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ROČNÍK XIV. * FEBRUÁR 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
Starosta obce
Kysucký Lieskovec
Milan Králik informoval
Kysucký Žurnál o aktuálnej
situácii vo svojej obci /str.15

Nová moderná
ambulancia
v Žilinskej
nemocnici poteší
budúce mamičky
i gynekologické
pacientky /str.12

„Polrok máme úspešne
za sebou,“ hovorí
riaditeľka Základnej školy v
Rudine Mgr. Silvia Ďurcová

str.14

Parlamentné voľby do NR SR sa uskutočnia 29. februára 2020

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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NR SR schválila novelu bytového zákona zákonom č. 476/2019 Z. z. a
vyriešila sa tak otázka právneho základu domového poriadku
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/476/20200201)

Koncom roka 2019, konkrétne 5. decembra, prišlo v NR SR
v treťom čítaní na rad prerokovanie návrhu novely zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Naše združenie sa dlhodobo venuje téme vymožiteľnosti
domového poriadku, a preto nás potešila informácia, že sa
pán poslanec Peter Pamula zo SNS počas svojho pôsobenia
v parlamente snaží načúvať problémom vlastníkov, a
tieto problémy, vychádzajúce z praxe, sa aj reálne snaží v
parlamente presadiť.
Pri dlhodobej snahe o zaradenie domového poriadku do
bytového zákona bolo cieľom združenia, aby bolo porušovanie
domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi
alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne
vymožiteľné. Rozhodnutie prijaté na schôdzi prítomnými
vlastníkmi je totiž záväzné pre každého. Na pozitívne prijate
pravidiel v domovom poriadku bude potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome. Súhlas budú
môcť vyjadriť aj v písomnom hlasovaní.
V prípade, ak je napríklad majiteľom bytu v bytovom
dome neprispôsobivý vlastník, ktorý fajčí v spoločných
priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v
spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje bytový dom,
bude takýto vlastník môcť byť za porušovanie na schôdzi

schváleného domového poriadku sankcionovaný pokutou,
ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku.
Účelom zavedenia sankcií do domového poriadku je zlepšiť
kvalitu bývania v bytových domoch prostredníctvom dobrého
susedského spolunažívania podporeného dodržiavaním
spoločných pravidiel pre ten ktorý bytový dom.
Novela sa však dotkla aj inštitútu zverejňovania dlžníkov v
bytovom dome, ktorých je možné zverejniť len v prípade, ak
„majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu
prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie
aspoň 500 eur“. Táto fixne určená suma však nezohľadňuje
ako geografické rozdiely, tak ani individuálny stav každého
bytového domu. Novelou sa zaviedlo nové variabilné
pravidlo v podobe zverejnenia dlžníka, ktorý má „úhrnnú
výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky,
údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške
trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
Ak vás táto téma a problematika s ňou súvisiaca zaujala,
neváhajte osloviť priamo odborníka na danú tému,
predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240. Radi
Vám problematiku predstavíme.
Mgr. Nina Sovič, PR manažér ZLSBD

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
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Lieková politika musí byť taká,
aby pacient nemusel doplácať za lieky!
o Blížia sa voľby do NR SR.
Pán doktor, Vy tiež kandidujete, a to za politické hnutie
SME RODINA pod číslom 53.
Aký je Váš program?

- Program si môže každý preštudovať
na webe: https://hnutie-smerodina.sk/
program/ . Ale poďme sa baviť o tom, čo
by som ja rád presadzoval v parlamente!
Ako člen pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sa zameriavam predovšetkým na túto oblasť. Máme vypracovaný
spôsob, ako dokonale kontrolovať toky
peňazí, aby sa nám viac ako polovica
nestrácala nevedno kam. Len s využitím existujúcich zákonov, bez ich akejkoľvek zmeny, vieme ušetriť ročne viac
ako 150 000 000 eur. Ďalšie peniaze vieme ušetriť centrálnymi nákupmi, aby sa
nerobili predražené nákupy na každom
riaditeľstve nemocnice. Nie je možné,
aby kanyla, ktorá stojí v Českej republike 17,50 eur, u nás stála 300 eur! Tá istá

kanyla! Keď budeme mať pod kontrolou
financie v zdravotníctve, vieme presne
verifikovať, kto koľko vyprodukoval a
odpracoval, a vieme podľa toho odmeňovať. Vieme sa dostať na výšku platov
lekárov a sestier v Rakúsku. Lieková politika musí byť taká, aby pacient nemusel
doplácať za lieky! Pre dôchodcov a deti
musí byť aj zubná starostlivosť bezplatná.

o Pán doktor, ako poslanec
NR SR nebudete riešiť len zdravotníctvo. Môžete nám povedať,
čo by ste ešte rád zmenili? Aké
zákony by ste prijali?

- Ako podnikateľa by ma potešilo, keby
sa hromada zákonov zrušila. Aj to by
pomohlo podnikateľskému prostrediu.
Budem presadzovať zníženie daňového
a odvodového zaťaženia. Pýtam sa, prečo by pracujúce deti nemohli zo svojich
odvodov poslať percentá priamo svojim

rodičom na dôchodku, aby im prilepšili k
dôchodku? Kto má viac pracujúcich detí,
mal by aj vyšší dôchodok. Často cestujem po Slovensku, prečo by sme nemohli
mať na cestách prvej triedy povolenú
rýchlosť 100km/h tak ako v Rakúsku?
V našej krajine treba posilniť právo občanov na ochranu svojej osoby, majetku
aj úrody so zbraňou! Vidíme obrovský
nárast moderných technológií, musíme
prijať opatrenia, aby nám neušiel vlak aj
odborníci! A k zahraničnej politike by
som povedal len toľko - sme jedným z
najstarších národov Európy, nemusí nás
nikto učiť, ako máme žiť! Okrem toho
by som bol veľmi rád, keby sa zaviedla
povinnosť všetkým politikom, aby tak
ako každý človek pri výkone povolania
museli preukázať zdravotnú, duševnú
a odbornú spôsobilosť na výkon činnosti. Rovnako treba zaviesť hmotnú
zodpovednosť politikov!

53.

MUDr., Mgr.
MUDr., Mgr. Regan BELOVIČ, odborník na zdravotníctvo, kandiduje za poslanca NR SR pod č. 53.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zástranie.
Novostavba kostola sv. Jozefa robotníka, Budatín - mestská časť Žiliny.
Správca farnosti ThLic. Mgr. Marián Záhumenský, farár.
Architekt projektu: Ing. Architekt. Ľubomír Zaymus.

Výtvarný návrh vitráže, návrhu a realizácie mozaiky a krížovej cesty:
akademický maliar Pavol Muška
Realizácia vitráže: Vitráže Quatro, Ľubomír Čabala.

Oltárny obraz - vitráž, je realizovaný
originálnou výtvarnou technikou z
katedrálneho a liateho skla, ktorej
názov je tiffany. Námet kompozície je v
súlade so zvyklosťou zobrazovať svätca,
ktorému je daný kostol zasvätený. Kostol
v Budatíne je zasvätený svätému Jozefovi
– robotníkovi. Jozefove povolanie,
robotník - tesár, je vo vitráži definovaný
stavbami po stranách kompozície. Na
pravej konštrukciou domu, ako symbol
ochrany rodiny a na ľavej strane stavbou
kostola, ako duchovnej stavby . Samotná
vitráž neplní len funkciu oltárneho
obrazu, jej dispozícia a rozmer z nej
robia súčasť architektonického riešenia
a prestupuje z interiéru do exteriéru.
Vitráž má centrálnu kompozíciu. V jej
spodnej časti nachádzame prostredie
odkiaľ v súčasnosti pochádzame.
Farba zeme, farby striech, postupne
prechádzajúcich do farieb, stromov, hôr,
riek a lúk plnej kvetín. V tejto farebnej
rieke radosti a života je umiestnený
hlavný motív kompozície - Svätý Jozef
robotník, aj ako ochranca Panny Márie
a pestún Ježiška. Tento centrálny motív
kompozície naznačuje naše postavenie
medzi zemou a nebom. Nebo v hornej
časti kompozície je symbolizované
Duchom Svätým - holubicou.
Pod vitrážou je biela, plastická mozaika
kríža, ktorá je obrazom cirkvi. V jej
strede je umiestnený zlatený kríž, znak
Krista, okolo ktorého sú vsadené tehličky
rôznej veľkosti, ktoré znázorňujú

