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ROČNÍK XIV. * JÚL 2020 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

AJ SLOVENSKÝ MINISTER DOPRAVY DOLEŽAL DAL ZA
PRAVDU ZÁSTUPCOM MESTA A OBCÍ DOLNÝCH KYSÚC, ŽE
DÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ AKO PLYNULOSŤ DOPRAVY /str.4

Kysucký Žurnál „vyspovedal“ Milana Králika,
starostu Kysuckého Lieskovca a jeho syna
Milana Králika ml., ktorý pracuje ako poslanec
obecného zastupiteľstva v tejto obci /str.8-9

Peter Laš z Poviny a jeho firma PNEUMOD
nesklamali /str.7

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Skúste pozrieť okolo seba... a ak ste si spomenuli
na láskavého človeka vo svojom okolí,
poďakujte mu... Len tak...

Ani si veľakrát
neuvedomujeme, že nám
do života, priamo alebo
okrajovo, vstupujú ľudia
s dobrým srdcom, ktorí nám
nezištne pomôžu, podržia
nás v kritických situáciách,
ukážu nám cestu ako ďalej,
alebo len na chvíľu sú
s nami, aby nám pofúkali
rany a vzápätí sa stratia
a viac ich nevidíme. Mnohí
si to ani neuvedomujeme,
ani nepoďakujeme, nie sme
vďační. Nevraciame dobro
dobrým. A pritom je to to
najzákladnejšie gesto, ktoré
by človek mal robiť. Keď si
uvedomíme, akú pozornosť
dnes aj vďaka povrchným
médiám venujeme
mafiánskym zbohatlíkom
a ich cundrám, lumpom,
surovcom, hulvátom, ako
ich napodobňujeme, resp.
vyhlasujeme ich konanie za
niečo moderné, ktoré ide
v súlade s dobou, tak je to

niekedy vážne na zgrcanie –
prepáčte za výraz. Rovnako
tiež je obrovská pozornosť
venovaná neustále v médiách
neprispôsobivým občanom,
ktorým donekonečna
pomáhame a ukazujeme cestu
životom, lebo oni „chudáci“
to nie a nie pochopiť, a ak
náhodou sa im niečo znepáči,
hneď sa sťažujú ľudskoprávnym mimovládkam
plateným väčšinou zo
zahraničia, ktoré sa okamžite
snažia obviňovať tých
občanov, ktorí už majú plné
zuby falošnej pomoci a najmä
zneužívanie ochoty lajdákmi,
keď im iní pomáhajú
a kriticky na to poukazujú.
A práve lajdáci a hlupáci
okolo nás (bez ohľadu na
farbu pleti) berú všetko ako
samozrejmosť, pomoc štátu
a štátnych organizácií, akoby
bola len pre nich a akoby
nemala dno! Prečo my –
zodpovední a spoľahliví
máme mať stále pochopenie
aj napríklad pre šovinistické,
národnostné menšiny
a komunity, ktoré sa vyhlasujú
za elity a vyvolených a uberajú
iným práva? Prečo máme
mať my – zodpovední
a spoľahliví stále pochopenie
pre neprispôsobivých, pre
lenivých, pre takzvané
vyžírky? Prečo máme stále

chápať opačne sexuálne
orientovaných, ich nároky
na život, resp. uberanie ich
nárokov (podľa nich)? Prečo
máme stále chápať potreby
cudzincov, ich nároky, ale aj
nároky ilegálnych migrantov,
dobre že nie ešte aj sexuálnych
zvrhlíkov a násilníkov medzi
nimi, deviantov a psychicky
narušených a labilných
jedincov? Akosi úplne na
konci tohto dlhého radu
chronických žiadateľov stojí
bežný občan, človek, bežná
slovenská rodina, ktorá
nikoho nezaťažuje. Ani
súdy, ani úrady, ani lekárov,
ani policajtov či väznice.
Pomáha si sama, ako jej sily
stačia, pracuje, vychováva
potomkov, správa sa slušne
a ohľaduplne voči ostatným
a veľakrát aj pomôže, ak sa
na ňu niekto obráti o pomoc.
nezneužíva ani sociálny, ani
štátny systém. A pritom sama
nemá na rozhadzovanie.
Venuje náš štát, naši poslanci
a vládni predstavitelia,
politické strany, dostatočnú
pozornosť aj takýmto
slušným a poriadnym ľuďom
a nevyužívačným rodinám,
ktorí normálne fungujú, nič
nepýtajú, a ešte sa aj s tým
málom, čo majú, rozdelia?!
Poďakovali sme vôbec niekedy
takýmto skvelým a skromným

