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Prezidentské voľby I. kolo - 16. marec 2019
Prezidentské voľby II. kolo - 30. marec 2019

Ing. Ladislav
Suhay bol prvým
primátorom
Kysuckého
Nového Mesta
po zmene
politického
systému v roku
1989
str.8.

„Milujem slovenský národ.
Je to veľmi skúšaný ľud.
Vždy budem podporovať
národné povedomie a rozvíjať
múdrosť a tradície
našich predkov,“

Čerpacia stanica
v Radoli prešla
rekonštrukciou, ktorú
určite motoristi privítali

hovorí Štefan HARABIN, kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky.
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Kúpim 3-izbový
zrekonštruovan
ý,
alebo čiastočne
zrekonštruovan
ý byt
v Kysuckom No
vom
Meste,
cena dohodou.
Tel.: 0908 933 33
2

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

 MMA
 BOX

(zmiešané bojové umenia)

/ THAI BOX

 FUNKČNÝ

TRÉNING

 KRUHOVÝ

TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ
 FLEXIBILNÉ

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK
30€ MESAČNE
D
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HO
EK - PORADENSTVO
20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČ

CVIČENIE (SM SYSTÉM)

STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY

POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ

DOPLNKY

PO-PIA: 7:00 - 22:00 SO-NE: 9:00 - 21:00
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
Wolf Pride Gym MMA Žilina
0940 119 185
info@wpg.sk
www.wpg.sk

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

Dejiny pestovania viniča v tokajskej oblasti
siahajú až do doby Keltov, no ešte na začiatku 17. storočia
boli vína z tejto oblasti považované za vína priemernej
akosti. Výroba tokajského vína sa v skutočnosti začala
až v rokoch 1650 až 1665 po zistení scibébovatenia bobúľ
vo vinohradoch. Na základe toho bol v roku 1665 vydaný
zákon, ktorým sa nariaďoval zber cibéb na výrobu
tokajských vín, čím sa výroba klasických tokajských vín
rozšírila na výrobu lahodnejších tokajských vín. Z toho
vyplýva výsledok, že podstata výroby tokajských vín
spočíva v prvom rade v technológii a až potom nasledujú
klimatické a pôdne podmienky. Dnes je výroba tokajských
vín založená na pomalej oxidácii počas zrenia v malých,
plných, drevených súdkoch. Dobrá kvalita slovenských
tokajských vín, ktoré Vám ponúkame v našej vinotéke
je potvrdením, že tieto vína boli vyrobené z hrozna,
dopestovaného na uvážlivo vybraných tratiach
s vhodnými pôdnymi a klimatickými podmienkami.
x
x
x

Milí zákazníci, verím, že naša ponuka Vám
urobí radosť tak ako aj konzumácia kvalitných
nápojov na Vašich terasách, oslavách a pri rôznych
príležitostiach. Tešíme sa na Vašu návštevu vo
vinotekekysuca.sk na ulici Belanského 6 v Kysuckom
Novom Meste a veríme, že si vyberiete z našej širokej
ponuky, ktorá obsahuje viac ako 60 druhov vína a 20
druhov originálneho karibského rumu.

Vaša vinotéka

Belanského 6
Kysucké Nové Mesto
tel: 0917 709 291
www.vinotekakysuca.sk
https://www.facebook.com/
vinotekakysuca/

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Idem do volieb, aby som urobil poriadok v štáte
a zachránil suverenitu Slovenskej republiky,“

hovorí kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan Harabin.

Na besede v Pezinku

Občania Slovenska sa pýtajú
na
osobných
stretnutiach
Štefana
Harabina
dôležité
otázky..., vôbec im nie je jedno,
ak porušujú zákony tí, ktorí sú
v najvyšších štátnych funkciách.
Kto ich však môže potrestať?
Štefan
Harabin
neúnavne
navštevuje regióny Slovenska
a hovorí s občanmi... Bilboardy
nechce, neuznáva túto formu
reklamy. „Človeka potrebujem
vnímať a on potrebuje vidieť
mňa“, hovorí Štefan Harabin.
Vybrali sme najaktuálnejšie
otázky, ktoré zazneli veľakrát na
spoločných stretnutiach Štefana
Harabina s občanmi Slovenska.
Aj napríklad v Šuranoch – 29.
januára 2019 alebo v Kysuckom
Novom Meste 7. februára 2019.
* * *

Z čoho usudzujete, pán Harabin,
že máte na funkciu prezidenta
Slovenskej republiky? Lebo keď sa
pozriem na niektorých kandidátov
a kandidátky, tak mám pocit, že v ich
prípade išlo skôr o nejakú stávku ako
o zodpovedný prístup k tejto otázke.
Súhlasím, že niektorí adepti na
prezidentský úrad len idú do určitej
tipovacej akcie. Zisťujú svoju hodnotu,
vyjednávajú a keď zistia, akú cenu
majú ich persony, potom sa dohodnú
na odstúpení v prospech iného

kandidáta. U týchto ľudí je to teda
jasná vypovedacia hodnota. Nejde im
úprimne o to, aby sa stali prezidentom
republiky, ale o testovanie svojej
osoby. Niektorí idú do volieb aj za tým
účelom, aby otestovali silu tej ktorej
politickej strany, čo považujem za
absolútne neštandardné. Práve u nás

potom atribút nezávislého prezidenta
len tým, že vyhrá voľby a povie - už
som prezidentom všetkých občanov?
Nemôže, pretože on si dal pečiatku
politickú, že im bude nadržiavať. Toto
je určitým spôsobom aj znevažovanie
úradu hlavy štátu a spolitizovanie.
Z tohto dôvodu ja
neprijímam
podporu žiadnej politickej strany.
Vážim si samozrejme voličov všetkých
politických strán a privítam a oceňujem
aj postup tých politických strán,
ktoré nestavajú svojich kandidátov,
pretože sa zrejme stotožňujú s mojím
vnímaním procesu prezidentských
volieb cez priamu voľbu občanmi.
Ja idem do volieb, aby som vyhral
a urobil poriadok v štáte, zachránil
suverenitu Slovenskej republiky, ktorú
chce pán Šefčovič odovzdať do tvrdého
jadra EÚ, čo je v podstate odovzdanie
suverenity Nemecku a Francúzsku,
čiže zánik Slovenskej republiky. Na to
nemá právomoc ani oporu v ústave
a dokonca to hraničí s trestnou
činnosťou vlastizrady, aby išiel niekto
do kampane s tým, že chce likvidovať
svoj štát.

