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Peter Laš,
majiteľ
autoservisu
PNEUMOD
v Povine
je rád, keď
zákazníka
presvedčí
o kvalite
svojej práce,

Máte záujem
získať
finančné
prostriedky
z fondov
Európskej
Únie? - Mgr.
Alexandra
Mihaldová
vám poradí,
str.9.

str.4.

Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!
Huslista zaherjá
pri posledn
rozlúčke
nad hrobom
nebožtíka,

„Škola v Povine sa
zatvárať nebude“,
hovorí starostka
obce Povina,
Margita
Šplháková., str.10.

ZADARMO

Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

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

Web : www.dostojnypohreb.sk
Facebook: www.facebook.com/Archa.Pohrebna.sluzba

„Začína sa vracať
trend malých
obchodíkov,“

- hovorí Lenka
Zátorská, podnikateľka
z Kysuckého Nového
Mesta., str.12.

Na www.zurnaly.sk čítajte Kysucký Žurnál už 25. augusta 2015
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obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

Komenského 1287, Kys. Nové Mesto /za Bielym domom/ tel.: 0908 291 455
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zľavy sa nedajú kombinovať

www.riecky.eu
grafické štúdio:
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Patria deti v útlom veku do reklamných
šotov a na predvádzacie móla?
Už vyše dve desaťročia nám do krajiny prichádzajú - ako nánosy
špiny a odpadu, rôzne choré zvyklosti „zo západu“, a najmä
z Ameriky.... Nedá sa tomu ubrániť, lebo nadnárodné finančné
skupiny vlastnia celosvetový mediálny trh i filmový priemysel
a svojim častokrát brakovým tovarom medzi nás šíria svoju kultúru,
zvyklosti a niekedy aj choré „nápady“, čím kazia ešte aj to málo
dobrého, čo v našich národných tradíciách a výchove detí zostalo...
Nech prepnete akýkoľvek kanál v TV, všade vidíte podsúvanie
údajnej „kvality“ života Západu našim ľuďom a títo, najmä tínedžeri
a mentálne slabšie vybavení, alebo nevzdelaní jedinci, to nasávajú
plným priehrštím, berú to ako prirodzenosť a normálne správanie
a zároveň sa smejú do tváre tým, ktorí si vážia svoju národnú
kultúru, zvyky, majú úctu k tradíciám, k výchove detí, podporujú
súdržnosť rodiny a odmietajú ležérny a benevolentný vzťah, napr.
aj k sexu, ktorý najmä západné kultúry považujú za nejaké užívanie
si života za každú cenu, kedykoľvek a s kýmkoľvek - samozrejme,
častokrát pod vplyvom alkoholu alebo aj drog. Napríklad drogy
sa pravidelne skloňujú v mnohých filmoch aj pre tínedžerov, ktoré
nám tu podsúvajú americké filmové spoločnosti, rovnako tiež tvrdé
násilie, abnormálne bitky (pri ktorých by každý človek bol nielen
ťažko zranený, ale by aj mohol zomrieť, ich hrdina však vyviazne
dokonca bez modrín, čo je tiež choré...). „Veď život je len jeden“, je
ich najčastejšie motto a ďalšie neriešia.
Žiť sa však má pre súčasnosť, ale tiež budovať základy do
budúcnosti..., pretože život sa nezastaví, pokračuje, a aký bude,
záleží od nás... Nášho prístupu k výchove, k lacnej a predajnej
kultúre a k hodnotám, ktoré sú skutočné alebo scestné. Úplne
chorou je relácia „spoza veľkej mláky“, kde malé dievčatá, čo ani
hovoriť nevedia, súťažia „o titul malej kráľovnej krásy“. Takto
ničiť detstvo svojim deťom dokážu podľa môjho názoru, snáď len
obmedzené chudery, ktoré si buď neuvedomujú pre vlastnú tuposť,
čo takéto súťaže robia s dieťaťom, ako nesprávne a jednotvárne
formujú jeho osobnosť, alebo je aj druhá možnosť, že týmto si cez
svoje deti – privyrábajú, deti skrátka živia svojich rodičov. Podobné
aktivity sú už aj u nás, keď deti našich „celebrít“ na predvádzacích
mólach, či reklamných šotoch, vystupujú ako detské modely a tým
ich - „nasilu – dobrovoľne“ začleňujú do biznisu dospelých, hoci
by mali žiť svoj bezstarostný detský sen a venovať sa detským

www.zurnaly.sk

záležitostiam. Žiaľ, „vystajlované“
a duchom úbohé celebrity –
(rodičia)? im tlieskajú ostošesť. Deti
moderátoriek, modeliek, speváčok
(častokrát druho a treťotriednych
- v podstate stále tie isté tváre,
lebo veď byť v showbiznize je boj
a nie priateľský, ale častokrát aj
bezcharakterný – nech Vás nemýlia
silené úsmevy pred kamerou! A kto
má lepšie lakte, priateľov „tam hore“,
alebo aj odolné pohlavné orgány
a nenažratosť po peniazoch a moci,
ten „obetuje“ kvôli týmto cieľom
aj vlastné dieťa. To nie je o talente
dieťaťa – otŕčať sa v reklamách, alebo pretŕčať sa po móle...., to
je skôr na hlboké zváženie, o čom sú takéto aktivity a zarobené
peniaze. Talent detí treba rozvíjať v hudbe, športe, speve, maľovaní,
v tom, čo je prirodzené a normálne pre ich vek.... A treba tomu
venovať pozornosť dlhodobú..., takmer každodennú, chodiť s tým
dieťaťom, čítať mu, povzbudzovať jeho úspechy – nie ich odovzdať
opatrovateľkám a ísť žúrovať alebo hrať golf, či inde sa „zašiť“, lebo sa
„to robí“ a kto nežije v spoločnosti, tak sa na neho zabudne. Otrasné
názory ešte úbohejších ľudí, ktorí si sami sebe dávajú nálepku
celebrity, lebo skutočné osobnosti by im ju nikdy nedali, keďže nie
sú ničím výnimoční, snáď len drahým obliekaním alebo striedaním
partnerov, či viacerými manželstvami. Títo duševní chudáci sa
sami radia do cnostných levelov, priraďujú si hodnoty, ktoré si
samovoľne na seba našili a žijú vo falošných bublinách obdivovania
a sebaobdivovania. Žiaľ, podsúvajú takéto „choré“ nazeranie na život
aj svojim deťom, dobreže nie ešte v perinkách. A bežní smrteľníci
sa „opičia“... Kde je rozum a zdravá vyvážená myseľ? Čo naozaj sme
tak ohlúpení, že tlieskame odpadom a zatracujeme, čo je zdravé
a zmysluplné? Skúsme začať zasa premýšľať a neopičiť sa, veď sme
ľudia.... a nie opice...
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499;
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Autoservis Pneumod s.r.o., v Povine pracuje NONSTOP a má aj odťahovú službu pre motoristov.

Majiteľ Peter Laš je rád, keď zákazníka
presvedčí o kvalite svojej práce

Sympatický Peter Laš má 31 rokov, je síce slobodný, ale má už
priateľku aj dieťa. Podnikaniu sa venuje tretí rok. Nájdete ho
v autoservise Pneumod, s.r.o., v Povine. Vyštudoval drevársku
školu, ale jeho vzťah k autám u neho „prerazil“ a určil mu
zároveň jeho súčasný pracovný smer: podnikanie v autoservise.

„Už od detstva mám vzťah k autám. Týmto smerom
ma viedol môj otec, ktorému som za to vďačný. Táto
robota ma nesmierne baví, robím ju rád a napĺňa
ma naozaj spokojnosťou keď vidím, že zákazník ide
odo mňa spokojný.“
o Ako Vás prijali zákazníci? Vidíme neustále
pristavené autá pri Vašom servise, takže
o zákazníkov zrejme núdzu nemáte, ....a vidím
to už viac rokov a denne, keďže okolo Vášho
servisu v Povine dosť často prechádzam....?
- Prijali ma v Povine naozaj v dobrom, povedal by
som, že aj sú radi, že mnohí motoristi nemusia
chodiť až do mesta, lebo servis majú „pod nosom“.
Automobilov je čím ďalej, tým viac, takže o robotu
zatiaľ nie je núdza.
o Aké garancie na svoju prácu, služby klientom
dávate?

- Napríklad záruka na montáž a odbornú prácu je jeden rok a ak
si zákazník zakúpi u nás náhradné diely, tak sa vzťahuje záruka
na ne na dva roky. Pokiaľ sa vyskytne nejaký problém, uvítam
keď zákazník príde za mnou a tu v servise to aj hneď vyriešime
k jeho spokojnosti, pretože ani ja nie som v pohode, ak viem, že
klientovi som neulahodil, alebo sa niečo
z objektívnych dôvodov nepodarilo,
a on by mal odísť nespokojný a sťažovať
sa napríklad v inom autoservise. Od
toho som tu, aby som urobil všetko
pre to, aby môj klient bol s opravou
spokojný, aby nemusel vyhľadávať iných
opravcov, ale aby sa ku mne vždy rád
vracal.
o Aké služby ponúkate, čo všetko Váš
servis zabezpečuje?
- Náš servis ponúka všetky opravy, to
znamená: rozvody, nápravy, výfuky,
výmena olejov a filtrov, ostatných
náplní, montáž ťažných zariadení, proste
všetko, čo sa dá opraviť... J
o Máte aj uvádzané pri svojej značke
NON –STOP.... čo teda ponúkate
nonstop?
- Máme nonstop službu, ktorá zahŕňa
kedykoľvek v priebehu dňa, alebo

Priateľ, Juraj Frišo, mu rád kamarátsky
vypomôže, keď má čas.
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Kontakt:
Peter Laš:
Servis:

0944 277 541
0911 553 662
0911 668 538

Predajňa:
e-mail:
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389
v noci - opravu a keď sa to nedá na mieste, tak odtiahneme vozidlo
do servisu, kde vieme odstrániť závadu. Keďže máme aj odťahovú
službu, problém s odťahom by nemal byť.
o Aký je systém prác u Vás? Zákazník sa objednáva vopred,
alebo robíte „za pochodu“..., a ak niekto potrebuje akútnu
pomoc, turista, náhodný klient, viete to vybaviť, alebo aspoň,
ako sa hovorí poskytnúť „akútnu“ rýchloopravu?
- U nás sa síce objednáva, ale stáva sa, že niekto sa nakoniec
nedostaví, tak sa snažím vždy vyplniť to „prázdne miesto“,
samozrejme, keď je nejaká porucha, ktorá sa dá rýchlo odstrániť,
tak to urobíme na mieste, alebo za pochodu, ako sa hovorí J.