nekonečný počet veriacich. Mozaika
napriek svojej monochrómnosti je
dynamická, pretože jednotlivé tehličky
sú nielen v rôznej veľkosti, ale aj rôzne
vystupujú do priestoru. Pri určitom
druhu osvetlenia mozaika ožíva, čo sa
najviac prejavuje vo večernom osvetlení,
kedy preberá funkciu oltárneho obrazu
z dôvodu prirodzeného nedostatočného
osvetlenia vitráže.
Oltár, ambona, bohostánok sú v tvarovej
a farebnej jednote s bielou mozaikou

kríža, čím s ňou vytvárajú tvarovú
a duchovnú jednotu.
Prevládajúca
biela farba vytvára predpoklad čistoty
a nevinnosti, ku ktorej je cieľom
veriacich sa životom priblížiť. Obstáť
v tejto skúške pomôže desať božích
prikázaní, ktorých existenciu nám
pripomína desať červeno -oranžových
bodov v spodnom leme figurálnej časti
kompozície. Lem v spodnej časti Ducha
Svätého nám prostredníctvom šiestich
červených bodov pripomína šesť Božích
právd. Zreteľne umiestnená ratolesť,
rozkvitnutá halúzka mandľovníka, ako
symbol nevinnosti s ôsmimi púčikmi,
nám pripomína Osem Blahoslavenstiev.
Neodmysliteľnou súčasťou sakrálnej
výzdoby kostola je Krížová cesta.
Netradične
poňatá
a
výtvarné
spracovaná krížová cesta - inscenovaná
figurálna fotografia, počítačová úprava
v kombinácii s písaným textom Krížovej
cesty, ktorú
v roku 1984 napísal
osobne sv.Ján Pavol II. pre tradičnú
cestu v Koloseu (preklad: p. Margita
Ravingerová) - je cestou, ktorú nie je
možné prehliadnuť. Pri každom zo 14.
zastavení si môže návštevník prečítaním
priblížiť historickú udalosť a jej odkaz
pre súčasnosť.
Návrh architekta realizovať vitráž
v tomto priestore, výtvarné riešenie
umelca
a
zodpovedný
prístup
správcu farnosti vyústili v originálne
riešenie interiéru kostola v Budatíne.
Posviacka kostola bola 9.11.2019.
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Prečo nedokážu SENIORI platiť načas účty za energiu ?

135

o Prečo sa dotýka energetická chudoba
SENIOROV ?

najmä

- Seniori ako vieme žijú iba z regulovaných príjmov (dôchodkov)
a väčšinou nepracujú, pretože nemajú možnosť pracovať, resp.
už nevládzu pracovať. Všetci vieme, že náklady na bývanie,
teda aj náklady na energie každým rokom rastú, pričom účty
za energie uhrádzajú seniori rovnako ako pracujúci, ktorí
majú možnosť vyšších príjmov. Ak sa zvýšia energie napr.
o 20%, dôchodky seniorom sa nezvýšia o 20%, to znamená,
že dôchodky sa nezvyšujú o sumu zvýšených životných
nákladov. Preto v posledných rokoch majú naši dôchodcovia
problém načas uhrádzať nielen aj účty za energie ale vôbec
náklady na život všeobecne.

o Ako riešiť túto situáciu?

- Hnutie SME RODINA, za ktorú kandidujem na poslanca do
NR SR 2020 a ako odborník na energetiku, chcem po zvolení
do parlamentu okamžite navrhnúť a predložiť medzi prvými
opatreniami v parlamente zavedenie nižších cien energií pre
dôchodcov oproti ostatným odberateľom, čím chcem zabezpečiť
dostupnosť energií a podstatné zlepšenie životnej úrovne
našich seniorov. Opakujem sa, ale nie je predsa mysliteľné, aby
dôchodca s výškou penzie napr. 330 € platil rovnakú cenu
za elektrinu a plyn ako pracujúci s príjmom napr. 1000 €
alebo 1200€ , keďže bývanie s energiami sú nutnými životnými
výdavkami každej domácnosti na Slovensku.

o Aké ďalšie opatrenia navrhujete v energetike ?

o Pani doktorka, v predchádzajúcom čísle sme riešili
Váš návrh zavedenia nižších cien energií pre seniorov
na Slovensku. Môžete čitateľom vysvetliť jednoducho,
prečo nedokážu dôchodcovia platiť načas účty za
energiu?

- Ako z ďalších opatrení navrhujem zjednodušiť faktúry
za energie, vzhľadom na to, že faktúry sú neprehľadné,
komplikované a bežný spotrebiteľ má problém si skontrolovať
vyúčtovacie faktúry. Samozrejme mám pripravené aj ďalšie
energetické opatrenia pre domácnosti, napr. zjednotenie
distribučných poplatkov za elektrinu, ktoré, dúfam, že sa mi
podarí predložiť v parlamente.

- Ozrejmím to trocha širšie. Podľa údajov európskeho
štatistického úradu EUROSTAT za rok 2018 vyplýva, že v celej
Európskej únii meškalo s platením faktúr za energie 6,6%
domácnosti. Pri slovenských domácnostiach to bolo 7,9%, ako
bol priemer Európskej únie. Napr. v Českej republike dosahuje
tento údaj iba hodnotu 2,1%. Je to dôsledok toho, že na
Slovensku štát nesprávne nastavil výšku dôchodkov a úhrady
nutných životných nákladov, ku ktorým patrí bývanie a energie
k bývaniu.

JUDr. Monika Jankovičová, odborník na energetiku, kandiduje za poslankyňu NR SR pod č. 135.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.
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Spoločne pre Kysuce

Jeden je Kysučan, druhý má na Kysuciach rodinu.
Spoločne kandidujú do NR SR za hnutie SME RODINA
a spoločnými silami by chceli pomáhať nášmu regiónu
– Jozef Mozol a Miloš Svrček.

o Mohli by ste sa nám bližšie predstaviť?

- Volám sa Jozef Mozol a mám 32 rokov. Vyštudoval som
marketingovú komunikáciu na UCM v Trnave. Bývam
v Krásne nad Kysucou, kde už druhé volebné obdobie
pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva. Od
septembra 2018 pôsobím na pozícii krajského predsedu

v komunálnej politike ma veľa naučilo a zároveň mi
ukázalo, že veľa problémov sa dá riešiť iba tam „hore“,
v parlamente. Keďže chcem pomáhať obyčajným ľuďom
vo väčšom rozsahu a väčšej miere ako doteraz, jedinou
cestou je kandidovať do Národnej rady SR za hnutie SME
RODINA, ktoré zastupuje práve obyčajných ľudí. Cítim,
že teraz je tá správna chvíľa.
- Miloš SVRČEK: Rozhodol som sa kandidovať, pretože
sa témami dopravy a regionálneho rozvoja zaoberám od
svojho vstupu do politiky a chcel by som svoju činnosť

SPOLOČNE PRE KYSUCE
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29. 2. 2020

Voľte
stranu
číslo

Jozef MOZOL

kandidát na poslanca NR SR

hnutia SME RODINA. Mojou úlohou je koordinovať
a riadiť politiku hnutia v Žilinskom kraji. Už takmer 9
rokov pracujem v regionálnej TV na pozícii moderátor
– redaktor.
- Moje meno je Miloš Svrček a mám 36 rokov, vyštudované
právo, diplomaciu a politológiu, pričom v hnutí SME
RODINA pôsobím od roku 2017 ako generálny manažér
hnutia a člen Predsedníctva. Zabezpečujem organizačné,
administratívne, technické, hospodárske a marketingové
záležitosti Hnutia. Predtým, ako som nastúpil na
uvedenú pozíciu, som pracoval na Ministerstve dopravy
a výstavby od referenta až po riadiace funkcie. Zároveň
pôsobím ako tímlíder hnutia pre dopravu.

o Prečo ste sa rozhodli kandidovať do NR SR?

