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V Domoch sociálnej starostlivosti a v hospicoch –
by mali opatrovateľkám na platoch pridať 100%!

To hovorím vážne, keďže počas mojej viac ako tridsaťročnej
novinárskej praxe som veľa zažila, zoznámila som sa
s veľa ľuďmi, spoznala mnohé zamestnania a povolania.
Je logické, že som mohla porovnať aj ich finančné
ohodnotenie a priznám sa, že som bola niekedy až
pohoršená nad aktuálnym stavom platov v niektorých
slovenských zamestnaniach. A to aj v tých, ktoré nám na
Slovensku vytvorili zahraničné firmy, ktoré dostali navyše
od nášho štátu obrovské miliónové dotácie! Okrem nízkych
(minimálnych) platov, majú mnohí naši občania v takýchto
firmách doslova katastrofálne pracovné podmienky
a prostredie, ktoré hraničia už aj s ľudskou dôstojnosťou...
/Česť výnimkám, lebo sú aj cudzí zamestnávatelia, ktorí sa
o svojich zamestnancov starajú príkladne – pozn. redakcie/
Myslím si, že naše kontrolné štátne inštitúcie by mali
zodpovednejšie kontrolovať, v akých podmienkach
pracujú slovenskí občania vo svojej krajine u cudzieho
zamestnávateľa, ktorý získal od nášho štátu obrovský
finančný stimul! Ale neohlasovať sa na kontrolu vopred, ale
prísť nečakane a možno aj inkognito a viac týždňov sledovať
prostredie, zaobchádzanie s našimi ľuďmi. Nechápem, prečo
sa to už dávno nezačalo realizovať. Ako sa vlastne štát
stará o vlastných občanov? Občan by mal mať vytvorené
kvalitné a zodpovedajúce podmienky pre prácu, a nie, aby
s ním cudzinec zametal. Ale poďme k DSS-kám. Tu pracujú
veľakrát opatrovateľky, ktoré majú skončené stredoškolské
vzdelanie, rôzne nadstavby – dokonca som našla v DSS aj
vysokoškoláčky! Ženy pracujú na 2-3 zmeny, prostredie
starých a mnohokrát chorých ľudí je – podľa mňa – pre
zdravého človeka stresujúce samé o sebe. Keď máte nakŕmiť
takéhoto človeka, „prebaliť ho“, umyť, aj ho trošku potešiť,
pohladiť, lebo starostlivosť o človeka – to nie je len jedlo
a umytie. Sme cítiace bytosti a k životu aj k starostlivosti
o chorého – patrí tiež pekné slovo, láskavosť, pohladenie.
Pri rozhovore s mnohými zamestnankyňami DSS som sa
dozvedela, že aj s nadčasmi, alebo príspevkami za nočné
smeny, im to vychádza na 500-550€ mesačne. Pritom nejde
o mladé baby, ale sú to ženy v produktívnom veku. Takáto
almužna nikomu z kompetentných nevadí? Ani našim
poslancom a politikom, ktorí si nadelili obrovské platy a
možno aj preto na ne v štáte máme, lebo sme nedali tým,
ktorí sú v ťažkej práci naozaj nedocenení a povedala by
som, že až vykorisťovaní, hoci je 21. storočie!? Do DSS-iek
by naozaj mali začať prúdiť finančné injekcie a pridať tak
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na skromných zárobkoch
opatrovateliek. Zaslúžia si
to viac – ako ktorékoľvek
iné pracovníčky. Starajú sa
o našich chorých a starých
ľudí – vašich rodičov,
možno aj rodičov poslancov
a politikov. A to, čo dostávajú
za takúto prácu – je skôr
almužna a výsmech.
A nemôžu si ani dovoliť –
štrajkovať. Ako sa mi zdôverila
jedna z opatrovateliek
nemenovaného
„dôchodcovského“ ústavu:
„Čo by som si pomohla štrajkovaním? Som samoživiteľka,
mám biedny plat, ale som rada, že aspoň niečo. Presne s
týmto totiž kalkuluje aj náš zamestnávateľ, štát... Ak sa ti
nepáči, môžem ísť inde. Ale nie každá môžeme odísť do
zahraničia. A tak preto je to tak – ako je. Drieme, sme
pokorné, ako je typické pre Slovákov. Človek by sa aj inak
snažil, keby to bolo lepšie platené. Keď ste zamyslená
a smutná, ani sa Vám nechce smiať. A pritom by bolo dobré
sa na starčekov aj pousmiať, čo to veselé povedať... Ale čo,
keď samým nám je do plaču nad celou situáciou?“ Ďalšie
slová už ani nie sú treba. Na DSS-ky by mal konečne náš štát
myslieť – a to ako na prvých nespokojných v poradí, nie si
len všímať vyplakávanie lekárov, či neobjektívnych učiteľov...
Lebo v slovenských DSS-kách, a nielen podľa mňa, naozaj
zaspal pes, a ak vyžadujeme nepretržitú a odbornú 24 hod
prácu a starostlivosť o starých ľudí, tak ju aj vyvažujme
plácou! Predsa nemôžeme odmeňovať odbornú prácu
s chorými a starými ľuďmi – ako pomocnú, napríklad
zametanie cesty – doslova minimálnym zárobkom! To čo už
je? Spamätajte sa aj vy, tam hore, naši premúdrelí politici a
poslanci... a konečne začnite žiť so slovenskou realitou, a nie
ďaleko od reality!!!
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Florbalistka Alexandra Kocúrová z Kysuckého Nového Mesta sa
zúčastnila v máji na Majstrovstvách sveta vo florbale v Kanade.
V živote človeka sú
situácie a okolnosti,
s ktorými sa musí
popasovať aj
vysporiadať. Patria
k nim túžby a ciele
každého človeka, bez
rozdielu veku. Potom
je veľmi dôležité, ako
sa k nim pri ich plnení
staviame a KOHO
nám ponúkne život
na povzbudenie
a posúvanie vpred.
S jedným so svojich
naplnených cieľov
sa s nami podelila
aj florbalistka
Alexandra
Kocúrová, jedna
z dvoch Kysučaniek,
ktoré sa zúčastnili
na tohtoročných
májových juniorských
Majstrovstvách
sveta vo florbale
v Kanade. Skončili na
peknom 7. mieste, aj
keď pred odchodom
mali vyššie ambície.
o Takže Saška, predstav sa nám a popíš, ako si sa k florbalu
vlastne dostala.
- Mám 17 rokov a som študentkou Gymnázia v Kysuckom
Novom Meste. Tu by som rada poďakovala za ústretový prístup
a pochopenie pedagógov pri mojej záľube.
Môžem povedať, že kým som sa dostala k florbalu, poskúšala
som veľa športov a aktivít. Od mažoretiek, futbalu, plávania cez
tenis, karate až po tanec. Všetko to však boli tak maximálne ročné
záležitosti. V žiadnej som sa však nenašla.Od 12 rokov som začala

hrať vo florbalovom krúžku na našej Clementisovej základnej škole
v KNM. Bolo to niečo nové, čo som chcela vyskúšať. Behala som
hore-dole a zametala hokejkou J. O rok na to som sa prihlásila do
FBK v našom meste, v ktorom som už hrávala celoslovenské súťaže.
Tu som zotrvala 3,5 roka pod vedením trénera Michala Vlčka, ktorý
ma naučil všetko potrebné, aby som mohla hrať ženskú súťaž
a dostať do širšieho výberu juniorskej reprezentácie Slovenska.
Odviedol s nami dievčatami kus práce, za čo mu patrí vďaka.
o Ako si sa dostala do ženskej extraligy?
- Kedže som sa chcela posunúť ďalej a hrať najvyššiu slovenskú
ženskú florbalovú súťaž, prijala som pozvanie od trénera Vladimíra
Gábora na hosťovanie v terajšom majstrovskom klube ŠK98
Pruské. Tu som získala ďalšie nové skúsenosti v taktike, čítaní hry,
o súdržnosti tímu, ktorý je perfektný. Dievčatá ma prijali medzi
seba ako jednu z nich. Mala som výhodu, že tam už rok hrala jedna
z mojich spoluhráčok z FBK KNM Aďa Šidlová. Na začiatku a aj
stále je mi veľkou oporou. S dievčatami sme super tím.Dokážeme
sa navzájom podržať a podporiť. Užijeme si spolu veľa zábavy.
Vďaka trénerovej dôvere, ktorú mi dal aj napriek môjmu vážnemu
zraneniu kolena, som sa postupne zlepšovala a dostala sa do
základného výberu reprezentácie junioriek Slovenska. Za to mu
veľmi ďakujem.
o Takže aký je tvoj najväčší doterajší športový úspech?
- Medzi moje najväčšie úspechy patrí hlavne to, že po mojom
vážnom zranení kolena,ktoré som už spomínala (stalo sa na
začiatku sezóny) som sa dokázala prebojovať na Majstrovstvá sveta
vo florbale junioriek, ktoré sa uskutočnili teraz v máji v Kanade a to,
že spolu s klubom ŠK98 Pruské sme vyhrali titul Majster Slovenska
pre rok 2015/2016
o Aký dojem urobila na Teba Kanada a aj samotný šampionát?
- Kanada bola od malička môj sen. Vždy som chcela tuto krajinu
navštíviť a som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Ani po zranení som
si nechcela pripustiť, že by som tam nešla. Robila som pre to všetko
možné aj nemožné, len aby som sa dala do poriadku a kondície.
Bol to pre mňa hnací motor. Naša účasť na turnaji nespočívala len
v odohraní zápasov, ale aj poznávaní rôznych miest tejto krajiny.
Boli sme si pozrieť nádherné Niagarské vodopády,videli sme
najväčšie mesto Kanady –Toronto a takisto sme mali možnosť
navštíviť Ontárijské jazero.