Stretnutie s občanmi v Šuranoch
totiž vznikol a bol prijatý ústavný
zákon o priamej voľbe prezidenta
občanmi preto, aby bol celý proces
voľby odpolitizovaný. A hoci tá
priama voľba teraz je, politické strany
celý proces prezidentských volieb
znehodnocujú na svoje úzko stranícke
politické ciele. Nie je možné, aby
prezidentský kandidát, ktorý napríklad
povie, že je apolitický a pritom má
podporu politickej strany ako pán
Šefčovič, zobral od Smeru 100 000 eur
a 15 podpisov. Môže mať takýto človek

Myslíte si teda, že na funkciu
prezidenta Slovenskej republiky máte
dobré predpoklady?
Prezident republiky je v úrade ten, ktorý
musí rozhodovať – či podpisuje zákony,
menuje sudcov ústavného súdu alebo
predsedu a podpredsedu Najvyššieho
súdu. Vždy iba rozhoduje a musí vedieť
rozhodovať objektívne a nezávisle.
Ja rozhodujem celý život a musel
som rozhodovať aj v mimoriadne
vážnych veciach, preto si myslím, že

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
predispozícia sudcu je tá najlepšia pre
výkon úradu hlavy štátu. Okrem toho
je bežnou praxou nielen v Európe, ale
aj vo svete, že zo sudcov najvyšších
súdov sa stávajú prezidenti. Je to skôr
štandardné ako neštandardné.
Ako hodnotíte fakt, že kandidát
Bugár, ktorý v roku 1992 odmietol
hlasovať za zvrchovanosť Slovenskej
republiky, teda de facto neuznal
Slovenskú republiku, dnes chce byť
prezidentom všetkých Slovákov?
Mnohým Slovákom to pripadá, že
asi naozaj nemá kožu na tvári, ako
sa ľudovo hovorí. Aj v Šuranoch
si vystavil billboard a mnoho
Šurančanov to doslova pochopilo ako
provokáciu.
Podobne to bolo aj s pánom Mikloškom.
Ani ten nebol a nehlasoval za
zvrchovanosť a samostatnosť Slovenskej
republiky. Majú teda hrošiu kožu, aby
sa stali prezidentom vlasti a štátu, ktorý
oni nechceli a de facto vnútorne s ním
nie sú vysporiadaní? Kandidovať má
samozrejme právo každý. Pokiaľ spĺňa
zákonné náležitosti, ako je vek, štátne
občianstvo, 15 podpisov od poslancov
NR SR alebo 15 000 podpisov od
občanov, tak môže kandidovať. Inou
otázkou už je ale etické portfólio, resp.
etická predispozícia byť prezidentom
krajiny alebo štátu, ktorý si nechcel.
Rovnako pani Radičová, ktorá sa síce
neprejavovala v tom čase, pretože
nebola v poslaneckých pozíciách, aby
hlasovala alebo nehlasovala, ale bola
zjavne proti Slovenskej republike
a napriek tomu chcela byť prezidentkou.
Ako keby bol takýto človek akousi
rozdvojenou osobnosťou, ktorá nechce
tento štát, ale chce byť jeho prezidentom.
Určite to nie je v poriadku, ale to je už
potom na voličoch, aby zhodnotili, či
takáto osoba je pre nich dôveryhodná
alebo nie.
Minister Lajčák podal prezidentovi
demisiu - odstúpenie z vlády. Dodnes
však nevieme, či ju prezident naozaj
prijal alebo založil či odložil...
Podľa Ústavy SR toto nie je právne

správne. Ak sa niekto vzdá funkcie
ministra, podá demisiu, de facto už
ako minister nefunguje. Je normálne,
podľa Vás, že minister Lajčák naďalej
oficiálne zastupuje Slovensko a nikto
z kompetentných ústavných činiteľov
a aj večne kritizujúcej opozície
toto vážne právne faux pax nerieši?
Občanov by určite zaujímalo, či
rozhodnutia ministra Lajčáka, ktoré
po demisii podpisuje za Slovensko,
sú právne relevantné. Podľa platných
zákonných noriem je jeho podpis
neplatný. Vy ste uznávaný právnik,
aký je Váš odborný názor?
Už
som
viackrát
prezentoval
v určitých diskusiách, že evidentné
späťvzatie demisie je pánom Lajčákom
právne neúčinné. Stále tvrdím, že
pán Lajčák je ministrom v demisii,
o ktorej neústavným spôsobom zatiaľ
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strany pána Kisku, že zobral na vedomie
späťvzatie. Pán Lajčák je teda minister
v demisii a je neústavný. Keby sme
my pripustili opak, tak to znamená,
že by sme zaviedli do fungovania a
činnosti vlády a prezidenta trestný
čin vydierania, pretože pán Lajčák
podal demisiu, lebo mu nechceli
odobriť v parlamente migračný pakt.
Čiže on vydieral - buď mi to odobríte
alebo podám demisiu. Ústava nemôže
predpokladať, že bude niekto vydieranie
používať ako pracovnú metódu. Okrem
toho pán Lajčák uznal kosovské pasy,
t. j. uznal pasy a dokumenty krajiny,
ktorú my neuznávame. To je trestný
čin zneužitia právomoci verejného
činiteľa. Navyše, keď náš parlament
hlasoval proti migračnému paktu,
jeho ambasádor pri OSN sa zdržal
hlasovania. A to on nemôže, pretože

Autogramiáda v Rajeckých Tepliciach
nerozhodol prezident Slovenskej
republiky. A ten nemá inú možnosť ako
rozhodnúť, že demisiu prijíma, pretože
Ústava u ministra predpokladá, že
ak podá demisiu, nepredpokladá, že
ju môže zobrať späť, čiže ju nemôže
zobrať späť, a u prezidenta republiky
predpokladá, že len prijme demisiu
a neupravuje postup, ako zobrať na
vedomie späťvzatie demisie. Pán Kiska
sa v tomto smere iba neurčito vyjadril,
že pán Lajčák podal demisiu a on to
zobral na vedomie. To sú však nulitné
akty - zo strany pána Lajčáka, že zobral
demisiu späť, a zo