- Jozef MOZOL: Zastávam názor, že na každú pozíciu
by mal byť človek pripravený odborne aj osobnostne.
Rovnako sa to týka aj politiky. Myslím si, že tej veľkej
by mala predchádzať tá komunálna, ktorá vám dá pevné
základy. Práve túto cestu razím aj ja. Viac ako 5 rokov

21

Miloš SVRČEK
kandidát na poslanca NR SR
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posunúť ďalej. Tak ako doteraz, chcem sa venovať týmto
odborným témam, ktoré sú pre našu krajinu kľúčové.
Kandidujem teda z dôvodu, aby som ako poslanec NR SR
mohol efektívnejšie presadzovať požiadavky obyčajných
Slovákov. Pôsobiť ako poslanec NR SR vnímam ako
poslanie a príležitosť byť hlasom obyčajných ľudí, ktorým
nie je jedno, ako vyzerá naša krajina.

o Pán Svrček, v rámci hnutia SME RODINA
ste aj odborníkom na dopravu. Môžete o svojej
funkcii povedať niečo konkrétnejšie?

- V rámci SME RODINA máme odborný kabinet
s odbornými skupinami a jednou z týchto skupín je
oblasť dopravy a cestovného ruchu. Po roku príprav
programu v oblasti dopravy momentálne predstavujeme
naše priority pomoci rodinám na Slovensku. Pre nás
je doprava mimoriadne dôležitá, keďže dopravná
infraštruktúra v podstate spotrebúva štvrtý najväčší
balík verejných financií a je to rezort, v ktorom sa vlastne

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
rozdeľuje najväčší balík štátnych zákaziek. Občania však
dostávajú za vynakladané zdroje nízku hodnotu a zo
strany štátu sú de facto diskriminovaní, keďže nemôžu
využívať benefity diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré mali
byť už dávno otvorené.

o Pán Mozol, akým oblastiam by ste sa chceli
venovať v Národnej rade?

- Tie hlavné oblasti sú dve. Prvá je jasná, dobudovať tak
potrebnú D3. Ako Kysučanovi a politikovi mi na tom
veľmi záleží. V osobe môjho kolegu a dobrého priateľa
Miloša Svrčeka som našiel konečne odborníka, ktorý
prichádza s konkrétnymi riešeniami, ako ju dostavať.
Druhá oblasť vychádza z môjho profesijného zamerania.
Moja práca mi umožnila spoznať naše obrovské kultúrne
dedičstvo, ktoré nás robí tak výnimočnými vo svete a ktoré
formuje našu identitu po stáročia. Naše zvyky, obyčaje
a tradície sú neodmysliteľným pilierom našej kultúry a
my nesmieme dopustiť, aby ju nahradila deštruktívna
kultúra, ktorá ničí to najdôležitejšie - národné povedomie
a hrdosť. Práve preto by som sa chcel ako poslanec NR
SR venovať podpore našej tradičnej kultúry a kultúrnej
identity s prepojením na cestovný ruch a rozvoj vidieka.
Práve toto prepojenie je budúcnosť Slovenska.

o Pán Svrček, aký vzťah máte ku Kysuciam?

- Veľmi pozitívny. Región Kysuce patrí podľa môjho
názoru k najkrajším kútom Slovenska. Pre mňa osobne
sú však Kysuce poprepájané aj rodinnými väzbami, keďže
môj starý otec pochádzal z početnej rodiny Svrčekových
z obce Radoľa, kde sú dodnes moji príbuzní, s ktorými
sme v kontakte.

7

o Pán Mozol, čo je pre vás ako človeka v politike
najdôležitejšie?

- Jozef MOZOL: Pomáhať ľudom od srdca a nezištne.
Dôvera obyvateľov má pre mňa cenu zlata a preto stále
hovorím, že dobrým politikom sa môže stať iba človek,
ktorý vie, o čom je skutočný svet bežných ľudí. Ja ten
skutočný svet žijem a preto viem, čo trápi nás - bežných
ľudí. A to považujem za svoju veľkú výhodu, pretože
každý zákon, ktorý má pomôcť ľudom, musí byť tvorení
ľuďmi, ktorí s tými ľuďmi žijú a vedia, čo potrebujú.

o Ak by ste mali tú možnosť po voľbách, ako by
ste pomohli obyčajným ľuďom?

- Miloš SVRČEK: Vyjadrím sa veľmi konkrétne. Chceme
pomôcť slovenským rodinám zabezpečením verejnej
dopravy zadarmo pre žiakov stredných škôl, právo na
štátny nájomný byt, napr. garantovaný 2-izbový byt od
119,- eur mesačne, chceme zrušiť doplatky na lieky pre
deti a dôchodcov. Ďalej chceme dať 30 eur k dôchodku
pre ženy na každé dieťa. Zabezpečíme, aby percentá dane
z príjmu mohli pracujúci ľudia darovať svojim mamám,
ako poďakovanie za vlastnú výchovu. Celý náš program
si môže každý pozrieť na našej webovej stránke.
o Akým krédom sa riadite v živote?
- Jozef MOZOL: Používať zdravý sedliacky rozum, byť
nohami pevne na zemi a vážiť si každého človeka. To je
môj kompas v bežnom aj politickom živote.
- Miloš SVRČEK: S ľuďmi treba cítiť a pomáhať im. Veď
pomáhať druhým od srdca je ten najväčší dar. Presne
týmto krédom sa riadim vo svojom živote.

Objednávateľ: SME RODINA, Lešková 5, 811 04 Bratislava, IČO: 42254515, Zhotoviteľ: Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo, IČO: 50410512.

Nekonvenčný pohľad.... tentokrát
na niektoré finančné zbierky
Tak ma minule napadlo pri
pozeraní televízie, ako to je
vlastne so zbierkami od ľudí –
vo sviatočnom období na konci
roka alebo na začiatku, na choré
deti..., na seniorov..., a čo ja viem
ešte na čo... Je mi jasné, že veľa
ľudí je statočných a z úprimného srdca chce pomôcť – preto
zbierku zorganizuje, ale dnes je už taká kopa podvodníkov
a gangstrov a ich „zbierok“, ktoré na prvý pohľad vyzerajú
dôveryhodne, takže otvorene poviem, že najväčšiu nedôveru
mám, ak zbierku, pomoc niekomu organizujú umelci, missky,
neziskovky... Je to totiž častokrát z môjho pohľadu, a nielen
môjho, skryté zarobenie si na seba v čase, keď sú ľudia citovo
zraniteľnejší a ovplyvniteľnejší. A na vysoký štandard naučené
vypočítavé a premaznané osoby zo showbiznisu a modelingu
si takto zarábajú na luxusné dovolenky alebo drahé prenájmy
v hlavných mestách a na žúrky vo vychytených luxusných
hoteloch, v rekreačných strediskách. Málokedy sa totiž
zodpovedne dozvieme, koľko sa skutočne vybralo, resp. koľko
sa skutočne ľuďom darovalo zo zbierky peňazí a koľko si
rozdelili organizátori akože na náklady verejnej zbierky. Mnohí
by sme klipkali buľvami...! Preto keď vidím vyškerené ksichty
vyziabnutých umelých krasotiniek ako ďakujú v priamom

prenose, alebo prifetovaných hercov a niekedy aj moderátorov
ako sa neúprimne natešene smejú a ďakujú za príspevky a
to v tesnej blízkosti chorých detí, tvária sa, že im na nich záleží...,
tak ma napadá – „ no aspoň že poďakujete..., veď máte za čo,
veď sa vám naivní a dobrí ľudia vyskladali v prvom rade vám
organizátorom celej zbierky na vaše nákladné životy, bývanie,
chľastanie a neviazaný sex každý s každým – ani nevedno
s kým“. Prepáčte, vyslovujem len svoj názor. Samozrejme sú aj
seriózne zbierky a seriózne programy pomoci ľuďom. Tých je
však málo – resp. sa o nich hovorí málo, lebo ten – kto chce
skutočne pomôcť, nepotrebuje robiť sebe reklamu. Dáva zo
srdca a rozdelí sa so svojimi peniazmi pre iných. Tým ďakujem
z celého srdca! Pri podvodných zbierkach sa všetko podfarbí
akože krstami CDčiek, ktoré sa však ani nedajú počúvať, alebo
módnymi prehliadkami, kde sú modely tvorené asi v ťažkom
delíriu (česť výnimkám), alebo sa narýchlo zavolá televízia
a strihne sa nejaký ten šot, pozve sa jedna, dve rodiny a dostanú
„pár šestákov“..., aby sa zapôsobilo na city verejnosti a aby sa
zbierke dal „punc“ dôveryhodnosti a „pravdy“. V konečnom
dôsledku si však väčšinu peňazí rozoberú organizátori, médiá...
atď... A majú o dovolenky a svoje náročné detiská postarané...
Takže len ďakujte ..., máte za čo!
Mgr. Alena Jaššová, šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Ing. Tibor Mikuš, PhD.,