Alexandra Kocúrová a team Juniorky SR na MS U19 v Kanade

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Samozrejme, celý šampionát bol skvelý. Organizácia,
bezpečnosť, strava, ľudia....všetko bolo na jednotku. I keď
sme neskončili, ako sme si predsavzali, chceli sme obhájiť
5. miesto, aj tak, sme spokojné so 7. miestom na takom
veľkom šampionáte. Nabrali sme nové skúsenosti a to nám
už nik nezoberie. Teraz ich už len zúžitkovať na ihrisku.
Prvý krát som hrala zápasy v základnej prvej päťke
počas celého turnaja. Veľmi ma to teší, že mi aj tréneri
reprezentácie Slovenska dali dôveru a ja som sa snažila
ich nesklamať. Zápasy vysielala aj regionálna kanadská
televízia a na oficiálnych florbalových kanáloch YOU TUBE.
Takže celkové pocity sú len a len pozitívne. Najradšej by
som sa tam asi aj vrátila...J
o A čo fanúšikovia, boli tam nejakí,ktorí Vám fandili?
- Keď sme odchádzali na šampionát zo sústredenia
z Českej Třebovej, mali sme jedného fanúšika a to otca
našej spoluhráčky. Keď sme však prišli na letisko do
Toronta, čakali nás tam ďalšie dve fanúšičky a to moja
mamina a sestra Tatiana.
Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, ktoré mi rodičia
pripravili a určite to bude zážitok pre nás všetkých na
celý život! To mi dodalo ešte viac povzbudenia pred
šampionátom.
o Aké sú tvoje túžby do budúcnosti?
- Chcela by som sa zúčastniť ešte ďalších juniorských Majstrovstiev
sveta o dva roky, ktoré sa uskutočnia vo Švajčiarsku. A potom
sa samozrejme prebojovať sa do reprezentačného kádra žien,
možno vyskúšať Českú florbalovú superligu... Ale to je ešte ďaleká
a náročná cesta, takže uvidíme. Všetko má svoj čas a ja nechcem
predbiehať. Ale, ciele mám a tie ma posúvajú stále vpred. Mať
v živote ciele, znamená hľadať cestu.... Záleží to hlavne od zdravia,
pevnej vôle a ľudí okolo mňa, ktorí ma budú podporovať a posúvať
ďalej. Ja pre to urobím všetko, čo bude v mojich silách.
o Máš podporu svojho blízkeho okolia k plneniu Tvojich
cieľov?
- Áno, mám vo svojom najbližšom okolí ľudí, ktorí stáli a stoja pri
mne, za čo som im veľmi vďačná.
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Alexandra Kocúrová a Andrea Šidlová s pohárom víťaza
SR vo floorballe žien s rodinami
V prvom rade, by som touto cestou chcela poďakovať za podporu
svojim rodičom a sestre, ktorí mi venovali a venujú svoj voľný
čas. Absolvovali so mnou všetky vyšetrenia a dopravovali ma na
rehabilitácie počas môjho zranenia. Boli a sú mojimi najväčšími
fanúšikmi, zúčastňovali sa na všetkých ligových zápasoch
v domácom prostredí, ako aj na ihriskách súperov. Strávili so
mnou nejeden celý víkend mimo domova. Stál pri mne aj môj
priateľ Richard, tiež aktívny hráč florbalu so skúsenosťami zo
slovenskej mužskej extraligy, ktorý mi radil a podporoval ma.
Obrovskú zásluhu na tom, že môžem hrať florbal majú lekári p.
Hartel, p.Šafek a p. Vereš z detskej ortopédie primára Popluhára
v Žiline, ako i fyzioterapeut Tomáš Lintner, ktorý sa venuje môjmu
zranenému kolenu dodnes.
Všetkým týmto ľuďom patrí moje VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Moje motto: Mať v živote ciele, znamená hľadať cesty...
otázky: Kysucký Žurnál

Redaktori časopisu Zem & Vek navštívili Kysučanov a besedovali spolu...
Zem & Vek je názov mesačníka,
ktorý do priestorov mestskej
knižnice v Kysuckom Novom Meste
prišli prezentovať jeho autori.
Šéfredaktor Tibor Eliot Rostas
a redaktor Marián Benka zasadli
medzi návštevníkov, ich rozprávanie
zaujalo natoľko, že strávili v
zasadačke knižnice dve a pol hodiny.
Tak ako v časopise, aj v diskusii, sa
venovali politickým, ekonomickým,
spoločenským a kultúrnym témam.
Ako uviedol šéfredaktor, za uplynulé
roky uskutočnili už stovku besied
a často sa stretávajú na nich so
svojimi fanúšikmi i odporcami.
Cieľom redaktorov periodika Zem
& Vek je totiž prinášať čitateľom
témy, o ktorých sa veľa nehovorí.
Informácie, ktoré prinášajú, si
overujú, propagujú slobodu slova
a tak dávajú priestor aj názorom
iných ľudí. Úlohou ich časopisu
je, aby nebol jednostranný. Medzi
poslucháčmi boli zastúpené všetky
vekové skupiny, takže aj škála otázok, ktoré kládli, bola pestrá. Hostia na ne pohotovo odpovedali, pridali zaujímavosti a rôzne fakty. Ako
hodnotila väčšina prítomných besedu – bola naozaj veľmi zaujímavá a na vysokej debatnej a informačnej úrovni.
spracovala: redakcia Kysucký Žurnál
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„Keby zákazníčke účes, čo si vybrala, nepasoval, nemám problém
jej to povedať,“ prezradila o sebe Alica Malíková, kaderníčka
zo salónu DREAM HAIRS v Kysuckom Novom Meste.
Hoci sa salón schováva v jednej
z uličiek Kysuckého Nového Mesta
(ulica 1. mája – pozn. redakcie),
našiel si už desiatky stálych
zákazníkov. O vlasy nielen žien,
ale aj mužov, sa v ňom starajú
dve nanajvýš sympatické sestry.
Rozhovor so Zojou Erikou Malíkovou
ste mohli nájsť v októbrovom čísle.
Teraz si Kysucký Žurnál vzal „na
paškál“ Alicu.
o V meste sa nachádza kaderníctiev
hneď niekoľko. Prečo by si zákazníci
mali vybrať práve DREAM HAIRS?
- Už dlhšie existuje trend nosiť
predĺžené vlasy. Nikto v meste
nepredlžuje takými spôsobmi ako my.
Po tom, ako sa sestra vrátila zo školenia
v Banskej Bystrici, zaviedla eurolokovú
metódu, čo je predlžovanie za studena.
Ďalej ponúkame aj nanoring, ktorý tiež
prebieha za studena a po odpojení
prameňov nie sú vlasy poškodené.
Dôležité je, že sa vyhýbame metódam
využívajúcim teplo, lebo tie vlasy
vyslovene zaťažujú. Pred predlžovaním
máme samozrejme so zákazníčkou
konzultáciu, aby sme vedeli, koľko
prameňov treba objednať a akej farby.
Taktiež vtedy zhodnotíme aj kvalitu vlasov.
o Spomínala si, že teplo vlasy poškodzuje. Čomu by sme sa
teda mali vyhýbať, aby sme neprišli o ich kvalitu?
- Fénovanie, žehlenie, to všetko spôsobuje vlasom „traumu“. No
povedzme si na rovinu, ktorá žena sa bez toho dnes zaobíde?
Myslím si, že najhorší je pre vlasy melír, ten ich ničí ešte viac ako
farbenie. Ďalej sú tu také extrémy, ako keď blondína používa
dvanástku peroxid. Potom nech sa nečuduje, že má vlasy redšie.
o Kedy sa môže žena naopak chváliť, že má zdravé vlasy?
- Keď sú nerozštiepené, pevné, lesklé a nelámu sa. Teraz však len
ťažko nájdeme človeka s dokonalými vlasmi. Aby sme ich s blížiacim
sa letom nemali
navyše vysušené
od slnka, je dobré
používať masky
a olejčeky. Na
Ul. 1.mája 276, Kysucké Nové Mesto
lupiny sa mi zdá
0915 853 672
najvhodnejšia
vlasová voda,
ktorá účinkuje aj
proti vypadávaniu
vlasov. Radi
ju používajú
najmä muži, lebo
príjemne chladí.
Exkluzívny salón Výsledky však
Dream HAIRS ponúka
samozrejme prídu
exkluzívne
až po nejakom
predlžovanie vlasov
používaní.
systémom „eurolocky“
Všeobecne si
a „nanoring“.
však myslím, že
Idete na ples,
zábavu, spoločenské
žiadny zázračný
stretnutie?
prostriedok
Možnosť prenájmu
vo vlasovej
pramienkov vlasov
Byť krásnou a žiadúcou je nielen
kozmetike
právo, ale povinnosťou každej
modernej ženy!
neexistuje a veľkú

