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Ochodnica pod vedením
starostu Radoslava Ďurošku
urobila od roku 2010 kus
roboty, o čom svedčia
mnohé úspešné investičné
akcie, str.4.

Spoločnosť Motokomplex 4x4
organizovala Deň detí v Kysuckom
Novom Meste, str.10.

Na Váš právny problém
odpovie advokátska
koncipientka JUDr.
Veronika Caletková,
str.13.

„Neschopný
ostane vždy
neschopným,
jemu nepomôže
zmena režimu,
vždy bude vidieť
len chyby iných,
nie svoje“, hovorí
Stano Bača
z Rudiny.
str.16.

Letná turistická sezóna začala,
treba skontrolovať auto!

Stanica technickej kontroly Kysucké Nové Mesto

Na www.zurnaly.sk čítajte Kysucký Žurnál už 24. júna 2015
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Mesto Galanta pozýva
Kysučanov na XXXI. ročník

Galantských trhov!
prezentovať svoje umenie,
regionálni záhradkári nám
budú vystavovať svoje
najlepšie a najkrajšie produkty
z vlastných záhradiek.
Lokalita Galantských trhov
bude v tomto roku doplnená
o ulicu Šaľskú, čím sa vlastne
predĺži plocha na umiestnenie
predajných zariadení.

Touto cestou oznamujeme
váženým občanom a
trhovníkom, že v tomto roku
v Galante v dňoch 13.-15.
augusta 2015 sa uskutoční
XXXI. ročník tradičných
Galantských trhov.
Galantské trhy sú trojdňovými
oslavami, spojenými
s nákupmi, zábavou a
oddychom. Z programu, ktorý
pripravujeme, si môže vybrať
každá veková kategória. V
čase trhov sa uskutočňuje
rad kultúrnych, športových
a zábavných sprievodných
podujatí. K programu trhov
pravidelne patrí aj množstvo
zaujímavých zábavných
atrakcií pre deti a vyhľadávané
adrenalínové atrakcie pre
staršiu mládež a dospelých.
Ponuka kultúrnych programov
počas celého trvania trhov
bude ako každý rok veľmi
pestrá, čiže určite osloví
všetky vekové kategórie.
Za Vašu pozornosť stojí
vystúpenie Adama Ďuricu dňa
13.8.2015, Ghýmes v piatok
dňa 14.08.2015 a v sobotu
15.08.2015 nováčik v meste
Galanta skupina Tublatanka.
V priestoroch Mestského
parku budú ľudoví remeselníci

Predajná doba pre stánky
s rozličným spotrebným
sortimentom na ulici Hlavnej
a Šaľskej bude po všetky tri
dni od 9,00 hod do 19,30 hod..
Čo sa týka predajnej doby
pre stánky s občerstvením na
ulici Hlavnej, bude povolená
denne do 23,00hod..

Neogotického kaštieľa s
predajnou dobou vo štvrtok
a piatok od 10,00 hod do
01,00hod. a v sobotu od 10,00
hod. do 02,00 hod.
Obľubená gastroakcia sa
uskutoční dňa 14.08.2015 v
Mestskom parku za účasti
zástupcov partnerských miest
a dobrovoľných súťažiacich.
Súčasťou programu
Galantských trhov bude aj
množstvo sprievodných
športových podujatí.

Záujemcovia o prenájom
predajných miest sa môžu
informovať a registrovať
osobne na Oddelení rozvoja
mesta na úseku Obchodu a
služieb u pani Bc. Daniely
Amrichovej, na Mestskom
úrade 1. poschodie č. dverí
37, telefonicky na čísle
031/788 43 59, 031/788 43 76,
vyplnením záväznej
prihlášky a zaslaním na mail
trhy@galanta.sk.
- mesto Galanta -

Predajná doba v amfiteátri
je zhodná s ukončením
sprievodného a kultúrneho
programu.
Vínna ulička bude opäť
lokalizovaná v priestoroch
Mestského parku na nádvorí

Tešíme sa na Vašu návštevu!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Rozum sa mi zastavuje....

Za evidentné zlodejstvo a porušovanie zákonov
dostanú ministri a vysokí funkcionári síce kopanec
– ale do funkcie za vyšší plat!

Je smiešne, že ak „vykopnú“ nášho ministra z funkcie,
nielenže dostane odstupné – čo je úplne v rozpore
s občianskou logikou a logikou zamestnávateľa
voči zamestnancovi, ale tento sa vracia naspäť do
poslaneckej lavice, alebo ide pracovať do zahraničných
služieb, (kde v podstate reprezentuje, zastupuje, náš
štát – za štátne peniaze...!). U nás „vyrobil“ škandál,
resp. porušil princíp čistoty zákonov pri výkone funkcie
a štát ho „potrestá“ tak, že ho „uprace“? Ale nie tam,
kde patrí – do vyšetrovacej väzby, alebo dať ho na pár
rokov pracovať za napr. minimálnu mzdu – aby vedel
– ako žijú bežní smrteľníci – ale on ako trest dostane
lukratívny post v zahraničí, aby naši občania na neho
asi zabudli – alebo to bola politická dohoda (?) ... a je
tak všetko pred verejnosťou akože doriešené... (?!).
Ja sa preto nečudujem, že všade chýbajú peniaze
tým, ktorým naozaj patria, keď ich takto rozdávame
iným „za trest“. Aj preto sa na našom Slovensku tak
dobre darí rôznym živlom a podnikavcom bez srdca

a zodpovednosti, lebo vedia,
že úplatní poslanci im ešte aj
„ušijú“ zákon podľa ich gusta.
Veď poslúži aj samotným
poslancom, keďže samotní
skryte podnikajú „cez svoje
rodiny a iné rodiny“... Prečo
uľahčiť život občanom a
bežným podnikateľom, keď
si môžu uľahčovať u nás život
najmä poslanci a politici a
na nich napojení vyžierači štátnych grantov a dotácií?
Nečudujem sa, že slušní a schopní od nás zo Slovenska
odchádzajú a prichádzajú akurát nevzdelaní a biedni
utečenci, na ktorých zasa len doplatia bežní občania. To
sme dopadli...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499;
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

OBUV JANEL sa presťahovala!
Majiteľka predajne OBUV JANEL – Lenka Zátorská,
oznamuje, že svoju predajňu presťahovala do priestorov
v budove /na obrázku/ Ul. Belanského 193 (I. posch.),
šípka ukazuje vchod, potom treba prejsť schodíkmi
do novej prístavby.
Do predajne sa vedia
klienti dostať aj zo
zadnej strany tejto
budovy (z ulice
Komenského), tak
ako to dokumentuje
snímka vľavo, kde sú aj parkovacie miesta.

Tešíme sa na Vašu návštevu, vážení zákazníci!

Kysucké Nové Mesto, Ul. Belanského 193,
otváracie hodiny: PO-PIA: 9.00 – 17.00 hod.;
Tel.: 0907 414 066; e-mail: obuvjanel@gmail.com

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ochodnica pod vedením starostu Radoslava Ďurošku urobila od roku
2010 kus roboty, o čom svedčia mnohé úspešné investičné akcie
Pol roka máme z roku
2015 za nami, pán
starosta čo znamenal
pre Vašu obec Ochodnicu? Vy ste boli
starostom aj v minulom
období /2010-2014/
- aké bolo to
minulé obdobie,
a s čím ste
teda vykročili
do nového
volebného
obdobia.
Zamerajme
sa na
investície
a aktuálny stav
Vašej obce – čo
sa podarilo
urobiť? Je

obec aj zadĺžená nejakými úvermi? A na aké akcie?
- Chcem sa poďakovať občanom obce Ochodnica
za prejavenú dôveru vo voľbách 2014, kedy
som opätovne dostal ich dôveru vykonávať
funkciu starostu obce Ochodnica. Keďže som
bol starostom aj v predchádzajúcom období
2010-2014, bolo pre mňa dôležitou a hlavnou
úlohou pokračovať v už začatých projektoch.