1952, Zeleneč, ženatý, štyri deti. Riaditeľ JE Jaslovské Bohunice, generálny
riaditeľ Slovenských elektrární, a.s., zaslúžil sa o uvedenie JE Mochovce do prevádzky. Prezident Slovenského jadrového
fóra. Poslanec NR SR 2002-2010, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti 2004-2006, predseda TTSK v rokoch
2006-2017. Člen Nadácie Konštantína Filozofa v Nitre. Ocenený Zlatým podnikateľským biatecom HN klubu. Majster
športu, čestný prezident Slovenského zväzu karate.

o Prečo Slovenská národná strana?

- Národ je ako človek. Má svojho ducha i telo. To naše sa rozprestiera od Tatier k Dunaju. Naša novodobá štátnosť však
zatiaľ trvá krátko a čas naopak plynie veľmi rýchlo. Akoby sme strácali imunitu proti vonkajším vplyvom. Patríme
k stabilným štátom Európskej únie, stojíme na demokratických základoch a vybudovali sme občiansku spoločnosť.
Zároveň podliehame globálne rozšíreným neduhom. Ohrozuje nás prehnaný konzum, strata viery a devastácia
tradičných hodnôt. Slovenská národná strana stojí na tejto zemi pevne už takmer 150 rokov. Táto skutočnosť dáva
predpoklad, že jej pevné hodnoty nepodliehajú marketingovým vplyvom.

o Aký je recept na spokojného občana v úspešnom štáte?

- Stačí čítať noviny a pozerať televíziu, aby sme si uvedomili zaujímavý fakt. S odstupom pár dní nikdy informácia
nevyzerá rovnako ako na začiatku. Čo potom, keď vezmeme do úvahy desaťročia? Aby sme sa v záplave dezinformácií
a globálnych trendov dokázali zorientovať, musíme naozaj veriť vo vlastné sily a hodnoty overené časom. Prekáža mi
anonymita tých, ktorí urážajú na sociálnych sieťach. Spokojnosť občana závisí od práce, radosti v rodine a vzťahov
s priateľmi. Štát musí byť garantom. Som zástancom silného štátu, schopného chrániť slabších. O úspechu sa dá hovoriť
jedine v kolektívnom meradle. Sebavedomý národ znamená úspešný štát.

o Čo by ste chceli zdôrazniť?

- Nemali by sme zabúdať, čo všetko pre nás vykonali predchádzajúce generácie. Dnešní dôchodcovia stavali nemocnice,
budovali cesty a fabriky. Prispievali do sociálneho systému, aby deti mohli chodiť do školy. Dnes diskutujeme, či
im patria oprávnené nárasty dôchodkov, ktoré presadzuje Slovenská národná strana. Rozmýšľajme. Ak podporíme
dôchodcov, vytvárame do budúcnosti podmienky sami pre seba. Naučme mladých pracovať a vážiť si vlasť. Musia
začať u seba a dôverovať jeden druhého. Tak si predstavujem fungujúci národ. Každý z nás iba prikladá svoju tehličku
k stavbe, ktorú pre nás postavili naši predkovia.

PhDr. Zdenko Čambal,

narodený 1962 v Skalici, ženatý, syn Matej 33 rokov. Ukončuje doktorantúru
na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Piate volebné obdobie je poslancom
TTSK a štvrtýkrát primátorom mesta Holíč. Člen viacerých dozorných rád v školstve, doprave a zdravotníctve. Člen
prezídia Únie miest Slovenska a predseda predstavenstva OOCR Záhorie. Zakladateľ OZ Tereziánska spoločnosť.

o Prečo Slovenská národná strana?

- Život je dar. Aby sme ho pochopili, potrebujeme vieru. Ďalším predpokladom je fungujúca rodina. O týchto tradičných
hodnotách je politický program Slovenskej národnej strany. O rodine a národe. Nechceme, aby o nás rozhodoval niekto
iný. Na Slovensku sme doma, je to zem po našich predkoch. Vážime si Európsku úniu i našich susedov. Koľko generácií
však bojovalo, aby sa nám podarilo uzákoniť slovenský jazyk? Nemali by sme sa vzdávať vlastnej identity a zvyklostí,
ktoré nás charakterizujú. Slovenská národná strana je rodinným striebrom našich politických dejín. Nepodlieha móde,
stále plní svoju funkciu a naberá na cene.

o Aký je recept na šťastného občana v úspešnom štáte?

- Šťastie je vždy osobné a vnútorné. Odohráva sa v rodine a medzi priateľmi. Spoločný pohľad komunity alebo národa
je zase meradlom úspechu. Tajomstvo spočíva v tom, ako náš národ vnímajú susedia a iné národy. Úspech je vždy
pohľadom z vonka. Preto sa vraciam k programu Slovenskej národnej strany. Nie je náhodný, ani marketingový. Mieri
priamo k podstate. Kde môže byť človek šťastnejší a úspešnejší, ako v rodine a národe. Kto nám môže podať pomocnú
ruku a podporiť nás v našich plánoch? Nezabúdajme na vlastnú kultúru, na prácu našich rodičov, na priateľov, s ktorými
sme vyrástli.

o Čo by ste chceli zdôrazniť?

- Slovensko je pre mňa naozaj na prvom mieste. Nevnímam ho ako len krajinu, skôr ako dom pre tri generácie.
Najkonkrétnejší pojem je človek. V politickom vyjadrení sa stáva občanom. Tesne pred voľbami zasa voličom. Pre mňa
však stále zostáva človekom. Potrebujeme dostupné potraviny a naše vlastné, aby sme vedeli, čo jeme. Zamestnancom
patrí vyšší sociálny štandard. Podnikateľom prináležia zodpovedajúce podmienky, aby boli ochotní prichádzať s novými
nápadmi. Preberať riziko a zamestnávať ľudí. Stretávame sa s novými pojmami. Politická, ekonomická a dokonca
ekologická migrácia. Jasné je jedno. Ak k nám niekto príde, bude vítaný, pokiaľ príjme naše odveké tradície, zákony
a pravidlá.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Spoľahlivé a kvalitné predajne a slu
AUTO HMÍRA – Justín Hmíra
Cesta do Rudiny 2936, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0908 438 874
- karosárske práce
- full servis
- náhradné diely
- výmena čelného skla
- príprava vozidla na
servisné prehliadky
- diagnostika vozidla
- predaj pneumatík
- zmluvné a havarijné poistenie

VÝKUP ŠROTU, KOVOVÝCH ODPADOV
A FAREBNÝCH KOVOV

www.KAMETAL.sk
Otvorené:

pondelok až piatok 7:30h - 15:30h
100

tel.:0918 758 461

príjemné posedenie s p
okrem osvieženia chlade
aj možnosť občerst
- otvorené denne, srd

email: cafebar

tel.: 0903

95
75

25
5

ul. ČSA 86,
Nové Mesto

0Kysucké

v blízkosti Mestského úradu.