Skrátka, snažím sa vyjsť zákazníkovi v ústrety za každých okolností,
čo je aj moje pracovné motto. Keďže ešte fungujem len pár rokov,
mám moju prevádzku v akomsi rozvoji, učím sa lepšie spoznávať
zákazníkov, ich potreby, všímam si dopyt po službách, skrátka –
neustále sa učím, lebo chcem byť naozaj kvalitným dodávateľom
služieb pre motoristov vo svojom regióne, aby odo mňa zákazníci
odchádzali spokojní.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

Na Kysuciach vyrastajú
tanečné talenty
V Martine sa koncom apríla uskutočnila medzinárodná tanečná súťaž
Deep Dance League. Zúčastnili sa jej aj tanečníčky z Kysuckého Nového
Mesta, ktoré tancovali vo farbách Tanečného klub Deep. Mladé kysucké
talenty sa predviedli aj na majstrovstvách Slovenska, kde sa dokonca
prebojovali do semifinále.
Mladé Kysučanky – Tamara Plevková, Adriana Janičková, Kristína Grofíková
a Viktória Bobková sa najprv zúčastnili tanečnej súťaže Deep Dance League
v Martine, kde štartovali vo vekovej kategórie najmladších tanečníkov –
v kategórii mini a v detskej vekovej kategórii. Štart na súťaži bol ich súťažným
debutom, ktorý absolvovali po krátkej tanečnej príprave. Spomedzi veľkej
konkurencie najlepších tanečníkov z celého Slovenska sa mladé Kysučanky
nestratili a prebojovali sa do semifinále. Tanečníčky trénujú v priestoroch
Pastoračného centra v Kysuckom Novom Meste. Po tanečnej lige sa
dievčatá zúčastnili majstrovstiev Slovenska v tanečnom štýle disco, ktorý sa
konal v bratislavskom Istropolise v máji. V najmenšej vekovej kategórii sa
prebojovala spomedzi najlepších slovenských tanečníkov Kristína Grofíková
do osemfinále a obsadila výborné 22. miesto. Jej klubová kolegyňa Tamara
Plevková (štartovala v rovnakej kategórii) sa dostala dokonca do štvrťfinále
a umiestnila sa na 14. mieste. Začiatkom septembra však klub otvára dvere
novým záujemcom. Stačí sa informovať v pracovných dňoch v priestoroch
Pastoračného centra v Kysuckom Novom Meste. Všetky tancachtivé deti –
dievčatá a chlapci – sa môžu prihlasovať do polovice septembra. Skúsení
tréneri učia deti komerčné tanečné štýly disco a hip hop. Súčasťou tréningov
je aj gymnastická príprava. Z tej netreba mať obavy, pretože slúži na zlepšenie
koordinácie a ohybnosti tela.
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV:
Prihlasovať sa môžu dievčatá a chlapci od 4 rokov v priestoroch
Pastoračného centra v Kysuckom Novom Meste do polovice septembra.

Viac informácií: 0905 509 225

Web: www.tkdeep.sk, FB: DEEP DC

Tanečný debut Kysučaniek dopadol nad očakávania.
Tanečníčky spolu s trénerkou Nikolou Zvaríkovou.
FOTO: ARCHÍV KLUBU
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Bleskový rozhovor s majiteľmi Pohrebnej služby Archa, Milošom Saganom a Tomášom Danechom:

Pohrebná služba Archa v Kysuckom Novom Meste
sa úspešne rozvíja, otvára ďalšiu svoju pobočku!
Kontakt na firmu:

v Kysuckom Novom Meste:
Belanského 213

Tel:
0918 304 228,
0918 304 338

Web : www.dostojnypohreb.sk
Facebook:
www.facebook.com/Archa.Pohrebna.sluzba
o Kvalita služieb, dobré ceny a citlivý prístup pracovníkov
Pohrebnej služby ARCHA v KNM sa odzrkadľujú v tom, že sú
stále viac žiadaní u verejnosti. Veľmi si ich pochvaľujú klienti
napríklad tiež v Turzovke, kde má ARCHA svoju pobočku. Ale
pre verejnosť majú aj aktuálnu novinku - otvárajú totiž svoju
ďalšiu pobočku... kde a prečo?

- Od založenia spoločnosti sme služby ponúkali v dvoch
prevádzkach a to v Brezanoch pri Žiline a v Turzovke. Pre veľký
záujem verejnosti sme minulý rok našu spoločnosť rozšírili o
pobočku v Kysuckom Novom Meste. Tu sme nedávno spravili
novú fasádu vo firemnej fialovej farbe, aby nás ľudia vedeli ľahšie
nájsť. Chuť rozvíjať sa neutíchla a aj preto momentálne pracujeme
na otvorení ďalšej pobočky, a to priamo v srdci krajského mesta

Žilina, kde o naše
služby záujem
narastá. Ďalším
dôvodom bolo
priblížiť sa bližšie
k ľuďom a uľahčiť
im trpké životné
situácie. Táto nová
prevádzka bude otvorená zhruba od začiatku októbra a takisto ako
v iných prevádzkach aj tu vybavia naši zákazníci kompletný pohreb,
,,od A po Z“, či už ide o skromnejšieho alebo náročnejšieho klienta.
Dôraz kladieme hlavne na citlivý prístup pracovníkov a kvalitu
poskytovaných služieb.
o Veľmi ste „zabodovali“ u verejnosti s Vašim nápadom
poskytnúť smútiacej rodine huslistu, ktorý zahrá pri poslednej
rozlúčke nad hrobom nebožtíka. Koho to bol nápad a ako ste
s ním Vy spokojní?
- Myšlienka zabezpečiť ku každému pohrebu huslistu nás napadla
v čase, keď sme hľadali spôsob odlíšiť sa od konkurencie a byť ako
sa hovorí ,,o krok vpredu.“ Túto službu ponúkame naším klientom
už viac ako rok a rád by som zdôraznil, že vždy bola a je zadarmo.
Od pozostalých sa k nám dostávajú kladné ohlasy a pochvaly. Táto
hudba sa im veľmi páči a dokonca počas pohrebného obradu v nich
vyvolá pocit spokojnosti. Vedia, že nebožtíka vyprevadili na onen
svet dôstojne a s úctou, tak ako sa to počas pietneho obradu patrí.
Niektorí ľudia nás vyhľadali práve kvôli tomu, pretože chceli pohreb
aj s husľovou hudbou, no nikde inde im túto požiadavku nedokázali
splniť. Som presvedčený, že kým konkurencia zareaguje na tento
trend, my už budeme ponúkať niečo iné, lepšie.
o Vaša nová webová stránka je naozaj elegantná a komplexne
a konkrétne vykresľuje Vašu prácu a ponuku služieb. Klienti
zároveň môžu svoje názory,
postrehy a skúsenosti s Vašimi
službami vyjadriť aj na Vašom
facebooku...
- Naša stará webová stránka
www.pohrebnictvo-archa-zilina.
sk už nevyhovovala naším
potrebám a potrebám našich
klientov. Preto sme sa rozhodli
vytvoriť nový komplexný
web www.dostojnypohreb.
sk kde ľudia ľahko nájdu
nielen informácie o nás, našich
produktoch a službách ale aj
rady ako postupovať v prípade
úmrtia blízkeho člena rodiny
či to ako vybaviť vdovský,
vdovecký či sirotský dôchodok.
Dozvedia sa ako prebieha
dedičské konanie a ako sa
vybavuje príspevok na pohreb
tzv. pohrebné. Samozrejmosťou

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
sú odkazy na zaujímavé články ale aj fotogalérie kde majú ľudia
možnosť vidieť ako naša práca vyzerá, že to čo sa píše je naozaj
pravda. Veď nie nadarmo sa náš nový web volá ,,dôstojný pohreb.“
Presvedčiť sa o tom môžu v časti recenzie, kde máme poďakovania od
spokojných klientov. Tak, ako naše služby, aj náš web či facebook, sa
snažíme posúvať stále dopredu a zlepšovať, dokončujú majitelia.

Na „mňamky z
menučka“ Vás pozýva
Ing. Renáta Michalková

V biznise fungujú aj nefér praktiky konkurencie, obyčajne sa
o ne pokúša ten neschopnejší podnikateľ, resp. neschopnejšia
konkurencia, pretože úspešný podnikateľ rieši nápady a nové
možnosti.... S nekalou konkurenciou má skúsenosti už aj
Pohrebná služba Archa v Kysuckom Novom Meste, keď zistila,
že napríklad istá konkurenčná pohrebná služba oklamala
klienta, ktorý sa pýtal na Archu, a to tým spôsobom že ho
ubezpečili, že oni s Archou spolupracujú...! Samozrejme
utrápený klient zo smrti blízkeho nemá čas a ani chuť
podrobnosti riešiť, zvyčajne takýmto rečiam uverí... Na
konci pohrebu, keď však nie je spokojný, automaticky viní
spoločnosť Archa, hoci táto s tým nemala nič spoločné...
Áno, aj takúto skúsenosť majitelia Archy v Kysuckom Novom
Meste zažili, ale zažili aj iné spôsoby klamania klientov
zo strany iných pohrebných služieb. A boli naozaj veľmi
nepríjemné, keď sa z nich prišli vyžalovať oklamaní občania
práve do Archy v Kysuckom Novom Meste. Aj preto si
majitelia Pohrebnej služby Archa v Kysuckom Novom Meste
pokladajú za povinnosť na takéto nekalé a priam chrapúnske
spôsoby „konkurencie“ upozorňovať, a to aj prostredníctvom
informovania obyvateľov v našom časopise. Občan má právo
dostať zodpovedné informácie a má možnosť si vybrať, koho
služby využije. Kvalita ponúkaných služieb hovorí za firmu
všetko a tí, ktorí kvalitu až takú nemajú, sa vždy snažili a aj
sa budú snažiť verejnosť zavádzať a klamať. Určite o nefér
aktivitách takýchto „podnikavcov“ budeme čitateľov
informovať.
- Kysucký Žurnál -

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym, ktorí
odprevadili na poslednej
ceste našu milujúcu matku
a babku Margitu Jancovú
z Nesluše, ktorá zomrela
22.júna 2015, po ťažkej
chorobe vo veku 83 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavenú
sústrasť a všetky kvetinové
dary.

kar

Na vysokej úrovni
zabezpečujeme
pohostenie pre
uzavreté skupiny
ľudí, svadby, kary,
hostiny
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

V septembri bude rok od požehnania Kaplnky Božieho
srdca Ježišovho v Kysuckom Novom Meste - Dubie.
ĎAKUJEME!