ľuďom, ktorých máme na
Slovensku dosť, len sa o nich
nepíše v skorumpovaných
médiách tak ako o vybraných
skupinách ľudí, ale aj všetkých
takých, ktorí žijú divným
životom? To nie sú celebrity,
ktoré nevedia, čo s peniazmi
a potrebujú neustále na seba
upozorňovať, lebo inak by
o nich nikto ani nezakopol.
To nie sú pomýlení jedinci,
aj trikrát rozvedení, ktorí sa
ani nehanbia za to, že majú
deti s viacerými partnermi
a tieto behajú po celom
svete len preto, že nevedia,
čo je to tradičná rodina a
nedeľný obed... My sa bavíme
o normálnych fungujúcich
ľuďoch, žijúcich bežný
život, ktorí si ctia pravidlá
spolunažívania a tradície
domova a ktorí stoja pri nás
vtedy, keď to potrebujeme.
Skúste pozrieť okolo seba...
a ak ste si spomenuli na
dobrého a láskavého človeka
vo svojom okolí, poďakujte
mu... Len tak... Nie je to totiž
náhoda, že nám prišiel do
života. Je to dar v dnešnom
falošnom svete a za dar treba
poďakovať.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail:
kysuckyzurnal@gmail.com
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Aj slovenský minister dopravy Doležal dal za pravdu
zástupcom mesta a obcí Dolných Kysúc, že dôležitejšia
je bezpečnosť ako plynulosť dopravy.
Zástupcovia mesta a obcí Dolných
Kysúc majú jednoznačnú odpoveď.
Ako povedal primátor Kysuckého
Nového Mesta Marián Mihalda
(na snímke), „bezpečnosť našich
občanov je na prvom mieste“.
Ohľadom
premostenia
na
križovatke v Radoli prebehlo už
niekoľko diskusií. Internalizácia
premostenia nebola od začiatku
priamo
prediskutovaná
s
dotknutými obcami, preto sa obce spojili a v rámci
Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc začali konať.
Rozhorčení boli nielen občania obcí, ale aj obyvatelia
mestskej časti Budatínska Lehota, kde sa uskutočnilo
stretnutie na danú tému.
Viac-menej hotové a „ako jediné riešenie“, ktoré bolo
predložené starostom na stôl, však nezahŕňalo absolútne
žiadne dopady ani riešenia pre obce, ktoré sú priamo
napojené na medzinárodnú cestu I/11. Ako povedala
starostka obce Povina Alena
Dudeková (na snímke), „je to
len premiestnenie problému
z jedného miesta na iné
miesta, kde to môže spôsobiť
veľmi vážne problémy“.
Zástupcom samospráv dal za
pravdu aj minister dopravy
Andrej Doležal, ktorý ich na
osobnom stretnutí ubezpečil,

že premostenie na križovatke v Radoli sa nebude robiť od
stola, ale len na základe exaktných údajov. V minulom
týždni sa vykonávali merania na daných križovatkách, v
súčasnosti prebieha vyhodnocovanie údajov a následné
modelovanie dopravy, výsledkom ktorého budú aj
riešenia pre obce, Výskumný ústav dopravný odhaduje
výsledky začiatkom augusta.
Daný argument opäť museli starostovia zopakovať na
minulotýždňovom stretnutí na pôde ŽSK, kde malo
dôjsť k odsúhlaseniu a následnej príprave a spustení
podkladov pre vybudovanie premostenia.
Zástupcovia mesta a obcí Dolných Kysúc odmietajú ďalej
rokovať o premostení bez jasných údajov vychádzajúcich
zo štúdie, ktorá sa pripravuje. Štúdie, ktorá má na
základe výpočtov jasne deklarovať možnosti dopravy
ako celku, nielen na križovatke v Radoli, ako je to stále
prezentované.
Jediným riešením pre uľahčenie dopravy na Dolných
Kysuciach je výstavba D3 a privádzača do priemyselnej
zóny. Žiadne iné, čiastkové riešenie prezentované od
stola bez exaktných údajov a meraní akceptované zo
strany samospráv nebudú. Žijú so svojimi občanmi
24 hodín denne, kým tranzitná
doprava našim územím len prejde.
Starosta Radole Anton Tkáčik (na
snímke):
„V posledných dňoch vnímame, že
sa konečne začínajú „hýbať ľady“
v súvislosti s D3. Prakticky na
dennej báze komunikujeme s NDS