Stretnutie s občanmi v Kysuckom Novom Meste

zdržanie znamená neutrálny postoj.
Musí predsa rešpektovať rozhodnutie
najvyššieho zákonodarného orgánu parlamentu, lebo parlament kontroluje
vládu. Preto som napísal otvorený list
Pellegrinimu, aby si urobil poriadok
s pánom Lajčákom aj s veľvyslancom
Molnárom pri OSN. Aký vzor potom
dávajú takíto ústavní činitelia ostatným
občanom Slovenskej republiky? Veď
oni sami v priamom prenose porušujú
Ústavu SR!
otázky:
na základe podnetov občanov pripravila
redakcia Regionálneho Žurnálu

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

Čerpacia stanica v Radoli prešla
rekonštrukciou, ktorú určite motoristi privítali
Na prelome roka mohli
najmä motoristi
zaregistrovať stavebný ruch
na čerpacej stanici v Radoli.
Dnešná doba rýchlo
napreduje, vyvíjajú sa
nové technológie, a tak je
dnešný zákazník náročný.
Vyhovieť požiadavkám
doby sa rozhodol aj majiteľ
čerpacej stanice v Radoli
Ing. Anton Súkeník. Sám
o rekonštrukcií hovorí:

„Cieľom modernizácie
bolo zlepšiť úroveň
poskytovania služieb
naším zákazníkom
a taktiež držať krok
s najmodernejšími
prevádzkami na
Slovensku a ako
partner slovenskej
rafinérie Slovnaft a.s.
reprezentovať túto
značku na čo najlepšej
úrovni.“
Rekonštrukcia je rozdelená
do dvoch etáp. Prvá začala

v mesiaci november
2018 – stavebné práce
prebehli na predajni a
sociálnych zariadeniach.
Druhá etapa prebehne
na jar tohto roku – zmení
sa vonkajšok objektu a
príslušenstva, táto etapa už
čiastočne začala inštaláciou
kvalitného vysávača a
kompresora. V rámci druhej
etapy sa uvažuje, okrem
stavebných prác, aj nad

6
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inštaláciou výdajného
zariadenia pre plnenie
kvapaliny do ostrekovača,
čím chcú prispieť k zníženiu
tvorby odpadu z plastových
obalov. Pán majiteľ
dodáva: „Rekonštrukciou
našej prevádzky v I.
etape sa vybudovali
nové sociálne zariadenia
osobitne pre mužov
a ženy, vrátane toaliet
pre handicapovaných
zákazníkov. Zriadil sa
priestor na posedenie a
odpočinok cestujúcich s
rozšírením služieb ako je

ponuka: čerstvých Hot
dogov, čerstvej espresso
kávy značky Verticcio,
čerstvých koláčikov
a pochutín rýchleho
občerstvenia.
Zároveň sa zvýšila aj
estetická a technická
úroveň našej prevádzky
a zlepšili sa pracovné
podmienky našich
zamestnancov.“
A aký je ohlas motoristov?
„Už zaznamenávame
pochvalné reakcie našich
dlhoročných i nových
zákazníkov. Zvýšil sa

aj záujem o návštevu
našej prevádzky, k čomu
s predajom kvalitných
pohonných hmôt od
spoločnosti Slovnaft a.s.
prispela i súčasná úroveň
poskytovania služieb
našim zákazníkom. Stále
nás však mrzí, že sa nám
nedarí zriadiť predajné
miesto elektronických
diaľničných známok, o
čo neustále žiadame,“
hovorí majiteľ prevádzky,
ktorá je desiatky rokov
využívaná motoristami
z regiónu dolné Kysuce
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a šoférmi, využívajúcimi
veľmi vyťaženú cestu 1.
triedy. „Veríme, že naše
vynaložené úsilie prispeje
k maximálnej spokojnosti
našich zákazníkov a tiež
k reprezentácii nášho
regiónu poskytovaním
kvalitných služieb
aj zahraničným
motoristom,“ uzatvára náš
rozhovor.
- Dušana Šinalová - foto: Gabo Muška -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ing. Ladislav Suhay bol prvým primátorom
Kysuckého Nového Mesta po zmene
politického systému v roku 1989
Len pred pár mesiacmi došlo
k výmene predstaviteľov nášho mesta
Na základe výsledkov komunálnych
volieb, máme na čele nášho mesta
nového primátora, jeho zástupcu, či
prednostu. Aké toto však bolo pred
30 rokmi, v čase, keď okrem zmeny
predstaviteľov mesta prišla i zmena
politického systému? S otázkami som
sa obrátila na Ing. Ladislava Suhaya,
ktorý sa stal prvým primátorom
nášho mesta po zmene politického
systému.
o Na úvod by ste sa mohli predstaviť
tým mladším čitateľom Kysuckého
žurnálu, verím, že tí starší Vás
poznajú.
- Narodil som sa v Rajci (v tom čase to
bolo okresné mesto), kde mal môj otec
po štúdiách veteriny prvé pracovné
miesto ako zverolekár, ale už viac ako
70 rokov žijem v Kysuckom Novom
Meste. Tu som i študoval na Strednej
priemyselnej škole strojníckej. Neskôr
som absolvoval štúdium na Vysokej
škole dopravy a spojov v Žiline (dnes
Žilinská univerzita). Mám 81 rokov
a som na dôchodku. Moja manželka
pracovala ako učiteľka na základnej
škole. Spolu sme vychovali dve dcéry,
ktoré už majú svoje rodiny.
o V rokoch 1986 až 1988 ste pôsobili na
Mestskom národnom výbore (MsNV)
na pozícii predsedu. Ako si spomínate
na tieto roky?
- Predtým som pracoval v podniku
ZVL ako vedúci Odboru náradia. Bol
som poslancom MsNV za mladých
a zrejme moje pôsobenie v pléne MsNV
(nie časté, ale kritické a racionálne
vystúpenia) spôsobilo, že prišiel návrh
na voľbu za predsedu MsNV. Nechcel
som túto funkciu, ale musel som sa
podvoliť. Nakoniec ma presvedčili
moji známi i niektorí občania. Po
zvolení do funkcie som prišiel na
skutočnosť, že pracovníci ONV
(Okresný národný výbor) nepoznajú
zákon o národných výboroch a pri
kontrolách po zistení nedostatkov
mi dávali úlohy, ktoré som odmietol,
lebo nemali na to právo. Na to sa
začalo šíriť po ONV, že Suhay nechce
poslúchať. Po voľbách a ustanovení
komisií pri pléne MsNV som navštívil
každú komisiu a presvedčil poslancov,
aby aktívne pracovali v prospech
mesta. Na moje prekvapenie na
zasadnutiach pléna MsNV odznelo

i 70 diskusných príspevkov, krátkych
stručných na riešenie problémov. Dali
sme sa do roboty a výsledkom bolo
dokončenie roky rozostavanej lekárne
v akcii Z, taktiež obchodu Jednota na
Sládkovičovej ulici. V rekordnom čase
sme prepojili horúcovodom kotolne
Tŕstie – Rudinská cesta, a tak sme
zabezpečili ohrozené vykurovanie
starého mesta. Dotiahli sme do mesta
plyn a začal sa budovať vodovod do
mestskej časti Budatínska Lehota.
S poslednou spomenutou aktivitou
sme mali problémy, nakoľko vodovod
do Budatínskej Lehoty ONV nemalo
v pláne, a tak sme ho doslova stavali
„na vlastné triko“, všetko však dobre
dopadlo a náklady boli preplatené.