Prestrešenie kaplnky si vyžiadalo rozsiahlu rekonštrukciu kaplnky s
vysokými nákladmi. Na jej financovaní sa najviac podieľali obyvatelia
Dubia, mesto Kysucké Nové Mesto a Farský úrad Sv. Jakuba.

História vzniku kaplnky
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14. 9. 2014

Do projektu sa zapojila väčšia polovica rodín či už formou
dobrovoľnícky odpracovaných hodín, materiálom alebo finančne. Za
touto aktivitou stoja Tatiana a Ľubomír Jánoškovci, ktorí nielen
organizačne, ale i finančne projekt zabezpečovali. Z mladej generácie je
to zasa Peter Michný, ktorý sa podieľal nielen na organizácii práce, ale
sám vykonal veľa odborných prác a prispel finančne i materiálom. A
Ján Pavlus je tým skvelým pracovitým človekom, ktorý prispel nielen
finančne, ale hlavne vykonal väčšinu prác na kaplnke. Jeho
najstálejšími pomocníkmi boli hlavne Edo Mazur a Ján Kucharčík.
Vďaka patrí aj Vladimírovi Macáškovi, ktorý sa vo veľkej miere podieľal
na financovaní materiálu. Taktiež Jozef Tomica je pracovitým človekom,
ktorému záleží na prostredí, kde žije, čo dokazuje veľkým počtom
zdarma odpracovaných hodín na kaplnke. Aj Francka Šidlová, Sásik
Róbert, Švábik Ján, Mrvečka Jaroslav, Šidlo Ján, Mária Uhríková
Filipová, Mária Uhríková Grešáková, Iveta Rapáňová, Backa,
Šusteková, Androvič sú tí, ktorí finančne, materiálom alebo prácou
prispeli k spoločnému dielu.

Osada Dubie je dnes mestskou časťou okresného mesta Kysucké Nové Mesto. Má samostatný
cintorín s tradičným krížom z roku 1943. Cintorín sa vníma ako história, ktorá desaťročia
neprerušene slúži svojmu účelu. Starostlivosť o zomrelých úzko súvisí s vierou v posmrtný
život. Kaplnka na cintoríne v Dubí bola vysvätená 16. septembra 2002. V marci roku 2001 si ju
občania svojpomocne prerobili z drevenej márnice na kaplnku zasvätenú Božskému Srdcu.

Rekonštrukcia

Myšlienka obnovy kaplnky sa zrodila pri rekonštrukcii dubskej zvonici. Obyvatelia Dubia sa
dohodli na stavbe prestrešenia kaplnky s malou vežičkou. Z praktických dôvodov je vo vežičke
umiestnený malý zvon umieračik, ktorý bol demontovaný
kostola
sv. Jakuba.
Vežička
Vďaka z
patrí
aj ďalším dobrovoľníkom
a prispievateľom
akoje
je Korista
Štefan, Málik Dávid, Maruniak, Šidlová Kamila, Sidor Ján, Šidlová
prestrešením prepojená s kaplnkou a tak pôsobí ako celok.
Prestrešenie
bude
Irena, Vlček
Miroslav, Kozelkovákaplnky
Anna, Školníková
Vilma, slúžiť
Smoleňová
Šidlová
Franeková, Kuchta, Uhríková
Magda,
Školník
pri cirkevných obradoch na pohrebe alebo svätej omši,Margita,
hlavne
vAnna,
nepriaznivom
počasí.
Kríž
s
Majo, Masláková Anna, Borončová Marta, Šidlíková Marcela,
Pavlovičová
Iveta, Zuziaková
Alena, Galko, Kuchtoví,
Turek, Šidlo Jaro,
dubovými listami Kríž na kaplnke je návrhom Ľubomíra
Jánošku
a je vytvorený
v modernom
Nekorancová Kamila.
technickom štýle. Technické prevedenie symbolizuje strojársku vyspelosť Kysúc. Kríž vyrobili
Väčším či menším dielom prispeli Lisko Edo, Bajánek Zdeno, Milan
firmy Pentatech a Techberg.
Kováč, Bystričanová Janka, Pavlus Pavol, Chládková Anna Poliaková,
Brodňanová Jana, Šaranová Anna, Ľubomír Ježo,
ĎAKUJEME! 14.Šidlo
9.Ladislav,
2014
Tomčiaková Hagarová Alena, Leisal Anton, Leisal Miroslav, Rentková

Požehnanie
Kaplnky
Božieho Srdca
Ježišovho

Katarína,
Mindeková Ivana,
Čadecký Tibor st.,
Čadecký Tibor ml.,
Prestrešenie kaplnky
si vyžiadalo
rozsiahlu
rekonštrukciu
Klimková Oľga, Poštek, Jarošová Margita, Kmošková, Vachanová
GalgánkováNa
Marcela,
Soňa, Švábiková
kaplnky s vysokýmiMargita,
nákladmi.
jejČuláková
financovaní
sa Štefánia,
Salajová Ľudmila, Harvanová Zuzana, Borončo Igor.
najviac podieľali obyvatelia Dubia, mesto Kysucké Nové
Mesto a Farský úrad Sv. Jakuba. Do projektu sa zapojila
väčšia polovica rodín, či už formou dobrovoľnícky
Kysucké Nové Mesto
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touto aktivitou stoja Tatiana a Ľubomír Jánoškovci
(na snímke), ktorí nielen organizačne, ale i finančne
projekt zabezpečovali. Z mladej generácie je to zasa
Peter Michný, ktorý sa podieľal nielen na organizácii
práce, ale sám vykonal veľa odborných prác a prispel
Srdcei materiálom. A Ján Pavlus je týmDrevený
Zvon - umieračik
finančne
skvelým kríž
Kysucké Nové Mesto - Dubie
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Srdce
na dverách
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Kucharčík.
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aj Vladimírovi Macáškovi, ktorý sa
spoločným
návrhom
a Mazur a Jánnávrhom
umelkyne
Ľubice
kostola sv. Jakuba v Kys.
voNovom
veľkej miere
podieľal
financovanírealizácie
materiálu.Ľubice
Taktiež Šustekovej
Jozef Tomica je pracovitým
človekom,
ktorému záleží na prostredí, kde žije, čo
Šustekovej
a ľudového
Meste,
určenýnapre
dokazuje
počtom
hodín na
kaplnke.
a rezbára Milana
Backu.
Je
rezbára Milana Backu. Ide
kaplnkuveľkým
na cintoríne
v zdarma odpracovaných
AjDubí.
Francka
Šidlová,
Sásik
Róbert, Švábik
Ján, zMrvečka
Jaroslav, Šidlo Ján, oMária
Uhríková
Filipová, Mária Uhríková Grešáková,
zložené
dvoch častí.
moderné
prevedenie
Zvon
umieračik
nemá
Iveta
Rapánová,
Backa,
Šusteková,
Androvič
sú
tí,
ktorí
finančne,
materiálom
alebo
prácou
prispeli
Hrubšia časť s ranou
Utrpenia v gotickom k spoločnému dielu. Vďaka patrí aj
žiaden nápis a ani
ďalším dobrovoľníkom a prispievateľom ako je Korista Štefan, Málik Dávid, Maruniak, Šidlová Kamila, Sidor Ján, Šidlová Irena, Vlček
vyjadruje božie trápenie,
podtóne. Hlavnou
letopočet. Plášť zvona je
Miroslav, Kozelková Anna, Školníková Vilma, Smolenová Margita, Šidlová Anna, Franeková, Kuchta, Uhríková Magda, Školník
tenšia
symbolizuje
naše
Utrpenia
je Galko, Kuchtoví, Turek, Šidlo Jaro,
hladký
bez
reliéf.
Dolný
Majo, Masláková Anna, Borončová Marta, Šidlíková Marcela, Pavlovičovásymbolikou
Iveta, Zuziaková
Alena,
srdcia
zdieľajúce
spoločne
tŕňová
koruna,
priemer
zvona
je
232
mm,
Nekorancová Kamila. Väčším, či menším dielom prispeli Lisko Edo, Bajánek Zdeno, Milan Kováč, Bystricanová Janka, Pavlus Pavol,
tento osud.
Kombinácia
preformovaná
do tvaru
výška bezAnna
lodného
úchytuŠidlo Ladislav,
Chládková
Poliaková,
Brodňanová
Jana, Šaranová Anna,
Ľubomír Ježo,
Tomčiaková, Hagarová Alena, Leisal
zlato-červená
je v Ivana,
súladeČadecký
s
ľudského
tela. Postava
210 mm,
hmotnosť
jeRentková
8,8
Anton,
Leisal
Miroslav,
Katarína,
Mindeková
Tibor
st., Čadecký
Tibor ml., Klimková Oľga, Poštek, Jarošová
myšlienkou
dreveného
PannyŠvábiková
Márie je ladená
v Salajová Ľudmila, Harvanová
kg. Má Kmošková,
nový dubový
záves
Margita,
Vachanová
Margita,
Galgánková
Marcela, Čuláková Soňa,
Štefánia,
kríža. Jeho umiestnenie na
bledomodrej farbe,
(vešiak).
Zuzana,
Borončo Igor.
spracované
podľa informácií manželov
Tatiany a Ľubomíra
Jánoškovcov z Kysuckého Nového Mesta
dverách
kaplnky
zvýrazňujúc
ej čistotu.
symbolizuje otvorenosť a
Postava Svätej Magdalény
zároveň pri pohreboch
je oblečená v červenom
rozlúčenie a odovzdanie
rúchu, symbolizujúcom
srdca.
utrpenie. Kombinácia
pozlátenia a červenej farby
je dôležitý spoločný prvok
skutočného trápenia. Kríž
je vyrobený z jaseňového
dreva, tŕňová koruna z
lipového.
Kysucké Nové Mesto

Farský úrad sv. Jakuba

s.r.o .