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

či projektantami. Predtým sme aj rok nezaznamenali
žiadnu komunikáciu týkajúcu sa D3. Na október 2020
je ohlásený začiatok výberu zhotoviteľa privádzača
do priemyselnej zóny v Kysuckom Novom Meste.
Optimistický začiatok výstavby privádzača ako súčasti
úseku D3 je jar 2021. Je kľúčové sústrediť sa na jediné
funkčné riešenie, a to stavbu diaľnice D3. Najkritickejší
je úsek medzi Brodnom a Krásnom nad Kysucou, kde
cesta vedie cez obce bez možnosti obchádzky a s veľmi
problémovým pripojením sa na túto cestu. V Brodne
sa končí diaľnica a v Krásne nad Kysucou začína aspoň
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v polovičnom profile vybudovaná D3, ktorá už má
vyriešené mimoúrovňové križovanie s cestou na Novú
Bystricu a predovšetkým súbežne s už vybudovaným
polprofilom diaľnice vedie pôvodná cesta zo Žiliny
do Čadce. Tridsaťtisíc vozidiel denne neprevedie
experimentálne riešenie, ktoré dokonca nemá oporu
ani v technických normách. Iba naivný človek si môže
myslieť, že vodiči, ktorí dnes nerešpektujú červenú na
semaforoch zrazu, akoby mávnutím čarovného prútika,
začnú púšťať na cestu vodičov z vedľajších ciest“.
-R-
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III. ročník Rezbárskeho sympózia v Povine sa vydaril

Možnosť zúčastňovať sa rezbárskych, sochárskych či
výtvarníckych podujatí – sympózií je tu už minimálne dvadsať
rokov. Pravá doba však nastala až neskôr. Preto aj Komunitná
Včelnica Povina v dňoch 15. 6. - 17. 6. otvorila svoje brány
na III. ročník Rezbárskeho sympózia. Oficiálne otvorenie
umeleckej akcie začalo v pondelok 15. 6. o 14:00 hodine.
Každý remeselník má svoj vlastný rukopis a do
surového dreva vkladá kus svojho srdca. Pod
svojimi rukami pretvárali drevo v nádherné
diela. Podľa slov starostky Aleny Dudekovej sa
včelnica mení na rozprávkové miesto. Sympózia
sa zúčastnilo 9 rezbárov z celého Slovenska,
organizoval ho predseda základnej organizácie
Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové
Mesto pán Miloš Belan, v práci mu pomáhali
ďalší včelári, včelárky, ale aj sympatizanti tohto
krásneho umenia.
Pri vstupe do včelnice Vás privíta vytvorená
uvítacia brána s vyrezávaným orlom a sovou.
Počasie prialo už od prvého dňa. Spríjemniť
chvíle po celom dni prišli rezbárom, ale aj

návštevníkom včelnice šikovné sestričky Lucka a Natálka Jančigové
z Kysuckého Lieskovca svojou hrou a spevom. Počas druhého dňa
navštívili sympózium deti zo základnej školy Povina. Prebiehala
súťaž, v ktorej museli rezbári svoje dielo vyrezať v priebehu jednej
hodiny. Víťazný trpaslík bude zdobiť areál školy, aj keď bolo veľmi
náročné vybrať z toľkých vyrobených diel, uviedla starostka obce.
Anjel, ktorý vyhral druhé miesto pôjde na obecný úrad, tretie miesto
získal medveď. Víťazi, ale aj ostatní súťažiaci boli ocenení vecnými
cenami. Všetky vyrobené diela
zostanú vo včelnici. Medzi dielami
sú aj iné krásne diela, napríklad
drak, lavička so sovami, zvonica,
figurálne úle. Socha Panny Márie
Kráľovnej bude umiestnená v
miestnom kostole v Povine.
Rezbári dokončili svoje diela v
stredu 17. 6. 2020 a sympózium
bolo ukončené. Starostka Alena
Dudeková spolu s pánom Belanom
poďakovala všetkým rezbárom,
ostatným včelárom a včelárkam,
sympatizantom, sponzorom, obciam
i mestu za dotácie na túto krásnu
akciu, za prácu so včelami, za prácu
na zveľaďovaní včelnice i skvelú
reprezentáciu obce.
- Janka Klobučníková -