Potom však moja sestra emigrovala
do Nemecka a ja som sa jednoducho
stal nežiadúcim. Ak by som zotrval vo
funkcii, mesto by už nedostalo žiadne
prostriedky. Preto som požiadal
MNV aj poslancov, aby na zasadnutí
hlasovali za moje odvolanie. Vrátil som
sa pracovať do ZVL najskôr ako vedúci
cechu, ale moji bývalí kolegovia si ma
žiadali, a tak som sa vrátil na pôvodné
pracovisko ako vedúci odboru náradia.
Prišiel rok 1989 a vtedajší predseda
MNV Ing. Ján Martiška odišiel.
o Nasledovali prvé demokratické
voľby a vy ste sa stali víťazom a prvým
primátorom Kysuckého Nového
Mesta. Pôsobili ste dve volebné
obdobia, čo je 8 rokov. Tieto roky však

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
boli plné zmien, vzniklo ČSFR, neskôr
Slovenská republika, budovala sa
samospráva a miestna štátna správa,
decentralizovalo sa riadenie...
- Privítal som nežnú revolúciu. V tom
čase prišli za mnou z VPN (Verejnosť
proti násiliu) a KDH, aby som sa opäť
postavil do vedenia mesta. Súhlasil
som s tým, že prevezmem funkciu do
volieb, no potom som i kandidoval.
Boli sme doslova pionieri, tvorili sme
novú samosprávu, vydávali prvé VZN.
Napomáhal mi k tomu aj môj zástupca
Ing. Ján Hartel. Financovanie bolo
primerané, problémy nastali až keď sme
začali budovať plaváreň. Prišla takáto
požiadavka od obyvateľov a my sme
vyčlenili na stavbu 10 miliónov korún.
Prišla však doba, keď najväčší podnik,
ktorý zamestnával väčšinu obyvateľov
nás požiadal o pôžičku na vianočné
výplaty. ZVL skrachovala a namiesto
peňazí sme dostali bývalú stoláreň. Tú
sme predali a investovali do lávky cez
rieku Kysuca do Budatínskej Lehoty.
Prví poslanci mestského zastupiteľstva
boli veľmi aktívni, ja som napísal
programové vyhlásenie, oni ho bez
pripomienok schválili a spoločne sa
nám ho poradilo do bodky splniť.
Neraz sme rokovali aj do 11tej večer.
Avšak občas prišli hlasy, či na niektoré
investičné akcie „nie je škoda peňazí“.
Napríklad v prípade rekonštrukcie
námestia, ktorá prebehla z mojej
aktivity. Lenže, ak by sme vtedy
nezačali budovať, mnohé veci by
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Ing. Suhay, otvorenie zrekonštruovanej knižnice v roku 1995
sa nepohli. Ako prvý som vytvoril
výberovú komisiu na dodávateľa
stavebných prác. V tom čase sme mali
v pláne investovať 12 miliónov do
nového námestia, a keď sa to dozvedeli
podnikatelia, doslova mi chodili
domov a núkali percentá. Ja som to tak
nechcel, dal som základy novej komisii
zostavenej zo zástupcu primátora,
hlavného kontrolóra, podnikateľov,
poslancov z jednotlivých strán i
neposlancov a oni vybrali dodávateľa.
Pri svojej práci som bol razantný. Mal
som však pri sebe dobrý pracovný
kolektív.
Spomeniem si na pár vecí, ktoré sa nám
vtedy podarilo zrealizovať: navrátenie
tradície konania Jakubovských hodov,
začali sme vydávať mesačník Zvesti
Kysuckého Nového Mesta, vydali

(archívna snímka z 90-tych rokov)

sme monografiu o Kysuckom Novom
Meste, inštalovali sme sochu sv. Jána
Nepomuckého na Námestí slobody,
lebo som vedel, kde sa plastika
nachádza, inštalovali sme pamätník
v mestskom parku, zrekonštruovali
budovu
mestskej
knižnice,
plynofikovali Oškerdu a Dubie, vznikla
mestská polícia, rozšírili sme mestský
cintorín, dostavali ČOV, zrealizovali
výstavbu sociálnych bytov a pod. Ako
prvá obec v okrese Čadca sme vytvorili
spoločnosť Kysuca s.r.o. na správu
bytov. Iniciovali sme vznik okresu
Kysucké Nové Mesto. Vždy som
podporoval kultúru a šport v meste.
Prišli aj nepopulárne záležitosti, napr.
rušenie detských jaslí pre ich vysoké
náklady, bol to však celoslovenský
trend. Výstavba bytov v podkroviach
štvorbytoviek, hoci túto aktivitu
schválili poslanci, vlna kritiky
sa zniesla hlavne na moju hlavu.
Počas svojho 8-ročného pôsobenia
som vychádzal občanom v ústrety.
Ak prišli na úrad a bol som prítomný,
mohli ma hneď navštíviť, ak som tam
nebol, objednala ich sekretárka. Keďže
neboli ešte mobily, tak sme využívali
príslušníkov polície, aby oznámili
objednaným občanom informáciu, ak
som sa stretnutia nečakane nemohol
zúčastniť. Po meste som rád chodil
pešo, napr. z úradu na Údržbu mesta
a veľa problémov a nedostatkov som si
tak všimol a dal čo najskôr odstrániť.
Pri mojom odchode som môjmu
nástupcovi PhDr. Petrovi Dubravayovi
odovzdal pokladnicu s prebytkom.
Nedalo mi spýtať sa pani manželky
Sidónie, ako ona vnímala prácu
svojho manžela a čakala ma
prekvapivá odpoveď: „Samozrejme,
ako manželia sme boli pozývaní na
rôzne podujatia, najmä na plesy. Ale
mojím najväčším a nezabudnuteľným
zážitkom bolo stretnutie so sv. otcom
Jánom Pavlom II. v roku 1995. Vďaka
pozvaniu z Biskupského úradu v
Nitre som mala príležitosť dostať sa
do jeho tesnej blízkosti.“
pripravila:
PhDr. Dušana Šinalová