Text: Tatiana Jánoškova a Ľubomír Jánoška
Graficka uprava: Silvia Jánoškova

Kaplnka Božského Srdca na
cintoríne v mestskej časti
Dubie po rekonštrukcii v
roku 2014

Interiér Kaplnky Božského
Srdca
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Máte záujem získať finančné prostriedky
z fondov Európskej Únie? /Tak čítajte.../
Štrukturálne fondy Európskej únie sa stali súčasťou života vo
všetkých oblastiach na Slovensku.
V období rokov 2007 - 2013 malo Slovensko možnosť čerpať
finančné prostriedky v 11 operačných programoch. Dnes sme
na začiatku nového programového
obdobia 2014 – 2020, ktoré prináša
príležitosti uskutočniť projektové
zámery mnohým organizáciám,
inštitúciám, podnikom........ Prečo na
začiatku? Pretože až v tomto roku
začínajú ministerstvá, resp. ich orgány
vyhlasovať prvé výzvy z nového
programového obdobia. O aktualitách
a zaujímavostiach z tejto oblasti
budeme hovoriť v nasledujúcich
riadkoch s Mgr. Alexandrou
MIHALDOVOU, konateľkou spoločnosti
CASSIEN, s.r.o., M. Nešporu 1186/7
v Kysuckom Novom Meste.
- Naša spoločnosť projektovo
koordinovala a odborne spolupracovala
na desiatkoch projektoch financovaných
z EÚ za viac ako 15 mil. EUR. Medzi našich
klientov patria predovšetkým organizácie
z verejného sektora ako sú obce,
základné školy, stredné školy a univerzity,
zo súkromného sektora vzdelávacie
inštitúcie, výrobné podniky, zdravotnícke
zariadenia, poľnohospodárske podniky
a pod. Implementácia projektu si
vyžaduje nielen dostatočný čas, ale
aj odborné znalosti z rôznych oblastí
(Obchodný zákonník, Občiansky
zákonník, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce, Zákon
o účtovníctve a mnohé ďalšie). Preto je externý projektový
manažment vyhľadávanou službou. Navyše každé ministerstvo
ako riadiaci orgán stanovuje v určitej miere rozličné podmienky
a požiadavky pre vypracovanie projektov a ich implementáciu.
Preto je každý projekt jedinečný a je dôležité pripraviť ho na mieru
žiadateľovi.
o Ako byť úspešným prijímateľom finančných prostriedkov
z EÚ?
- Veľmi dôležitým faktorom je minimálne všeobecný prehľad o tom,
ktoré oblasti sú prioritné pre verejný, súkromný a neziskový sektor
v tomto programovom období. Možnosti finančnej podpory sú
nasledovné:
a) Operačný program Ľudské zdroje (Vzdelávanie
a Zamestnanosť)
b) Operačný program Kvalita životného prostredia
c) Operačný program Výskum a inovácie
d) Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e) Integrovaný regionálny operačný program
f ) Operačný program Rybné hospodárstvo
g) Programy cezhraničnej spolupráce
h) Granty, dotácie a fondy národného a medzinárodného
rozsahu (Vyšehrádsky fond, EEA Grants, Švajčiarsky finančný
mechanizmus, Erasmus plus, účelové dotácie z ministerstiev
a mnohé iné)
o Ktoré ďalšie dôležité faktory sú potrebné, aby záujemca
o finančné prostriedky z EÚ ich aj dostal?
- Druhým dôležitým faktorom je plánovanie priorít, t.j. vytvoriť
si plán investičných zámerov organizácie alebo firmy a porovnať
ich s programovými dokumentmi, harmonogramami výziev či
aktuálnymi výzvami. Je vhodné plánovať investície do budúcna,
podľa možností až do roku 2020, čím sa môže organizácia pripraviť
v dostatočnom časovom predstihu na každú vhodnú výzvu.

Priemerný čas na prípravu projektu od vyhlásenia konkrétnej
výzvy až po uzávierku výzvy je priemerne od dvoch do troch
mesiacov. Tretím dôležitým faktorom je promptne reagovať na
vyhlásené aktuálne výzvy a začať pracovať na príprave projektu
čo najskôr. Východiskové môžu byť aj
harmonogramy výziev, ktoré hovoria
veľa o tom, čo bude podporované
v najbližšom čase. Harmonogramy výziev
sú spravidla vypracované na kalendárny
rok a sú priebežne aktualizované.
o Ktoré máme v súčasnosti aktuálne
výzvy?
- Program rozvoja vidieka SR:
a) Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov – do
30.10.2015
b) Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo
vývoj poľnohospodárskych výrobkov
(napr. mäsopriemysel, hydinársky
priemysel, spracovanie vajec, pekárenský
priemysel, cukrovarnícky priemysel a iné)
– uzávierka výzvy: 29. september 2015
c) Investície týkajúce sa infraštruktúry
a prístupu k lesnej pôde – uzávierka
výzvy: 2.september 2015
d) Podpora na investície do
infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva – uzávierka výzvy:
24.september 2015
e) Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov – uzávierka výzvy: 8. január 2016
f) Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností (vidiecky cestovný ruch
a iné) – uzávierka výzvy: 21.september 2015
g) Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami – uzávierka výzvy: 2. október 2015
h) a ďalšie....
Operačný program Kvalita životného prostredia
a) Ochrana ovzdušia – uzávierka výzvy: 11. september 2015
b) Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu – uzávierka
výzvy: 16. september 2015
Operačný program Ľudské zdroje
Harmonogram predpokladá tieto výzvy:
a) Pre základné školy – vyhlásenie výzvy v septembri 2015
b) Pre stredné školy – vyhlásenie 4 výziev od augusta 2015 do
októbra 2015
c) Pre vysoké školy – vyhlásenie 2 výziev od augusta 2015 do
novembra 2015
d) Pre súkromný, verejný a neziskový sektor – od augusta
2015 do februára 2016
Aktuálne výzvy, harmonogramy výziev a mnohé iné

informácie, získate na telefónnom čísle
0907 700 599, e-mail: mihaldova@gmail.com,
mihaldova@cassien.sk, ďalej v riadiacej kancelárii
spoločnosti: Žilina M.R. Štefánika 64, ale kontakty
nájdete aj na web stránkach: www.cassien.sk

otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška
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„Škola v Povine sa zatvárať nebude“,
hovorí starostka obce Povina, Margita Šplháková.

Obec Povina sa
úspešne rozrastá, čo
do veľkosti obyvateľov,
tak aj do krásy – počtu
novovystavaných
domov, alebo pekne
zrekonštruovaných
príbytkov...Taktiež sa
modernizuje prostredie
obce. Starostkou obce
je už vyše 20 rokov
Margita Šplháková,
aj v komunálnych
voľbách v roku 2014
opätovne vyhrala
a tak je na mieste
otázka, aby v stručnosti
zbilancovala, čo sa
za uplynulé volebné
obdobie podarilo v
Povine urobiť... Margita
Šplháková je vo funkcii
vyše dve desaťročia, za
jej pôsobenia sa v obci
vybudovalo toho naozaj dosť:
celoobecný vodovod 570 000 € - obec 420 000
z Ministerstva životného prostredia, 150 000€
obec, plynofikácia obce 630 500 € - 38%
Plynárne, 150 000 z Ministerstva životného
prostredia - zvyšok obec, kanalizácia 2 300 000 €
- investor SEVAK, všetky miestne komunikácie
dostali asfaltový koberec, nakoľko boli prašné,
náklady 297 000 € z Eurofondov 102 000 €, Obec
185 000 €, výstavba Domu smútku – 115 000 €,
z vlastných financií, rekonštrukcia a prístavba
Obecného úradu – 98 000 € z vlastných
prostriedkov, rekonštrukcia ZŠ a MŠ – 410 000
€ z Eurofondov, z toho 5% obec = 20 500,
rekonštrukcia verejného osvetlenia 218 000
€ z fondov EÚ, z toho 5% obec, pozemkové
úpravy – komasácia 400 000 € z Eurofondov,
rekonštrukcia Urbárskeho domu – Miestne
kultúrne stredisko – 150 000 € z vlastných zdrojov,
protipovodňové opatrenia na potokoch –
110 000 € - z Úradu vlády, autobusové čakárne
6ks – 9 000 € - vlastné zdroje.
o Na čo je ona zvlášť pyšná?
- Na čo som pyšná? Takmer každá akcia, keď
sa podarila, mala som z nej radosť, obzvlášť na
zavedenie celoobecného vodovodu a napojenie
na skupinový vodovod Nová Bystrica. Keď som
nastúpila do funkcie , jestvujúce skupinové
vodovody boli v havarijnom stave a naši občania
mali vodu len pár hodín denne. Tiež som pyšná
na postavený Dom smútku, ktorý je pekný
a v obci veľmi chýbal.
o S čím ste vykročili do nového volebného

obdobia 2014-2018, aké ste
si odhlasovali v obecnom
zastupiteľstve prioritné
úlohy?
- Do nového volebného
obdobia sme si naplánovali
úlohy, ktoré našu obec spravia
krajšou a pevne verím, že sa
nám to podarí. Chceli by sme
postaviť pri ZŠ multifunkčné
ihrisko, ktoré máme schválené
Úradom vlády. V tomto
čase sa vykonáva verejné
obstarávanie na výstavbu
ciest, ktoré boli naplánované
v rámci pozemkových
úprav. Ide o tri komunikácie
s rozpočtovým nákladom
300 000 € a budú v plnej výške
financované z fondov EÚ.
Tieto cesty veľmi napomôžu
rozbiehajúcej sa výstavbe
rodinných domov. Uchádzali
sme sa s vypracovaným
projektom „Protipovodňová ochrana Povinského
potoka“, ktorý potrebuje opravy, regulácie
ako soľ, z fondov EÚ. V mesiaci júl nám volali
z Ministerstva životného prostredia, že môžeme
práce realizovať, ale podmienkou bolo: do konca
roka 2015 stavbu ukončiť a vyfinancovať.
Samozrejme, stavbu s rozpočtovým nákladom
nad 1 milión eur v takomto termíne nie je možné
zrealizovať, a to ešte v potoku, kde podmienky
na prácu sa môžu každý deň zmeniť. Zmluva
s vybraným dodávateľom bola dodávka prác 1
a pol roka. Ponuku som bola nútená odmietnuť.
Čakám, že v novom programovacom období
budú výzvy na takéto stavby a my sa budeme
opäť uchádzať s projektom. Postupne chceme,
aby všetky miestne komunikácie dostali nový
asfaltový koberec. Budeme sa uchádzať aj
o granty na rekonštrukciu z Eurofondov. Chceme
v obci zaviesť bezdrôtový rozhlas, nakoľko
jestvujúci nám dosluhuje.
o Trochu sa medzi občanmi hovorí o tom, že
Vaša obecná škola nemá dostatok žiakov...,
aká je situácia v súvislosti s tým, že o pár dní
začína nový šk. rok...? Inak, škola je nádherne
opravená aj v peknom prostredí..., aká ju
teda čaká budúcnosť? Pýtam sa Vás ako
predstaviteľa (zriaďovateľa), hrozí zatvorenie?
- Že naša škola ma málo žiakov, nie je žiadnym
tajomstvom. Môžeme si za to aj my, samotní
občania. Mnohí dávajú deti do škôl v KNM. Tohto
času je to 16 detí. Prečo im naša škola nie je dosť
dobrá...?, neviem pochopiť. V minulom školskom
roku získala škola, ako jedna z mála, finančné