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

Škola v Rudine ide s dobou.
Nezabúda na fakt, že o kom sa
nehovorí, akoby ani nežil...
Dnes je viac ako inokedy predtým dôležité – medializovať svoje
podnikanie, prácu, záujmy aj aktivity. Seriózne informovanie
o sebe nepodceňuje dnes žiadny subjekt, ktorý vie, že to patrí k
bežnému životu a vlastnej prezentácii. Samozrejme musí to mať
stopy dôveryhodnosti a faktov. Nie bulvárnosti a vypichovania
škandálov či abnormálií. Koncom júna uzrel svetlo sveta nový
menší časopis „Ozveny školy v Rudine“, ktorý si takto oficiálne
po prvýkrát aj pre verejnosť vydala Základná škola v Rudine. Jej
riaditeľka Mgr. Silvia Ďurcová k tomu povedala: „Prišlo mi to ako
dobrá myšlienka, takéto časopisecké zhodnotenie našej činnosti,
ako pracujeme v škole s deťmi, ale aj zároveň vyzdvihnutie práce
pedagógov a úspechov šikovných detí. Nezabudli sme ani na
pracovitých zamestnancov školy a dôstojné miesto v časopise
má aj zriaďovateľ – obec Rudina a pani starostka Mičianová.
Pospomínali sme v tomto prvom čísle tiež na začiatky a založenie
školy, ale aj prvých riaditeľov. Dúfam, že sme tým potešili všetkých
pamätníkov a prvých žiakov školy. Koniec koncov, časopis
nájdete aj v elektronickej podobe na webovej stránke našej školy.
Celá aktivita sa nám podarila aj vďaka Občianskemu združeniu
rodičov a priateľov Základnej a materskej školy v Rudine pod
vedením predsedníčky Gabriely Klabníkovej, ktoré myšlienku
vydávania nášho školského časopisu tiež podporilo. Dúfame, že sa
nám v tejto začatej a zrealizovanej myšlienke podarí pokračovať
aj nasledujúce roky, ďakujeme tiež šéfredaktorke Kysuckého
Žurnálu Alene Jaššovej za profesionálnu spoluprácu.“ Možno to
je inšpirácia pre ďalšie školy a škôlky na Dolných Kysuciach – aspoň
raz ročne takto profesionálne o sebe informovať rodičov detí, ktoré
sa v škole učia, ale zároveň aj verejnosť tak dostane informáciu o
celkovej situácii v škole a môže tak slúžiť zároveň pri výbere školy
pre toho „vášho“ potomka v regióne Dolných Kysúc.
-R-
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Ozveny školy v RUDINE
Ročník I.

JÚN 2020

časopis žiakov, pedagógov a zamestnancov ZŠ Rudina

„Vítam Vás pri
čítaní nášho
spoločného
časopisu,“ hovorí

Mgr. Silvia Ďurcová,
riaditeľka ZŠ v Rudine...

Na Imatrikuláciách prvákov
sa zúčastnila aj starostka obce
Ing. Anna Mičianová /str. 5.

Folklórny súbor RUDINÁRIK
je naša pýcha! /str. 11.

Za finančnej
podpory
zriaďovateľa škola
vybudovala veľké
betónové ihrisko /str. 3.

Zvládli sme
aj náročné
obdobie počas
koronavírusu

Viete, že prvá škola v Rudine bola v
rodinnom dome u Pochybov? /str. 6.

V pravej chvíli mi pomohol PNEUMOD
z Poviny a jeho majiteľ Peter Laš!

Skončilo mi obchodné rokovanie a rozhodla
som sa niečo dobré zjesť v reštaurácii Skalka
rodiny Ševčíkovej zo Snežnice. Aj to sa
podarilo, jahňacinka bola naozaj výborná
– ako všetko, čo vám v tejto reštaurácii
naservírujú. Zaplatila som a nasadla do auta...,
otočím štartér... a nič! Vonku horúčava 30°C,
nervy mnou zalomcovali, ale auto sa rozhodlo
štrajkovať. Nuž, aj nám, novinárom občas auto
„zašramotí“ ako bežným smrteľníkom, keď
to najmenej čakáme. Okamžite mi napadol
pneuservis PNEUMOD z Poviny a majiteľ
Peter Laš. Máme korektné vzťahy, skúsim
to, „vravím si“. Navyše potrebujem mať auto
v poriadku čo najskôr, najneskôr však do 48
hodín. Podarí sa to? Majiteľ mi telefón dvihol:
„Do polhodiny som u vás.“ Vraciam sa do
reštiky a dávam si riadne studenú minerálku
namiesto sprchy aby som sa schladila. Peter
Laš prišiel načas, otvoril kapotu, skontroloval
motor a celé auto – ale ani po viacerých
pokusoch štartér nefungoval. Takže musel
auto odtiahnuť do servisu – mňa „hodil“ do
môjho bytu vlastným autom a sľúbil, že všetko
skúsi urobiť tak, aby som svojho tátoša mala
najneskôr do tých 48 hodín hotového. Mal,
samozrejme, aj iných zákazníkov, ktorých
musel najprv doriešiť, a pretože patrí medzi

podnikateľov, ktorí si stoja za slovom, tak
tento imidž si nechce pokaziť. Dobré meno
robí dobrý imidž človeka, aj firme! A to na
dlhé roky. Peter Laš a PNEUMOD Povina
nesklamali. Štartér vymenil za nový (bol už
naozaj opotrebovaný) a auto mi v poriadku
doviezol až pred môj byt. Stihla som potom
ešte prácu, ktorú som mala naplánovanú
v inom regióne Slovenska. Týmto článkom
chcem poďakovať skromnému človeku
a skvelému podnikateľovi Petrovi Lašovi