0908863673
taxi_70x50
streda, 27. marca 2019 6:30:46

ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA
Vajanského 865/8
024 01 Kysucké Nové Mesto
0910 250 500

.MIDARO.sk

Skvelá kuchyňa
na Kysuciach

Hviezdoslavova ulica č
Kysucké Nové Mesto
tel: 041/421 42 69
mobil predajňa: 0908
mobil servis: 0905 535
email: jasso@jasso.sk

tel.: 0918 030 555; 041 421 6416
Kysucké Nové Mesto
www.sportmarket.sk
e-mail: info@sportmarket.sk
Otváracie hodiny
Pondelok-piatok: 8:30h – 17:00h
Sobota: 8:30h – 12:00h

info@motelskalka.sk
www.motelskalka.sk

Aj vy chcete inzerova
Volajte: 0903

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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užby v regióne DOLNÝCH KYSÚC
Povina

priateľmi uprostred hôr
eným pivom, alko/nealko,
tvenia podľa dohody
dečne Vás pozývame! -

rx@zoznam.sk

3 832 635
dojčenský a
detský textil,
galantéria,
čistiareň /zberňa

- Povina 58.

BYTSERVIS, s.r.o.

Belanského 191, Kysucké Nové Mesto
email: vieraskokanova@zoznam.sk

tel.: 0907 354 098
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8,30 hod.- 16,30 hod.
Sobota: 8,30 hod. - 12,00 hod.

ul. Belanského 190

Kysucké Nové Mesto
Správa a údržba bytového
a nebytového fondu
Vedenie účtovníctva
Administatívne služby

tel.: 0908 715 464
e-mail: bytservisknm@gmail.com
www.bytservisknm.sk

Kysucké Nové Mesto

Belanského 201
otváracie hodiny:
Po-Pia: 08.00 -17.00 hod
So: 08.00 - 12.00

č. 384/10,

904 148
5 810, 0948 411 225

tel: 0911 609 126

predaj kvetov
výroba ikebán a kytíc
predaj sadzbových kvetov
predaj drobných darčekových predmetov
predaj umelých kvetov a smútočných
vencov a smútočných kytíc

Obuv LEAN
Kysucké Nové MESTO
Belanského 218
www.obuvlean.sk

Predaj kvalitnej dámskej,
detskej a pánskej obuvi
telefón:

Škorvaga-žeriavy s.r.o.
9. mája 1176/35-C
024 04 Kysucké Nové Mesto

tel.: 421 908 240 538
e-mail: skorvaga@in.slovanet.sk

0908 039 801

ať celý rok len za 99 €?

3 516 499

Kontakt: 0903 580 500
www.pizza-mania.sk

Rozvoz pizze a jedál
v Kysuckom Novom Meste
a okolí

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Nová moderná ambulancia v Žilinskej
nemocnici poteší budúce mamičky
i gynekologické pacientky
Žilina 29. január 2020 – V prízemí
pavilónu gynekológie a pôrodníctva
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v
Žiline dnes otvorili zmodernizovanú
gynekologicko-pôrodnícku
príjmovú
ambulanciu. Pôvodné priestory prešli
kompletnou rekonštrukciou, vďaka ktorej
sa môžu budúce mamičky a pacientky
tešiť na obnovené ambulancie, sociálne
zariadenia i čakáreň s komfortným
vybavením a novým priestorovým
rozložením. Stavebné práce zrealizovala
žilinská nemocnica z financií vyčlenených
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky a vlastných zdrojov. „Celkovo
sme do rekonštrukcie spolu s novým
medicínskym aj materiálno-technickým
vybavením investovali 88-tisíc eur, z čoho
76-tisíc eur sme získali z kapitálových
fondov ministerstva zdravotníctva,“
priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina
Igor Stalmašek. Modernizácia podľa
jeho slov zahŕňala búracie práce pre
rozšírenie novej čakárne, kompletnú
výmenu obkladu a sanity v sociálnych
zariadeniach, rekonštrukciu priestorov a
vybavenia ambulancií pre sestru, lekára
či prezliekarní pre pacientky. „Naša
gynekológia s pôrodnicou rastie, zlepšuje
sa jej dobré meno, a tým k nám prichádza
viac mamičiek a pacientiek. To sa vlani
odrazilo aj na výraznom náraste počtu
hospitalizovaných pacientov, ktorý bol
rekordný v rámci celej nemocnice. V
porovnaní s rokom 2018 sme na oddelení
gynekológie a pôrodníctva hospitalizovali
v roku 2019 o viac ako 500 pacientiek viac.
Je to výsledok dobrej práce a úsilia našich

zamestnancov,“ zdôraznil I. Stalmašek.
Novootvorená ambulancia gynekológie a
pôrodníctva je k dispozícii v pracovných
dňoch od 7.00 do 15.30 h ako príjmová
ambulancia. Od 15.30 do 7.00 h a
cez víkendy a sviatky funguje zase
ako pohotovostná ambulancia. Ako
priblížil primár oddelenia gynekológie a
pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek,

informácie pripravila: Lenka Záteková,
hovorkyňa FNsP Žilina

Otvorenie zrekonštruovanej gynekologicko-pôrodníckej ambulancie
pacientky a budúce mamičky čakajú
moderné, nové a krásne priestory. „Verím,
že naše klientky sa tu budú cítiť čo
najlepšie, samozrejme, v rámci možností,
keďže ľudia sa k nám prichádzajú liečiť
a nenachádzajú sa preto vždy v úplne
ľahkej situácii. Je to však ďalšia zo zmien,
ktorými sa snažíme vytvoriť komfortné
a príjemné podmienky pre pacientky a

rovnako našich kolegov, ktorí sa o toto
pohodlie a predovšetkým zdravie starajú,“
uviedol M. Sudek. Výsledok zmien vidieť
podľa neho aj v náraste počtu mamičiek
v žilinskej pôrodnici. „Počet pôrodov sa
medziročne zvýšil o 200, takže veríme,
že nová mladá generácia nám rastie a
my sa budeme snažiť, aby bola zdravá
a aby jej bolo čo najviac,“ dodal primár
gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina.

Rekordný rok 2019
v žilinskej pôrodnici

FNsP ZA_Modernizáciou prešla veľká časť oddelenia

Žilina 7. január 2020 – V žilinskej nemocnici sa
vlani narodilo o dvesto detí viac ako v roku 2018.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ide o
výrazný nárast maminiek, ktoré si pre narodenie
dieťatka vybrali pôrodnicu Fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Žiline.
K 31. decembru 2019 sa počet pôrodov zastavil
až na čísle 1709, pričom posledné bábätko sa
vypýtalo na svet iba pol hodinu pred polnocou
posledného dňa minulého roku o 23.25 h. V
žilinskej pôrodnici tak zdravotníci vlani privítali
rekordných 1733 novorodeniatok (r. 2018 – 1528),
z ktorých 24 párov tvorili dvojičky. Najsilnejšími
mesiacmi boli letné júlové a augustové dni spolu
s jesenným októbrom, kedy sa denne narodilo

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
v priemere viac ako päť detí. Prevahu si
s miernym náskokom opätovne udržali
chlapci, ktorí prevýšili počet dievčat o
31 bábätiek (882/851). Najobľúbenejšími
menami vlaňajška sa stali Ema, Karolína,
Sofia či Natália a Jakub, Michal, Filip i
Matúš.
Za značným zvýšením popularity žilinskej
pôrodnice možno hľadať nielen nárast
pôrodnosti, ale zároveň modernizačné
zmeny, ktorými oddelenie gynekológie
a pôrodníctva spolu s novorodeneckým
oddelením postupne prechádzajú a
získavajú si tak stále väčšiu obľubu a
dôveru
mamičiek.
„Rekonštrukciou
prešla samotná pôrodnica, no taktiež izby,
postele, sociálne zariadenia, vyšetrovne
a momentálne už dokončujeme aj
dlhoočakávanú obnovu gynekologickej
príjmovej ambulancie. Mnohí síce vnímajú
najmä tieto takpovediac „povrchové“
úpravy, no pre nás je dôležité, aby sme
poskytovali
predovšetkým
kvalitnú
zdravotnú starostlivosť a o pacientky sa
staral odborný a ľudský personál, preto
vyvíjame maximálnu snahu aj v tejto
oblasti,“ uviedol generálny riaditeľ FNsP
Žilina Igor Stalmašek s tým, že v novom
roku 2020 chce nemocnica v pozitívnych
zmenách pokračovať a naďalej zlepšovať