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Marco Rajt – huslista, ktorého hudba vstupuje do ľudských sŕdc

Marcov otec pochádzal z Veľkého Grobu
a mama z Mariánky, Marco sa narodil
v Bratislave a detstvo prežil v Brezovej pod
Bradlom, kde jeho otec učil v hudobnej
škole a viedol veľmi úspešný folklórny
súbor, s ktorým spolu so svojimi synmi
precestoval Európu. Niet sa čo diviť, že
hudba Marcovi učarovala a stal sa z neho
husľový virtuóz. Po roku 2000 sa celá rodina
vrátila do Veľkého Grobu, aby boli bližšie
hudobnému dianiu, ktoré sa prirodzene
koncentruje v Bratislave a okolí. Marco
Rajt začal veľmi skoro koncertovať, učil hru
na husle a hral s úspešnými cimbalovými
kapelami.
o Aká bola Vaša cesta hudobným
biznisom?
- Na počiatku stála veľmi úspešná
spolupráca s českým huslistom Pavlom
Šporclom, ktorá sa začala koncertom
v bratislavskom divadle Aréna a pre veľký
úspech pokračovala niekoľko rokov.
Zavŕšená bola platinovou platňou za CD
Gypsy way, ktorú nám v pražskej Lucerne
odovzdal majster Karel Gott. Žiaden projekt
však netrvá večne a ja som sa musel
zamyslieť, ktorým smerom sa posunúť.
o Váš príbeh hudobníka má veľa
spoločného s Vašim súkromným životom
a vy ste sa rozhodli pre rock-popovú
tvorbu v husľovom prevedení. Pre
slovenský hudobný trh je to novinka. Čo
Vás inšpirovalo?
- Začal som sa venovať rockovej hudbe
v husľovom prevedení v roku 2015,
kedy som nahral CD Marco, ktoré som
venoval svojmu synčekovi. Keďže, bohužiaľ,
nežijeme spolu, chcel som mu darovať
niečo zo svojho umenia. Mal som v pláne
natočiť mu pár skladieb aby mal na mňa
spomienku. Keď som sa prvý krát stretol
s mojim producentom Pavlom Šindlerom
a zahral som mu prvú skladbu, len pokrútil
hlavou a zhodnotil, že musím nahrať rovno
celý album, s ktorým mi veľmi pomohol.
Album Marco mal tak veľký úspech, že som
sa rozhodol v tejto tvorbe pokračovať a hoci
som mal rôzne iné ponuky zo zahraničia.
Zostal som na našom rodnom Slovensku,
aby som inšpiroval ľudí tu – doma. To bol
ďalší odrazový mostík k väčšej popularite
a moje koncerty sú dnes veľmi obľúbené.
o Je to zásluhou médií alebo aj zmeny vo
Vás?
- Ja som zmenil svoje myslenie, po ťažkom
období, kedy som mal veľa súkromných
problémov, som sa začal sústrediť na

pozitívne veci a to sa mi podarilo preniesť
i do hudby. Akoby som lásku, ktorú
dostávam z neba či z vesmíru, pretlmočil do
tónov. Poslucháči to vycítili a dostávam od
nich veľa krásnych a povzbudivých reakcií
na moje vystúpenia.
o Ako vnímate svoju mediálnu popularitu?
- Rozhodne mi pomohlo to, že sa veľmi často
objavujem v televíznych reláciách. Umelec
sa dnes bez publicity nezaobíde a tak som
rád, keď môžem prezentovať svoje umenie
širokej verejnosti. Má to však aj tienisté
stránky a človek musí dávať veľký pozor,
aby bulvár neublížil jemu a predovšetkým
jeho blízkym.
o Vaše klipy i vystúpenia sa niesli
takpovediac v ľahšom štýle, ostali ste pri
tom?
- Ako umelec mám veľmi široký žánrový
rozsah. V roku 2016 som vydal CD Master
of Violin, na ktorom prezentujem rockové
skladby, ktoré oslovilo aj mladších
poslucháčov. Moje najnovšie CD Anjelské
husle, ktoré som venoval svojmu oteckovi,
ktorý vlani zomrel, je zasa v trochu

pokojnejšom rytme, ale každý si na ňom
nájde skladbu, ktorá bude blízka jeho srdcu.
o Čo vlastne určuje smerovanie Vašej
koncertnej práce?
- Riadim sa svojimi pocitmi, niekedy cítim
potrebu hrať niečo rockové, inokedy
víťazí virtuózne podanie husľovej klasiky
a potom zasa temperamentná cimbalová
hudba. Dám aj na rady svojho tímu, ale
často mi dobre poradia aj poslucháči,
ktorí ma oslovia, aby som do repertoáru
pridal tú alebo onú skladbu. Nejdem
cestou komercie, ale snažím sa aby som
poslucháčom prinášal krásku i lásku.
Často aj mňa samotného prekvapuje, aké
pozitívne a emotívne sú ich reakcie.
o Na pódiu občas vystupujete so svojim
šesťročným synom. Aký je to pocit?
- Je krásne vidieť toho malého človiečika,
ako dokonale kopíruje všetko, čo robím.
S husličkami v rukách je úžasný a vo mne
rastie zdravá rodičovská hrdosť. On dáva
zmysel môjmu životu i mojej umeleckej
práci.
- Eva Sudová -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Milujem slovenský národ.
Je to veľmi skúšaný ľud.
Vždy budem podporovať
národné povedomie a rozvíjať
múdrosť a tradície
našich predkov,“
hovorí Štefan HARABIN, kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky.