rolu zohrávajú gény.
o Chodia do DREAM HAIRS aj muži,
keď vieš, čo používajú?
- Jasné, dokonca sa stáva, že hneď po
ostrihaní si dohodneme ďalší termín.
A čudovala by si sa, ale minule som
jedného pána strihala hodinu štyridsať.
Poznám aj chalana, čo sa vôbec nebojí
experimentovať s farbami. Raz chodil
celé leto s tyrkysovými vlasmi a dokonca
už rozmýšľal aj nad sivými. Inšpirujú ho
postavy z anime a teraz si konečne splnil
sen, keď na pár mesiacov vycestoval do
Japonska.
o Aké účesy sa ti na chalanoch páčia
najviac?
- Momentálne je moderné nosiť
vyholené boky a v strede takú vlnu.
Vyzerá to super, najmä keď si chalani
tento účes ešte upravia voskom, aby bol
matnejší. Nagélované vlasy už dávno
prestali byť in, takže naozaj je lepší
práve vosk.
o Kedy si si uvedomila, že „hra
s vlasmi“ bude pre to pravé aj pre
teba?
- Ešte na základnej, asi v ôsmej triede.
Sestra chcela byť tiež kaderníčkou
a navyše ma nesmierne bavilo česať
napríklad mamu, tak som si povedala, prečo nie. Na strednú som išla
do Bytčice, no nadstavbu som nechala tak, keďže externé štúdium
mi nevyhovovalo a prácu som si našla ešte popri škole. Teraz máme
so sestrou tento salón. Ona sa venuje hlavne predlžovaniu, ja zas
strihaniu. Na farbenie vlasov ku mne dokonca chodia aj učiteľky zo
základnej.
o Zákazníčky prichádzajú do salóna už s konkrétnou
predstavou alebo si nechávajú poradiť?
- Najčastejšie sa zjavia s časopismi, kde už majú vybratú predlohu.
Výsledok však nikdy nemôže vyzerať úplne rovnako, keďže každá
má inú kvalitu vlasov a typ tváre. Keby sa mi zdalo, že zákazníčke
vybratý účes nepristane, nemám problém jej to povedať. Väčšinou
sa však dokážu odhadnúť. Ešte sa tu nenašla taká, čo by mi po
ostrihaní nadala.
o Určite si však zažila aj nejaké účesové výzvy.
- Výzva prišla už na strednej, keď som sa zúčastnila súťaže v Poľsku.
Zadali nám tému karneval a za 40 minút sme mali vytvoriť
extravagantný účes. Jediná som česala živú modelku, ostatní
robili na figurínach. Pamätám si, že som jej naboku spravila drdol
a použila aj nejaké lupene a guľôčky. Nakoniec som získala druhé
miesto. Čo sa týka práce v salóne, spomínam si na jednu zákazníčku,
ktorá vôbec nemala predstavu a nechcela žiadny účes z tých, čo už
skúsila predtým. Spolu sme sa potrápili, ale nakoniec bola spokojná.
A ešte si pamätám jedného holohlavého pána, ten si zo mňa teda
pekne vystrelil. Prišiel iba po nejaké materiály, no najskôr mi tvrdil,
že ho mám ostrihať.
o Keď už má človek o ostrihanie seriózny záujem, čo by mal pri
výbere nového účesu zvážiť?
- Typ tváre, odtieň pleti, ale aj výšku postavy a tiež, či sa oblieka
skôr športovo alebo elegantne. Kto má vysoké čelo, tomu by
som poradila šikmú ofinu, pri nízkom je zas lepší účes bez ofiny.
Rozhodovať sa treba aj podľa uší. Ak odstávajú, určite treba nosiť
rozpustené a dlhšie vlasy.
o Koľko by stálo obyčajné preriedenie vlasov a zastrihnutie
končekov?
- To závisí od dĺžky vlasov, či sú krátke, polodlhé alebo dlhé.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Napríklad teba, keďže máš dlhé vlasy, by to vyšlo zhruba 8€.
o Ženy si na svojom vzhľade potrpia najmä pred nejakou
akciou. Kedy mávate najviac termínov?
- Najviac pred príchodom leta a pred sviatkami, akými sú Vianoce.
Samozrejme robíme účesy aj na stužkové a svadby. Keďže
fungujeme len od minulého augusta, ešte nemám taký prehľad,
ktoré obdobia sú rušné pravidelne.
o Hovorí sa, že nemáme súdiť knihu podľa obalu. Ako je to
s kaderníkmi? Dokážete človeka neposudzovať podľa účesu?
- Keď stretneš niekoho so šialenou zmesou farieb na hlave, tak ti
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to nedá, musíš sa nad ním na chvíľu pozastaviť. Rovnako je to aj
v prípade, že sa niekto neúspešne snaží zakryť plešinu. Minule som
ukázala na ulici taký príklad kamoške, a tá hneď povedala: „Vidno,
že si kaderníčka, ja by som si to nevšimla.“ Podobne je to aj pri
pozeraní telky. Niektoré účesy sa zvyknú naozaj vydariť, ale niektoré
sú katastrofa. Vôbec sa mi napríklad nepáčila Plačková s modrými
vlasmi.
pýtala sa: Dominika Chrastová
foto: Gabriel Muška

Združenie miest a obcí dolnokysuckého regiónu pracuje od roku
2015 pod vedením novej predsedníčky - Ing. Anny Mičianovej
Združenie miest a obcí Dolných
Kysúc pracuje pod vedením novej
predsedníčky....štafetu po Ing. Tkáčikovi,
starostovi z obce Radoľa, prevzala Ing.
Anna Mičianová, starostka z Rudiny.
Obraciame sa preto na ňu s nasledujúcou
otázkou:
o Aké priority si vytýčilo dolnokysucké
ZMOS už pod Vašim vedením pre
nasledujúce roky?
Hovorí Ing. Anna Mičianová:
- Čomu som veľmi rada je, že sa podarilo
združiť všetky obce a vytvoriť občianske
združenie „Miestna akčná skupina Dolné
Kysuce“ s cieľom upevnenia spolupráce
a možnosti vytvárať projekty nielen pre
jednu obec, ale pre celé Dolné Kysuce.
Spoločne by sme chceli čerpať finančné
prostriedky na rozvoj nášho regiónu.
V súčasnom období pripravujeme
podklady na spoločný projekt „Separáciou
biologicky rozložiteľného odpadu za
zlepšenie kvality životného prostredia
v obciach Dolných Kysúc“. Tento projekt je
veľmi dôležitý z hľadiska ochrany životného

prostredia. Cieľom je vypestovať v občanoch
správne návyky a naučiť ich správnemu
spracovaniu biologicky rozložiteľného
odpadu, ktorý najčastejšie končí na brehoch
potokov, riek, čiernych skládkach alebo
v kontajneroch na komunálny odpad.
Každá domácnosť a aj obce by mala získať
kompostery, kde sa bude tento odpad
likvidovať – spracovávať na kompost.
Súčasťou projektu je aj dodávka obecných
štiepkovačov, elektrické kompostéry
na spracovanie odpadu zo základných
a materských škôl.
o Ako vítajú obce tieto iniciatívy?
- Obce uvítali túto iniciatívu. Projekt by
mal prospieť, za aktívnej pomoci občanov,
k zníženiu množstva tuhého komunálneho
odpadu. Naše občianske združenie
sa tiež uchádza o možnosť priznania
štatútu Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky v rámci programu
LEADER, s možnosťou získania finančných
prostriedkov na rozvoj celého regiónu..
o Neuvažujete so spoluprácou
s niektorým iným združením miest a obcí

OBUV JANEL
Objednávky prijímame aj cez telefón
alebo e-Shop
www.obuvjanel.sk.
Zasielame tovar aj do zahraničia.

v rámci SR?
- Áno, zvažujeme
takúto spoluprácu
s obcami združenými
v rôznych
združeniach, MASkách, napríklad
Bystrická dolina
a Terchovská
dolina. Možnosť
usporadúvať
spoločné
podujatia obohatí
kultúrny život jednotlivých regiónov.
Spolupráca nám umožní vymieňať si
poznatky, skúsenosti a tiež oboznámiť sa
a porovnať tradície a spoločenský život.
Určite by bolo zaujímavé túto spoluprácu
rozšíriť aj do susedných štátov, ale toto
všetko potrebuje zapálených ľudí a veľkú
podporu občanov.
otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabriel Muška

Kysucké Nové Mesto, Ul. Belanského 193,
otváracie hodiny: PO-PIA: 9.00 – 17.00 hod.;

Tel.: 0907 414 066; e-mail: obuvjanel@gmail.com
Ponúkame široký
sortiment obuvi pre
deti aj dospelých.
Špecializujeme sa na
kvalitný kožený tovar
a pri detskej obuvi
dbáme na zdravotnú
nezávadnosť - topánky

Už aj

ďalšia
predajňa na
Belanského 2724

/pri poliklinike v Kysuckom Novom Meste

sú ortopedické.
Predávame papučky
pre deti iba od
slovenských a českých
výrobcov (S Botex,
Rak, Fare, Protetika)
Vždy radi poradíme
so správnym výberom
obuvi. Na požiadanie
premeriame chodidlo a
určíme správnu veľkosť.

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

ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto
v blízkosti Mestského úradu.

0908863673

POZOR!
vercajch nemeckých značiek
pre domácich kutilov

Ide leto, slnko, horúce dni – pozor na kožu!

Milí zákazníci, blíži sa leto a s ním dovolenky a oddych...
Najobľúbenejším výrobkom, ktoré sa v lete predávajú patria
hydratačné pleťové krémy, chladivé gély, laky na nechty a starostlivosť
o nohy. Preto sme v AVONe pre Vás pripravili výhodné ceny na tieto
výrobky práve v období, keď sa pripravujete na dovolenky. Rada by
som Vám predstavila NOVINKY z našej letnej ponuky:
Najhorúcejšia NOVINKA na dokonalú pleť a make up z rady ANEW
VITALE – SKRAŠĽUJÚCA PLEŤOVÁ BÁZA. Jemný ľahučký krém, krásnej
vône, ktorý hneď po nanesení zmení vašu pleť na jemnú, broskyňovo
zamatovú... Vyhladí jemné vrásky, vypne pleť a rozžiari ju. Pleť sa
neleskne, a ak následne použijete make-up, vydrží vám bez úpravy až
10 hodín. Je vhodný aj na citlivú pleť a pre všetky vekové kategórie nad
25 rokov. Ďalšou NOVINKOU z línie NUTRA EFFECTS je jemný olej bez
parabénov, ktorý obsahuje 5 vzácnych olejov, ktoré regenerujú pleť.
Používať ho môžete ráno aj večer na vyčistenú pleť, alebo si ho ráno
môžete vmiešať do svojho obľúbeného krému pre lepší účinok. Aj keď
obsahuje vzácne oleje, ako olej z marule, alebo marakuje, neostáva
na pleti po aplikácii mastný film, ale krásne sa vstrebe do pokožky.
V obľúbenej rade Planet SPA nájdete novú líniu s hydratačným a
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revitalizačným účinkom s výťažkami so semien stromu moringa.
Chladivá pena do sprchy, hydratačná pleťová maska a jedinečný nočný
krém, ktoré vašu pokožku jemne ošetria a schladia po opaľovaní. Z
línie na starostlivosť o vlasy chcem upozorniť na SPRAY na vlasy s UV
filtrom, ktorý vlasy chráni pred slniečkom a dodáva im lesk a výživu.
Vlasy krásne prevonia a dodá im jemnosť a lesk. Z lakov na nechty sú
najobľúbenejšie laky s GÉLOVÝM efektom, ktoré pri správnom postupe
lakovania vydržia až 5-7 dní. Ako na to? Všetky tieto NOVINKY a aj nové
letné vône si môžete prísť vyskúšať aj do našej AVON kancelárie, alebo
si môžete prísť pre aktuálny AVON katalóg- zdarma.
Nájdete nás na Belanského ulici 193, v Kysuckom Novom Meste pri BioRacio v pasáži. Radi Vás privítame každú stredu od 11.00-16.00.
V našej AVON kancelárii sa môžete aj zaregistrovať ako priamy AVON
zákazník, a využívať výhody zasielania tovaru priamo domov, získať
zľavy a darčeky navyše.
Teším sa na vašu návštevu a prajem Vám leto plné slnka.
AVON ZONE manažér
Jana Ďuranová
0904 329779, duranovaavon@gmail.com.