13

Prvé dvojičky žilinskej nemocnice
roku 2020
prostredie a starostlivosť na jednotlivých
oddeleniach. Prvým bábätkom roka 2020
sa stala malá Júlia z Lietavskej Lúčky, ktorá
sa narodila rodičom Márii a Lukášovi ako
tretia dcérka. Dievčatko prišlo na svet
prirodzenou cestou 1. 1. 2020 o 2.00 h s
mierami 3600 gramov a 49 centimetrov.
Medzi novoročné novorodeniatka neskôr
pribudli aj dve ďalšie dievčatká – Ela z
Hlbokého nad Váhom (1. 1. 2020, 5.33 h)
a Anna z Varína (1. 1. 2020, 11.40 h). Prvé

Maminka Mária s prvým bábätkom
žilinskej pôrodnice roku 2020,
malou Julkou
dvojičky narodené v Žiline prišli na svet 2.
1. 2020, staršia Natália o 9.25 h a mladšia
Tamara o 9.26 h. Všetkým maminkám
úprimne gratulujeme a tešíme sa na ďalší
úspešný rok.

Nový prístroj zníži riziko nozokomiálnych nákaz
na novorodeneckom oddelení
Žilina 24. január 2020 – Oddelenie neonatológie Fakultnej nemocnice s
poliklinikou v Žiline získalo nový laminárny box na sterilnú prípravu roztokov a
liečiv pre novorodencov. Moderný prístroj v hodnote 3.490 eur darovala nemocnici
spoločnosť ELMAX Žilina.
Príprava roztokov a liečiv vyžaduje prísne sterilné prostredie, čím dochádza k
výraznému zníženiu rizika poškodenia zdravia. Podľa slov generálneho riaditeľa
žilinskej nemocnice Igora Stalmaška k ďalšiemu zvýšeniu kvality zdravotnej
starostlivosti v tejto oblasti prispeje práve nový laminárny box. „Novorodeneckému
oddeleniu sme dnes odovzdali prístroj, ktorý pomôže predovšetkým k znižovaniu
nozokomiálnych nákaz. Trpí nimi každé zdravotnícke zariadenie nevynímajúc
našu nemocnicu, takže sme veľmi radi, že sa nám spoločnosť ELMAX opätovne
rozhodla pomôcť,“ uviedol I. Stalmašek s tým, že ide už o druhý takýto dar z rúk
žilinskej firmy. „Pred tromi rokmi nám spoločnosť taktiež darovala nový laminárny
box, a to na oddelenie onkológie,“ doplnil generálny riaditeľ FNsP Žilina.
Ako priblížila primárka neonatológie Katarína Jackuliaková, laminárny box
využívajú na oddelení pravidelne. „Prístroj zapíname niekoľkokrát denne, pretože
lieky a infúzie pripravujeme vždy individuálne podľa potreby jednotlivých
novorodencov, tým pádom je box využívaný 24 hodín sedem dní v týždni. Novší,
modernejší prístroj nahradil pôvodný spred 30 rokov, takže aktuálne je riziko
prenosu infekcií z okolitého prostredia pri manipulácii s liečivami výrazne
minimalizované,“ zdôraznila K. Jackuliaková.
Aj podľa riaditeľa Divízie filtračných a odsávacích zariadení ELMAX Žilina
Branislava Štalmacha je sterilita absolútnou prioritou. „Laminárny box nasáva
vzduch z okolitého prostredia a následne ho niekoľkonásobne dôkladne filtruje
tak, aby sa dokonale prefiltroval. Prefiltrovaný vzduch je vháňaný do pracovného
priestoru a akonáhle vznikne v tomto pracovnom priestore aseptické prostredie,
je prístroj pripravený na sterilnú prácu s liekmi, s výživou, s čímkoľvek, čo si
vyžaduje, aby nebolo kontaminované z vonkajšieho prostredia,“ vysvetlil riaditeľ
Divízie filtračných a odsávacích zariadení ELMAX Žilina.
Spoločnosť ELMAX Žilina zabezpečuje vlastný vývoj, výrobu a distribúciu
prístrojov v rámci Slovenska a Európy. Popri hlavnej činnosti kladie dôraz tiež na
filantropickú politiku. „Už dlhšiu dobu sa snažíme pomáhať v rôznych menších
záležitostiach, ale keď sme začali s výrobou týchto prístrojov, hneď sme si povedali,
že keď už vyrábame prístroje, ktoré majú pomáhať ľuďom, mohli by sme k tomu
čiastočne prispieť aj my. Žilinskej nemocnici pomáhame druhý raz z titulu, že
je to naša domáca nemocnica, ale laminárny box sme už darovali i v Bratislave
a v pomoci plánujeme pokračovať naďalej, samozrejme, podľa našich možností a
schopností,“ uzavrel B. Štalmach.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Riaditeľka Základnej školy v Rudine
Mgr. Silvia Ďurcová aktuálne informuje

V tomto školskom roku máme 175 žiakov. Otvorili sme 2
prvé triedy a pribudlo tretie oddelenie školského klubu. Rady
pedagógov sme rozšírili o tri vyučujúce. Máme novú asistentku
učiteľa Mgr. Michaelu Špilkovú, nová je aj pani učiteľka v 4.
triede Nikola Vojtková a v 3. oddelení ŠKD Bc. Andrea Šeptajová.
Na základe záujmu žiakov realizujeme bohatú krúžkovú
činnosť: Minihádzaná, florbal, stolný tenis – P. Franc, kreatívny
krúžok – S. Pečalková, E. Vnuková, Cesta za anglickým
jazykom - M. Špilková, strelecký krúžok - J. Ondruš, folklórny

krúžok – N. Vojtková, tanečný súbor Rudinárik – S. Pečalková,
„Ukáž, čo vieš“ – E. Hlavatá, konverzácie z anglického jazyka
– B. Motošická, „Skúmaj a objavuj“ - S. Mrenková, športové a
výtvarné hry – E. Vnuková, frisbee – K. Stopková.
Zmenila sa aj zástupkyňa školy, je ňou Ing. Beáta Motošická.
Od januára tiež pribudla v rámci projektu „Pracuj v školskej
kuchyni“ aj nová pomocníčka do kuchyne Jana Riplová.
Testovanie T5: slovenský jazyk - 67,45%, matematika - 76,93%.

Najvýraznejšie úspechy v 1. polroku šk. r. 2019/2020 v Základnej škole v Rudine
trieda

meno

názov súťaže

Typ súťaže

umiestnenie

pripravoval

7.

A. Hutyra

Technická olympiáda

okresná

2. miesto

Špiriaková

9.

J. Matejka a S.Kubová

Technická olympiáda

okresná

3. miesto

Špiriaková

4.

M.Pečalka

Ochranárik

okresná

1. miesto

Vojtková

3.

N. Piesecká

Ochranárik

okresná

2. miesto

Vojtková

3.

V.Černáková

Ochranárik

okresná

3. miesto

Vojtková

7.

Juraj Moskal

Streľba zo vzduchovky

okresná

1. miesto

Ondruš

5.

Š. Piesecký

Matematická olympiáda

okresná

5. miesto

Špiriaková

5.

Š. Hlavatý

Matematická olympiáda

okresná

5. miesto

Špiriaková

8.