Prezidentské voľby - 16. marec 2019
Objednávateľ: Agentúra 858, Bratislava, IČO: 36066338. Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

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

S rodičmi ako trojročný

Prvé sväté prijímanie
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Maturoval v roku 1976
na gymnáziu v Kežmarku

KTO JE ŠTEFAN HARABIN

Titul JUDr. získal v roku 1991

S prvorodeným vnúčikom

S deťmi

S manželkou na audiencii u Benedikta XVI.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Začnime od mena. HRABINA je hrabový porast alebo hrabové drevo. Stačí však prehodiť
jedno písmenko a zo slova hrabina je HARABIN. Harabin má meno od hrabu, mohutného
listnatého stromu, ktorý poskytuje cenné tvrdé drevo, najtvrdšie, aké u nás rastie. Pre svoju
odolnosť je hrabové drevo vhodné na výrobu
pracovných nástrojov. A odolný je aj Štefan Harabin. Sám seba charakterizuje ako veľmi pracovitého človeka, ktorý sa nepoddáva. Je zásadový a spravodlivý.
Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubici, je najmladší z
desiatich súrodencov. Už ako malý chlapec veľa
čítal, s rovnakým zanietením aj športoval ‒ venoval sa futbalu a stolnému tenisu. Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku študoval právo na
Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štúdium dokončil v roku 1980
a začal vykonávať sudcovskú prax ako justičný
čakateľ Krajského súdu v Košiciach.
Sudcom z povolania sa stal v januári 1983 a pôsobil na Okresnom súde v Poprade. Od roku
1990 pracoval na Krajskom súde v Košiciach a v
roku 1991 ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky. V rokoch 1996 ‒ 1998 bol
predsedom trestného kolégia nášho vrcholného orgánu výkonu súdnictva a v rokoch 1998 –
2003 bol predsedom Najvyššieho súdu SR. Od
júla 2006 bol tri roky ministrom spravodlivosti
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a podpredsedom slovenskej vlády. V júni 2009
ho Súdna rada SR opäť zvolila za predsedu Najvyššieho súdu SR a túto funkciu vykonával do
roku 2014.
Štefan Harabin je ženatý s Gabrielou Harabinovou, má štyri deti a dvoch vnukov. Na prvom
mieste je uňho rodina a snaží sa, aby bolo čo
najmenej nespravodlivosti, preto často „pláva
proti prúdu”. Na ľuďoch si najviac váži ľudskosť,
empatiu a zmysel pre humor. Neznáša zákernosť a zaliečanie. Jeho vzorom je jeho nebohý
otec. „Často si spomínam, ako dokázal pomôcť
iným, aj za cenu nasadenia vlastného života.“
Aj z toho pramení rozhodnutie kandidovať na
najvyššiu ústavnú funkciu v štáte: „Milujem slovenský národ, je to veľmi skúšaný ľud. Nie som
jeho sudcom, chcem byť jeho srdcom a svedomím, budem zo všetkých síl zápasiť, aby medzi
všetkými bez rozdielu panovali spravodlivosť,
zmier, vzájomná láska a úcta. K tomu nevyhnutne potrebujeme opätovne vzkriesiť naše
národné povedomie a rozvíjať múdrosť a tradície našich predkov. “
Volebný program Štefana Harabina, nezávislého ľudového kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, je zrozumiteľný s jasným
odkazom: Za Slovensko, tradície a právny
štát. Celý volebný program nájdete na stránke
www.harabin-2019.sk

Za Slovensko, tradície a právny štát
Štefan Harabin ‒ kandidát na prezidenta SR
Nezávislý ľudový kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Štefan
Harabin miluje Slovensko, ctí si naše národné tradície a ľudí, čo svojou,
na prvý pohľad obyčajnou prácou a čestným životom tvoria piliere, o
ktoré sa budú môcť oprieť aj naši potomkovia. Počas roka 2018 navštívil
Štefan Harabin mnoho slovenských miest a obcí a zúčastnil sa desiatok
kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí. Ako milovník folklóru si vychutnal folklórne festivaly vo Východnej, v Detve, Kamienke,
Čirči i Solčanoch, poklonil sa hrdinom 2. svetovej vojny na Dukle i v
Kalinove, zúčastnil sa osláv výročia narodenia Andreja Hlinku, púte v
Levoči, Šaštíne a Ľutine, Cyrilometodských osláv v Nitre, bol na blahorečení Anky Kolesárovej v Košiciach, ale aj na medzištátnom futbalovom zápase Slovensko – Dánsko či na Majstrovstvách sveta juniorov v
zápasení v Trnave. Navštívil Bardejov, Žilinu, Modru, Mútne, Svidník,
Humenné či Vranov nad Topľou, Šurany, Kysucké Nové Mesto, Oravu... V decembri 2018 predstavil svoju ostatnú knihu
Súdnosť v Pezinku, Námestove, Rajeckých Tepliciach a Nitre. Počas adventu navštívil aj Bajerovce, Oravskú Lesnú a Štrbu. Stretnutia s občanmi sú pre Štefana Harabina rovnako dôležité ako stretnutia s rodinou. Kde inde si môže vypočuť
názory a stanoviská ľudí, ktorých hlas médiá ignorujú? A kde inde si oni vypočujú médiami neskreslené a reálne postoje
Štefana Harabina ‒ kandidáta na prezidenta SR?
Kandidáta, ktorého volebný program je jasný: Za Slovensko, tradície a právny štát.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §
Budem si platiť operáciu „zo svojho“?
Priateľka ochorela a museli ju operovať /išlo o gynekologické ošetrenie/. Celý život riadne pracuje a zamestnávateľ poctivo odvádza
odvody na zdravotné a nemocenské poistenie. Po operácii, ktorá bola našťastie úspešná, ju však nemilo zaskočila jedna z lekárok, keď jej
povedala, že si bude asi musieť operáciu zaplatiť „zo svojho“, keďže nechodila na preventívne prehliadky. Napokon sa nič také nestalo,
ale napriek tomu sa pýtam, či je možné takéto niečo zo strany štátnej nemocnice? Veď je to na hlavu postavené, napr. bezdomovci, ktorí
neplatia odvody, ani nechodia na preventívne prehliadky a pritom sú, ak treba odoperovaní ... Taktiež mám kolegyňu, ktorá celý život
poctivo pracuje, maródovala hádam 2 razy, teda nečerpala žiadne nemocenské dávky, avšak pri operácii jej vytkli, že nechodila na
preventívky. Operácia hrozí vždy, či chodíš na preventívky, alebo nie. A ten, kto prispieva do zdravotného systému, má byť ošetrený bez
ohľadu na to, či vyznáva preventívne prehliadky, alebo nie. Sú predsa aj takí ľudia, ktorí majú z lekárov doslova fóbiu, a preto nechodia
k lekárovi, kým nemusia. Týchto necháme umrieť, alebo čo? Ako sú u nás teda právne ošetrené operácie, akú som aj vyššie opísala...? Je
u nás lekárska starostlivosť a operácie zadarmo alebo nie? Len podčiarkujem, že nejde o nadštandard, ani skrášľovacie plastické operácie,
ide o bežnú operáciu, ktorá sa môže prihodiť komukoľvek.
( Vaše otázky mailujte na kysuckyzurnal@gmail.com )
Zo zákona má každý
občan SR právo na
preventívnu prehliadku
u všeobecného lekára
pre dospelých, resp.
u všeobecného lekára pre
deti a dorast, stomatológa,
gynekológa, urológa
a gastroenterológa,
za tieto poistenec neplatí, sú plne
kryté z verejného zdravotného
poistenia. Podrobný rozsah výkonov
preventívnych prehliadok určuje
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. Význam preventívnych
prehliadok netreba podceňovať, nakoľko
práve prostredníctvom nich môžeme
získať komplexný prehľad o svojom
zdravotnom stave ešte v čase, keď
nepociťujeme žiadne zdravotné ťažkosti.
Napriek uvedenému sa stretneme
s tým, že poistenec preventívne
prehliadky neabsolvuje vôbec ako
to bolo aj v prípade priateľky nášho
čitateľa alebo absolvuje len niektoré, a
práve z uvedeného dôvodu môže byť
následne konfrontovaný s požadovaním
rôznych úhrad od lekárov, nemocníc či
zdravotníckych zariadení.
Platby v zdravotníctve tiež upravuje
už spomenutý zákon č. 577/2004 Z.
z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Poistenec
nebude platiť, nakoľko je úhrada plne
krytá zo zdrojov verejného zdravotného
poistenia, za neodkladnú zdravotnú
starostlivosť a ďalej ak zákon
neustanovuje inak! ani za zdravotné
výkony vedúce k zisteniu choroby
a poskytnuté pri liečbe choroby. Rovnako
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
od poistenca nemôže žiadať úhradu za
súčasť zdravotného výkonu - objednanie
pacienta na vyšetrenie na konkrétny čas,
vypísanie lekárskeho predpisu alebo
poukazu, vypísanie návrhu na kúpeľnú
liečbu či za vypísanie výmenného lístka
k špecialistovi. Vprípade,že poskytovateľ
vyberá platby za zdravotné výkony, ktoré
nie sú hradené z verejného zdravotného