V predchádzajúcom volebnom období sa mi podarilo
uskutočniť výstavbu dvoch nájomných bytových
domov, opravu strechy kultúrneho domu, opravu
miestnych komunikácii, výmenu pouličných svietidiel
v obci, rekonštrukciu amfiteátra, rekonštrukciu areálu
prameňa vajcovka, rekonštrukciu strechy základnej
školy, dokončili sme obecný vodovod, zapojili sme sa
do projektu protipovodňovej ochrany, zakúpili sme
9-miestny automobil pre organizačné zložky v obci a
pre obec, prispeli sme na miestnu komunikáciu medzi
obcami Ochodnica a Dunajov sumou 16 737€ a podarili
sa nám ďalšie drobné opravy, výmeny a rekonštrukcie v
obci. Vzhľadom k tomu, že sme nedostali dotáciu na
nájomný bytový dom, obec použila vlastné finančné
prostriedky, z toho dôvodu sme zaťažili obec úverom
vo výške 50 000€, ktoré boli použité na infraštruktúru
k nájomným bytovým domom v obci.
o Aký je rozpočet Ochodnice pre tento rok 2015?
- Rozpočet obce Ochodnica na rok 2015 je 955 007€.
o Čo je prioritou pre rok 2015, prípadne na dlhšie
obdobie?
- V roku 2015 by sme chceli dokončiť vodojem na vyšnom
konci obce Ochodnica, na ktorý sme dostali poslednú
dotáciu v sume 93 000€. V uplynulom polroku 2015 sa
nám podarilo skolaudovať druhý nájomný bytový dom
v obci, vybudovať parkovisko k nájomnému bytovému
domu, uskutočnili sme rekonštrukciu šatne v kultúrnom
dome, opravu chodníkov na dolnom cintoríne v obci a
iné menšie opravy a práce. Mojou prioritou vo volebnom
období je dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu,
dokončiť obnovu všetkých miestnych komunikácií
v obci, dobudovať vodojem na vyšnom konci obce,
rozšíriť priestory materskej škôlky, urobiť rekonštrukciu
miestneho rozhlasu, aj rekonštrukciu hlavnej cesty,
vytvoriť urnový háj. Medzi moje priority patrila
kanalizácia obce Ochodnica. Z dôvodu nízkeho počtu
obyvateľov bola vytvorená aglomerácia obcí Kysucký
Lieskovec, Ochodnica, Dunajov, Lodno. Lodno z tohto
združenia vystúpilo, pretože si dalo zrekonštruovať
hlavnú cestu v obci. Ale ešte stále sme spĺňali podmienku
aglomerácie nad 5 tis. obyvateľov. Vzhľadom k tomu, že
termín výzvy na kanalizáciu je v mesiaci jún 2015 a obec

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

Kysucký Lieskovec po rokovacích stretnutiach odmietla ísť
do výzvy o kanalizáciu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, nemôžeme sa zapojiť do tejto výzvy. Je to
škoda.
o Čo chystá Ochodnica pre verejnosť na leto?
- Ako je už v našej obci tradíciou, na leto chystáme Deň
otcov, Folklórny festival, Futbalový turnaj- Memoriál
Miroslava Radolského, Country bál, Šláger parádu,
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Hasičskú súťaž -Memoriál Pavla Čečku.
o Ak chcete niekoho vyzdvihnúť,
poďakovať konkrétnym ľuďom,
sponzorom obce....nechávam na Vás...
- Moje poďakovanie patrí hlavne všetkým
zložkám v obci Ochodnica - dobrovoľnému
hasičskému zboru, futbalistom, folklórnej
skupine Kýčera, speváckej skupine Seniorka,
Klubu dôchodcov, mažoretkám Ellis,
dychovej hudbe Ochodničanka, Základnej
škole Ochodnica, CVČ, materskej škôlke
a všetkým sponzorom. Veľká vďaka patrí
aj všetkým občanom, ktorí pomáhajú
zveľaďovať našu obec Ochodnica.
o Ako funguje obecný šport? Čo futbal?
- Futbalový tím TJ Kysučan Ochodnica potvrdil v
poslednom jarnom kole svoje 1. miesto v tabuľke a
postupuje do VI. ligy Quick Sport ObFZ Kysúc.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel MUŠKA

Kysucký ŽURNÁL
Cielený informačný zásah do verejnosti!
email: kysuckyzurnal@gmail.com

tel: 0903 516 499

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Pracuje na vysokej
profesionálnej
úrovni.

Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338,

web: www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk ,
Facebook: Archa pohrebná služba

Čo chystajú kysucké obce pre verejnosť na letné
mesiace (júl až september)?
Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom pripravilo pre obyvateľov
viac zaujímavých letných podujatí. Už v nedeľu 28.6. o 17,00 hodine začína 32. ročník Kysuckého kultúrneho leta. Prvá
nedeľa z tohto cyklu tradične patrí DH Nová Kysučanka a mažoretkovému súboru Asanka. A tento rok sa predstavia aj mladí
hudobníci z Kysučanky junior a Brass kvintent zo ZUŠ v KNM. Rôznorodý program KKL je pripravený aj na ostatné júlové
nedele, začínajú vždy o 17,00 hod. na Námestí slobody. Veľmi obľúbený je Letný bažant kinematograf, kde sa počas štyroch
večerov premietnu slovenské a české filmy pod holým nebom na námestí. Od 20.-23.7. bude možné vidieť tieto filmové
tituly: Zakázané uvoľnenie, „38“, Díra u Hanušovic a Trabantom až na koniec sveta. Najväčšou letnou akciou sú Jakubovské
hody v dňoch 25.-26. júla. Pripravuje sa bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory, rôzne
hudobné skupiny, tradiční remeselníci, jarmok, lunapark, stánky s občerstvením a mnoho iných atrakcií.
RUDINKA - V letných mesiacoch organizuje menšie akcie, ktoré nám dovoľuje náš malý rozpočet:

Júl - futbalový turnaj detí
- stretnutie občanov Rudinky, Vrania, Lalinka(Divinky) na Závrší - plánované na 4. júla 2015 v spolupráci s pozemkovými
spoločenstvami spomínaných obcí. Akcia má už viacročnú tradíciu. Na Závrší vybudoval urbariát Lalinok pekný športový areál,
ktorý je celoročne prístupný verejnosti - futbalové ihrisko, detské hojdačky, ohniská na opekanie, prístrešok na posedenie pre
turistov. Areál je situovaný na turistickej trase modro značenej z Považského Chlmca smerom na Kysuce. Miesto je temer na
spoločných katastrálnych hraniciach uvedených obcí. Tradíciou pri takomto stretnutí je futbalový turnaj, vystúpenie speváčok
z Vrania, hra na harmoniku. Vždy sa uvarí dobrý guláš - pre účastníkov zadarmo. Závršie turisti ešte málo poznajú, pritom je
to dostupné z Budatína od Žiliny a nenáročná trasa pokračuje cez Závršie na Horné Kysuce .Výhľad na okolie - Martinké hole,
Fatru, Kysuckú vrchovinu je očarujúci..
August - výlet pre cca 15 -20 detí z obce Rudinka s 2-3 dňovým pobytom v prírode s náučným a zábavným programom
September - 5 . 9. 2015 - Deň lesa - organizované v spolupráci s : Lesy SR, miestne pozemkové spoločenstvo, miestne
pohostinstvo JAJA Bar. Akcia sa opakuje už druhý rok, je určená taktiež hlavne pre deti, ktoré náučnou a hravou formou
spoznávajú prírodu. Zamestnanci Lesov SR odborne a pútavo podajú zaujímavé informácie o hospodárení v lesoch a o
prírode okolo nás . Akcia sa minulý rok veľmi dobre uviedla, zúčastnilo sa jej veľa detí i z okolitých obcí.

Horný Vadičov - Každá obec má svoj charakteristický vlastný kultúrny život, organizovanie rôznych podujatí, stretnutí.
Inak tomu nie je ani v našej obci Horný Vadičov, kde sú zaužívané a tradičné akcie.
Pre verejnosť sme pripravili aj v tomto roku, a síce 05.07.2015 oslavu Hodovej nedele, ktorá bude spojená s hasičskou súťažou.
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Medzi významnú športovú akciu sa zaraďuje tradičný pľacový
futbalový turnaj ”O pohár starostu obce”. Zanietení fanúšikovia
zo štyroch častí obce budú bojovať o spomínaný pohár v
nedeľu 12.07.2015 na domácom ihrisku TJ Vadičov.
To najlepšie nakoniec. Aj v tomto roku nebude chýbať ani
dlhoročné tradičné kultúrne podujatie – Vadičovské folklórne
slávnosti 2015 v krásnom prostredí prírodného amfiteátru
Hájnice. Dňa 18.07.2015 so začiatkom o 15.00 hodine
pozývame všetkých priaznivcov ľudovej hudby na príjemne
strávené popoludnie. Hosťom večera bude hudobná skupina
KMEŤOBEND a Jozef Pavlusík, víťaz „Československo má talent
2012“ a jeho kapela.
Vždy je snaha vymyslieť niečo nové, ale zároveň si udržiavame
zvyky a tradície charakteristické pre našu dedinu pod
Ladoňhorou.

LOPUŠNÉ PAŽITE - Na mesiac august pripravuje
jubilejný 20. ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár
starostu obce Lopušné Pažite“. Predbežný termín je 9.
august 2015. Miesto konania bude upresnené v pozvánke
podľa počasia a priestorových možností. Jedná sa o súťaž
v požiarnom útoku, kde družstvá dospelých (muži a ženy)
súťažia podľa Súťažného poriadku DPO SR a kolektívy
mladých hasičov (chlapci a dievčatá) podľa Pravidiel pre
celoštátnu hru Plameň. Najlepšie tri družstvá v každej kategórii
získavajú poháre. Družstvo s najlepším dosiahnutým časom
v kategóriach dospelých získava aj putovný pohár na dobu
jedného roka. Na predchádzajúcich ročníkoch súťažili družstvá
najmä z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žilina a Bytča.
Na mesiac september obec pripravuje 3. ročník stretnutia
harmonikárov a heligonkárov, ktoré sa uskutoční 13.
septembra 2015 v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite.
Ide o priateľské stretnutie priaznivcov harmoník a heligoniek
bez rozdielu veku, hudobného vzdelania, či dĺžky praxe s
hudobným nástrojom. Na predchádzajúcich ročníkoch sa
stretli najmä hudobníci z Kysuckého regiónu, ale svojou
návštevou nás poctili aj hudobníci z Nitrianskeho regiónu.
Všetci svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade a verím, že
rovnakú atmosféru bude mať aj tento ročník.