Takto si žijeme
LOH

AO

BCE

Rudina je pyšná na svoj Dom smútku a chce
čo najskôr stavať byty pre mladé rodiny.

V minulom roku Rudina vydala nádhernú publikáciu
kolektívu sa pričleňujú aj pani Miroslava Ščambová a pani
Zlatica Majtánová, ktorá sa však už vydania knihy nedožila.
V kultúrnom programe vystúpila známa folklórna speváčka
Helena Záhradníková so svojimi krásnymi ľudovými piesňami
z Kysúc a Carpatian Project.
Kniha prezentuje zvykoslovie z našej obce a scenáre
Folklórnej skupiny Bukovinka v Rudine autorky pani
Zlatice Majtánovej, ktorá dlhoročne viedla túto skupinu
pokračovanie na str. 10.

Príloha obce - Obec Rudina

Dňa 6.5.2015 uviedla obec Rudina do života knihu etnografky
Mgr. Márie Hušťavovej: RUDINA VO ZVYKOCH NAŠICH
PREDKOV. Krstným otcom knihy sa stal Ing. Juraj Blanár,
predseda Žilinského samosprávneho kraja. Krstu knihy sa
zúčastnili priaznivci folklóru i obyvatelia našej obce. Kniha
má v odbornej verejnosti veľký ohlas. K jej úspechu prispeli
aj ilustrácie rodáka z obce pána Stanislava Baču, znotovanie
ľudových piesni pánom Róbertom Zbojom. K autorskému

Príloha obce - Obec Rudina

termín konania súťaže občanom včas
oznámime. V pláne máme aj zorganizovať
„Country zábavy“ pre občanov obce.
Nezabudli sme ani na naše malé deti
a ich rodičov – chceli by sme naštartovať
súťaž a zapojiť do nej rodiny pod názvom
„O najšikovnejšieho lezúňa obce“. No
a nemôžeme zabudnúť na dôležitú akciu
našej obce a tou sú „Hody“, ktoré budú
9. októbra 2016 s bohatým kultúrnym
programom.
otázky: redakcia
fotky: Gabo Muška, Zuzana Mičianová
a archív obce

Príloha obce - Obec Rudina

obce Rudina“, kde
sa vybudovali
chodníky, námestie,
zrekonštruovali sa
niektoré miestne
komunikácie a tiež
sa vybudovalo
detské ihrisko.
Som veľmi rada,
že aj napriek
počiatočným
problémom, sa nám
podarilo vybudovať
nový „Dom nádeje“
(na snímke vpravo),
ktorý umožňuje
dôstojnú poslednú
rozlúčku. Nedá mi
nespomenúť tiež
získanie nového hasičského auta,
ktoré nám osobne odovzdal
minister vnútra SR Róbert
Kaliňák koncom roka 2015 a
protipovodňový vozík sa stal
súčasťou vybavenia našich hasičov.
Nie je možné vymenovať všetky
aktivity, ale spomenula by som
ešte: výmenu okien na základnej škole
opravu strechy, obec vypracovala projekt
a zabezpečila merače rýchlosti a zrkadlá
na zvýšenie bezpečnosti. Zrekonštruovali
sme aj vstupné priestory do obecného
úradu s bezbariérovým prístupom. Koncom
roku 2015 sa nám podarilo zrealizovať
rekonštrukciu verejného osvetlenia.
o Leto nám klope na dvere...čo sa chystá
v Rudine od júla do septembra 2016? Na
čo sa môžu občania, ale aj iní návštevníci
tešiť?
- Cez leto by sme mali organizovať hasičskú
súťaž „O pohár starostu obce“ - presný

Príloha obce - Obec Rudina

o Ing. Anna Mičianová
je starostkou v Rudine
už druhé volebné
obdobie. V obci sa
pod jej vedením veľa
urobilo už v prvom
volebnom období (v
rokoch 2010-2014).
Ktoré dôležité veci
(investície) sa podarili
vybaviť, zrealizovať?
Sme v polovici druhého
roku volebného
obdobia 2014-2018. Čo
to znamená pre Rudinu?
Aké priority ste si v obci
nastavili pre tento rok?
Hovorí Ing. Anna
Mičianová:
- Na jar tohto roku sme ukončili
výstavbu multifunkčného ihriska v areáli
základnej školy (na snímke). Zámer obce
v tomto roku je zrealizovať rozšírenie
obecného vodovodu v časti Zadky spolu
s vybudovaním verejného osvetlenia.
Rozšírenie vodovodu v uličke U Slivku.
Obec v súčasnom období eviduje cca 45
žiadosti o poskytnutie bývania, hlavne
od občanov našej obce. Podstatnú
časť žiadostí tvoria mladé rodiny, ale aj
obyvatelia okolitých obcí a miest. Myslím,
si že je potrebné zaoberať sa aj touto
problematikou. Projektov, ktoré by
mohla obec zrealizovať, bude určite ešte
podstatne viac, veď práve sa nachádzame
v novom programovom období
s možnosťou rôznych výziev a po dohode
s poslancami obecného zastupiteľstva
určite zvážime najdôležitejšie priority
obce. Občania sa veľmi tešia aj z realizácie
projektu „Revitalizácia centrálnej zóny

Príloha obce - Obec Rudina

v Rudine...
PR Í

Príloha obce - Obec Rudina
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Príloha obce - Obec Rudina
Príloha obce - Obec Rudina
Príloha obce - Obec Rudina
Príloha obce - Obec Rudina
Príloha obce - Obec Rudina
Príloha obce - Obec Rudina

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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a patrila medzi obetavých a neúnavných
zberateľov zvykov. Kniha dostala ocenenie
Najkrajšia kniha a propagačný materiál o
Slovensku: 3 miesto, v kategórií knihy o
obci od Klubu fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov a Štátnej vedeckej
knižnice v Banskej Bystrici. Kniha vyšla vo
vydavateľstve FOMI s.r.o. Martin pod vedením
pána Michala Lašúta s finančnou podporou
MK SR Bratislava, Obce Rudina a sponzorov:
V.M. Marlex, s.r.o., Pekáreň Monika, s.r.o.,
Eman, s.r.o.- Vladimír Ščamba, EKOM
Urbanová s.r.o.- Ing. Iveta Urbanová, František
Hruška – Píla Rudina, Roľnícke družstvo
Rudina, Ing. Anna Mičianová – starostka obce,
rodina Ľudovíta Pochybu, rodina Ing. Štefana
Hulku a rodina Slavomíra Ďurca. Obec Rudina
ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o vydanie
tejto publikácie a tým aj o zviditeľnenie
našej obce.

Základná škola v Rudine sa pýši unikátnym projektom,
ktorý zvyšuje kvalitu vzdelávania žiakov.
Mr Björnom Gunnlaugssonom.Spoločne
sme realizovali prieskum našich obyvateľov
týkajúci sa úrovne povedomia o zachytávaní
a následnom využívaní dažďovej vody v našej
obci a v obci družobnej školy.
Projekt bol rozdelený na dva zámery
Keďže nešlo len o vybudovanie jazierka a iných
súčastí, ktoré sú priamo viditeľné v areáli školy,
ale projekt mal omnoho širší záber,pretože bol
určený pre žiakov, učiteľov, obyvateľov obce
i susedných obcí, bolo potrebné dôkladne
ho skoordinovať. Projekt sme rozdelili na dve
oblasti- dva zámery. Jeden sa týkal edukačného
procesu a druhý pozostával z praktických
realizačných prác v okolí školy. Ich súčasťou
boli rôzne podporné aktivity.
Prvý zámer sme začali realizovať v septembri
2014 metodickou časťou, v rámci ktorej sme
doplnili učebné osnovy nášho školského
vzdelávacieho programu o problematiku
Slávnostné otvorenie za prítomnosti starostky obce Ing. Anny Mičianovej,
klimatických zmien. Následne vyučujúci
prednostu OÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška
vypracovali edukačný materiál k vyučovacím
a riaditeľky školy Mgr. Silvie Ďurcovej
hodinám, ktoré realizovali vo všetkých
ročníkoch. Výstupom boli pracovné listy,
Podali sme ho v októbri 2013 pod názvom “Vráťme vodu
prezentácie a výtvarné práce žiakov, ktoré následne vystavovali
prírode” na základe výzvy Úradu vlády SR ako správcu programu
v priestoroch školy. Žiaci 8. ročníka na Mediálnej výchove
„Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“ v
vytvorili s vyučujúcou projektový časopis „Vodníček“ informujúci
rámci malej grantovej schémy – Granty EHP a Nórska. O grant
mohla požiadať jedna základná alebo stredná škola v rámci každého o klimatických podmienkach v súčasnosti.
Na globálne zmeny v prírode bol zameraný aj v koncert skupiny
okresu Slovenska. Z okresu Kysucké Nové Mesto sme s podporou
T.Bezdedu AYA zo Žiliny, ktorý žiakov nielen zabavil, ale nenásilnou
starostky obce žiadosť podali iba my. Náš projekt sa umiestnil
formou i poučil.
v rámci celej SR na výbornom 2.mieste so schválenou výškou
grantovej sumy 38 494 eur.
Druhým zámerom bola realizácia a vybudovanie vodozádržných
Otváracia konferencia k projektu prebehla 2.septembra 2013,
opatrení v areáli ZŠ Rudina. Práce začali 11.mája 2015. Jej
na ktorej riaditeľka školy prítomným rodičom a žiakom priblížila
realizátorom bola firma LALIMA s.r.o. Hliník nad Váhom.
projektový zámer a vizualizáciu výsledného efektu daného projektu. Vybudoval sa zberný rigol v dĺžke 21m, ktorý je vytvorený zo štrku
Podmienkou bola aj spolupráca s partnerskými organizáciami zo
navrstveného na fólii. Medzi štrkom sa nachádzajú i väčšie kamene
zahraničia. Našimi partnermi bola spoločnosť IDN Norway AS z
pre prirodzenejšie a reálnejšie vytvorenie prostredia. Opatrenie nám
Nórska, ktorej prezident Mr. Anders Stolan našu školu navštívil
pomôže odviesť 9% dažďovej vody zo strechy budovy č.1.
dvakrát. Prvýkrát v októbri 2014 na prezentácii, kde okrem nás
Vsakovacími tvárnicami vybudovanými na najnižšom mieste,
projekty podobného zamerania prezentovali aj školy z okresov
kde prirodzene zrážková voda len stála a vytvárala nežiaduce
Bytča a Žilina a druhýkrát v júni 2015 po finálnych úpravách
zaplavovanie časti pozemku sa odvádza dažďová voda zo striech
projektu.
oboch budov.
Druhým partnerom bola škola Dalvikurskoli z Islandu v zastúpení

