácii.
Keďže sa jedná o liek s rastlinným obsahom bez návyku, nie je
nutné, aby tento liek predpisoval len odborník. Samozrejme, pokiaľ
sa pacient lieči u psychiatra, mal by mu oznámiť, pokiaľ užíva

nejaký voľno predajný produkt určený pri depresiách, poruchách
spánku či úzkostných poruchách. U SEDATIF-PC nie sú známe
interakcie s liečivami, ktoré sa používajú na liečbu napr. depresie
či úzkosti, skôr sú problematické voľno predajné doplnky výživy
obsahujúce priamo výťažok z rastliny Hypericum perforatum –
Ľubovník bodkovaný, ktorý
ma dokázané interakcie
PharmDr. Štefan Grešák
s viacerými liečivami.
Lekáreň Sv. Lukáša
Ako odborník sa preto dívam
na tento produkt ako na liek,
Belanského 297
ktorý má svojich prívržencov
Kysucké
Nové Mesto
vďaka nenávykovosti
a účinnosti , ale má
Telefón: 041/421 45 98
samozrejme aj odporcov,
Otváracie hodiny:
ktorí zväčša neuznávajú
Pondelok – Piatok
homeopatiu ako takú.
od 7.30h do 16.30h
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Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

kar

Na vysokej úrovni
zabezpečujeme
pohostenie pre
uzavreté skupiny
ľudí, svadby, kary,
hostiny

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

svadba

- palivá
- uhlie, koks, kaly
- sypané materiály
- drte, piesok, riečny štrk
- okrasné kamene
- mramor, vápenec, andezit, žula

10% zľava pri väčšom odbere tovaru

Ponúkame na predaj:

Navštívte Požičovňu
svadobných a
spoločenských šiat
„Venček“,

Potrebujete elegantné, či moderné štýlové oblečenie na významné
spoločenské udalosti vo Vašom živote? Salón spoločenských šiat
Slávky Mečárovej v Kysuckom Novom Meste (v budove COOP
Jednoty – Námestie Slobody na poschodí) má všetko, čo potrebujete.
V salóne Vám odborne poradia pri výbere oblečenia na rôzne
príležitosti. V ponuke sú elegantné šaty, obleky, kostýmy pre dámy,
pánov, tínedžerov aj deti. Vieme zabezpečiť šaty a oblečenie

aj na Vaše smútočné udalosti, pohreby, poslednú
rozlúčku s Vašim blízkym človekom...

(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