„mňamky z menučka“

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

Dunajov

28. august – oslavy SNP pri pamatníku padlých v lokalite na
Skáčkove
2. september – vítanie detí v ZŠ s MŠ Dunajov v školskom roku
2015/2016
19. – 20. september – Dunajovské hodové slávnosti, kde
vystúpi DUO Rytmus, Ochodnické mažoretky, deti zo ZŠ, MŠ
Dunajov, ľudová hudba a iné

Spoločnosť ReVas, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto
upozorňuje ctených klientov
a občanov že svoje kancelárie
presťahovala do iných
priestorov, a to na:
Ul. Belanského 217
v Kysuckom Novom Meste
Renáta Vašinová – konateľka spoločnosti
0911 301 130

kar

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

svadba

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

Navštívte Požičovňu
svadobných a
spoločenských šiat
„Venček“

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

Práca v sociálnom zariadení je veľmi ťažká, je to naozaj poslanie,
o peniazoch to určite nie je“ – hovorí Ing. Miriam Bugrová.
Ing. Miriam Bugrová od ukončenia vzdelania stále
pracuje v sociálnej oblasti, ako ona hovorí, to nie je práca
o peniazoch, je to poslanie. V Zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom
Novom Meste šéfuje od r. 2008. V súčasnosti je v domove
106 klientov a riaditeľka – aj so svojim skutočne kreatívnym
kolektívom vymýšľajú ako im spríjemniť život. Sestry
a opatrovateľky zasa dbajú o zdravie a pohodlie svojich
zverencov, no a kuchyňa a jej zamestnanci pod vedením
vedúcej pani Kubaščíkovej, varia naozaj chutné a zdravé
jedlá, výborné omáčky, prílohy, zákusky, koláčiky. Z nevľúdnej
budovy sa pani riaditeľke Bugrovej podarilo za sedem rokov
urobiť jedno elegantné zariadenie, ktoré okrem nového
vzhľadu bolo zmodernizované aj zvnútra (vymenili sa okná
a dvere z rozpadnutých za plastové, vymurovali sa lodžie,
z rozpočtu VÚC sa dokončil nový výťah s nosnosťou pre 212
osôb a je vhodný aj pre rýchlu zdravotnú službu, zmestí sa
tam naozaj pohodlne lehátko s pacientom. „V minulom roku
bola kolaudácia nadstavby budovy zariadenia, kde nám
vznikli priestory – ktoré slúžia pre spoločenské podujatia,
pre školenie zamestnancov a dve kancelárie so sociálnym
zariadením,“ hovorí Ing. Miriam Bugrová. Pôvodná miestnosť,
ktorá kedysi slúžila na prízemí ako riaditeľňa, dnes je určená
pre pracovnú činnosť klientov zariadenia..., tréningy pamäti,
výroba rôznych ozdobných vecí k ročným sviatkom, atď...
o Táto práca – so starými ľuďmi, Vás baví?
- Áno, mám ju rada a práca je vlastne mojím koníčkom. Veľa
nám pomáhajú aj sponzori, bez nich by sme nemohli robiť
toľko spoločenských akcií, koľko robíme.
o Ako vyzerá taký jeden deň vo Vašom zariadení pre
seniorov?
- Ráno začneme normálnym budíčkom, od 6,00h – ranná
toaleta u ležiacich klientov, tí, čo sa vedia obriadiť, tak to
zvládnu sami, 7,30h nasledujú raňajky – opäť ležiacich,
nepohyblivých, nakŕmi opatrovateľka. Potom máme
rozcvičku – starkí veľmi radi cvičia. No a nasleduje pri
recepcii ranná kávička, v lete v našej mini záhradke – pod
altánkom. Potom máme rôzne terapie – podľa diagnóz,
resp. výberu – niektorí pracujú, iní majú tréning pamäti,
kultúrnospoločenské aktivity – napr. nacvičujú tance, atď...

Svätá omša pre seniorov v záhrade zariadenia

Od 11,30h - 12,30h je obed, do 14,30h potom siesta. Neskôr
je opäť posedenie pri káve, alebo čaji, starkí si môžu prečítať
noviny, idú do záhrady, pozerajú televízor... Samozrejme
majú klienti aj desiatu a olovrant a večera je o 17,00h.
No a potom nasleduje večerná toaleta a následne si na
svojich izbách pozrú večerné vysielanie. V noci je približne
4x kontrola, ktorú vykonajú opatrovatelieky a služba, či je
všetko v poriadku. Treba dodať, že lekársku službu komplet
zabezpečuje KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec, MUDr.
Jozef Borák. Všeobecný lekár, MUDr. Hubočan, ordinuje
každý štvrtok a psychiatrička 1 až 2 krát do mesiaca. Vedenie
zariadenia zabezpečilo pre klientov aj návštevu kňazov, aby
urobili omšu a spoveď – a to aj po izbách, ak sú ležiaci klienti.
o Museli ste niekedy riešiť aj neprístojné chovanie
klientov?
- Aj takéto sa stalo, veď tiež sú to len ľudia, ak je klient
agresívnejší, ak ide na preliečenie, napr. protialkoholické
– museli sme veru zavolať na pomoc políciu, aby takéhoto
klienta odborne zvládlo. Zariadenie pre seniorov má
perfektne vybavené aj rehabilitačné oddelenie a klienti ho
bohato využívajú pod dozorom pani Dariny Gazdíkovej.
V tomto roku klientom veľmi pomohla aj starostka
z Kysuckého Lieskovca – Mgr. Trubanová – keď im vybavila
dotáciu z Deichmana – stropný zdvihák pre nepohyblivých
klientov v hodnote 8900€, bude sa čo nevidieť montovať. „Aj
z nadácie KIA „PONTIS“ – sme dostali 2500€ na vybudovanie
2 kúpeľní,“ – dokončuje riaditeľka ZpSaDSS na Štúrovej ulici
v Kysuckom Novom Meste – Ing. Miriam Bugrová.
Šikovná manažérka je tá pani riaditeľka! Na každom
kroku dokazuje, že ak je schopný šéf, hmatateľne to cíti
aj osadenstvo. A naši seniori tak majú svoje starecké
roky spríjemnené nielen dobrým vybavením prostredia,
v ktorom žijú, ale nenudia sa ani počas dňa, lebo ho majú
nabitý rôznorodým programom, ktorý vymyslia pracovníci
zariadenia. Nuda a smútok rozhodne nehrozia. Nech sa darí!
spracoval: Kysucký Žurnál
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AKCIA MOTO DEŇ DETÍ
MESTE BOLA SKVELÁ, AJ

Motokomplex 4
4x4

30.mája 2015 v sobotu, sme za krásneho slnečného počasia
odštartovali I. ročník MOTO Dňa detí. Pri príležitosti osláv
Medzinárodného dňa detí ako aj pri príležitosti otvorenia
novej predajne a servisu štvorkoliek, motocyklov a skútrov
sme v areáli privítali množstvo detí, rodičov a našich
priateľov.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým účinkujúcim,
predovšetkým zoskupeniam pod záštitou Centra voľného
času Kysucké Nové Mesto: Mažoretky DREAMS, ĽH Vajčovská
muzička, Roztlieskavačky Clementínky, DSS Vajčovky, Tínedžer
Niagara a osobitne pani Bendovej a Pavlusíkovej z Centra
Voľného času. Veľká vďaka patrí nášmu spoluorganizátorovi
a DJ-ovi celého podujatia- Radkovi Koreňovi. Ďakujeme aj
našim partnerom: Tatra Banka, ASP Group, T-COM, CYKLO
SERVIS Velits Púchov, TENA OIL, Tapety IN-OUT, STORAGE, Auer
Packaging Slovakia, Ranč pri Žiline, Autoumývareň a Bistro
Kysucké Nové Mesto za ceny, ktoré venovali do tomboly. Z
celého srdca ďakujeme najmenším detičkám z MŠ Komenského
za krásne vystúpenie, Jozefovi Pavlusíkovi za spev, ktorý nám
urobil zimomriavky a SKUPINE ARZÉN, ktorá na záver podujatia
urobila fantastickú a nezabudnuteľnú atmosféru. Špeciálne
poďakovanie patrí našej skvelej a pohotovej moderátorke Petre
Jurinovej /horná snímka/.
Vďaka Vašim zakúpeným tombolovým lístkom sa na I.
ročníku MOTO Dňa detí vyzbieralo 162,50 EUR, ktoré boli
venované MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto. Sme radi,
že medzi nás zavítala aj pani riaditeľka Katka Škybrahová,
ktorá na záver podujatia symbolicky prevzala výťažok
z tomboly.
Celý náš tím ďakuje všetkým návštevníkom, deťom, rodičom a
priateľom, že práve vďaka nim bol tento deň výnimočný.
Celú fotogalériu z Moto Dňa Detí nájdete na stránke

www.motokomplex4x4.sk
pripravila: Mgr. Alexandra Viestová – majiteľka spoločnosti
MOTOKOMPLEX 4x4 Kysucké Nové Mesto