prostriedky z projektu ,,Škola nového tisícročia“.
Triedy sú vybavené modernými pomôckami,
interaktívnymi tabuľami, notebookmi a pod.
V rámci projektu deti navštívili Anglicko,
exkurziami poznávali Slovensko, deti z I. stupňa
strávili týždeň v Škole v prírode. Škola má krásny
areál, je na tichom mieste, má telocvičňu,
pohybové štúdio, saunu, tenisové kurty. Kto sa
môže pochváliť lepšími podmienkami? Jedno
je isté. V uplynulom roku nám nastúpilo do I.
ročníka 15 detí, čo je úspech. Tento rok je to oveľa
menej, ale urobíme všetko pre to, aby sme školu
udržali. Na tom sme sa zhodli aj s poslancami
obecného zastupiteľstva. Môžem povedať, že
ďalšie ročníky budú oveľa lepšie, čo sa týka počtu
narodených detí. Vďaka pozemkovým úpravám sa
rozbieha výstavba rodinných domov, prichádzajú
mladé rodiny aj s deťmi. Tiež výstavba dvoch
16-bytových domov nám splnila zámer. Od
výstavby sa nám v nich narodilo 12 detí. Zatvoriť
školu môže iba zriaďovateľ, teda obec a zrušiť ju
musí uznesením obecné zastupiteľstvo. Takže, aby
som upokojila fámy, škola sa zatvárať nebude.
o Obec žije aj čulým kultúrnym životom, čím sa
môžete prezentovať, resp. čo prezentuje Vašu
obec vo všeobecnosti ako zaujímavú na folklór
a tradície?
- V našej obci folklór nemá tradície. Snahy
o založenie folklórnej skupiny vždy zlyhali, ale
i napriek tomu sa nám darí obnoviť a niektoré
tradície udržať. Kus práce v tomto smere vykonáva
miestna Únia žien. V obci sa pravidelne konajú
plesy, organizujeme Deň matiek, Deň otcov, Deň
dôchodcov, Mikuláša, obecné hodové slávnosti,
Stolnotenisový turnaj, výstup na Ľadonhoru,
hokejový turnaj, kopanie jedenástok, výstavy
ľudovej tvorivosti a podobne. Tak z každého rožku
trošku....
o V súčasnosti nastáva veľký „boom“ vo
výstavbe nájomných obecných bytov...,
pretože mladé rodiny nemajú na to, aby mohli
splácať hypotéky na vlastné byty...., nie sú tak
solventné. Preto je nájomný byt ohromnou
pomoc pre nich. Ale je to dobrá investícia aj
pre obec?
- Keď sa rozhodovalo pred rokmi o výstavbe
bytových domov, mali to byť nájomné byty.
Urobili sme si prieskum a záujem bol veľmi malý.
Každý si spočítal platenie mesačného nájmu plus
energie a byt by aj po 30 rokoch bol stále obecný.
Ak by ho chcel niekto dostať do vlastníctva, musel
by ho kúpiť za trhovú hodnotu. Preto mladí ľudia
v obci si radšej postavia rodinný dom, pretože
po pozemkových úpravách nie je problém získať
stavebný pozemok. Dva bytové domy v obci sú
vo vlastníctve bývajúcich.
Musím len skonštatovať,
že starostlivosť aj celkový
vzťah k vlastnému je iný,
ako k prenajatému. Obec
získala nových občanov, aj
žiakov do školy a vyhla sa
tak problémom s platením
nájomného a tiež splácaním
úveru, ktorý by si obec bola
musela zobrať, ak by chcela
stavať nájomné byty.
otázky: Mgr. Alena Jaššová
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§ § § ... Právna poradňa ... § § §

Chcem zamestnať dôchodkyňu a mamičku
na materskej dovolenke.
Chcem zamestnať na dobu
určitú dôchodkyňu a to na
4 hodiny denne. Okrem
toho ešte jednu pani na
dve hodiny denne. Táto je
momentálne na materskej.
Som začínajúci podnikateľ,
nemám skúsenosti. Poraďte
mi prosím, až nemám
opletačky s úradmi, aké mi
vystanú povinnosti/odvody,
dane, poplatky..../ Ďakujem.
V súčasnosti sa neustále zvyšuje
počet poberateľov starobného
dôchodku bez ohľadu na to, na aký
pracovný úväzok pracujú, nakoľko
v zmysle platnej právnej úpravy môžu
poberatelia starobného dôchodku pracovať bez obmedzení a
v pracovnoprávnych vzťahoch majú rovnaké podmienky ako ostatní
zamestnanci.
Poberatelia starobných dôchodkov majú možnosť vykonávať práce
na základe pracovnej zmluvy, kedy zamestnávateľ za zamestnancov,
ktorým bol priznaný starobný dôchodok, platí odvody a dane
v zmysle platných právnych predpisov a neplatí poistné na
invalidné poistenie a poistené na poistenie v nezamestnanosti,
alebo môžu vykonávať práce na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, kedy zamestnávateľ za
takýchto zamestnancov platí na druhej strane iba poistné na
úrazové a garančné poistenie.
V prípade zamestnania ženy, ktorá je poberateľkou materského,
ide o komplikovanejšiu situáciu, nakoľko vykonávať zárobkovú
činnosť a poberať materské je možné len za určitých podmienok.
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že zamestnankyňa by
nespĺňala podmienky nároku na materské, ak by počas obdobia
trvania dôvodu na poskytovanie materského, poberala príjem
vyplývajúci z existencie nemocenského poistenia, z ktorého si
uplatnila nárok na materské (z povinného nemocenského poistenia

zamestnanca) a uvedený
príjem by sa považoval
za vymeriavací základ
podľa ust. §-u 138 ods. 1
zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení
v platnom znení,
to znamená, že by
pokračovala v práci na
pôvodnú zmluvu. Ak by
sa ale zamestnankyňa
počas poberania
materského zamestnala
u iného zamestnávateľa,
alebo ak by so svojím pôvodným zamestnávateľom uzavrela
novú pracovnú zmluvu zakladajúcu ďalšie povinné nemocenské
poistenie zamestnankyne, existujúci nárok na materské predmetnej
zamestnankyne by táto skutočnosť neovplyvnila, a to ani v
prípade, ak by v čase poberania materského mala z uvedených
pracovnoprávnych vzťahov príjem, ktorý by sa považoval za
vymeriavací základ podľa uvedeného ustanovenia.
Vzhľadom na to, že informácie o probléme sú obmedzené
formuláciou otázky, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že ste
začínajúci podnikateľ, odporučila by som Vám osobné prejednanie
problému s kvalifikovaným ekonómom.

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

Nie je nič útulnejšie než
posedenie pred ohňom
v chladný deň. Krby na drevo
majú krásu a šarm, ktorý
určite osloví každého...

Vasil Cetera
Mob: 0915 707352
bratislava@stavbykrbov.sk
Mario Cetera
Mob: 0907 873533
zilina@stavbykrbov.sk
web: www.krbycetera.sk
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„Začína sa vracať trend malých obchodíkov, ľudia sú už
presýtení masívnych obchodných centier,“
- hovorí Lenka Zátorská, podnikateľka z Kysuckého Nového Mesta.

OBUV JANEL, predajňa majiteľky Lenky Zátorskej v Kysuckom
Novom Meste, sa presťahovala od 1. mája tohto roku do
nových priestorov ako sme Vás informovali už v minulom
čísle Kysuckého Žurnálu a síce, na ulicu Belanského 193 (prvé
poschodie). Ako nám prezradila majiteľka, v nových priestoroch
už privítali svojich „starých“, ale aj nových zákazníkov.
Predajnička je menšia ako predtým, ale o to viac útulnejšia,
prehľadnejšia a svetlejšia.
„Zostali sme verní osvedčenému kvalitnému tovaru od známych
výrobcov , napr. MARCO TOZZI, Protetika, Befado, BENT atď.
Samozrejme, tento tovar predávame vo veľmi priaznivých cenách,
o čom svedčia aj návštevy našej predajne zákazníkmi z iných
okresov. Veľmi radi obslúžime aj rodičov s deťmi. Odmeriame deťom
nožičku a poradíme pri výbere tej správnej veľkosti a vhodného
vzoru. Časť našej ponuky nájdete aj na našej internetovej stránke
www.obuvjanel.sk, kde si môžete objednať aj cez náš e-shop. Obuv
si jednoducho z domu objednáte a u nás vyzdvihnete,“ hovorí Lenka
Zátorská.
o Dá sa platiť pri nákupe kartou, alebo v banke priamo na účet –
alebo aj na splátky?
- Pri nákupe u nás môžete použiť hotovosť , ale aj platobnú kartu.