poistenia, resp. sú hradené len čiastočne,
je povinný ich mať zverejnené v cenníku
zdravotných výkonov a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
iných výkonov nehradených z verejného
zdravotného poistenia.
S odkazom na všeobecnosť čitateľom
položenej otázky uvádzam, že
poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu,
nesmie požadovať od poistenca úhradu
za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa
plne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia. Poskytovateľ
nesmie podmieňovať poskytnutie
zdravotnej starostlivosti úhradou nad
zákonom určenú spoluúčasť poistenca.
Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu,
môže však požadovať od poistenca
úhradu za zdravotnú starostlivosť
poskytnutú pri chorobe uvedenej v
zozname chorôb najviac však vo výške
spoluúčasti poistenca podľa zákona.
Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná
poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu
môže tiež požadovať od poistenca úhradu
za nadštandardný pobyt v zdravotníckom
zariadení ústavnej starostlivosti, ak
poistenec o nadštandardný pobyt vopred
písomne požiada.
Poistenec by si mal pred návštevou
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
všímať nielen cenník, ktorý je povinný
tento umiestniť na viditeľnom mieste
ale aj existenciu zmluvných vzťahov
poskytovateľa s konkrétnou zdravotnou
poisťovňou poistenca. Pre podrobnejšiu
orientáciu môžem stručne ešte uviesť, že
z verejného zdravotného poistenia nie
sú spravidla kryté úkony zdravotnej
starostlivosti poskytované výlučne na
žiadosť poistenca napríklad interrupcia,
ak nie je uskutočňovaná zo zdravotných
dôvodov, sterilizácia, transplantácia
vlasov, plastická operáciu v dôsledku
kozmetickej vady, dôkazy vplyvu
alkoholu. Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti taktiež môže žiadať
od poistenca úhradu za vyšetrenie
na administratívne účely napríklad
vyšetrenie pred športovou súťažou,
vyšetrenie na vodičský preukaz,
vydávanie lekárskych potvrdení alebo
za služby súvisiace s poskytnutím
zdravotnej starostlivosti. Poistenec,
ktorý nie je v zmysle zákona

oslobodený, platí tiež napríklad pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
za služby súvisiace s poskytovaním
ambulantnej pohotovostnej služby
a zubno-lekárskej pohotovostnej služby,
sprievodcu v nemocnici či dopravu.
Ak však zdravotnícke zariadenie
požaduje od Vás platbu za ambulantné
ošetrenie alebo za pobyt či operáciu
v nemocnici alebo za pobyt v liečebni
pre dlhodobo chorých, a z takéhoto
konania ste nadobudli presvedčenie,
že sú od Vás požadované neoprávnené
platby, máte možnosť obrátiť sa
na odbor zdravotníctva príslušného
samosprávneho kraja alebo dokonca aj na
Ministerstvo zdravotníctva SR.

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD., advokátka
tel.č.: 0907 52 83 88
J. Milca 11, 010 01 Žilina
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Pripoistenie tváre...
Pracujem v televízii, moderujem rôzne programy, takže v prvom rade musím venovať
veľkú pozornosť mojej tvári a zovňajšku, ale na prvom mieste je jednoznačne tvár.
Dosť často sa pri mojej práci premiestňujem vozidlom a už som mala dvakrát vážnu
dopravnú nehodu, avšak vďaka bohu auto bolo síce zničené, ale ja som vyviazla bez
zranení. Aj bez zranení tváre. Práve na základe týchto skúseností som však začala
vážne rozmýšľať o tom, že hoci mám uzavretú životnú aj úrazovú poistku, atď. ..., mala
by som si pre každý prípad nechať ešte zvlášť pripoistiť tvár, keď by sa mi opäť náhodou
prihodilo nejaké nešťastie, úraz a nemusí to byť len na ceste. Aj kdekoľvek doma...,
človek nikdy nevie. Čo by ste mi doporučili? Je takéto poistenie možné napr. vo Vašej
poisťovni? A aké sú podmienky, možnosti, výška poistky...? Ďakujem za odpoveď.