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V KYSUCKOM NOVOM
J VĎAKA VÁM VŠETKÝM!
Poďakovanie
organizátorom akcie
Firma Motokomplex 4x4 so sídlom na
Kukučínovej 1336 v Kysuckom Novom
Meste dňa 30.05.2015 zorganizovala pre deti
podujatie k MDD, kde so svojim programom
vystúpili aj naši predškoláci z Materskej školy
Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste.
V závere akcie sa losovala tombola a výťažok
z nej firma Motokomplex 4x4 venovala našej
materskej škole. K tomu manželia Viestovci
ešte pridali osobný finančný dar. Touto cestou
by sme sa chceli v mene všetkých detí našej
materskej školy veľmi pekne poďakovať firme
Motokomplex 4x4 a manželom Viestovým
za tieto finančné dary, ako aj motokárové
popoludnie v materskej škole, ktoré malo u
detí a rodičov veľký úspech a záujem.
Katarína Škybrahová, riaditeľka MŠ
Komenského, Kysucké Nové Mesto

Pri kúpe štvorkolky/skútra, zákazník získava V.I.P. kartu s 10% zľavou
na prilby, doplnky, príslušenstvo, oblečenie a náhradné diely

www.motokomplex4x4.sk

NON STOP SERVIS 0911 144 410

PREDAJ/SERVIS/PRENÁJOM 0948 177 577

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

MÄSO Marcel Svrček
ÚDENINY

tel.: 041 421 46 67

Komenského 1287

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

Na Vašom stole by nemal chýbať
šťavnatý kus hovädziny z býka od Marcela!

tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156, 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

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

10% zľava pri väčšom odbere tovaru

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362

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

Môže ma majiteľ bytu vysťahovať
z prenájmu, ak si plním všetky povinnosti?
Mám uzavretú „Zmluvu o prenájme bytu“ – ja som podnájomníkom. V zmluve
máme aj presne stanovenú cenu za prenájom, ktorú si riadne platím a načas.
Zmluvu sme uzatvárali na pevný čas, na dobu troch rokov. Prešiel len jeden rok a
majiteľ, ktorý mi prenajíma byt, mi prišiel povedať, že mi bude musieť zvýšiť cenu
o 10%, lebo je vraj v strate..., a že ak sa mi to nepozdáva, tak môžem odísť, lebo on
má ďalších záujemcov, ktorým nerobí problém vyššia cena. Aj mi priniesol podpísať tzv. dodatok k zmluve – s touto novou cenou. Ale v základnej zmluve nebola
žiadna stať o tom, že budem súhlasiť s prípadným zvýšením ceny. Suma tam bola
uzavretá taxatívne na celé obdobie 3 rokov. Máme malé dieťa, a začali nám takéto
stresy. Majiteľ sa vyhráža, že ak nepristúpime na zvýšenie, tak nám vypne elektriku
aj plyn. Môže sa takto správať? A ako sa môžeme brániť my? Ale je to hrozný nápor
na nervy. Manželka „stratila“ aj mlieko, sme doslova vynervovaní, lebo momentálne nevieme riešiť náhradu bývania.
zmluvne dohodnuté nájomné platiť
júna 2010, sp. zn. 5 Cdo 138/2009, nie
Zmluva o prenájme,
je preto bez dohody prenajímateľa
alebo inak nazývaná
riadne a včas, vypnúť elektriku a plyn. Ak
s nájomcom možno zmeniť výšku
„Nájomná zmluva“
by však vznikla situácia, že sa Vám ako
pôvodne dohodnutého nájomného,
sa v zmysle ustanovení
nájomcovi nebudú poskytovať plnenia
pokiaľ v nájomnej zmluve nie je
zákona č. 40/1964 Zb.
spojené s užívaním bytu, alebo ak by
dohodnuté inak.
Občianskeho zákonníka
sa poskytovali vadne, čo by Vám ako
V zmysle uvedeného je teda
v platnom znení uzatvára
nájomcovi zhoršilo užívanie bytu, máte
jednostranná zmena nájomného
pri prenájme nehnuteľnej,
právo na primeranú zľavu z nájomného,
v rozpore s príslušnými ustanoveniami
ako aj hnuteľnej veci
prípadne z úhrady za plnenia
cit. Občianskeho zákonníka, nakoľko
medzi prenajímateľom
poskytované
s užívaním bytu. Hoci
zmena
písomného
dvojstranného
(vlastníkom veci)
toto právo na primeranú zľavu vzniká
právneho úkonu, ktorým je Zmluva
a nájomcom, kedy
Vám, ako nájomcovi priamo zo zákona,
o prenájme, môže byť uskutočnená
prenajímateľ prenecháva za odplatu
musíte si ho uplatniť u prenajímateľa
iba dohodou oboch zmluvných strán,
nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval
bez zbytočného odkladu. Toto právo
účastníkov zmluvy. Vo Vašom prípade
alebo bral z nej aj úžitky.
ide o Vami spomínaný Dodatok
zanikne, ak sa neuplatní do 6 mesiacov
Nájomnou zmluvou vzniká aj nájom
k zmluve, ku ktorému pristúpite svojím
bytu, kedy prenajímateľ prenecháva
od odstránenia závad.
podpisom a zaviažete sa tak na platenie
nájomcovi (nie je jasné, prečo čitateľ
V prípade, že by vznikla situácia, kedy
zvýšeného nájomného.
uvádza, že je podnájomník, keď má
by Vám prenajímateľ vypovedal nájom
Cit. Občianky zákonník upravuje aj
údajne uzatvorenú Zmluvu o prenájme
bytu z dôvodu, že by ste neplatili Vami
práva a povinnosti účastníkov nájomnej
bytu a nie Zmluvu o podnájme, kedy
neuznané navýšené nájomné (ale platili
zmluvy, ktoré vyplývajú z ich postavenia,
podnájomný vzťah je podriadený
by ste zmluvne dojednané nájomné
a ktoré spolu vzájomne korešpondujú.
Zmluve o prenájme) za nájomné byt do
riadne a včas), máte právo domáhať
Základným právom nájomcu je právo
užívania, a to buď na dobu určitú, alebo
sa ochrany na príslušnom súde, a to
užívať byt (ako aj spoločné priestory
bez určenia doby užívania, t.j. na dobu
podaním
žaloby o určenie neplatnosti
a
zariadenia
domu)
a
spolu
s
bytom
neurčitú, pričom uvedená nájomná
výpovede z nájmu.
požívať plnenia, ktorých poskytovanie
zmluva musí obsahovať označenie
Na záver by som chcela poukázať, že
je spojené s užívaním bytu, ako
predmetu a rozsahu užívania, výšku
v súčasnosti existuje duálny právny
napr. dodávka studenej i teplej vody,
nájomného a výšku úhrady za plnenie
režim týkajúci sa nájmu bytu, nakoľko
vykurovanie, používanie elektriky
spojené s užívaním bytu alebo spôsob
a plynu, pričom prenajímateľove
účinnosťou nového zákona č. 98/2014
ich výpočtu.
základné právo spočíva v riadnom
Z.z. o krátkodobom nájme bytu a to od
Cit. Občiansky zákonník vo svojich
a včasnom platení nájomného a úhrad
ustanoveniach upravuje okrem iného
1. mája 2014, možno nájomnú zmluvu
za tieto plnenia poskytované s užívaním
aj nájomné a úhradu za plnenia
na byt uzatvoriť podľa cit. Občianskeho
bytu.
poskytované s užívaním bytu, ako aj
zákonníka, ako tomu bolo vyššie,
Vzhľadom na skutočnosť, že ku
práva a povinnosti z nájmu bytu.
alebo podľa zákona o krátkodobom
kvalifikovanému výkladu je potrebné
Dohoda o výške nájomného je
nájme bytu, podľa ktorého sa okrem
nahliadnutie do Zmluvy o prenájme,
neoddeliteľnou súčasťou nájomnej
iného, nájomná zmluva uzatvára iba
pričom sa opieram len o skutočnosti
zmluvy. Cit. Občiansky zákonník pri
na dobu určitú a to najdlhšie na 2
Vami uvedenými v spojitosti s platnými
výpočte nájomného odkazuje na
roky,
ktorú možno na základe dohody
právnymi
predpismi,
uvádzam,
osobitné predpisy, v praxi je však výška
zmluvných strán predĺžiť najviac na
že prenajímateľ nie je oprávnený
nájomného v zásade určená dohodou
ďalšie 2 roky, a to dvakrát. To znamená,
jednostranne zvýšiť výšku nájomného.
prenajímateľa a nájomcu.
že krátkodobým nájmom bytu sa podľa
Ďalej uvádzam, že prenajímateľ nie je
Zmluvný vzťah založený Zmluvou
oprávnený za podmienky, že budete
zákona o krátkodobom nájme bytu
o prenájme, tak ako je to aj vo
rozumie nájom založený
Vašom prípade, je záväzkový
Advokátska kancelária so sídlom Námestie slobody 73,
nájomnou zmluvou, ktorá je
vzťah, ktorý bez súhlasu
024 01 Kysucké Nové Mesto
oboch zmluvných strán, nie
uzavretá v zmysle uvedeného
je možno meniť. Na základe
zákona, pričom nájom
t. č. : 0905 200 190,
uvedeného, ako aj v zmysle
vrátane
jeho predĺženia trvá
advokátsky koncipient : JUDr. Veronika Caletková
rozsudku Najvyššieho súdu
najviac
6 rokov.
e-mail: veronika.caletkova@gmail.com
Slovenskej republiky z 30.
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KVALITNÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