Rudina uvítala deti, ktoré sa narodili v roku 2015

Jozefína Belancová, ..........................81 rokov, .............zomr.7.1.2015
Emil Detko, ...........................................80 rokov, .............zomr.5.2.2015
Anna Šujanská, ...................................46 rokov, .............zomr. 30.3.2015
Oľga Škerková, ....................................64 rokov, .............zomr. 27.4.2015
Jozefa Melicherová, ..........................80 rokov, .............zomr. 8.6.2015
Vladimír Vavro, ...................................60 rokov, .............zomr. 2.6.2015
Mária Kopičková, ...............................67 rokov, .............zomr. 23.6.2015
Štefánia Ševčíková, ...........................74 rokov, ..............zomr. 10.7.2015
Jaroslav Ďurčo, ...................................59 rokov, .............zomr. 15.7.2015
Viliam Bača, .........................................93 rokov, .............zomr. 17.7.2015
Jozef Nemec, .......................................57 rokov, .............zomr. 9.8.2015
Viliam Jastraban, ...............................68 rokov, .............zomr. 8.10.2015
Milan Piesecký, ...................................75 rokov, .............zomr. 14.10.2015
Vladimír Marčiš, ..................................78 rokov, .............zomr. 16.10.2015
Albín Tomčiak, ....................................83 rokov, .............zomr. 8.11.2015
Ivan Húšťava, ......................................71 rokov, .............zomr. 16.11.2015
Justína Macejková, ............................79 rokov, .............zomr. 12.11.2015
Milan Veselý, ........................................78 rokov, .............zomr. 21.12.2015
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Maroš Detko – Mgr. Erika Detková, ...................................... 04/2015
Miroslav Jakubík – Eva Petrusová, ........................................ 05/2015
Štefan Máček – Jana Špircová, ................................................ 05/2015
Jozef Poláček – Ing. Lucia Juričková, .................................... 05/2015
Miloš Malik – Nikola Martincová, ........................................... 05/2015
Ing. Peter Macek – Mgr. Petra Belicová, .............................. 05/2015
Peter Adámik – Zuzana Hrušková, ........................................06/2015
Peter Sítek – Adriána Halušková, ...........................................06/2015
Michal Dzubina – Alexandra Martincová, ..........................06/2015
Rudolf Pavlusík – Eva Bodlalová, ...........................................06/2015
Ján Gajdoš – MUDr. Zdenka Pošteková, ............................. 07/2015
Ján Poláček – Dominika Jozefčiaková, ................................08/2015
Ing. František Zavadil – Ing. Darina Štalmachová, .......... 09/2015
Marián Gajdoš – Adriána Bobáňová, .................................... 10/2015
Pavel Smisitel – Danica Haratyková, .................................... 10/2015
Benjamin Krause – Zuzana Fábiková, ...................................11/2015

Zomrelí občania obce Rudina v roku 2015
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Uzavreli manželstva v roku 2015
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Slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v priebehu roka 2015 sa uskutočnilo 4. júla 2015 a 19. decembra 2015 v priestoroch
jedálne základnej školy. Túto akciu zabezpečuje sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve v Rudine. Rodičom sa prihovorila pani
starostka Ing. Anna Mičianová, ktorá popriala rodičom pri výchove detí veľa síl a trpezlivosti, tiež veľa radosti z malých ratolestí.
1. Filip Michálek, .............................. nar. 1/2015, ............. rodičia: Petr Michálek, Eva Debnárová
2. Michaela Mrenková, .................. nar. 1/2015, ............. rodičia: Jaroslav Mrenka, Martina Mrenková
3. Vanesa Košťálová, ....................... nar. 1/2015, ............. rodičia: Miroslav Košťál, Bc. Ivana Košťálová
4. Beáta Piková ................................ nar. 1/2015, ............. rodičia: Ing. Peter Pika, Ing. Katarína Piková
5. Branislav Truchly, ........................ nar. 3/2015, ............. rodičia: Branislav Truchly, Daša Vojtková
6. Eliška Mikulová, ........................... nar. 3/2015, ............. rodičia: Jozef Mikula, Simona Mikulová
7. Gabriela Katrenčinová, ............. nar. 4/2015, ............. rodičia: Jozef Katrenčin, Gabriela Katrenčinová
8. Vladislav Čavajda, ....................... nar. 5/2015, ............. rodičia: Vladislav Čavajda, Iveta Šedová
9. Samuel Šimar, ............................... nar. 7/2015, ............. rodičia: Tomáš Lilge, Nina Dominika Šimarová
10. Karina Jarošová, .......................... nar. 7/2015, ............. rodičia: Tomáš Knop, Ľubica Jarošová
11. Marek Rakús, ................................ nar. 8/2015, ............. rodičia: Marek Rakús, Renáta Šmatlavová
12. Alžbeta Ondreášová, ................. nar. 8/2015, ............. rodičia: Jozef Ondreáš, Viera Ondreášová
13. Šarlota Bajánková, ...................... nar. 9/2015, ............. rodičia: Zdenko Bajánek, Mgr. Zuzana Bajánková
14. Šimon Kotrč, ................................. nar. 10/2015, ........... rodičia: Peter Kotrč, Miroslava Kotrčová
15. Kristína Detková, ......................... nar. 10/2015, ........... rodičia: Maroš Detko, Mgr. Erika Detková

Príloha obce - Obec Rudina

manažmentu dažďových vôd.
Rastliny boli volené tak,aby zvýšili
zadržanie a využitie dažďovej
vody na zelených plochách v
okolí školy - ide o druhy Picea
– smrek (Piceaomorika), Pinus
– borovica (Pinusnigra ), Abies
– jedľa (Abieskoreana, concolor,
normandiana ).
Pri realizovaní daných opatrení sa
okrem zamestnancov školy podieľali
aj zástupkyne obecných organizácií,
a to Klubu dôchodcov v Rudine pri
výsadbe rastlín, členky DHZ Rudina
pri zavlažovaní, MOS Rudina a taktiež
naši žiaci. Pomocnú ruku podala
aj naša pani starostka, ktorá bola
nápomocná v prípravnej i realizačnej
fáze projektu. O formálnu stránku
projektu sa starala spol. Cassien s.r.o. KNM.
Projekt bol slávnostne odprezentovaný ku koncu školského
roka
V piatok 26.6.2015 sa uskutočnilo slávnostné prezentačnoinformačné podujatie, na ktorom prednosta OÚ Žilina Vladimír
Macášek, starostka obce Anna Mičianová a riaditeľka školy Silvia
Ďurcová pred zrakmi pozvaných hostí prestrihnutím pásky
slávnostne otvorili interaktívnu „Dažďovú záhradu”.
pripravila: Mgr. Silvia Ďurcová, riaditeľka ZŠ Rudina
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Vybudovala sa aj dažďová záhrada s jazierkom a vodnými rastlinami,
ktoré slúži aj ako názorná ukážka pestovania rastlín vyžadujúcich
vlhké prostredie. Voda z preplneného jazierka bude odtekať do
susedného poldra v čase výdatných dažďov.
Všetky tieto opatrenia zachytia dažďovú vodu z 80% strechy budovy
školy a počas prívalových dažďov z okolia školy.
Drevený altánok s vegetačnou strechou slúži ako ekoučebňa pre
žiakov základnej a materskej školy a pre zvýšenie podielu zelene
sme v areáli školy vysadili 16 stromov, ktoré sú taktiež súčasťou
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Tatiana Janíčková z Rudiny štyri krát po sebe vyhrala Svetový pohár
s majstrom sveta v cyklotriale Petrom Bartákom. Postupne sa v
Rudine a u mňa doma vybudovali areály, v ktorých máme možnosť
spolu s ostatnými jazdcami pripravovať sa na svetové preteky. Na
bicykli väčšinou trénujem 6x do týždňa, popri tom mám ešte kondičnú prípravu, rôzne posilňovacie tréningy, rehabilitácie a cvičenia
s fyzioterapeutom.“
V roku 2013 získala Tatiana svoj prvý titul majsterky sveta v Pietermaritzburgu v JAR. Bola to jedna z jej najlepších sezón. V roku
2014 sa jej podarilo potvrdiť tento úspech a v Nórsku sa stala po
druhýkrát majsterkou sveta. V tom istom roku sa jej podarilo vyhrať
aj titul majsterky Európy a celkovej víťazky Svetového pohára. V sezóne 2015sa umiestnila na druhom mieste na Majstrovstvách sveta
a obhájila tak víťazstvo z Majstrovstiev Európy. Ako jednej z mála
jazdcov sa jej podarilo 4 roky po sebe vyhrať svetový pohár.
o A čo tento rok?
„Tento rok absolvujem 5 svetových pohárov. Prvý, v Poľsku, už
máme za sebou, skončila som tam na druhom mieste. Ďalej budú
dva vo Francúzsku, Rakúsku a naposledy pretek v Belgicku. Majstrovstvá Európy sa konajú vo Francúzsku a Majstrovstvá sveta v
Taliansku, kde, dúfam, sa mi podarí vybojovať titul majsterky sveta
naspäť,“ hovorí Tatiana Janíčková z Rudiny – a my všetci jej držíme
palce!
spracoval: Kysucký Žurnál
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Tatiana Janíčková z Cykloklubu Rudina má 22 rokov, je 2-násobná majsterka sveta UCI v kategórii Women Elite (2013,14),
4x celková víťazka Svetového pohára v kategórii Women Elite
(2012,13,14,15), 3x majsterka Európy v kategórii Women Elite
(2012,14,15), číslo 1 v UCI rankingu v kategórii Women Elite.
Ona sama hovorí:
„Cyklotrialu sa venujem od svojich 9 rokov. Hneď ako som prvýkrát
videla cyklotrialistov u nás na základnej škole, vedela som, že sa
musím prihlásiť do klubu. Rodičom som nedala inú možnosť, len
súhlasiť. Od prvého dňa ma to tak chytilo, že som bola neustále na
bicykli a trénovala som. Mala som šťastie, pretože od začiatku ma
v tomto športe podporovali rodičia, ktorých to ešte doteraz baví
rovnako ako mňa. Keď som už mala lepšiu výkonnosť, začala som
chodiť na preteky, kde prišli aj prvé úspechy. Začala som trénovať