Cez e-shop platíte dobierkou /poštovné 3,50€/.
Ak vaša objednávka presiahne 50,00€ poštovné
neplatíte vôbec.
o Koľko sa už venuješ svojim obchodom?
Keď hodnotíš roky podnikania, zhoršilo sa
podnikateľské prostredie? Čo myslíš, že by
bolo dobré urobiť – aby sa trochu uľahčil
život živnostníkov na Slovensku?
- Svojej práci sa venujem už vyše 5-tich
rokov. Za ten čas som nadobudla veľmi veľa
skúseností , čo sa týka predaja obuvi, kvality
a ošetrovania. O tieto skúsenosti sa veľmi
rada podelím aj so zákazníkmi, nakoľko sú
niekedy dezorientovaní z množstva rôznych
obchodov a ponúkaného tovaru . Každému
vieme s kolegynkou poradiť tak, aby bol naozaj
spokojný. Našim cieľom je to, aby sa zákazník
na nás mohol spoľahnúť , odchádzal vždy
spokojný s nákupom a opäť sa rád vracal...

o Podnikanie je životný štýl, čo v ňom vidíš – okrem zdroja
príjmov? Aké máš plány v rozvíjaní svojho obchodu?
- 5 rokov možno nie je až tak veľa v živote ľudí, no ak môžem
porovnávať podnikateľské prostredie, ktoré
nám vytvára vláda, musím skonštatovať, že
je čím ďalej horšie. Každý rok sa nám zvyšujú
napr. odvody do poisťovní , vymýšľajú na nás
predpisy a nezmyselné zákony, čo nemajú
,,hlavy ani päty“, len aby štát mohol pokutovať
. Veľakrát sú to pokuty, ktoré likvidujú malých
podnikateľov. Áno, treba dodržiavať zákony
a plniť si povinnosti voči štátu. No natíska sa
mi otázka, či aj väčšie firmy takto fungujú...?
Stimuly získavajú poväčšine len práve veľké
firmy a cudzie firmy. Mám pocit, že malý
podnikateľ tu slúži len ako zdroj financií cez
pokuty udeľované štátom za rôzne malé
pochybenia. Rada by som verila, že sa niečo
zmení, že sa život obyčajných živnostníkov
zlepší, no nenosím ružové okuliare . No možno
sa v tomto storočí ešte dočkám, pretože
ma moja práca jednoducho baví. Ja dúfam,
že sa situácia čoskoro zmení. Za hranicami

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

OBUV JANEL
pre prváčikov
kvalitné školské
tašky
BAGMASTER

0€

len za 34,9
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Slovenska sa začína vracať trend malých obchodíkov. Prečo?
Lebo jednoducho niektorí ľudia sú už presýtení tých masívnych
obchodných centier, kde predavač jednoducho nemá čas zastaviť
sa a porozprávať sa so zákazníkom, možno pochopiť jeho trápenie,
lebo má nad sebou kamery a tvrdého šéfa , ktorý vyžaduje od
svojich zamestnancov len a len výkony, čísla, zisk...!
Preto sa v budúcnosti budeme viacej venovať predaju ortopedickej
obuvi pre deti a dospelých . Ďalej sme už začali úzko spolupracovať
priamo s výrobcom dámskych kožených lodičiek, ktorý nám na našu
objednávku vyrobí obuv na želanie /farba, podpätok, materiál/.
Budeme sa snažiť tlačiť ceny dolu, aby náš zákazník bol spokojný
a mohol si dovoliť tovar kúpiť.
otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška

0€

len za 41,9

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

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 640 (bývalá budova VUB)
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

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

14

23-ročný Tomáš Cinko z Kysuckého Nového Mesta má pred
sebou nádejnú športovú budúcnosť, tak mu držme palce!
Mladý (23 ročný) športovec z Kysuckého Nového Mesta, ktorý sa už od mladosti
venuje rôznym športovým aktivitám, hádzaná (11 rokov aktívne, z toho 4 roky za HK
Bojnice - 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska), posilňovanie (3 roky), trénerstvo a
nutričné poradenstvo. TOMÁŠ CINKO.
„Keďže som nadšencom aj aktívneho pohybu a nielen dvíhania „železa”, venujem sa aj
funkčným tréningom, t.j. cvičeniu pre celé telo. Asi pred rokom som sa stal tiež nadšencom
crossových (terénnych) prekážkových behov Spartan Race, ktorých sa pravidelne
zúčastňujem“, hovorí Tomáš Cinko.
Minulý rok (teda v priebehu jedného kalendárneho roka) sa mu podarilo získať Trifectu medaila účasti všetkých 3 typov behu Spartan Race (Sprint, Super, Beast). Tento rok je jeho
cieľom Double Trifecta, teda získať ocenenie pretekára, ktorý splní limit na dvojnásobný
počet pretekov v jednom roku. Tomáš sa zároveň sa pripravuje aj na Majstrovstvá Európy
Spartan Race, ktoré sa uskutočnia 6.9.2015 v Tatranskej Lomnici. Okrem iného sa
zúčastňuje aj iných bežeckých a prekážkových pretekov ako Color Run a Army Race.
o A čo budúcnosť?
- V budúcnosti by som sa chcel aj naďalej venovať všetkým svojím športovým aktivitám
a naďalej sa zlepšovať vo všetkých oblastiach pôsobnosti, ale nakoľko účasť na týchto
pretekoch je finančne náročná, ako na registráciu tak aj na cestovanie, (vieme, že autá
nejazdia na vzduch), tak si hľadám sponzorov. Dúfam, že sa to podarí. Zatiaľ by som chcel
veľmi rád poďakovať skvelému autorizovanému online obchodu s vecami od značky
Reebook (http://www.botyobleceni.cz/), ktorý mi ponúkol spoluprácu a podporu svojím
kvalitným oblečením a teniskami.
FB fanpage: https://www.facebook.com/ocrcinkyotf
IG: https://instagram.com/ocr_cinky_otf/
- Kysucký Žurnál -

Hasiči v Kysuckom Lieskovci dostali nové auto
V nedeľu 5. júla
2015 podpredseda
vlády a minister vnútra
SR Róbert Kaliňák spolu
s predsedom Žilinského
samosprávneho kraja Jurajom
Blanárom odovzdali hasičské
autá štyrom dobrovoľným
hasičským zborom Žilinskej
župy. Aj hasiči z Kysuckého

Lieskovca boli jednými
z nich.

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

Už 20 rokov
Požičovňa
svadobných a
spoločenských šiat
„Venček“ ponúka
kvalitu, štýl a noblesu.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI!
V našej predajni
okrem nádherných
svadobných šiat,
aj odborne a
zodpovedne
poradíme s výberom
doplnkov, šperkov.
V prípade potreby,
šaty a svadobné
oblečenie vieme aj
upraviť.

(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

Pomôžme si navzájom

Občianske združenie „Radosť žiť“, o. z. úzko spolupracuje s
naším zariadením, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť
o celkovo 162 prijímateľov sociálnej služby, podľa rôzneho
stupňa odkázanosti. Zariadenie je situované v budove
panelákového typu a existujúci stav buniek klientov v
zariadení je v pôvodnom stave. Sociálne zariadenia sú
nevyhovujúce z hľadiska vykonávania každodennej hygieny,
preto nám Občianske združenie „Radosť žiť“, o. z. pomáha pri
rekonštrukcií kúpeľní a WC, ktoré zabezpečujú lepší komfort
pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím a zlepšenie
bezbariérového prístupu.
Občianske združenie Radosť žiť, o. z., preto pripravilo projekt
cez Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis s
názvom „Pomôžme sme si navzájom“! Cieľom projektu bolo
vybudovanie bezbariérovej kúpeľne a WC.
Nadácia Pontis projekt občianskeho združenia Radosť žiť, o.
z. podporila sumou 2. 500,- €, pričom celková suma projektu
bola 3. 199,19€. Počas rekonštrukcie projektu bolo odstránené
umakartové jadro, vybudované pevné jadro, vymenené
vodovodné, odpadové potrubie, nová elektroinštalácia a
nová sanita s obkladom. Novú bezbariérovú kúpeľňu s WC
sme prerobili u pána Milana, ktorý je imobilný a veľmi nám
uľahčuje prácu. Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu nášho
projektu!
Mgr. Katarína Krasňanová

„...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

Chcete mať zlodejov v byte? Tak sa nezabudnite pochváliť
kamarátom na facebooku, že kedy idete na dovolenku....!
Chcete mať zlodejov v byte? Tak sa
nezabudnite pochváliť kamarátom na
facebooku, že kedy idete na dovolenku....!
Veľmi často sa dozvedáme zo správ
v médiách o tom, ako sa občanom poškodil
byt, ako vytopili niekoho, resp. pri náraze
auta – mu došlo k poškodeniu plota
a následne steny domu, trávnika, alebo mu
vlámači – zlodeji – byt vykradli a poškodili.
Občan vtedy nervovo kolabuje – ale je
až smiešne, že v dnešnej dobe ešte stále
veľa ľudí svoj majetok (dom, byt) nechráni
vhodným poistením. Povedzte nám
prosím, o možnostiach a ponukách Vašej
Komunálnej poisťovne, čo sa týka týchto
poistení a prečo sú dôležité, ale najmä
finančne výhodné pre klienta – ak sa už
stane škoda, krádež, vlámanie?
Aj napriek tomu, že naozaj často počúvame
o rôznych nepríjemných a ťažkých životných
situáciách, sme niekedy nepoučiteľní. Myslíme
si, že nám sa nič nestane, resp. nemôže stať
a možné riziko podceníme.
Strecha nad hlavou patrí k najhodnotnejším
veciam, ktoré si dokážeme zabezpečiť a je pre
každého z nás veľmi dôležitá. A práve preto
by sme mali myslieť aj na jej bezpečnosť.
S matkou prírodou, zlodejmi a vlámačmi, či
inými nepríjemnými a náhodnými situáciami
sa niekedy bojovať nedá.
Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance
Group ponúka klientom poistenie
nehnuteľnosti a domácnosti. Ako jediná
poisťovňa preplatíme škodu spôsobenú
povodňou už v základnom balíku. Predmetom
základného poistenia nehnuteľnosti sú
budovy a stavby na bývanie a k tomu
patrí aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva
nehnuteľnosti. Poistenie sa vzťahuje na:
hlavnú budovu – byt, rodinný dom, alebo
chalupu
vedľajšiu stavbu, ktorá sa nachádza na
jednom pozemku spolu s hlavnou budovou /
záhradný domček, dreváreň, kôlňa, atď./
garáže, ploty a ohradové múry, stavebný
materiál určený k údržbe alebo rekonštrukcii