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

DOLNÝ KUBÍN

Matuškova1 (bývalý dom nábytku)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 582 3770, fax.: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

TVRDOŠÍN

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

Anonymné udania – sú našim národným
športom, alebo prejavom chorej mysle?
Ohovára Vás vždy ten horší od Vás a nešťastný človek.
Šťastný a psychicky vyrovnaný jedinec nepotrebuje šíriť
klebety, intrigy. On žije svoj život, pomôže iným, ak treba,
avšak je prirodzené, že očakáva aspoň elementárny prejav
vďaky. Či to je už pre to, že slovenská nátura, prameniaca
z niekdajšej biedy v časoch poddanstva, keď nám vládla
šľachta maďarského či poľského a českého pôvodu – a
Slovák, vďaka svojej nepriebojnosti a holubičej povahe,
bol akosi (ne)prirodzene vytlačený na vidiek, okraj spoločenského života a bola mu určená úloha služobníka, nie
nadriadeného..., nevedno. Isté však je, že nielen bohatí
ľudia si navzájom závidia, ale aj medzi tou sociálne slabšou, či najslabšou skupinou obyvateľstva, plody zákernosti
a intrigovania kvitnú – a darí sa im vo veľkom. Opäť však
platí spoločný menovateľ pre tieto neresti – závisť, závisť
a ešte raz závisť. Matka a pôvod všetkých následných
negatívnych javov a prejavov života. Viete, že zlomyseľné
klebetnice sú schopné a nemajú zábrany písať anonymné
udania na každého, kto mu nie je po chuti? Nielen na farára, ak sa im „niečo“ nepozdáva, ale aj na spolubývajúcu
susedu, pretože napr. nepomáha pri upratovaní kostola,
a tak sa vymyslí anonym, že zneužíva invalidný dôchodok a to tým, že svojej známej občas uprace dom a poleje
záhradu... Je jasné, že – toto nie je dôvod na odobratie
dôchodku, ale staršia pani sa naľaká a obáva sa...., čo ak

predsa...? Áno, závisť, že niekto si s niekým rozumie, pomáha si a teší sa zo vzájomnej blízkosti - aj to nešťastní ľudia
(intrigáni) nevedia stroviť. Anonymy vypisujú úbožiaci na
úrady, inštitúcie – s jediným cieľom: ublížiť dotyčnej osobe,
vyľakať ju a následne sa škodoradostne tešiť z nešťastia
iného človeka. Normálny človek povie svoj názor otvorene
a aj sa pod neho podpíše. Špina, či lúzer – ten len potichu
intriguje a vyrýva. Je len na škodu, ale reagujete tak, že
sa stiahnete a tvárite sa ustrašene. Len ste ukázali, že
„hajzlík“ vás dostal na kolená. Tam, kde chcel. Zničil vám
obchod, vzťah, priateľstvo, pracovné miesto, zárobok,
alebo niekedy aj ten dôchodok. Ak sú fakty a argumenty
na Vašej strane – niet sa čoho báť. Ani úradov a už vôbec
nie anonymov! Ak však predsa len niečo nie je ani u vás v
poriadku, v norme, potom je strach možno opodstatnený! Anonym – to je abstraktný nepriateľ. S ním sa nedá
bojovať, ani ho vyfackať nemôžete. Preto ho netreba brať
vážne, ani z neho odpadávať. Strach, úzkosť, ústupok – to
nerobte. Posilňujete tým závistlivcov, hlúposť a obmedzenosť. A ak ste sa naľakali teraz, naľakáte sa aj nabudúce a
opäť... A začnete byť „vďačným“ terčom pre psychopatov,
ktorí sa budú na vás zabávať a udávať vás len tak – z dlhej
chvíle... Toto chcete??
- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -

OKNÁ

15 iz
s najlepšou tepelnou
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Kliešte sú nebezpečné aj pre našich
štvornohých miláčikov
Keďže začala obdobie
(sezóna) kliešťov, je
to aktuálna otázka
aj pre veterinárneho
lekára. Ako chrániť
naše domáce zvieratko.
Našich miláčikov, ale aj
prípadne hospodárske
zvieratá? Ako vieme
zistiť, resp. skontrolovať,
že kliešť nenapadol
naše zviera?
Jar a teplé počasie prináša so sebou aj zvýšené riziko výskytu
kliešťov a rôzneho bodavého hmyzu. Samozrejme, ako sú
rôzne poštípania nepríjemné nám, takisto sú rizikom aj
pre zvieratá. Frekvencia výskytu kliešťov na zvierati závisí
od prostredia, kde sa pohybuje, času stráveného vo voľnej
prírode, od veľkosti psa, kvality srsti a kože, ale aj starostlivosti
majiteľa. S výskytom kliešťov a iného bodavého hmyzu súvisí
aj nebezpečenstvo nákaz prenášanými vektormi – teda
kliešťami a komármi. V našej oblasti sa najčastejšie vyskytuje
kliešť Ixodes ricinus a Dermacentor, prenášajú boreliózu,
anaplazmózu, babeziózu, ehrlichiózu... Všetko sú to ochorenia
na začiatku s veľmi nešpecifickými príznakmi ochorenia, ako
horúčka, apatia, anorexia, nechutenstvo, anémia, postupne
však môže dôjsť v poškodeniu rôznych orgánových systémov
( pečeň, obličky, pohybový, nervový, kardiovaskulárny
systém). K prenosu ochorenia môže dochádzať už po
veľmi krátkej dobe po prisatí. Ochorenia môžu prebiehať v
akútnej alebo v chronickej forme. Diagnostikovať konkrétne
ochorenie nie je vždy jednoduché a niekedy finančne
náročnejšie. Vyšetrenia sa robia zo vzoriek odobratej krvi,
jednak stanovením celkového stavu metabolizmu a dôkazmi
jednotlivých možných pôvodcov ochorení.
Preto je dôležitejšia prevencia pred prisatím kliešťov ako
u zvierat tak aj u ľudí. Na trhu je dostupných niekoľko
aplikačných foriem antiparazitík od mnohých výrobcov. Buď
klasické šampóny a spreje, alebo kvalitnejšie obojky, spot on
„kvapky“ za krk, prípadne tabletková forma. Líšia sa najmä
kvalitou, zložením, cenou, spektrom účinku na parazity,
dĺžkou účinku alebo zápachom. Každému zvieratku je vždy
vhodné individuálne s majiteľom vybrať vhodnú aplikačnú
formu, napr. podľa toho či je v byte, alebo skôr väčšinu dňa
trávi vonku na prechádzkach, podľa veľkosti, veku, prípadne
možných alergií na niektorú chemickú zložku, alebo či je
psík v kontakte s malými deťmi. Iné požiadavky na výber
vhodného antiparazitika sú pre zvieratá, ktoré cestujú
s majiteľom k moru alebo do exotickej krajiny. Vtedy je
podstatné, aby antiparazitárne ošetrenie zahŕňalo aj ochranu
proti komárom a lietajúcemu hmyzu. K dôležitej súčasti
ochrany zvieratka proti kliešťom sú aj starostlivé prehliadky
srsti po každej prechádzke. Majiteľ by mal kontrolovať najmä
miesta na tele psíka s jemnou kožou a dlhými chlpami okolie očí a papule, okolie uší, pod krkom a oblasť slabín.
Pri objavení prisatého kliešťa je potrebné ho čo najskôr a
celého vybrať, miesto vydezinfikovať a prípadne pozorovať.
U hospodárskych zvierat sa na ochranu proti kliešťom a
bodavému hmyzu najčastejšie používajú celotelové postreky
rozriedenými prípravkami, kúpele, obojky, roll-ony, pour –
ony, prípadne injekčná forma.
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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