Obec Rudina nezabudla v roku 2015 ani na svojich jubilantov
Slávnostné stretnutie s občanmi pri príležitosti ich životných jubileí 70,75, 80,85,90 a viac sa uskutočnilo dňa 4. júla 2015 a 19. decembra
2015 v priestoroch školskej jedálne základnej školy. Oslávencom sa prihovorila pani starostka obce pani Ing. Anna Mičianová, ktorá
prítomných privítala a popriala im do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu najbližších. Jubilantov pozdravili krátkym
programom deti MŠ. Potom nasledovalo malé posedenie s občerstvením, počas ktorého sa rozprúdila živá debata. Domov si odniesli
kytičku kvetov, darčekový kôš a pekný pocit z príjemného popoludnia.

Anton Dupkala
Andrea Gáborová
Rudolf Janota
Marta Kupková
Margita Máčková
Mária Majtánová
Rudolf Oravec
Ondrej Piesecký
Božena Garbierová
Amália Harceková
Cecília Malíková
Ľudovít Ščamba
Margita Bajánková

Jarmila Duhovanová
Amália Kondrková
Irena Lisková
Ján Maslák
Jozefa Bačová
Juraj Buček
Vincent Kondrk
Vilma Pastuchová
Pavlína Pokrivková
Adela Svrčková
Anton Pika
Paulína Tomčiaková
Agnesa Piková

Helena Kotrčová
Mária Panáková
Emil Oravec
Vilma Lokajová
Rozália Králiková
Miroslav Urban
Anna Kucharčíková
Vilma Pažická
Milan Bača
Božena Školníková
Milan Urbánek
Ladislav Martinec

Marta Martincová
Lídia Mestická
Michal Géci
Mikuláš Veselý
Štefánia Šmatlavová
Jozefa Líšková
Agnesa Pochybová
Oľga Dupkalová
Milan Majtán
Darina Máčková
Mária Urbánková

Informácie z matriky: Miroslava Ščambová
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Dokedy som vlastne tzv.
nezaopatreným dieťaťom?
...študujem na vysokej škole
Som v poslednom
piatom ročníku
vysokej školy.
Vo februári
som dovŕšila
25 rok života
a od toho termínu mi zastavil Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny výplatu
rodinných prídavkov na mňa. Bola
som prekvapená, lebo do nedávna
platil zákon, podľa ktorého má študent
na dennom štúdiu nárok na výplatu
rodinných prídavkov až do ukončenia
štúdia (magisterského, inžinierskeho
štúdia), a to až do dovŕšenia 26 roku
života. Neviem čo našich zákonodarcov
viedlo k takejto úprave, navyše o nej
málokto z mojich spolužiakov vie. Oni
však mnohí dovŕšia 25 rokov až v lete,
takže si to ani tak nevšimli, lebo prídavky
dostávajú. Čo to však znamená pre
mňa... keďže som už nie podľa toho
nezaopatreným dieťaťom, ale ani som
nie ešte zamestnaná, lebo dokončujem
štúdium (promócia bude 1.júla 2016).
Čo to znamená pre mňa ako občana?
Mám si sama platiť odvody do sociálnej
a zdravotnej poisťovne, alebo to za mňa
platí štát, alebo škola, alebo rodičia?
Pýtam sa preto, aby som náhodou po
rokoch nedostala urgenciu s vymáhaním
pokuty za to, že som neplatila povinné
odvody do štátu v období odo dňa
dovŕšenia 25 roku života až po oficiálne
ukončenie vysokoškolského štúdia, t.j.
do 1. júla 2016. Ale aj tak som veľmi
prekvapená, čo je toto za nedoriešený
zákon. Alebo je doriešený? Ďakujem za

odpoveď.
nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do
Poskytovanie prídavku na dieťa
dosiahnutia plnoletosti.
a poskytovanie príplatku k tomuto prídavku
Z uvedeného vyplýva, že Vy nie ste v zmysle
upravuje zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku
platných právnych predpisov týkajúcich
na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.
sa poskytovania prídavku na dieťa
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
nezaopatreným dieťaťom, a teda oprávnená
V zmysle tohto zákona je prídavkom na
osoba už nemá nárok, aby dostávala tento
dieťa štátna sociálna dávka, ktorou štát
prídavok na Vás. Nezaopatreným dieťaťom
prispieva oprávnenej osobe na výchovu a
ste ešte stále (čo Vás možno zmiatlo) do
výživu nezaopatreného dieťaťa a príplatkom dovŕšenia 26 rokov veku podľa zákona
k tomuto prídavku je štátna sociálna dávka,
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na
v platnom znení, ktorý zákon, vo svojich
výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa,
úvodných ustanoveniach vymedzuje
na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus
okrem iného predmet zákona, ktorým je vo
podľa osobitného predpisu.
všeobecnosti sociálne poistenie, ako i rozsah
Cit. zákon vo svojich ustanoveniach definuje sociálneho poistenia, v zmysle ktorého je
okrem iného ako oprávnenú osobu, tak aj
sociálnym poistením nemocenské poistenie,
nezaopatrené dieťa, pričom nezaopatrením
dôchodkové poistenie, ktoré sa rozdeľuje na
dieťaťom sa v zmysle tohto zákona rozumie:
starobné a invalidné poistenie, ďalej úrazové
- dieťa do skončenia povinnej školskej
poistenie, garančné poistenie a poistenie
dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov
v nezamestnanosti, pričom z každého
veku, ak
poistenia sa za podmienok ustanovených
a) sa sústavne pripravuje na povolanie
citovaným zákonom poskytujú jednotlivé
štúdiom alebo
dávky. Pre Vás ako občana vznikajú
b) sa nemôže sústavne pripravovať
povinnosti až formálnym ukončením štúdia,
na povolanie štúdiom, alebo vykonávať
čo je u vysokoškolákov považované za
zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
deň poslednej štátnej skúšky. V prípade
- a aj dieťa, ktoré
podrobnejších otázok by som Vám
a) je oslobodené od povinnosti dochádzať odporučila navštíviť Úrad práce, sociálnych
do školy,
vecí a rodiny, prípadne ktorúkoľvek pobočku
b) sa vzdeláva v základnej škole pre
Zdravotnej či Sociálnej poisťovne.
žiakov so zdravotným
znevýhodnením alebo
JUDr. Emília Mušková, advokátka
c) je neschopné sa
Advokátska kancelária so sídlom
sústavne pripravovať
Námestie slobody 73, 024 01 Kysucké
na povolanie alebo
Nové Mesto
vykonávať zárobkovú
t. č. : 0905 200 190,
činnosť pre dlhodobo
e-mail: muskova.emilia@gmail.com

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900
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Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Nedávajme našim zvieracím miláčikom „pamlsky“..., spôsobujeme
im tým nie radosť, ale bolesti a trápenie.
Vlastníme psíka aj mačiatko. Sú to veľmi milé bytosti,
prítulné, s rozkošným pohľadom a tak ich náš otec „o sto
šesť“ rozmaznáva. Zo všetkého jedla im dáva ochutnať,
čo ony berú „so všetkými desiatimi“. Najviac ma však
hnevá, že zvieratká oco učí na sladkosti. Nedávno mačička
zjedla celý šľahačkový zákusok a psík schrúmal niekoľko
bonbónov aj s višňovou alkoholickou plnkou. Prosím,
napíšte, prečo je cukor a pojedanie sladkostí nevhodné
pre zvieratká, pretože môj otec je stará škola a on uverí a
verí najmä tomu, čo je napísané v časopise a čo povedal
odborník. Snáď, keď si to prečíta, tak svoje chovanie k
zvieratkám zmení. Takto ich zo samotnej lásky zabíja
zaživa.... a nedá si to vyhovoriť.
Častou otázkou majiteľov pri návšteve ambulancie je, ako
správne kŕmiť psa a mačku. Ľudia však majú, aj napriek radám
a odporúčaniam, tendenciu v dobrej mienke psíkovi dopriať
čo najviac a umožniť mu ochutnať všetky chute. Niekedy však
je menej VIAC.
Mäsožravec má vo všeobecnosti pomerne krátky
gastrointestinálny trakt prispôsobený tráveniu najmä mäsitej
stravy. Aby sa za čas prechodu tráveniny tráviacou sústavou
dokázali živiny vstrebať, je potrebné adekvátne prispôsobiť
kvalitu a charakter kŕmnej dávky. V jednotlivých úsekoch
tráviacej sústavy dochádza k vylučovaniu tráviacich enzýmov a
vstrebávaniu živín. Vytvára sa vhodné prostredie pre udržanie
správnej mikroflóry. Každá nevhodne zvolená strava, prípadne
častá zmena krmiva spôsobí rozvrat tejto rovnováhy. Psík
potom trpí hnačkami, zvracaní alebo kŕčmi. Pri dlhodobom
kŕmení nevhodne zvolenou stravou môže dôjsť k poškodeniu
aj iných orgánov ( pečeň, obličky ).
V dnešnej modernej dobe sa stalo hitom kŕmenie domácich
miláčikov granulovanou stravou. Samozrejme veľmi závisí
od kvality zvolenej značky. Granulované krmivo ponúka
psíkovi vyššiu využiteľnosť živín, vyrovnanejšie minerálne
a vitamínové zloženie a dlhšiu trvanlivosť. Najmä časovo
zaneprázdnený majiteľ ocení jednoduchosť kŕmenia
granulovanou stravou, kde si zvolí presne zloženie podľa
nárokov psíka.
Stabilnejšie trávenie sa u psíka a mačky dosiahne skôr
stereotypným kŕmením kvalitnou stravou. Čiže trvalejšie
kŕmenie jedným druhom potravy. Tak sa jeho tráviaca