z Poviny, pretože rozhodne si za svoje
služby a prístup ku mne ako ku zákazníčke,
úctu zaslúži. Jeho pneuservis doporučujem
aj ďalším, práci podľa všetkého dobre
rozumie, drží slovo a ctí si zákazníka. To sú
najdôležitejšie atribúty v živote každej firmy,
ktorá chce fungovať čo najdlhšie. Tak veľa
úspechov, pán majiteľ! Nech sa vám darí
v práci aj v živote!
ALENA JAŠSOVÁ,
šéfredaktorka Kysucký Žurnál
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Kysucký Žurnál „vyspovedal“ Milana Králik
Milana Králika ml., ktorý pracuje ako pos

Králikovci, otec a syn, v N
• Milan Králik ml. je mladý 26-ročný muž, ktorý
kandidoval za poslanca do obecného zastupiteľstva
v Kysuckom Lieskovci. Ako by sa on sám predstavil
verejnosti?
- Som rodák z Kysuckého Lieskovca. Vyštudoval
som medzinárodné vzťahy so zameraním na cudzie
jazyky a stále pokračujem v štúdiu, no už s väčším
dôrazom na fungovanie verejnej správy nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Počas štúdia som pracoval
vo viacerých spoločnostiach, v Tatra banke, Poštovej
banke a napríklad aj u nášho najväčšieho lokálneho
zamestnávateľa INA Kysuce. Ambícia kandidovať
do obecného zastupiteľstva v Kysuckom Lieskovci
sa vo mne rodila veľmi dlho. Uvedomoval som
si zodpovednosť, ktorá sa spája s výkonom tejto
funkcie, a chcel som byť prínosom rodnej obci
a občanom. V posledných voľbách do komunálu
nám občania dali dôveru. Spoločne s kolegami
poslancami a starostom sa snažíme zmeniť obec
k lepšiemu. Až časom uvidím, aké vysvedčenie nám
občania dajú a toto vysvedčenie budem s úctou
a pokorou rešpektovať.
• Odkedy ste pociťovali záujem o politiku a aj
občianske angažovanie sa v politike?
- Myšlienka angažovať sa v politike prišla veľmi
spontánne, keď ma v roku 2012 oslovil vtedajší

okresný predseda SNS Stanislav Kmec, ktorý mi
predstavil nové vedenie Slovenskej národnej strany.
Páčili sa mi tri piliere fungovania, kresťanský,
národný a sociálny. V tom období sa v strane diali
veľké zmeny a mal som dojem, že myšlienka SNS
nabrala „nový dych“. Ako dlhoročný sympatizant
som neváhal a vstúpil do strany. Teraz je rok 2020,
sme po voľbách do NR SR a znova stojíme pred
viacerými možnosťami ako ďalej. Aby myšlienka
SNS po takmer 150 rokoch nezanikla, myslím, že
je potrebné prijať razantné opatrenia, zreformovať
a vyčistiť stranu až na takpovediac „zdravé“ jadro.
Slovenská národná strana sa buď obrodí, alebo
upadne do zabudnutia.
• Ako sme sa dozvedeli, pracovali ste ako asistent
poslanca NR SR, čo táto práca človeku dáva, čo
ukázala konkrétne Vám?
- Nie je asistent ako asistent. Povahu tejto práce
určuje poslanec NR SR. Mojím šéfom bol Jaroslav
Paška (SNS). Naša spolupráca bola veľmi korektná,
založená na profesionalite. Táto práca ma naučila
naozaj veľa o tom, ako funguje základný orgán
zákonodarnej moci. Zároveň som mal možnosť
podieľať sa na legislatívnom procese a môžem sa
pochváliť tým, že niekoľko zákonov, na ktorých
som pomáhal pracovať, bolo schválených a aj

reálne platia. Ďalšou časť
výborov NR SR. Navšt
Európskeho a Zahraničné
sa okrem rokovania o n
súviseli s realizáciou zahr
výbory tiež usmerňovali
zahraničnej politiky a upl
vzťahu k EÚ a zahraničiu.
všetko, práca asistenta pos
naozaj veľmi rozmanitá, no
základom.
• Konkrétne sa poďme t
Lieskovci, kde ste
zastupiteľstva. Aké prior
roku, čo má ešte pred seb
- V obci je, samozrejme, vž
o bežnej údržbe, máme
projektov. Trápi nás stav c
a iné. Najväčšou výzvou je
druhej etapy na skládke
uzatvorená už približne pr
rokmi. Momentálne pre
uzatvorenie alfu aj omegu
nezvládneme, obci hrozí fin
do 3 000 000 €. Ak obe
môžeme zabudnúť na aký