20 rokov
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„Neschopný ostane vždy neschopným, jemu nepomôže zmena režimu, vždy
bude vidieť len chyby iných, nie svoje“, hovorí Stano Bača z Rudiny.
Stanko Bača – tak ho priateľsky nazývam – je mojim veľmi dobrým
priateľom ešte z 80-tych rokov, keď som ako vysokoškoláčka
začala pracovať v časopise „Kysucky priekopník“ – ktorý vydával
štátny podnik ZVL – v Kysuckom Novom Meste. Tam sme tvorili
jeden pracovný kolektív (riaditeľstvo podniku, právne oddelenie,
organizačný odbor, propagačné oddelenia). Boli sme naozaj dobrý
kolektív. Spomínam si aj teraz po rokoch, ako ma ako 19-ročnú
tínedžerku prijali medzi seba – a priateľsky mi dávali „pociťovať“, že
to oni sú tí starší, ktorí už niečo v živote preskákali - a ja sa mám čo
od nich učiť... Samozrejme, že to myslím v pozitívnom ponímaní.
Ešte dnes si s úctou spomínam na Dr. Milana Straňana, s ktorým
sme pracovali v redakčnej rade, s Kolomanom Weissom, ktorý bol
mojím šéfom (šéfredaktorom spomínaného časopisu), žiaľ už dnes
nežijú! Alebo tiež na pána Tomáša Haceka – v tej dobe riaditeľa
podniku, ktorý bol ako šéf prísny – ale bol aj veľmi ľudský a keď
mohol, vždy mi len pomohol. Stanko Bača pracoval na propagácii
aj s Jozefom Mlíchom, Gabom Muškom, ktorý je aj dnes aktívnym
spolupracovníkom Kysuckého Žurnálu a s Mišom Turčákom. Pani
Anka Veselá – šéfka sekretariátu riaditeľa, bola vždy tou dámou,
ktorá presne vedela – kedy a ako – treba zabezpečiť, zorganizovať,
objednať, aby šéfstvo podniku malo k dispozícii všetky potrebné
dokumenty a veci. Vždy bola veľká profesionálka. Ale aj žena
s dobrým a ústretovým srdcom. Na právnom oddelení si pamätám
pánov Kubicu, Mušku, vo vedení podniku tiež asistenta riaditeľa
Jarka Kotrča, či z organizačného oddelenia Ing. Mešku, ktorého som
si vždy veľmi vážila za jeho čestnosť a vysokú odbornosť toho, čo
vykonával... Keď sa vrátim trochu k Stanovi Bačovi - lebo jemu
je tento článok venovaný, tak musím priznať, že vždy v jeho
blízkosti bola dobrá nálada a smiech. Kedykoľvek som došla ako
redaktorka na propagačný odbor- tam bol rehot, lietali vtipy. Avšak
nie tak, že by chlapci sedeli a nič nerobili. Oni práve stále niečo
opravovali, maľovali, natierali, alebo na stojanoch dávali dokopy
rôzne nápisy, atď... A pritom si rozprávali humorné zážitky. Na nič
sa nehrali a neboli intrigáni. Stano bol vynikajúci maliar, a pritom
nikdy neštudoval maľbu. „Vyučil som sa za baníka, ale od malička
ma bavilo maľovanie, a keď sa mi na šachte prihodil úraz – došiel
som do ZVL-ky a už som tam aj zostal pracovať na propagačnom
oddelení až do dôchodku r. 1994. Potom ešte štyri roky na dohodu“,
- rozpomínal sa Stano. Hoci o pár mesiacov tento stále čulý
chlap oslávi 80 rokov, je stále aktívny. Už od mlada sa venoval aj
miestnemu divadelníčeniu v Rudine. Neskôr ako divadelník hrával
v DK – v Kysuckom Novom Meste a so súborom pochodili celé
Slovensko.
o Nerobilo Ti problém učiť sa texty?
- Nie, ja som sa zobral a išiel som so psom do hory, sadol do trávy
a už to išlo do hlavy. Ale priznám sa, radšej sa učím monológy.
o S manželkou vychovali 3 deti, ona už žiaľ, nežije. Jej smrť

Stana veľmi zasiahla, veď
žili spolu 52 rokov!
o Ako vyzerá taký život
dôchodcu, Stanko?
- Nuž, už sú to aj choroby,
spomienky, niekedy aj
smútok... Ale treba sa stále
snažiť žiť, čo najviac si
ešte užiť života, nestratiť
pozitívne myslenie a radosť
zo života. Ja stále aktívne
pracujem aj v Klube
dôchodcov v Rudine
a dcérka ma naučila –
predstav si, pracovať s počítačom a internetom. A našiel som si takto
svojich priateľov, aj nejaké známosti..., no je to niekedy sranda“,
- smeje sa Stanko, ktorý bol aj verejne činný. Od roku 1964 bol
v Rudine poslancom mestského výboru – a neskôr – po roku
1990, ďalších 16 rokov vykonával funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva v Rudine. „Zažil som si veru aj nepekné veci, najmä
pri prechode režimov v rokoch 1989-1990, kedy sa „vyfarbili“ viaceré
charaktery aj u nás v našej obci a chceli kádrovať – „po novom“
a dobre, že nie „upaľovať“... No, diali sa aj u nás veci, koniec-koncov
ako v tej dobe aj inde na Slovensku. A najviac sa aktivizujú vždy
tí, ktorí sú menej schopní, resp. totálne neschopní normálnych
činov. Akoby pri prevrate takíto zrazu pocítili šancu ukázať sa, že sú
schopní. Ale, ak si neschopný a prerastený intrigánstvom, nepomôže
ti ani zmena režimu. Kto bol blbcom za socializmu, ostal ním aj po
zmene režimu a je ním dodnes. Neschopným nepomôže žiadna
zmena režimu, oni sa na režim vždy len vyhovárajú. Asi takto by
som to povedal bežnou ľudskou rečou obyčajného smrteľníka“, smeje sa Stano a rozosmial aj mňa a musím mu dať za pravdu, lebo
niečo podobné som prežívala aj ja, keď ma v roku 1989 „lustrovali“
– ako 25 ročnú „véepenkári“, že som „stará štruktúra“. Hlavne, že oni
neboli... a mnohí z nich boli pritom starší ako 50, 60 rokov a sedeli
desaťročia vo vysokých straníckych funkciách. Keď prišiel režim, len
rýchlo prevrátili kabát. Ale veď prevracačov kabátov zo strany do
strany vidíme aj dnes, takže niet o čom polemizovať... Nuž, dobre
sme si so Stanom Bačom zaspomínali a zasmiali sa. Veľmi sa mi
dobre s ním „kecalo“, ale.... to by nám ani časopis nestačil. Takže, zase
nabudúce Stanko – drž sa a ešte tu poži s nami pekných pár rokov!
pripravila: Mgr. Alena Jaššová

Plastický chirurg MUDr. Regan Belovič odpovedá na Vaše otázky:
o Dočítala som sa, že aj pri niektorých zákrokoch,
spojených s korekciou nosa, môže dôjsť k
úplnému poškodeniu jeho funkcií. Naozaj je to
také nebezpečné?
- Ak sa pacient rozhodne podstúpiť tento výkon,
mal by si vybrať v operáciách skúseného chirurga s
dlhoročnou praxou. Ten klienta informuje o všetkých
možných častých aj zriedkavých komplikáciách, ktoré
môžu nastať. A samozrejme vykoná operáciu tak,
aby bolo riziko akejkoľvek operácie eliminované na
minimum. S vážnou komplikáciou som sa stretol iba
raz, ešte ako medik, kedy jedna pacientka po operácii
chirurgom stratila čuch. Našťastie táto strata bola len
dočasná, i keď veľmi nepríjemná komplikácia.
o Je pravda, že po chirurgickom odstránení
znamienka sa neodporúča opaľovanie najmenej
tri mesiace, lebo inak môžu jazvy stmavnúť?
- Neviem, kde ste prišli k tým trom mesiacom...
Jazvy vyzrievajú 6 až 18 mesiacov. Najčastejšie sú
po 6 mesiacoch už vyzreté. Až po tejto dobe sú
stabilizované. Kým jazva vyzrieva, môže dôjsť k rôznym
nepriaznivým zmenám. Patria sem stmavnutie, ale aj
presvetlenie oproti okoliu, roztiahnutie, hypertrofia,
aj atrofia a dokonca keloid, alebo rôzne tumory
v jazve. Našťastie všetky tieto komplikácie sú pri

správnej starostlivosti chirurga aj pacienta
veľmi zriedkavé. A ak k niektorej nepriaznivej
komplikácii dôjde, dokážeme tento problém
riešiť, ale predovšetkým sa musíme spoločne s
pacientom snažiť o to, aby k tomu nedošlo..
o Spolupracuje vaše pracovisko s niektorými
zdravotnými poisťovňami? Je možné, že časť
z ceny zákroku preplatí v prípade, že pôjde o
zákrok odporúčaný lekárom?
- Napriek tomu, že dokážeme veľkú škálu
výkonov urobiť lacnejšie ako štátne alebo
konkurenčné zariadenia, poisťovňa
nejaví ochotu preplácať ani
MUDr. Regan Belovič
zdravotne indikované výkony, preto odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
sme spoluprácu s poisťovňami
lekárskej kozmetiky
ukončili. Naši pacienti vedia za čo a
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
koľko zaplatia do posledného centu
vopred, pred výkonom. Cena je
samozrejme za celú liečbu až do jej
Ambulancia-konzultácie:
ukončenia. Prípadná reklamácia je
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
zadarmo. Naši pacienti vedia, že u
Štvr.: 15:00-17:00 h
nás budú na 100% spokojní, preto
Ústav lekárskej kozmetiky
poisťovňu neriešia. Verím len, že
Tematínska 3; 85105 Bratislava
vo voľbách postoj štátu k tomuto
www.ulk.sk
problému zohľadnia.