sústava prispôsobí a dokáže
najefektívnejšie využiť výživový
potenciál krmiva. Obmedzí sa aj
vznik zbytočných dietetických
porúch. Prípadnú zmenu
krmiva je potrebné realizovať
domiešavaním aspoň 5-7 dní.
Zbytočné prídavky ku krmivu,
mlieko, odpady z kuchyne,
množstvo pamlskov, nadbytok
rýchloštiepiacich sa cukrov,
veľa solí.. spôsobí zmenu a
podráždenie tráviacich orgánov
a narušenie mikroflóry v čreve.
Nasleduje zvracanie, bolesti
brucha, nepokoj, plynatosť, zápcha, hnačka... Majiteľ potom
musí znášať následky. Nie vždy je zmena v trávení taká búrlivá,
aby si ju dokázal majiteľ hneď všimnúť.
Alternatívou granúl je príprava domácej stravy( mäso, príloha,
zelenina). Tu si však majiteľ musí dať väčší pozor na zostavenie
kŕmnej dávky. Pri nevyrovnanom zložení zvieratá častejšie
trpia avitaminózami a poruchami rastu. Laikovi vo výžive sa
oveľa ťažšie volí zloženie krmiva pre šťeňa/gravidnú fenku/
starého psa...
Naozaj, aj v prípade psíka a mačky platí, že disciplína a výber
kvality nad kvantitou v kŕmení sú oveľa lepšou zárukou na
dlhý a zdravý život. Následkom,,zhrešenia,, majiteľov je aj
čoraz vyšší výskyt obezity u zvierat. Majiteľ si musí uvedomiť
že ako si psíka naučí, tak ho psík bude rešpektovať. Ak mu
povolí žobrať pri stole, tak psík to bude robiť aj vtedy, keď
práve nie je hladný.

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

obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, na možné účinky, resp. reakcie tela ženy po vysadení hormonálnej
antikoncepcie. Hormonálnu antikoncepciu som brala od svojich 17 rokov a bez prestávky. Teraz mám 27 rokov, teda
antikoncepciu som brala celých 10 rokov. Asi pred rokom a pol mi zistili problém so štítnou žľazou – znížená činnosť.
Chodím pravidelne na gynekologické prehliadky, avšak ako mi predpísali lieky aj na zníženú činnosť štítnej žľazy
sa mi v prsníku tvorili hrčky (po 9 mesiacoch sa však nezmenila ani nezväčšila). Napriek tomu som sa však rozhodla
hormonálnu antikoncepciu vysadiť. Čo sa bude diať v mojom tele po vysadení hormonálnej antikoncepcie po 10
rokoch? Mám očakávať nejaké negatívne reakcie vysadenia? Bude riziko otehotnieť väčšie po vysadení? Ďakujem
Vám za každú radu.

Aj keď naša čitateľka neudáva typ
hormonálnej antikoncepcie, predpokladám
podľa dĺžky užívania a veku - kedy začala
užívať antikoncepčné tabletky, že ide
najpravdepodobnejšie o kombinovaný typ lieku,
kedy tabletky obsahujú estrogén aj progestin,
teda hormóny s účinkom imitácie prvej aj druhej
fázy menštruačného cyklu.
Antikoncepcia - takto kombinovaného typu v
hodnotení na účinky - má významné priaznivé
vedľajšie pôsobenia v znižovaní rizika rakoviny
sliznice maternice/endometrial /,vaječníkov, ale
aj u rakoviny konečníka a hrubého čreva u ženy.
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia znižuje
výskyt i benigných - nezhubných cýst prsníkov
a vaječníka. Pôsobením na tvorbu a zloženie
hlienu v kanáli krčka maternice významne
znižuje zápalové ochorenia v malej panve u
ženy. Vyváženou stabilitou hormonálnej dennej
hladiny v tabletke – kombinovaná hormonálna
antikoncepcia - upravuje a vyvažuje poruchy
menštruačného cyklu - takmer na všetkých
úrovniach ako krvácanie, tak silu krvácaní, ale
aj upravuje nežiadúce a nepríjemne pocity
predovšetkým v premenštruačnej fáze cyklu - ako
úpravou fyzických, tak aj psychických príznakov
/premenštruačný syndróm../. Stabilizáciou
menštruačného krvácania upravuje straty krvi
a napomáha v riešení chudokrvnosti pri silnom
menštruačnom krvácaní. Upravuje bolestivé
menštruačné krvácania.
Toto je len stručným zhrnutím časti priaznivých
účinkov kombinovaného typu hormonálnej
antikoncepcie, s ktorou pravdepodobne naša

Už

čitateľka prišla do kontaktu.
Neanalyzujem nežiadúce efekty, lebo pri predpise
a výbere hormonálnej antikoncepcie platia jasné
a prísne pravidlá - vedúce ku možnosti a indikácii
zvolenia a výberu typu hormonálnej kombinácie
lieku ako aj jeho aplikačnej formy /tabletky,
náplaste, krúžky../, ako aj prísna analýza pre
nemožnosť podania a kontraindikáciu hormónov
aj vo forme čo i len antikoncepcie.
Výberu hormonálnej antikoncepcie musí
predchádzať veľmi podrobná anamnestická
analýza menštruačného cyklu v jednotlivých jeho
fázach s detekciou a identifikáciou nepriaznivých
fyzických ako aj psychických príznakov a
samozrejme analýza kvality a sily menštruačného
krvácania.
Precízne gynekologické vyšetrenie, ako
aj prípadne konzultácie špecialistov ako
napríklad - internista, endokrinológ, neurológ,
hematológ - musia jednoznačne vylúčiť stavy, pri
ktorých hormonálna antikoncepcia nesmie byť
navrhnutá.
10 rokov užívania hormonálnej antikoncepcie
je dosť dlhé obdobie, kedy antikoncepcia
počas užívania vytvára veľmi pravidelný a
uniformný model ako menštruačného cyklu,
tak aj stability fyzickýchaako aj psychických
stavov v rámci jednotlivých dní v mesiaci počas
užívania. Podozrenie na zmeny v naturálnom
menštruačnom cykle pri užívaní 10 rokov
hormonálnej antikoncepcie možno cítiť len
analýzou zmien počas prestávky 7 alebo 4
dňovej, kedy sa tabletky vysadia alebo sú len
placebo tabletky - na spustenie menštruačného

20 rokov

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

(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

krvácania.
Očakávanie reakcií
a nových stavov po vysadení hormonálnej
antikoncepcie musí predchádzať priebežne
mapovanie a vyhodnocovanie zmien pri
gynekologických vyšetreniach a pri podozreniach
na prípadné “zakrývanie začínajúcej poruchy”
hormonálnou antikoncepciu - ako je napríklad
predčasná menopausa?? alebo zlyhávanie
schopnosti vaječníkov v tvorbe vajíčok...
Podrobné a pravidelne gynekologické kontroly s
využitím všetkých dostupných možnosti techniky,
ako aj testov, minimalizujú takéto stavy.
Takže očakávanie negatívnych reakcií po 10
rokoch po vysadení hormonálnej antikoncepcie
- by nemali byť prekvapením, ale pravidelné
gynekologické kontroly a precízne sledovania
a “mapovanie ženského tela komplexne” by
nemali dopustiť nežiadúce prekvapenia.

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...