Veľmi ma mrzí odpoveď, ale
takýto druh poistenia Komunálna
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group klientom neponúka. Ale ak má
naša čitateľka uzatvorené životné
poistenie a k nemu kvalitné úrazové
pripoistenia, nemala by mať problém
s finančnými prostriedkami, z ktorých
by mala možnosť uhradiť si plastickú
operáciu tváre. Veľmi záleží na výške
poistných súm a množstve pripoistení,
ktoré si klient zvolí. Ak hovoríme
o jednotlivých pripoisteniach tak
sú to v prvom rade také, za ktoré
klient dostane odškodné hneď po
skončení liečenia úrazu. Tu patrí: čas
nevyhnutného liečenia úrazu, kde
sa klientovi z poistnej sumy vypláca
toľko percent, koľkými je ohodnotené
toto telesné poškodenie. Ďalšie

pripoistenie je denné odškodné za
čas práceneschopnosti následkom
úrazu, kde poisťovateľ vyplatí
poistenému
dojednanú
sumu
denného odškodného za každý
pracovný deň práceneschopnosti,
maximálne však 90 pracovných dní.
Alebo si klient zvolí možnosť denné
odškodné za čas práceneschopnosti
následkom úrazu alebo choroby,
kde sa vypláca denné odškodné
od 22. dňa práceneschopnosti,
najdlhšie však do uplynutia 365
dní od vzniku práceneschopnosi.
Ďalšia je hospitalizácia, poistnou
udalosťou je denné odškodné za
nevyhnutný, nepretržitý liečebný
pobyt poisteného v nemocnici, ktorý
je dlhší ako 1 deň. Ďalším druhom je
pripoistenie chirurgického zákroku.
Výška poistného plnenia je vypočítaná

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

I. K., Čadca
ako percento zodpovedajúce tomuto
zákroku z poistnej sumy uvedenej
na poistnej zmluve. Pripoistenie
mesačnej
výplaty v prípade
pracovnej neschopnosti následkom
úrazu, kde poisťovateľ vypláca
poistenému
dohodnutú
sumu
vo forme mesačnej výplaty alebo
v závislosti od počtu dní, jej alikvotnú
časť. Trvalé následky sa odškodňujú
najskôr po jednom roku od nastatia
úrazu. Tu je poisťovateľ povinný
vyplatiť z poistnej sumy toľko percent,
koľkým percentám zodpovedá podľa
oceňovacích tabuliek rozsah trvalých
následkov po ich ustálení.
Možností je veľa, výška poistného
plnenia je vždy závislá od výšky
poistnej sumy, ktorú si klient zvolí,
resp. koľko finančných prostriedkov je
klient ochotný investovať.

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:
• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

Pre všetk
ko, na čo
om zálež
ží

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01 Kysucké Nové Mesto
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk
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Zlatníctvo Mikael

Kysucké Nové Mesto

Kontakty:
Zlatníctvo Mikael
Ul. 1. mája č. 17
024 01 Kysucké Nové Mesto
0918 494 533
mikael.jesajan@gmail.com
www.zlatnictvomikael.sk
FB: Mikael Jesajan
(Zákazkové Zlatníctvo Mikael)
* * *
prevádzku zlatníctva Mikael nájdete aj v
priestoroch supermarketu COOP Jednota
na Belanského ulici (vedľa Reštaurácie
Mýto) v Kysuckom Novom Meste.

Komenského 1287, Kysucké Nové Mesto
/za bielym domom/

0908 291 455

GRAFICKÉ NÁVRHY

„V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA“
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Keď psíky trápia sople, ako ich
liečime, ako to zvládame...? Trápia
psíkov aj horúčky? Ako to na psíkovi
spozorujeme? Treba mu venovať vtedy
zvýšenú pozornosť...?
Ochorenia dýchacieho systému, resp. respiratórne ochorenia, sú
rovnako problémom u psej populácie ako aj u populácie ľudí. V
zimnom období sa s takýmto zdravotným problémom stretávame
častejšie. Sťažené dýchanie, prípadne zahlienená nosová dutina a
,,sople,, vždy obmedzuje psíkovi aktívny život. Trpí často apatiou,
nechutenstvom, prípadne až zvracaním. Podľa vážnosti ochorenia
dýchacích ciest, môže byť lokalizované buď teda len v nosovej
dutine a priľahlých sínusoch, alebo môže prerásť až do ochorenia

pľúc. Potom sa už
Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
pridruží aj namáhavý
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
kašeľ, ktorý psíka
Telefón: 0911 137 798
ešte viac vyčerpáva
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
a môže ohroziť aj
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
život. Samozrejme
akékoľvek
výtoky
z nozdier je nutné vyšetriť u veterinára. Pretože z nenápadných
riedkych hlienov sa môže rozvinúť až životohrozujúci stav ( výtoky
spenené, žlté, zelené, prípadne až krvavé..). Na druhej strane
môže byť takýto stav nebezpečný aj pre samotného človeka.
Preto je na nutná adekvátna liečba Zvýšená telesná teplota, príp.
až horúčka dokáže psíka poriadne potrápiť. Rovnako ako u nás je
sprevádzaná stratou chuti do života, klesá aktivita. Psík nechce
prijímať potravu, prípadne len viac pije. Subjektívne sa nám môže
zdať celkovo teplejší a môže mať prekrvené spojivky, zvracať,
vyhľadávať chladnejšie miesta na ležanie.. Nesmieme zabudnúť,
že aj horúčka u zvieraťa je len sprievodný symptóm - príznak
nejakého iného ochorenia. Majiteľ by sa teda nemal bezhlavo
snažiť o domácu liečbu horúčky. Vždy je potrebné vyšetrenie u
veterinára a diagnostika ochorenia, ktorý horúčku spôsobuje.
Čím skôr sa s terapiou začne, tým rýchlejšie a efektívnejšie liečba
zaberie, prípadne až zachráni život.

Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!
Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338
archa.kysuca@gmail.com
www.dostojnypohreb.sk
Facebook:
ARCHA Pohrebná služba

s najlepšou tepelnou
„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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20 rokov
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spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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KRBOVÉ ŠTÚDIO
PROFESIONÁLNE
PORADENSTVO A MONTÁŽ
 KRBY
 KACHLE
 PECE
 SPORÁKY
 KOMÍNY

Dolné Rudiny 1, Žilina
tel.: 0903 242 888

www.kamina.sk

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,

Kontakt:
Peter Laš: 0944 277 541
Servis:
0911 553 662
Predajňa: 0911 668 538
e-mail:
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

NON STOP – odťah

havarovaných, nepojazdných a
iných osobných vozidiel.
/Kysucké Nové Mesto a okolie do 20 km za
30€, nad 20 km - 0, 50€ za 1km,
nad 200 km cena podľa dohody/.

Dovoz áut do/zo zahraničia.