mobil: 0905 822 333

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

V poradni u gynekológa:

17

Prvá návšteva a vyšetrenie u gynekológa

Dcérka má 17 rokov, začína pohlavne žiť. Chcela by som sa nechať
poučiť od Vás, ako odborníka, (lebo internetové informácie sú nie
pre mňa až také vieryhodné), čo by ste navrhoval Vy – čo sa týka
antikoncepcie pre takéto dievča. Mimochodom – je zdravá, nemá
žiadne potiaže, ale je trochu uzavretejšia, preto chcem, aby si
informáciu najprv prečítala – kým navštívime gynekológa. A tiež
prosím – napíšte podrobnejšie, ako prebieha „prvé stretnutie a
vyšetrenie u gynekológa“?
Otázka našej čitateľky dokazuje skutočnosť,
že dobou sa stráca “tabuizovanie “ a vytvára
sa otvorenejší dialóg o sexe vo výchove
matky vo vzťahu k dcére. Je to veľmi dôležitá
skutočnosť, ktorá vytvára lepšie podmienky
pre pozitívny pohľad dievčaťa – budúcej
ženy a matky - ku prvovyšetreniu na
gynekologickej ambulancii. Najdôležitejšie
pre mladú ženu je pochopenie významnosti
gynekologickej prehliadky a konzultácií
s gynekológom - ku prevencii neželanej
tehotnosti, sexuálne prenosným ochoreniam
a dbanie o udržanie si dobrého zdravia a
ženskej krásy.
Prvovyšetrenie môže absolvovať dievča
na gynekologickej ambulancii po 15.roku
života, dovtedy riešenie” gynekologických
starostí” spadá do rúk detského gynekológa.
Prvokonzultácia sa vykonáva najčastejšie v
doprovode matky, rozsah sa obmedzuje na
vyšetrenia, potrebné ku vyriešeniu ťažkostí
/výtoky z pošvy, bolesti v podbrušku,
nepravidelnosti menštruačného cyklu../,
alebo len ako prvokonzultácia s vysvetlením
očakávania a potreby jednotlivých
vyšetrovaní na gynekologickej ambulancii.
Rozsah a taktika gynekologického
vyšetrovania závisí aj od toho, či žena už mala
alebo nemala pohlavný styk /je “panna”?/,
a samozrejme od stavu a veľkosti ťažkostí,
ktoré ju priviedli ku gynekológovi. Využívame
čo najmenej traumatizujúce nástroje /
jednorázové vyšetrovacie zrkadlá, ako aj
ostatné inštrumenty/ a vďaka moderným
zobrazovacím prístrojom – ultrazvukom minimálne spôsobujeme vyšetrením bolesť
a nepríjemnosť z vyšetrenia . Každý postup
ku vyšetreniu je dôkladne vysvetlený. Už
vlastné vyšetrenie, ako aj detailná anamnéza
aj o sexuálnom živote, sa deje ”intímnejšie”,
podľa toho, či dcéra - pacientka si žiada
matku ku vyšetreniu alebo nie.

Pred samotným návrhom ku možnosti
antikoncepcie predchádza objasnenie a
vysvetlenie o menštruačnom cykle, o jeho
poruchách, ako aj o vzniku tehotnosti.
Zahájenie riešenia o návrhu antikoncepcie
vždy vychádza zo skompletizovania
všeobecného a gynekologického vyšetrenia.
Návrh antikoncepcie vyplýva aj zo
skutočnosti, či zabezpečiť ženu ku
antikoncepcii –jednorázovo /jednorazovo
pred pohlavným stykom spermicídne/
spermie ničiace vaginálne tabletky alebo
krémy 15-20 min pred stykom, alebo
zabezpečiť žene antikoncepciu v rámci
dlhšieho obdobia /chránenie denne od
otehotnenia/- na niekoľko mesiacov, rokov.
Najfrekventnejšiou antikoncepciou
ku pravidelnému zabezpečeniu proti
otehotneniu vo veku, ako udáva čitateľka o
svojej dcérke, je hormonálna antikoncepcia
v tabletkách s kombinovaným zložením
hormónov /estrogény aj gestagény/, ktoré
umele navodzujú menštruačný cyklus a
zásahom vyraďujú tvorbu vajíčok počas
cyklu.
Z veľkého spektra takejto formy
antikoncepcie gynekológ vyberá
pre ženu - čo najoptimalnejšiu, a to
zložením a obsahom dávky hormónov
- po kompletizácii celkového stavu,
prípadných laboratórnych testov z krvi /
endokrinologické../ a samozrejme zo
záveru gynekologického vyšetrenia.
Jednoducho maximálne sa priblížiť
výberom antikoncepcie tejto formy ku
podobe vlastného naturálneho cyklu
ženy/ zhodnotením nálezu na vaječníkoch,
maternici, ako i endokrinologických testoch/.
Tento typ hormonálnej antikoncepcie
navyše riadi nepravidelnosti
menštruačného krvácania, tvorby
funkčných cyst na vaječníkoch ako dôsledok

nepravidelného vývoja folikulov na
vaječníku. Okrem tejto najfrekventovanejšej
formy hormonálnej antikoncepcie využívame
i iné aplikačné formy, ako sú náplaste,
vaginálne krúžky.
Jednoducho povedané, dlhodobá
forma hormonálnej antikoncepcie
kombinovaného typu by mali byť šitá žene
- na mieru, nielen v istote antikoncepčným
účinkom, ale ku jej telesnej, psychickej aj
kozmetickej pohode.
Nevyhnutnosťou ale po začatí dlhodobého
užívania antikoncepcie je pravidelnosť
dohodnutých gynekologických kontrôl
a dobrá komunikácia pacientky s
gynekologickou ambulanciou o svojich
ťažkostiach, ako aj o dodržaní a uskutočnení
gynekologických plánovaných kontrôl.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...

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...