budovy. S poistením budovy sú automaticky
kryté aj stavebné súčasti a príslušenstvo
budov, čo objasním trošku podrobnejšie.
Stavebné súčasti budov je všetko, čo
k budove podľa povahy patrí a nemôže byť
oddelené, napríklad okná, dvere, obklady,
sanita, elektroinštalácia, rozvody vodovodné
a plynové, zabudovaná klimatizácia, podlahy
a podobne. Príslušenstvo budovy sú
veci určené na trvalé užívanie s budovou
napr. drevené obklady stien, elektronická
zabezpečovacia signalizácia umiestnené v
budove alebo na budove, kamerový systém,
elektronická protipožiarna signalizácia, kotol,
prietokový ohrievač, sporák, vstavaný nábytok,
kuchynská linka, spotrebiče zabudované do
kuchynskej linka a pod.
Predmetom poistenia domácnosti je
jej zariadenie napr.: nábytok, koberce,
odevy, obuv, prádlo, peniaze, veci
umeleckej, historickej alebo zberateľskej
hodnoty, bicykle, detské kočíky a pod.
Elektromotory v domácich spotrebičoch
a zodpovednosť príslušníkov domácnosti za
škodu spôsobenú inému.
Ochrana (nehnuteľnosti a domácnosti) sa
vzťahuje na škody, ktoré spôsobí:
Požiar, výbuch, priamy úder blesku,
náraz, pád stromov, stožiarov a iných
predmetov
Povodeň alebo záplava
Víchrica alebo krupobitie
Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín,
zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie,
ťarcha snehu alebo námrazy
Náraz dopravného prostriedku, dym,
nárazová vlna pri prelete nadzvukového
lietadla
Kvapalina unikajúca z vodovodných
zariadení, z hasiacich zariadení,
poškodenie alebo zničenie prívodného
potrubia vodovodného zariadenia,
odvádzacieho potrubia, potrubia či
telies vykurovacích alebo solárnych
systémov, alebo samočinných hasiacich
zariadení, poškodenie alebo zničenie
kotlov vykurovacích
systémov, armatúr
a zariadení
pripojených na
potrubie
- Dažde
- Vandalizmus,
krádež a lúpež
Myslím si, že veľa
čitateľov bude
zaujímať, koľko stojí
takéto poistenie
rodinného domu
a domácnosti
v základnom
balíku? Ako
príklad uvediem
bungalov, ktorý
má rozlohu 150 m2
a jeho hodnota je
140-tisíc EUR. Za
takéto poistenie
nehnuteľnosti
a domácnosti
klient ročne zaplatí
134,25 EUR.
Nie každý však

Myšlienka mesiaca

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

Zmena otváracích hodín!!
Otváracie hodiny: PO-PIA:
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 041/421 39 96
pinciarova@kpas.sk
kolenova@kpas.sk
www.kpas.sk

vlastní rodinný dom, ale je majiteľom
3-izbového bytu, ktorý má rozlohu 70 m2
a jeho hodnota je 50-tisíc EUR. Takýto klient
zaplatí za poistenie bytu a domácnosti ročne
54,95 EUR.
Samozrejmosťou je, že ak je to klient, ktorý má
u nás aj iné druhy poistenia či už životné, alebo
neživotné, má ďalšie zľavy, takže toto nemusí
byť konečná cena.
Je naozaj na každom z nás, ako si svoj
vlastný majetok ochránime. Štatisticky je
dokázané, že najviac vlámaní a krádeží sa stáva
v letných mesiacoch. Často krát nevedomky
poskytneme informácie aj sami. Napríklad,
ak sa na Facebooku pochválime, že ideme na
dovolenku a ešte povieme aj termín odchodu.
Pre zlodejov sú to veľmi ľahko získané, ale
veľmi cenné informácie, že nikto nie je doma.
Prázdne domy či byty ich naozaj lákajú.
Niektorých páchateľov neodradí ani výška
a dostanú sa do bytu aj na poschodí pomocou
zábradlia na balkónoch a bleskozvodov.
Zmierniť škodu po „návšteve“ zlodeja by mala
poistka. Samozrejme, ak je dobre uzatvorená.
Ak je totiž domácnosť podpoistená, teda ak je
hodnota stanovená na nízku sumu, v prípade
škody nemusíme byť s poistným plnením
spokojní. Stáva sa to najmä pri starších
druhoch poistení, uzatvorených pred rokmi.
Poistné zmluvy a podmienky v nich treba
kontrolovať a podľa aktuálneho stavu upraviť.
Na záver želám našim čitateľom ešte krásny
zvyšok naozaj horúcich letných dní.

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

V poradni u gynekológa:
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Som vo vysokom štádiu tehotenstva, môžem cestovať lietadlom?

Som v siedmom mesiaci tehotenstva. Nemám žiadne rizikové faktory, som zdravá aj sa
zdravo cítim. Máme naplánovanú dovolenku k moru - je to ale destinácia trochu ďalej (Kuba),
chcela by som sa opýtať, či schvaľujete, aby som tam išla, resp. čo mi navrhujete, aby som
prípadne predišla zdravotným problémom, čo by sa mi mohlo napríklad stať, alebo či vôbec
mám dovolenku absolvovať, či ju predsa len nezrušiť a nenaplánovať si niečo bližšie - neviem
sa rozhodnúť. Aké najčastejšie problémy by sa mi mohli objaviť v súvislosti zo zmenou
klímy, cestovania, atď...Pre mňa je dôležité, aby bolo dieťa v pohode, tak sa radšej zrieknem
lukratívnej dovolenky a vymyslíme niečo iné. Poraďte mi.
požiadavky, ako aj nimi doporučené
Najbezpečnejšie obdobie pre možnosť
vyplnenia špeciálnych formulárov
cestovania v tehotnosti je II.trimester
a potvrdené ošetrujúcim lekárom v
od 18.týždňa do 24.tyždňa tehotnosti,
anglickom jazyku. Je potrebne sa radšej
kedy riziko spontánneho potratu alebo
informovať o takejto požiadavke. Cestovanie
predčasného pôrodu je najmenšie.
lietadlom zvyšuje riziko trombózy /
Relatívnou kontraindikáciou s
Cestovanie a transport do miesta
upchatia žil/ u tehotnej ženy, a preto sa
obmedzením cestovania v tehotnosti sú
dovolenky je jedna rovina rešpektovania
doporučuje: mať v lietadle dostatok miesta
viacplodová tehotnosť/dvojičky, trojičky../, v
a vlastný pobyt, ako aj možnosti kvality
pred dolné končatiny/sedadlo do uličky../,
anamnéze údaj predčasného pôrodu alebo
ošetrovania alebo vyšetrovania lekárom v
mat sedadlo nad krídlom a v prednej časti
potratu, a závažné chronické ochorenia
mieste dovolenkového pobytu, je druhá
lietadla - väčšia plynulosť letu, počas letu
u tehotnej ženy /plúcne-astma, srdcové
rovina, čo už musí podať informáciu
použiť kompresívne pančuchy. Dohodnúť
ochorenie, atď./ Cestovanie lietadlom pre
cestovná kancelária. Kuba nie je
sa o profylaxii trombózy so svojím lekárom
hromadnú dopravu/na rozdiel od ľahkých
dovolenková destinácia, kde by tehotná
- liekmi / nizkomolekulárny heparin?../ : ak
motorových a bezmotorových lietadiel/
žena musela predchádzať špeciálnou
má tehotná žena viac ako 35 rokov života,
-nehrozí zvýšené riziko potratu alebo
zdravotníckou prípravou ku pobytu.
pôrodu z kolísania tlaku. U nekomplikovanej ak je nadmerný hmotnostný prírastok
v tehotnosti, ak je žena viacrodička /
tehotnosti možnosť cestovania lietadlom
opakované pôrody / To sú zvyšujúce
je až do 36.týždna tehotnosti. U
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
rizikové faktory, vedúce ku trombóze
medzikontinentálných letov cestovanie do
MUDr. Pavol Hartel
v gravidite. Toto je súhrn štandardných
35.týždna tehotnosti. Potvrdenie o stave
informácií o cestovaní lietadlom v gravidite.
tehotnosti vyžadujú letecké spoločnosti
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Najdôležitejší je vlastný “sebapocit” tehotnej
rôzne:
Tel.: 041/500 7800
ženy cestovať a zvlášť lietadlom. Pred
Napr. ČSA cestovanie tehotnej do 34.tyždňa
letom by mala tehotná absolvovať kontrolu
tehotnosti bez potvrdenia lekárskou
Odbornú poradňu, konzultáciu,
tehotnosti, ako aj kontrolu pôrodných
správou o možnosti cestovania, ale vždy
ciest u svojho gynekológa s prípadným
lekárska správa po 34.tyždni tehotnosti s
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
zápisom v tehotenskej knižke, ideálne v
platnosťou maximálne 6 dní pred odletom.
stanovenie diagnózy, liečbu...
dokumente so záverom v anglickom jazyku.
Iné letecké spoločnosti môžu mať iné

Objednajte sa na:

Potrebujete profesionálne
skontrolovať auto?
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

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Ako ošetriť našu doštípanú kožu?
Večer už viac týždňov polievam záhradu a trávnik. Nemám zeleninovú záhradu, len
oddychovú, stromy, trávnik, kríky.... Som nesmierne doštípaná, až sa mi z toho robia krvavé
chrasty. Používam Fenistil Gel, ale zrejme nepomáha. Poraďte mi prosím, niečo účinnejšie,
resp. ak máte nejaké „vlastné“ domáce lekárnické recepty (od starých materí) – ako si ochrániť
a ošetriť si kožu....
Letné obdobie prináša nielen krásne
chvíle s rodinou, či priestor pre
oddych na záhradke, pri grile, či
niekde na túre, ale prináša so sebou
niekoľko nepríjemností vo forme
dotieravého hmyzu. Ak sa chceme
vyhnúť bolestivému, svrbivému
poštípaniu, môžeme sa chrániť
pomocou dostupných repelentov. Pokiaľ nechcete používať tieto
prostriedky, je pravda, že na internete nájdete veľa postupov ako
si vytvoriť svoj vlastný repelent. Ich súčasťou sú rôzne silice (napr.
z citronely), často používané sú klinčeky, levanduľa či rozmarín.
Účinnosť doma pripravených repelentov záleží na použitom
spôsobe prípravy a ich bezpečnosť a účinnosť sa dá ťažko posúdiť
(samozrejme ich ochranné pôsobenie nebude dlho trvajúce a preto
je potrebné takto pripravený repelent aplikovať viac krát. Pozor na
možné kožné reakcie a alergie na použité silice či bylinky.) Pomôcť
si môžeme aj trošku inak pomocou repelentného B-komplexu, ktorý
treba užívať dlhodobejšie. Z homeopatie dávam do pozornosti
ešte na preventívne odpudenie hmyzu – Ledum palustre 30CH