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

Ku každej sedačke GRÁTIS čistiaci prostriedok na sedačku!
4 ROKY záruka na kostru sedačiek!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 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

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Na slovíčko s ... Igorom Korčekom, majiteľom STK v Kysuckom
Novom Meste, čo by mali majitelia vozidiel vedieť...
Nielen pre to,
že sa blíži letná
turistická sezóna,
ale najmä kvôli
bezpečnosti tých,
ktorí sa vozia
v automobiloch,
to znamená my
a naše rodiny, je
dôležité vedieť
nasledujúce
skutočnosti.
Hovorí Igor
Korček:
- Od 1. apríla 2016 sa sprísnilo pri kontrolách
v staniciach technickej kontroly vyhodnocovanie BŔZD
na vozidlách všetkých kategórií a meria sa tzv. ovalita,
ktorú bežne človek, vodič, ani neregistruje. A práve
preto je neskôr prekvapený, keď mu odborník v STK
pri vyhodnocovaní ukáže, že jeho vozidlo je práve kvôli tejto záležitosti
nespôsobilé na jazdu. Preto by som radil majiteľom vozidiel, aby si ešte pred
samotnou technickou kontrolou u nás – v STK v Kysuckom Novom Meste,
dali vopred svoje vozidlo v nejakom spoľahlivom autoservise skontrolovať
brzdy. Len upozorňujem, že nestačí iba vizuálne, ale je to potrebné
skontrolovať na valcovej skúšačke bŕzd. Preto to hovorím, lebo majiteľ
vozidla tým predíde zbytočným nákladom a finančným stratám, ktoré by
už musel zaplatiť, keď by došiel na technickú kontrolu do STK a brzdy by
v poriadku nemal. Preto je treba brzdy dať skontrolovať a prípadne opraviť
– ešte pred návštevou STK-čky. Tu chcem upozorniť, že sa to týka aj novších

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

vozidiel, ovalita je totiž dôsledkom, najmä krátkych jázd vozidla a častého
brzdenia, napríklad pri jazde v meste na tzv. krátke trate.
o Veľa sa hovorí aj o dymivosti vozidiel, únosnosti dymivosti – najmä čo
sa týka dieselových vozidiel... ?
- Áno, dieselové vozidlá, ktoré k nám prídu na technickú kontrolu, majú
vysokú dymivosť. Je to dôsledok toho, že sú to turbo vozidlá, pri nich je
potrebné, aby sa výfukový systém riadne vyčistil. Motor treba dostať do
vyšších otáčok, to ale neznamená, že budeme jazdiť na „dvestovke“. Treba
dostať motor vozidla do vyššieho výkonu pri akcelerácii (dať motor na vyššie
otáčky) a výfukový systém sa tak prirodzene vyčistí. Tým sa aj dymivosť zníži.
otázky: redakcia Kysucký Žurnál

Nová dráha, viac pretekov, väčšie úspechy...
V Kysuckom Novom Meste sa nebehá len pre zdravie.
„Behať môže každý, keď chce. Pár topánok, trocha lásky k
sebe samému, niekoľko priateľov a vnútorné odhodlanie
dokázať to – viac nepotrebuješ,“ hovorí sa v jednom z
citátov, ktoré nám dokazujú, že s behom nie je ťažké začať.
O niečo náročnejšie je venovať sa mu pravidelne, prehrýzť
sa cez občasné zlyhania, pracovať na sebe a zlepšovať si
časy. Svoje o tom určite vedia aj naši kysuckí bežci, ktorí
mali v posledných mesiacoch viacero príležitostí vytvoriť si
nový osobný rekord. Niekoľkým sa to aj podarilo. Kysucká
desiatka patrí bezpochyby medzi známe bežecké podujatia
v Kysuckom Novom Meste organizované MKŠS – AK.
Niekoľkokrát bola zároveň Majstrovstvami SR v cestnom
behu na 10 kilometrov. Jedenásteho ročníka sa zúčastnilo
96 atlétov, z toho viacerí pochádzali z iných krajín. Talent
domácich sa však nezaprel. V kategórii junioriek dobehla
ako prvá so štvorminútovým náskokom Nikola Štefundová.
Spomedzi žien bola druhou najrýchlejšou Alena Pochybová
a v rámci kategórie muži do 50 rokov získal rovnaké
umiestnenie Kysučan Peter Tichý. V máji sa uskutočnili v
meste aj ďalšie dôležité preteky, a to Majstrovstvá SR mužov,
žien, juniorov a junioriek v behu na 10 000 metrov na dráhe.
Osobných rekordov padlo hneď niekoľko, ako prvý sa z neho
tešil len 16-ročný Jozef Nevedel. Svoj najlepší čas si vylepšili aj
Jozef Bubeník a víťaz kategórie mužov Branislav Šarkan, ktorý

dobehol do cieľa v štýle
svojho priezviska, a získal
tak prvý majstrovský titul
v kariére. Silné obsadenie
mali domáci aj medzi
juniorkami, o čom svedčí
strieborná medaila Sáry
Budáčovej. Počas Kysuckej
žiackej ligy v atletike a
Behu oslobodenia žiaci
základných škôl dokázali,
že talentovaní športovci
sa ukrývajú aj medzi
nimi. Centrum voľného
času v spolupráci s MKŠS
priblížilo súťažiacim,
aká atmosféra bude už
čoskoro panovať na letných olympijských hrách. Na podujatí
nechýbal ani olympijský oheň! Kým tí najmladší o účasti na
hrách celosvetového formátu ešte len snívajú, Juraj Vitko
(na snímke vpravo) sa snaží svoj sen aj reálne naplniť. Na
pretekoch v Hamburgu mu časový limit potrebný pre účasť v
Riu ušiel len tesne, no stal sa najrýchlejšie bežiacim Slovákom
za posledných desať rokov. Dokonca si vylepšil svoj osobný
rekord až o štyri minúty. Jeho trénerom je
Milan Slivka, ktorý sa pravidelne spolupodieľa
na organizácii bežeckých podujatí v meste.
„Sme radi, že nová atletická dráha vytvára na
štadióne vhodné podmienky pre uskutočnenie
takých pretekov, akými sú aj spomínané
majstrovstvá či základné kolo Bežeckej ligy
Žiliny. Tartanovú dráhu však nevyužívajú len
atléti, ale slúži aj študentom počas telesnej
výchovy a širokej verejnosti,“ vyjadril sa tréner
na margo kvalitnejšieho bežeckého povrchu,
vďaka ktorému sa zvýšil nielen počet pretekov
organizovaných v Kysuckom Novom Meste,
ale aj záujem občanov doslova sa za zdravím
rozbehnúť.
spracovala: Dominika Chrastová
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Poisťovňa vyžaduje k poistnej udalosti aj doklady o
kontrole komínov na vašej nehnuteľnosti.
Mám poistenú nehnuteľnosť (dom).
Teraz sa veľa hovorí o požiaroch,
lebo za posledné obdobie sme ich na
Slovensku zaznamenali neúrekom.
V tejto súvislosti sa čoraz viac hovorí
o kvalite, či nekvalite našich komínov
a že majú byť pravidelne kontrolované.
Chcem sa opýtať v prípade poistnej
udalosti, ako Vaša poisťovňa postupuje,
mám si nechať pravidelne skontrolovať
svoj komín, či vyhovuje súčasným
požiadavkám poisťovní? Ako často má
byť táto kontrola? Mne komín často
kontroloval môj priateľ kominár, avšak
je už na dôchodku a nemá na svoju
činnosť živnosť, takže nemám ani doklad o kontrole. Ako v takomto
prípade postupuje poisťovňa? Povedzte mi prosím, aké sú aktuálne
požiadavky poisťovní, čo sa týka spôsobilosti komínov, aby boli
v súlade so zákonom a tým aby bola prípadná poistná udalosť klienta
pozitívne vybavená.
- Komín je súčasťou nehnuteľnosti a starostlivosť o jeho stav nariaďuje
priamo zákon. Presné definície toho, čo má majiteľ zabezpečiť, vykonať
a nechať skontrolovať sú zahrnuté v jednotlivých zákonoch a vyhláške :
Vyhláška 401 z roku 2007
Zákon č.1/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích
sústav a klimatizačných systémov
Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Poisťovňa má uvedené vo svojich všeobecných poistných podmienkach
,,Povinnosti poistníka, resp. poisteného „ kde sa okrem iného uvádza :
- riadne sa starať o údržbu poistených vecí, dodržiavať všetky všeobecne
záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných
právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky, ak
poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť, je poisťovňa oprávnená
poistné, plnenie primerane znížiť, úmerne závažnosti porušenia uvedených
povinností, ak toto porušenie malo vplyv na vznik poistnej udalosti.
Zákony a vyhláška poskytujúca jednotlivé definície :
Vyhláška 401 z roku 2007 – Táto vyhláška ustanovuje lehoty kontroly a
čistenia komína.
a) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom do 50 kW:
1.) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo

Potrebujete sa

kvapalné palivá
2.) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína
bez vložky pripojené spotrebiče na
plynné palivá
3.) raz za 12 mesiacov, ak sú do
komína s vložkou pripojené
spotrebiče na plynné palivá
b) Ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:
1.) raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo
kvapalné palivá
2.) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej
raz za dva roky.
Zákon č.17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav
a klimatizačných systémov – Cieľom tohto zákona bolo od roku 2008
ustanoviť pravidelné kontroly systémov, do ktorých patrí aj komín a iné
dymovody.
Súčasťou zákona je povinnosť dať vykonať revíziu spôsobilej osobe a držať
sa týchto nariadení :
a) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej
kontroly
b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému
vlastníkovi
c) pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy
z poslednej kontroly nájomcovi
Oprávnené osoby vykonajú čistenie
za 33 €, no taxa môže byť vyššia
Daniela Pinčiarová
v závislosti od úkonu.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna
Insurance Group
Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane
Litovelská 871
pred požiarmi – V tomto zákone
024 01 Kysucké Nové Mesto
nájdeme zahrnuté podmienky
Zmena otváracích hodín!!
na ochranu života a zdravia osôb,
Otváracie hodiny: PO-PIA:
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h
majetku a životného prostredia
pred požiarmi, pod čo spadajú aj
mobil: 0905 345 800
pevná linka: 041/421 39 96
povinnosti zabezpečiť čistenie komína
pinciarova@kpas.sk
a vykonať kontrolu a jeho preskúšanie
kkolenova@kpas.sk
spôsobilými osobami ešte pred jeho
www.kpas.sk
pripojením na spotrebič.

vylepšiť?

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky
Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou
Váš spoľahlivý partner
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AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
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Kontakt:
Peter Laš: 0944 277 541
Servis:
0911 553 662
Predajňa: 0911 668 538
e-mail:
autoservispneumod@gmail.com
sklo s najlepšou
Sídlo:tepelnou
Pneumod izoláciou
s.r.o
Povina 389

Nový hranatý profil ID 8000

si pred letom svoje auto
IzolačnéDajte
trojsklo
do poriadku u odborníka...
štandard
bez príplatku

Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!

Ug skla =

0,5 W/m K
2

40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám

Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto

člen skupiny
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

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

www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk,
w wweb:
w.
slovaktual.eu
Facebook: Archa pohrebná služba

Ponúkame
už aj pomníky!