„...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

Ak je klient pod vplyvom alkoholu, vystavuje
sa riziku krátenia alebo úplného zamietnutia
úhrady za liečbu od poisťovne!
Každoročne, keď začína sezóna dovoleniek, sa pýtame
Vašej poisťovne, aké aktuálne ponuky poistenia na cesty
ponúka. Či už pre vodičov, tak pre rekreantov, ktorým
dopravu zabezpečuje komplet cestovná kancelária, ale aj,
aké sú možnosti poistenia celej rodiny, atď... Ako je Vaša
poisťovňa pripravená na tohto ročnú dovolenkovú
sezónu?
- Áno, počasie nám už napovedá, že sa nezadržateľne
blíži leto a s ním dovolenková sezóna. Dovolenka
okrem pôžitku môže prinášať aj nástrahy –
nečakané ochorenie, či úraz. Veľa dovolenkárov si
myslí, že keď dovolenkujú v rámci Európskej únie,
stačí im modrá kartička Európskeho zdravotného
poistenia. Nie je to celkom tak. Táto totiž preplatí
liečbu len v štátnom zariadení a to len do výšky
ceny, ako by stálo ošetrenie u nás. Ostatné si klient
musí hradiť sám.
V cestovnom poistení komerčných poisťovní sa liečba
hradí v plnom rozsahu. Pozor však treba dať na
alkohol! Poisťovňa nepreplatí ošetrenie, ak bol klient pod vplyvom
návykovej látky, na ktorú nie je lekársky predpis. To znamená, že ak
sa pri vyšetrení zistí, že klient bol pod vplyvom alkoholu, vystavuje
sa tak riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za liečbu.
Ďalej ľudia s ťažkými ochoreniami, ako napr. cukrovkári, majú
smolu. Aj pri uzavretí cestovného poistenia je liečba ich ochorenia
vylúčená z hradenia. Vo výnimkách sa nachádza akékoľvek
ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho stavu pred
poistením a v čase uzavretia zmluvy bolo predvídateľné.
Okrem liečebných nákladov poisťovňa v niektorých druhoch
poistenia preplatí oveľa viac ako len ošetrenie. Napríklad návštevu
chorého tam a späť preplatí poisťovňa, ak zdravotný stav
poisteného v zahraničí je natoľko vážny, že vyžaduje liečebný pobyt
v nemocnici s trvaním liečby viac ako 10 dní, taktiež poisťovňa
uhradí aj ubytovanie maximálne na 4 noci. Po predložení účtov
budú poisťovňou uhradené. Predĺženie pobytu uhradí poisťovňa, ak
po nemocničnom pobyte poistený nemôže cestovať na Slovensko
v riadnom termíne. Zabezpečí sa pre neho ubytovanie maximálne
na 4 noci a uhradia sa hotelové náklady do výšky poistnej sumy.
Tieto výdavky uhradí aj pre jedného rodinného príslušníka, ktorý
zabezpečuje sprievod poisteného na Slovensko. V najtragickejších
prípadoch poisťovňa zabezpečí prepravu telesných pozostatkov.
Na dovolenke sa môže stať, že spôsobíme škodu. V rámci
zahraničného cestovného poistenia je potrebné a to ja vždy
odporúčam, zodpovednosť za škodu spôsobenú inému, pripoistiť.
V takom prípade škodu, ktorú spôsobíte inému, hradí poisťovňa.
Dokonca aj keby poškodený klienta zažaloval, komunikáciu s ním
za vás preberá poisťovňa. Musí však byť jasné a dokázané, že
poistený bol vinníkom nehody. Preto sú v takýchto situáciách vítané
výpovede svedkov.
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ponúka
klientom viac druhov cestovného poistenia – krátkodobé
a celoročné. Záleží na klientovi, aký druh si podľa individuálnej
potreby vyberie. Ak je to klient, ktorý viac krát počas roka vycestuje
do zahraničia, je pre neho veľkou výhodou uzatvoriť si celoročné
cestovné poistenie. Odpadne mu tak starosť pred každou cestou
uzatvárať nové poistenie. A navyše, je aj po finančnej stránke
neporovnateľne lacnejšie oproti krátkodobému cestovnému
poisteniu.
Poistenie rodiny sa môže dohodnúť pre minimálne dve osoby a to
manželov, resp. druha družku, ak ich vek ku
dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov
a ich deti vo veku do 18 rokov bez ohľadu na
ich počet, ktoré žijú v spoločnej domácnosti.
Poistenie je možné dojednať výberom z dvoch
balíkov BASIC alebo EXELENT. V prvom

jedna cesta môže trvať maximálne 45 dní kde sú kryté
liečebné náklady vo výške 30 000 EUR a už spomínaná
zodpovednosť za škodu na zdraví vo výške 20 000 Eur
a škoda na majetku vo výške 7 000EUR. Cena takéhoto
poistenia pre celú rodinu a na celý rok ak ide o bežných
turistov bez rizikových aktivít, je 47,03 €. Vo variante
Exelent môže jedna cesta trvať 60 dní, liečebné
náklady sú vo výške 50 000 EUR, zodpovednosť na
zdraví vo výške 100 000 EUR, na majetku vo výške
35 000 EUR. V tomto balíku sú navyše náklady
na advokáta, kaucia, poistenie batožiny, úrazové
poistenie trvalé následky úrazu, smrť následkom
úrazu a poistenie nepojazdného vozidla. Tento
balík stojí celú rodinu, na celý rok 62,21 EUR.
Ešte jedna špecifická otázka, ako je to u Vás
s poistením napr. vrcholových športov? Ide
o turistov, ktorí radi zdolávajú najvyššie končiare,
horolezci, paralingvisti..., alebo tých, ktorí
vyznávajú adrenalínové športy (zoskoky z mosta,
z vysokých skál rovno do mora, atď...). Ako je myslené na takéto
úrazy – vo Vašej poisťovni, lebo najmä cez letné mesiace je ich
viac než dosť...?
- Čo sa týka vrcholových športov je to individuálne, záleží presne na
druhu. Takéto riziká sa upisujú priamo na centrále spoločnosti, ktorá
klientovi vytvorí individuálnu ponuku. Ak sa bavíme o turistoch,
ktorí vyhľadávajú adrenalínové športy, tak ponúkame cestovné
poistenie Eurotravel, kde si však klienti priplatia v závislosti od rizika
prirážku od 100 do 200%. Ak budem vychádzať z priemeru, že cesta
trvá 10 dní a je tam zarátané najvyššie riziko, tak klient zaplatí cca 30
EUR. Pri tomto druhu poistenia fungujú však aj zľavy vo výške 20%
pre deti a študentov do 26 rokov.
Máte pravdu, že v letných mesiacoch býva zvyčajne úrazov viac.
Tieto sa však nestávajú len v zahraničí a na to netreba zabúdať. Ak
klient nemá a ani si nechce uzatvoriť kapitálové alebo investičné
životné poistenie s úrazovým pripoistením, tak odporúčam aspoň
rizikové poistenie a úrazové pripoistenie, resp. čisté úrazové
poistenie.
Ale ak si môžem dovoliť pripomenúť ešte jedno veľmi, veľmi
dôležité poistenie pred odchodom na dovolenku: dom/byt
a domácnosť. Štatisticky najviac škôd v domácnostiach spôsobuje
voda a požiar. Takmer každoročne sme svedkami boja so záplavami
v rôznych kútoch Slovenska, či už ich spôsobili intenzívne dažde,
topiaci sa sneh alebo zvýšená hladina vodných tokov. No nielen
príroda môže zanechať ujmu na majetku. Prasknuté vodovodné
či odtokové potrubie, ktoré zaplaví vás i vášho suseda, oheň, či
nevítaná „návšteva“ zlodeja dokáže poriadne naštrbiť rodinný
rozpočet. No nemusí, ak máte uzatvorenú dobrú poistku
s kombináciou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Komunálna
poisťovňa má v súčasnej dobe pre svojich klientov do 30. 9. 2015
veľmi zaujímavú ponuku na tento druh poistenia. Každý klient, ktorý
si uzatvorí poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti dostane od
spoločnosti cestovný poukaz vo výške 100 EUR na víkendový pobyt
pre dve osoby, podľa
Daniela Pinčiarová
vlastného výberu.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Prajeme všetkým
Vienna Insurance Group
čitateľom nádherné
Litovelská 871
dovolenkové chvíle,
024 01 Kysucké Nové Mesto
strávené so svojimi
Zmena otváracích hodín!!
Otváracie hodiny: PO-PIA:
najbližšími.
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
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Moderné vzdelávanie
v špeciálnej škole pre
život v 21.storočí
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Spojená škola internátna na Fatranskej ulici v Žiline pripravuje žiakov so zdravotným znevýhodnením na budúce povolanie už 16 rokov. Hlavným
cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ, je inovovať výchovno - vzdelávací
proces školy pre potreby 21. storočia.
Dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je hodnotenie a klasifikácia. Prostredníctvom špecializovaného softvéru je možné rýchlo a účinne získať
prehľad o vedomostiach a zručnostiach žiakov a
usmerniť tak ich ďaľšie vzdelávanie. Nadväzujúcou aktivitou je kariérne poradenstvo, v ktorom
sa skupinovo alebo individuálne venuje poradca
kľúčovým kompetenciam na trhu práce a ceste k
zamestnaniu.
Súčasná informačná spoločnosť kladie na absolventov čoraz vyššie požiadavky na zvládnutie

IKT. Obstaranie novej učebne umožňuje žiakom
získať vedomosti a zručnosti v oblasti špecializovaného softvéru.
Učebný odbor inštalatér – vodovodné zariadenia
je jedným z novších učebných odborov školy a
ponúka absolventom špeciálnych základných
škôl vyučenie v žiadanej oblasti stavebníctva.
Zriadením a zariadením novej učebne modernými technológiami umožňujeme absolventom
úspešne sa uchádzať o zamestnanie vo zvolenom
odbore.
Škola získala prostredníctvom projektu nové
učebne, obnovila knižničný fond, získala potrebné zariadenie a vybavenie, špecializovaný softvér.
Pedagogickí zamestnanci si zvýšili odborné
kompetencie prostredníctvom školení a spolu so
žiakmi navštívili partnerskú školu v Poľsku.

Spojená škola internátna, Fatranská ulica 3321/22, 010 08 Ž I L I N A, www.soutpmza.edu.sk
e-mail: soutpmza@soutpmza.edu.sk; telefón-fax: 041/ 5000 705

Necvičte sami, cvičte s nami!
Kys. N. Mesto - Tempo Jednota
Čadca - sídl. Kýčerka, KRAFE

www.riecky.eu
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Kys. Nové Mesto /za Bielym domom/
k ochrane životného

● šetrí čistiace prostriedky

Vnútorná časť WC misy nemá „klasický“ splachovací
kruh alebo ťažko dostupné miesta či dutiny,
utiny, ľahko
sa udržuje v perfektnej čistote. To šetrí nielen čas
a vodu, ale tiež čistiace prostriedky.
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