S. Škerková

Olympiáda v anglickom jazyku

okresná

3. miesto

Motošická
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V Kysuckom Lieskovci založili nový futbalový klub

„Naša obec pomaly, ale isto napreduje. Minulý rok sme boli úspešní v získavaní viacerých dotácií a príspevkov od
štátu. Získali sme napríklad prostriedky na dobudovanie terasy pri dome kultúry, na vybudovanie kamerového
systému v obci, opravu telocvične v základnej škole a aj schodiska v základnej škole. Snažíme sa našim občanom
vysvetliť potrebu separovania odpadu a na tento rok sme si pripravili viacero stavebných činností. Založili sme nový
futbalový klub s názvom ŠK Kysucký Lieskovec a tento rok plánujeme spustiť jeho činnosť. Postupne pristupujeme ku
všetkým problémom a snažíme sa ich konštruktívne riešiť bez emócií. Prioritou našej obce v tomto roku je dokončiť
uzatvorenie skládky TKO, ktorú keď neuzatvoríme, hrozia našej obci v budúcnosti výrazné sankcie! Otvorili sme aj
otázku kompletného odkanalizovania našej obce, kde budú prebiehať rokovania v rámci aglomerácie štyroch obcí. Ale
poviem to aj trochu inak – prioritou našej obce sú a vždy budú naši občania,“ hovorí Milan Králik, starosta obce

Kysucký Lieskovec, ktorý kandiduje v tohtoročných parlamentných voľbách za poslanca NR SR – za Slovenskú
národnú stranu.

Prečítali sme si na verejných sociálnych sieťach...

Slová Alaine Delona, ktoré nepotrebujú komentár

„Tento svet opustím bez ľútosti“, povedal Alain Delon. „Predovšetkým ale nenávidím túto dobu, je mi z
nej na zvracanie“, povedal jeden z najpopulárnejších
hercov druhej polovice minulého storočia a pokračuje:
„Zadĺženým USA vládnu deprivanti, ilumináti, slobodomurári a ďalší sprisahanci proti ľudstvu – skrátka
gauneri. Jediná možnosť ako si udržať moc, je niečo
ukradnúť. Veď všetko čo USA majú, bolo ukradnuté.
Začalo to ukradnutým územím. USA rozvrátili veľa
zemí a povraždili mnoho nevinných ľudí. Dnes je
na rade Európa. Oslabiť Európu islamizáciou. Zničiť
európske národné štáty a európske národy. Vyvolať
na európskej pôde lokálne vojny a vojnu s Ruskom.
Oslabiť Rusko a zmocniť sa jeho zdrojov. Tomu napomáhajú lokaji v čele EÚ. Títo krátkozrakí politici a
poskokovia amerických gaunerov idú proti vlastným
krajinám a proti vlastnému ľudu. Pokiaľ sa Európa
neoslobodí od vplyvu US gaunerov, nemá budúcnosť,“
dokončuje Alain Delon, jeden z najpopulárnejších
hercov minulých desaťročí.

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

16

§ § §... Právna poradňa... §... Právna poradňa... § § §

Komu pripadne dedičstvo, aké budú trovy konania?
Boli sme dvaja súrodenci, ale brat mi tragicky zomrel. Nemáme žiadnu ďalekú rodinu, žije iba otec a ja, sestra.
Otec je vdovec a ja som slobodná matka. Po bratovi ostal byt, chata a auto, ale nezanechal závet. Chcem sa
opýtať, ako bude riešené dedičské konanie, komu čo pripadne zo zákona? Dá sa dohodnúť aj nejako inakšie?
Aké budú trovy dedičského konania, čo všetko musíme ako pozostalí zabezpečiť, doložiť k dedičskému konaniu?
smútiaca sestra
Na úvod si dovolím uviesť,
tak ako pravidelne v obsahu
rubriky zdôrazňujem, že
ste podrobne neopísali
skutkový stav veci, napr.
či Váš zomretý brat žil pred smrťou
s niekým v spoločnej domácnosti, a ďalej
ste neuviedli, či do masy dedičstva
okrem aktívnych hodnôt, ktoré sú vo
Vašom prípade nehnuteľnosti, pripadajú
navyše aj nejaké pasíva, pretože
dedičia tento aspekt dedenia spravidla
opomínajú - po poručiteľovi sa totiž
dedia nielen aktíva /nehnuteľnosti,
úspory v bankách, cenné papiere, ap./,
ale aj prípadné dlhy. Dedičstvo sa
nadobúda okamihom smrti poručiteľa
a je možné dedenie zo zákona, zo závetu
alebo z oboch týchto dôvodov. Ak by
nenadobudol dedičstvo dedič zo závetu,
nastupujú na miesto neho dedičia zo
zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len
časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu
časť dedičia zo zákona.
Pokiaľ budem pri určovaní okruhu
dedičov vychádzať z Vami uvedených
tvrdení ako exaktných, tak prichádza
do úvahy len dedenie zo zákona podľa
ustanovenia § 474 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, v ktorej druhej dedičskej
skupine dedí manžel, poručiteľovi
rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom
najmenej po dobu jedného roku pred
jeho smrťou v spoločnej domácnosti
a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli
odkázaní výživou na poručiteľa, takže
v tomto Vašom prípade bude dediť
po Vašom zomrelom bratovi výlučne
Váš otec. Ako súrodenci zomrelého
brata by ste dedili rovným dielom
v súlade s ustanovením § 475 ods. 1
Občianskeho zákonníka iba v prípade,
ak by po poručiteľovi nededil žiadny
z jeho rodičov /teda Váš otec/, pričom

v tejto skupine do okruhu dedičov
okrem súrodencov poručiteľa patria aj
tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po
dobu jedného roku pred jeho smrťou v
spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho
dôvodu starali o spoločnú domácnosť
alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa.
Ak teda existuje len jeden dedič, súd
potvrdí dedičstvo práve tomuto jednému
dedičovi. Pre prípad viacerých dedičov
sa samozrejme v dedičskom konaní
preferuje, ak sa dedičia medzi sebou o
dedičstve vyporiadajú tzv. dedičskou
dohodou, ktorá však nesmie odporovať
zákonu a ani dobrým mravom, len vtedy
súd takúto dedičskú dohodu schváli.
Ak nedôjde medzi dedičmi k dohode,
tak súd potvrdí dedičstvo tým, ktorých
dedičské právo bolo preukázané podľa
zákonných
dedičských
podielov.
Laicky by sa dalo uviesť, že len v rámci
inštitútu dedičskej dohody sa dá určiť
dohodou medzi jednotlivými dedičmi,
čo ktorý z nich z majetku poručiteľa
nadobudne, ak však k dohode nedôjde,
bude ,,rozdelenie dedičstva medzi
dedičov“ uskutočnené podľa výšky ich
dedičských podielov.

Poplatky platia dedičia podľa toho,
aký podiel z dedičstva nadobudli, ak
je iba jeden dedič, všetky poplatky
znáša
sám.
Trovy
dedičského
konania sa skladajú z dvoch častí –
prvou je odmena notára. Odmenu
notára určuje Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR o odmenách
a náhradách notárov č. 31/1993 Z.
z. percentuálnou sadzbou od 2% do
0,2% z všeobecnej hodnoty majetku
poručiteľa /podrobne v § 13 označenej
vyhlášky/, ktorý sa stal predmetom
konania o dedičstve. Druhou časťou
trov dedičského konania sú náhrady
hotových výdavkov celého konania.
Pozostávajú z viacerých zložiek, a sú
to najmä cestovné a telekomunikačné
výdavky, zaplatená odmena za znalecký
posudok, preklad, odpis, odmena a
náhrada hotových výdavkov uhradená
Notárskej komore SR za prístup do
centrálneho informačného systému a
iné. Pri dedičskom konaní možno na
poplatkoch ušetriť – ak sa na dedičské
konanie dobre pripravíte a s ostatnými
dedičmi sa na rozdelení majetku
dohodnete. Ak si zistíte podrobnejšie
informácie o majetku poručiteľa ako
aj jeho účtoch a máte o ňom/nich
potrebné doklady, ktoré riadne a včas
predložíte príslušnému notárovi, tak
nielenže ušetríte na poplatkoch v rámci
dedičského konania, ale rovnako dobre
prispejete k skráteniu dĺžky trvania
dedičského konania.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD.,
advokátka, J. Milca 11, 010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88
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Ktoré najčastejšie ochorenia a vírusy trápia mačky?
Momentálna situácia vo svete a
hrozba rôznych druhov vírusových
ochorení naháňa ľuďom strach a
vyvoláva rešpekt. Stretávame sa s
ohrozením zdravia ľudí, chovov
hydiny aj ošípaných...Snažíme sa
riadiť preventívnymi opatreniami aj
v bežnom živote. Takisto vírusové
ochorenia napádajú aj chovy mačiek.
Medzi najčastejších pôvodcov ochorení
patria vírusy postihujúce dýchací a
gastrointestinálny trakt. Postihujú
najčastejšie mladé zvieratá, prípadne
imunitne
oslabené.
Vyvolávajú
komplex nešpecifických príznakov,
podobne ako u ľudí. Vírusové infekcie
sú často typické horúčkou, apatiou,
anorexiou,
náhlym
nástupom,
prípadne rýchlym priebehom, a
skomplikovaním
zdravotného