5granúl 1x denne. Ak
PharmDr. Štefan Grešák
dôjde k poštípaniu, môžete
použiť Vami spomínaný
Lekáreň Sv. Lukáša
FENSITIL gél, avšak nie vždy
Belanského 297
je zaručená úľava po jeho
použití. Pre mňa je voľbou č.
Kysucké Nové Mesto
1 pri poštípaní akýmkoľvek
Telefón: 041/421 45 98
hmyzom ARGENTUM gél.
Ide o gél s obsahom striebra, Otváracie hodiny:
má viaceré výhody. Pôsobí
Pondelok – Piatok
na pokožku upokojujúco,
od 7.30h do 16.30h
striebro bojuje proti infekcii,
ktorá sa môže po bodnutí
zaniesť do miesta vpichu a pôsobí chladivo. Do pozornosti by
som dal ešte aj iné gély – DAPIS gél (homeopatický prípravok),
PSILO-BALSAM. Z homeopatie je možné ešte si dopomôcť. Ak ide
o viacnásobné poštípanie, ktoré je výrazne svrbivé môžete použiť
Ledum palustre 5-9CH 5 granúl 3xdenne, alebo ak ide o ružovočervený opuch kože (napr. po uštipnutí osou, včelou) môžete si
dopomôcť s Apis mellifica 15CH 3-5x denne 5 granúl.

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...
Plastický chirurg MUDr. Regan Belovič
odpovedá na Vaše otázky:
o Rada by som sa opýtala, podľa čoho sa
mám rozhodnúť, akým spôsobom si mám dať
odstrániť materské znamienka. Rozhoduje jeho
veľkosť?
- Spôsob, akým bude znamienko odstránené,
určuje vždy lekár. Je povinnosťou lekára, vysvetliť
pacientovi, prečo je vhodný ten ktorý spôsob liečby.
Pri odstránení laserom môžu ostať v podkoží reziduá
(zvyšky) znamienka, preto sa väčšie znamienka
odstraňujú chirurgicky. Chirurgické odstránenie
umožňuje aj následné histologické vyšetrenie, ktoré
môže vylúčiť nebezpečné ochorenie alebo naň včas
upozorní. Pri laserovom odstránení sa znamienko
vyparí a preto sa už vyšetriť nedá.
o Existuje už množstvo kliník, kde ponúkajú
odstránenie znamienok. Prečo je lepšie
spoľahnúť sa na plastického chirurga?
- Plastický chirurg sa v prevažnej miere zaoberá
chirurgiou kože a podkožia a preto má najväčšie
skúsenosti a potrebnú kvalifikáciu. A to nielen na
odbornú konzultáciu, ale aj na vykonanie zákroku.
Ďalším dôvodom, prečo sa obrátiť na odborníka
je, že ak plastický chirurg objaví rakovinový proces

pri vyberaní znamienka, vie ho okamžite riešiť. V
neposlednom rade je nutné spomenúť estetickú
stránku. Po chirurgickom zákroku vždy ostáva
jazvička. Len plastický chirurg vie zabezpečiť,
aby bol výsledný efekt po zákroku čo najlepší a
jazvička čo najjemnejšia. Samozrejme, jazvička
musí byť esteticky prijateľnejšia než to, čo tam bolo
predtým.
o Rád by som sa opýtal, či k vám chodia
MUDr. Regan Belovič
aj ľudia s požiadavkou odstránenie
tetovania. Či plastická chirurgia vie v
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
tejto oblasti niečo robiť, prípadne, aké
lekárskej kozmetiky
veľké môže tetovanie byť, aby bolo jeho
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
odstránenie možné?
- Tetovanie na našom pracovisku odstraňujú
dermatológovia pomocou špeciálneho, na
Ambulancia-konzultácie:
to určeného laseru. Ak je laser neúspešný,
plastický chirurg môže celú lokalitu vyrezať
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
ale vždy ostáva jazva, aj keď minimálna.
Štvr.: 15:00-17:00 h
Nedá sa presne špecifikovať koľko
Ústav lekárskej kozmetiky
centimetrov štvorcových kože dokážeme
Tematínska 3; 85105 Bratislava
upraviť. Vždy to závisí od lokality a typu
www.ulk.sk
kože v danej oblasti.

mobil: 0905 822 333
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Chceme si k moru zobrať nášho psa aj mačku.
Ak si chcem zobrať psa k moru, ideme tam na takmer mesiac, a manželka má angorskú mačku a tiež ju chce
zobrať.... je predtým potrebná nejaká špeciálna kontrola u Vás – veterinára? Očkovanie? A ako sa tam starať o
tieto zvieratká, aby boli v poriadku? Ideme s nimi po prvý krát tak ďaleko a do krajiny, kde predsa je len klíma
a prostredie iné, iný hmyz, teploty... Bude to v septembri...
V letných mesiacoch je cestovanie so
pevná prepravka...
doma, dlhšie
zvieraťom veľmi aktuálna a diskutovaná
Pre cestovanie mimo územia Slovenska
výlety prípadne
téma medzi chovateľmi. Niektorí si nevedia
platia Nariadenia EÚ o nekomerčnom
aj pobyt na
predstaviť dovolenkovať bez zvieratka,
premiestňovaní spoločenských zvierat.
slnku. Nie je
iní zas hľadajú informácie o možnostiach
Pes alebo mačka pri cestovaní mimo
dobré tesne
hotelov pre psov. Vždy je dobré si zvážiť,
Slovenska musí byť označená čipom, musí
pred cestou
čo je vhodnejšie pre daného majiteľa a
mať vystavený platný Pet Pass, musí mať
zviera strihať. Najlepšie je sa informovať o
dané zvieratko. Či už cestujú len na území
všetky povinné vakcinácie, ošetrenie proti
možnosti pobytu zvieratka v klimatizovaných
Slovenska alebo aj za hranice, alebo mimo
echinokokóze, ošetrenie proti ektoparazitom, hoteloch, prípadne ku moru so psíkom
štátov EU, sú majitelia povinní preveriť
prípadne ošetrenie voči lietajúcemu a
chodiť len ráno a večer a na pláže vyhradené
si a pripraviť sa na rôzne podmienky a
bodavému hmyzu a preventívne ošetrenie
pre psov. Stravu psíka sa snažiť nemeniť,
povinnosti cestovania so zvieraťom. Na
proti srdcovému červu. Je potrebné
najlepšie granulovanú s dostatkom čistej
jednej strane je to o dodržaní nariadení
používať prípravky schválené pre daný
vody. Po pobyte vonku a vo vode vždy srsť
vet.správy, ministerstiev, nariadení EU,
druh zvieraťa a danú indikáciu. Je jedno,
a kožu psíka skontrolovať a osprchovať v
prípadne aj nariadení štátu, do ktorého
či majiteľ chce cestovať so psom alebo
čistej vode. Kontrolovať pravidelne oči a
chce cestovať, alebo aj štátov, cez ktoré
mačkou, všeobecné podmienky cestovania
uši. Netreba zabúdať, že u zvierat starších
prechádza pri ceste do zahraničia, prípadne
musia byť splnené. Naviac, niektoré štáty
prípadne chronicky chorých, može pobyt
aj aký dopravný prostriedok použije. Na
si pri vstupe na ich územie vyžadujú zvlášť
v teplejšom podnebí zdravotný stav ešte
strane druhej je to o pripravení zvieratka na
potvrdenie o zdravotnom stave zvieraťa,
zhoršiť. Požiadavky na cestovanie so
zmenu klímy, režimu, doplnení vakcinácii v
alebo aj odber krvi. Všetky potrebné
zvieraťom sa menia aj podľa toho, ako
dostatočnom predstihu, prípadne ošetrenie
vyšetrenia a vakcinácie musia byť vykonané
majiteľ pocestuje, letecké spoločnosti majú
proti rôznym parazitom teplejšieho
v dostatočnom predstihu pred cestou.
svoje kritéria na cestovanie so zvieraťom.
podnebia. Nariadenia sú realizované hlavne
Čiže keď majiteľ pozná dátum cesty, je
Pri ceste autom zas nesmieme zabudnúť, že
na zabránenie nelegálneho presunu zvierat
vhodné sa informovať aspoň mesiac pred
každá krajina cez ktorú prechádzame, môže
a nekontrolovateľnému šíreniu prípadných
vycestovaním, aby sa prípadne nedostatky
mať iné zákony o vstupe a výstupe zvieraťa
ochorení. Pri výletoch po Slovensku je
ešte dali odstrániť. Majiteľ nešpecifikuje
z územia a aj časové obmedzenia platnosti
povinnosťou majiteľa cestovať so psom
krajinu, do ktorej ide vycestovať, takže
vystavených zdravotných potvrdení.
klinicky zdravým, vakcinovaným, ošetreným
detailné podmienky cestovania so psom
proti parazitom s platným očkovacím
sa ešte môžu líšiť podľa konkrétneho
preukazom, prípadne s overením od
štátu, kde ide dovolenkovať, prípadne Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
veterinára, že cestuje z miesta na miesto
aj mesta. Nakoniec ešte 3 dni pred
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
bez výskytu vážnych infekčných ochorení.
vycestovaním je veterinárom potrebné
Telefón: 0911 137 798
Vhodné je takisto cestovať so psom
overiť do pasu, že zviera je zdravé
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
nezameniteľne označeným – čipovaným.
a môže vycestovať. Zvieratko pred
Samozrejmosťou je obojok, vodítko,
cestou je vhodné na teplé podnebie
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
náhubok, pre menších psov uzatvárateľná
zvykať, teda umožniť mu pokiaľ je ešte

OKNÁ

s najlepšou tepelnou iz

M ÄSO
ÚDENINY
Marcel Svrček

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.

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

sklo s najlepš

Izolačné t
štandar

tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

„Cieľ firmy je: získanie a udržanie si Vašej dôvery = spokojný zákazník“.

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

AKCIA: Hnedé uhlie kocka Cígeľ - SUPER PONUKA - 9,00 EUR 1q

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362