patrí často vysoká horúčka, chudnutie,
apatia, zvracanie, hnačka, výtok z
očí a nosa, zápaly v ústnej dutine a
mnohé ďalšie... Začiatky ochorenia
si majitelia často nevšimnú. Týmto
spôsobom choré nediagnostikované
a neizolované zvieratko sa naďalej
pohybuje v populácii prídomových
mačiek a ďalej šíri infekciu. Tieto
vírusové infekcie sú neliečiteľné.
o Hovorí sa, že mačka je veľmi citlivé
zviera, stresovo reaguje na zmenené
okolnosti okolo nej, ako ju chrániť?
- Mačky sú individualisti. Riadia sa
svojimi fyzickými a psychickými
potrebami. Z tohto dôvodu akákoľvek
zmena a narušenie ich stereotypov
má výrazný dopad aj na ich imunitu a
chorobnosť. Preto aj malý detail zmeny
v chove môže byť spúšťačom ochorenia,

stavu. Pre majiteľa mačky je to
práve rozhodujúcim časom všimnúť
si zmenu stavu zvieratka a včas
zakročiť. Vírusová infekcia u mačky
je často skomplikovaná pridruženou
bakteriálnou infekciou, ktorá
ešte viac zhoršuje stav. Liečba
primárnych vírusových infekcií
je zameraná najmä na podpornú
terapiu, rehydratáciu, zmiernenie
priebehu ochorenia. Najväčším
„postrachom“ chovateľov mačiek
sú často spomínané ochorenia
FIV, FeLV, FIP.
Vírusový
pôvodcovia týchto ochorení
sa šíria najmä v populáciách
voľne žijúcich mačiek. Šíria sa
exkrétmi a sekrétmi, prípadne
poranením. Postihujú imunitný
systém mačiek. Medzi príznaky

napríklad zmena v domácnosti, nový
jedinec, presťahovanie sa, nedostatok
krmiva... Chovateľ musí byť veľmi
citlivý a všímavý, aby vedel poskytnúť
mačke vhodné podmienky, a tým čo

najviac skvalitnil život.

o Aj úmrtnosť mačiek je dosť
vysoká, čím to je zapríčinené?

- Najväčším negatívnym
dopadom na chorobnosť
mačiek
je
ešte
stále
nedostatočná
prevencia
nielen vírusových ochorení,
ale aj časté postrehnutie
zdravotného problému už
v dosť pokročilom stave,
nedostatočná a nekvalitná
strava, slabá a niekedy nulová
prevencia voči parazitárnym
infestáciám,
stále
nedostatočná
preventívna
sterilizácia
mačiek
a
kastrácia kocúrov, ktoré
takisto zabránia zbytočnému
šíreniu infekcií a rodeniu sa
chorých mačiatok. Mačací
pacient veľakrát prichádza
pochudnutý a trpí často viacerými
diagnózami, ktoré si majiteľ doteraz
nevšimol. Možno práve preto sa nám
môže zdať úmrtnosť vysoká.... V
neposlednom rade má vysoký vplyv
na chorobnosť mačiek aj ich
preventívna vakcinácia, ktorú
stále ľudia podceňujú. Veľký
význam pre zdravý budúci život
majú aj preventívne prehliadky,
ktoré nám môžu odhaliť
možné ochorenie dostatočne
v predstihu, k tomu patrí aj
možnosť otestovania si mačičky
na najzávažnejšie ochorenia a
následné správne absolvovanie
potrebných vakcinácií. Veľmi
dôležité je poučenie majiteľov a
ich snaha mať zdravé zvieratko.
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Poďme sa trochu zasmiať a uvoľniť...

Denník nádejného Kysučana...

12. augusta - Nasťahovali sme sa do nášho nového domu
na Kysuciach. Som taký šťastný. Je tu tak krásne! Hory
sú nádherné. Neviem sa dočkať, kedy ich uvidím pokryté
snehom.
14. októbra - Najkrajšia krajina na svete! Lístie sa sfarbilo
všetkými tými krásnymi odtieňmi žltej a oranžovej farby.
Cestou som videl zopár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to
najkrajšie zvieratá na svete. Toto musí byť raj. Milujem
Kysuce.
11. novembra - Čoskoro sa začne lov na jelene. Nemôžem
pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak
nádherné zvieratá. Dúfam, že čoskoro
napadne sneh. Je tak nádherne...
2. december - Tejto noci napadol prvý
sneh. Vstal som a uvidel všetko prikryté
bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej
pohľadnici. Vyšli sme von, očistili schody a
prístupovú cestu a potom sme sa guľovali
(ja som vyhral). Keď prešiel snežný pluh,
museli sme znovu odhrnúť sneh spred
brány. Aká krásna krajina. Milujem Kysuce.
12. december - V noci znovu sneh. Znovu prešiel pluh a
nahrnul sneh pred bránu. Tu je naozaj krásne.
19. december - V noci znovu sneh. Nemohol som vyjsť s
autom a ísť do práce. Je tu naozaj krásne, ibaže som už
trosku unavený z lopatovania. Znovu prešiel ten pluh.
22. december - Tie biele hovná znovu padali celú noc. Už
mám mozole od lopaty a aj chrbát ma bolí. Ten sviniar
s pluhom akoby sa skrýval za rohom a čakal, kedy ja
odhrniem sneh spred brány. Sviňa jedna!

25. december - Veselé posrané a odporné Vianoce! ... A
zase ten posraný sneh. Ak sa mi niekedy dostane do rúk
ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem! Šľak aby ich trafil!
Prečo nesypú viac soli na cesty, aby sa sneh skôr roztopil?
27. december - V noci znovu sneh. Už tri dni nevychádzam
z domu. Iba aby som odhrnul sneh zakaždým, keď prejde
pluh. Nemôžem nikam ísť, auto zapadlo do kopy snehu
pred bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci
napadne nových tridsať centimetrov tých hovien. Sakra...
28. december - Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra.
Ak to takto bude pokračovať, neroztopí
sa ani do leta. Už aj pluh zapadol a ten
buzerant si prišiel odo mňa pýtať lopatu!!!
Povedal som mu, že sa mi zlomilo už šesť
lopát pri odhrabovaní toho bordelu spred
brány, ktoré tam on nakydal. Málo chýbalo
tomu, aby som mu nerozbil hlavu. Kok**...
4. január - Konečne som sa dostal z domu.
Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď
som sa vracal, zrazil som autom jeleňa.
Na aute je škoda za niekoľko tisíc. Tá posratá háveď by
mala byť pobitá! Všade ich je ako hnoja. Čo ich všetkých
poľovníci nepostrieľali na jeseň?! Hajzli...
5. január - Mám depresiu...
3. mája - Bol som s autom v servise. Neuveriteľné, ako
zhrdzavelo od tej humusnej soli, ktorú všade rozsýpajú...
Do pi** aj so soľou...
10. mája - Je*** na to, sťahujem sa do Nitry! Nemôžem
pochopiť, ako niekto normálny môže žiť na týchto
posratých Kysuciach.

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

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

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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Nezabúdajte
na pravidelné
spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
preventívne
prehliadky

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...

OKNÁ

s najlepšou tepelnou iz

20 rokov
3-sklo bez príplatku
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Nový hran

sklo s najlepš

Izolačné t
štandar

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk