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

9

ka, starostu Kysuckého Lieskovca a jeho syna
slanec obecného zastupiteľstva v tejto obci

Národnej Rade SR

ťou bola činnosť v rámci
tevoval som zasadnutia
ého výboru NR SR, kde
návrhoch zákonov, ktoré
raničnej politiky SR, tieto
a kontrolovali realizáciu
latňovanie záujmov SR vo
Samozrejme, že toto nie je
slanca NR SR je obsahovo
o to, o čom hovorím, je jej

trošku baviť o Kysuckom
poslancom obecného
rity rieši obec v tomto
bou...?
ždy veľa práce. Nehovoriac
rozpracovaných viacero
ciest v obci, starý vodovod
e však pre nás uzatvorenie
TKO. Skládka mala byť
red desiatimi, jedenástimi
e nás predstavuje toto
u našej činnosti. Pokiaľ to
nančná pokuta od 150 000
ec túto pokutu dostane,
ýkoľvek rozvoj, snažíme sa

Milan Králik ml. vykonával aj funkciu asistenta
poslancovi NR SR Jaroslavovi Paškovi (SNS)

to vysvetliť aj našim občanom. Okrem tohto však
pripravujeme viacero iných vecí. Plánujeme dorobiť
chodníky pri vstupe do obce, obnoviť Krížovú cestu
k Rovniam, založili sme nový futbalový klub, kde
už konečne finalizujeme papiere a čoskoro chceme
začať robiť nábor. Prioritou sú pre nás deti, preto
začneme s prípravkou a mladšími žiakmi. Tiež
dokončujeme osem-bytovú jednotku, kde chceme
byty na prenájom poskytnúť občanom Kysuckého
Lieskovca a mnoho iného.
• Ako fungovala škola v obci, ako sa ukončil školský
rok, aká bola vzájomná spolupráca zriaďovateľa
a školy?
- V Kysuckom Lieskovci máme základnú, materskú
aj základnú umeleckú školu. Všetky tri inštitúcie na
začiatku opatrení v rámci COVID-19 prerušili svoju
činnosť. V školách však potom po celý čas prebiehalo
dištančné vzdelávanie online formou. Zriaďovateľ,
teda obec po znovuotvorení škôl, zabezpečoval
a naďalej zabezpečuje potrebné dezinfekčné a aj
ochranné pracovné pomôcky. Školský rok v ZŠ
skončil ako vždy tradičnou ceremóniou, po odznení
hymny a príhovore riaditeľky a starostu obce
sa žiaci aj napriek dlhšiemu voľnu opäť odobrali
na prázdniny. V materskej škole prebehla rozlúčka
s predškolákmi bez prítomnosti rodičov, avšak
prevádzka MŠ na základe žiadostí rodičov pokračuje
počas letného obdobia až do konca júla.
• V súčasnosti sa čomu venujete pracovne a ako
premýšľate o ďalšej orientácii v živote aj v práci?
- Čo sa týka mojej súčasnej práce, dovolím si povedať,
že naďalej pôsobím v exekutíve štátnej správy.
Čo sa politiky na regionálnej úrovni týka, mám
momentálne „prázdniny“ – rozhodujem sa totiž
ako ďalej. Momentálne sa snažím čo najlepšie plniť
si povinnosti poslanca obce. Tieto dni vnímam ako

skúšku nás všetkých, nášho štátu a našich drahých
krajanov. Pandémia COVID-19 nás postavila do
neľahkej situácie, no verím, že ju úspešne spoločne
zvládneme a život sa vráti do starých koľají. Ďakujem
redakcii za rozhovor a všetkým čitateľom prajem
v tomto období najmä pevné zdravie !
• Starostom obce Kysucký Lieskovec je Milan
Králik, ktorý je otcom mladého Milana. Jeho sa
pýtame, ako obec zvládla Covid-karanténu, ako
pracoval úrad, ako bežal /nebežal/ bežný život
v obci, ako sa postavili k situácii samotní občania
– poslúchali, neposlúchali...?
- Naša obec sa k otázke COVID-19 postavila veľmi
zodpovedne. Občania sa dali dokopy, dobrovoľníci
v priestoroch OÚ ušili rúška a následne ich doručili
do každej domácnosti. Na rozdiel od ostatných
obcí náš úrad za prísnych opatrení fungoval bez
prerušenia. Obecné zastupiteľstvo prebiehalo vždy
podľa predpisov. Mrzí ma, že vzhľadom k situácii
sme boli nútení zrušiť takmer všetky kultúrne
podujatia. Tiež obecné hody tento rok prebehnú
v obmedzenom režime. Chceli sme spraviť hody
vo väčšom štýle, no museli sme od týchto ambícií
upustiť. Občania Kysuckého Lieskovca boli veľmi
disciplinovaní a dodržiavali všetky povinné
nariadenia. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo
dobré – v našom prípade vnímam, že sa ľudia zomkli
a uvedomili si, že keď sa spojíme, dokážeme krízové
situácie riešiť spoločne a efektívne. Počas najtvrdších
opatrení sme nemali ani jednu svadbu, ani pohreb.
V ďalších fázach uvoľňovania opatrení sme fungovali
podľa predpisov, avšak priebeh sa už až toľko nelíšil
od štandardnej situácie. Ďakujem dobrovoľníkom
a občanom, ktorí počas najťažších chvíľ neváhali
a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebovali !
- redakcia -
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Keď nie je zamestnávateľ seriózny!

Od roku 2012 som bola riadne zamestnaná v reštaurácii (mám riadnu pracovnú zmluvu na 40
hodín týždenne). V minulom roku som nečakane vážne ochorela, že ma museli hospitalizovať
v nemocnici a prakticky od apríla 2019 som stále na PN, ešte aj dnes. Pravdepodobne ostanem
na invalidnom dôchodku a adekvátne k tomu budem musieť prispôsobiť svoj život a ďalšiu
prácu. Čírou náhodou som zistila informáciu, keďže som mala vyplácanú veľmi slabú maródku,
že je to preto, lebo môj zamestnávateľ za mňa riadne neodvádzal odvody, platil iba ako keby
som u neho robila 4 hodiny denne. Tento fakt mám potvrdený aj na Sociálnej poisťovni, kde
mi pracovníčka potvrdila, že preto bola výška PN-ky taká nízka (120 eur), lebo zamestnávateľ
platil odvody na Sociálnu poisťovňu za mňa, len ako za polovičnú pracovnú dobu. V súvislosti
s týmto som v minulých dňoch napísala aj podnet, sťažnosť na zamestnávateľa na Inšpektorát
práce, aby situáciu preverili, pretože ja som podpisovala pracovnú zmluvu na riadnu
8-hodinovú pracovnú dobu, a tak som aj celé roky pracovala. Teraz ma zaujíma, ako sa viem
dostať k doplateniu rozdielu, čo mám robiť? A zároveň som bola upozornená, že aj čiastočný
invalidný dôchodok sa bude vyrátavať zo sumy tak ako dávka práceneschopnosti. Cítim sa
však poškodená, a to značne, pretože som riadne pracovala a zamestnávateľ si mal predsa
riadne plniť svoje povinnosti. Ako to bude ďalej, dostanem sa vôbec k svojim peniazom, čo
mám robiť, aby som sa k nim dostala a ako bude postihnutý takýto nezodpovedný podnikateľ,
zamestnávateľ? Navyše ma pani podnikateľka núti teraz na maródke, aby som dala z práce
výpoveď. Prosím Vás, poraďte mi, lebo je naozaj smiešne, že ešte aj z toho mála, čo som mala
dostať (mala som podpísanú zmluvu iba na minimálnu mzdu!), tak ešte aj z toho mála som
prišla o peniaze, ale nie mojou vinou.
- Daniela, Čadca Keďže ste momentálne práceneschopná,
treba si uvedomiť, že zamestnávateľ Vás
nemá právo do ničoho nútiť a už absolútne
nie do ukončenia pracovnoprávneho
vzťahu
výpoveďou.
Počas
trvania
práceneschopnosti s Vami zamestnávateľ
nemôže ukončiť pracovnoprávny vzťah
výpoveďou, zamestnanec je počas trvania
práceneschopnosti v tzv. ochrannej dobe,
uvedené s odkazom na ustanovenie § 64
ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Takémuto
zamestnancovi môže byť daná výpoveď len z
organizačných dôvodov. Treba zdôrazniť, že
zamestnanec všeobecne požíva ochranu pred
svojvoľným prepustením zo zamestnania
v súlade s Čl. 1 Zákonníka práce. Pri Vašej
situácii (ak máte o uvedený spôsob riešenia
samozrejme záujem primárne Vy sama) by
som ako možný spôsob ukončenia Vášho
pracovnoprávneho
vzťahu
odporúčala
uzatvorenie dohody podľa ustanovenia § 60
Zákonníka práce s vymedzením dôvodov
ukončenia pracovného pomeru, ktorej
predmetom by bolo zároveň nielen ukončenie
pracovnoprávneho vzťahu, ale rovnako aj
definitívne vyporiadanie všetkých vzájomných
práv, povinností a nárokov, tz. aj uznanie a
doplnenie rozsahu odvodovej povinnosti
zamestnávateľa oproti zmluvne dohodnutej
výšky mzdy. Samozrejme nie je vylúčené
ani aby ste sama ukončili pracovný pomer
výpoveďou bez udania dôvodu s odkazom
na ustanovenie § 61 Zákonníka práce, ale
v tomto prípade by som Vám predmetné
neodporúčala, keďže ste v súčasnosti stále PN
a následne dosiahnutie uspokojenia Vašich
nárokov oproti zamestnávateľovi sa môže
javiť o niečo zložitejšie.
Ďalej uvádzam, že výška takmer všetkých
sociálnych dávok zamestnanca sa skutočne
odvíja od výšky vykázaného príjmu
zamestnávateľom, a ak je tento nižší ako v
skutočnosti, nižšie sú samozrejme automatický
aj sociálne dávky. Aj k dnešnému dňu trvalo
evidujeme vo svojej advokátskej praxi prípady
zamestnancov, ktorých zamestnávatelia
za nich vykazujú len časť mzdy, aby si tak
účelovo znížili výšku sociálnych odvodov,
pričom takáto praktika je nielen porušením
zákona ale dochádza aj finančnému
poškodeniu
samotných
zamestnancov.
Preto odporúčam každému zamestnancovi
počas trvania pracovnoprávneho vzťahu

si pravidelne kontrolovať rozsah plnenia
odvodovej povinnosti svojho zamestnávateľa.
V súčasnosti existuje len pomerne nízke
percento zamestnancov, ktoré si uvedené
plnenie povinností zo strany zamestnávateľa
sledujú, čo je v mnohých prípadoch práve
dotknutým zamestnancom na škodu, keďže
by mohli v rozhodnom období práve vlastnou
obozretnosťou predísť prípadným súdnym
sporom so zamestnávateľom, pretože ako
hovorí starorímska právna zásada - ,,bdelým
patrí právo“. Individuálny účet poistenca
sociálnej poisťovne si každý poistenec môže
skontrolovať v elektronickej podobe alebo
informácie o tomto individuálnom účte mu
na základe jeho žiadosti poskytne priamo
Sociálna poisťovňa. Spomenuté vybavíte aj
osobnou návštevou na príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne. Ak však už k negatívnej
situácii ,,neplneniu odvodovej povinnosti v
plnom rozsahu zo strany zamestnávateľa“
došlo, môžete sa primárne ako správne urobila
aj naša čitateľka, obrátiť priamo na sociálnu
poisťovňu, ktorá u zamestnávateľa uskutoční
kontrolu plnenia odvodovej povinnosti.
Rovnako vhodným prostriedkom obrany voči
zamestnávateľovi je uskutočnenie písomného
odôvodneného podnetu na príslušný
inšpektorát práce, ktorý by mal by mal tiež
preveriť rozsah a správnosť plnenia odvodovej
povinnosti zamestnávateľa oproti výške
mzdy podľa pracovnej zmluvy (skutočnej
výške mzdy). V prípade, že postupom cez
sociálnu poisťovňu alebo inšpektorát práce
nedôjde k zjednaniu nápravy, tak ako ďalší
krok odporúčam zvážiť aj podanie trestného
oznámenia na dotknutého zamestnávateľa
pre podozrenie zo spáchania trestného činu
podľa § 276 Skrátenie dane a poistného
Trestného zákona alebo trestného činu
podľa § 277 Neodvedenie dane a poistného
Trestného zákona. V rámci trestného konania
je tiež dobre možné uplatniť si aj náhradu
škody voči zamestnávateľovi, ktorú si však
môžete uplatniť iba ak Vám škoda reálne
vznikla, teda ak ste za zamestnávateľa rozsah
jeho odvodnej povinnosti uhradili. Na tomto
mieste treba zdôrazniť, že kvalifikácia trestnej
činnosti, čo do rozsahu skutkovej podstaty
spočíva na strane orgánov činných v trestnom
konaní, na Vás spočíva len povinnosť
pravdivého a úplného opísania skutkových
okolností, príp. predloženie dôkazov

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

tel.č.: 0907 52 83 88

(nie nevyhnutné). Riešenie celej situácie
prostredníctvom trestného konania, treba
však voliť ako ,,ultima ratio“ tzv. poslednú
možnosť riešenia problému, teda pokiaľ nie
je možné dosiahnuť mimosúdnu dohodu s
Vašim zamestnávateľom a súčasne pri voľbe
tohto prostriedku ochrany zamestnanca
treba pamätať na následky trestného činu
krivého obvinenia. V zásade ďalej platí, že ak
nedôjde zo strany zamestnávateľa k zjednaniu
nápravy a doplateniu odvodov v správnej
výške či už postupom inšpektorátu práce,
polície alebo dobrovoľne na základe dohody
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
tak potom ďalším spôsobom je doplatenie
rozdielu odvodovej povinnosti dotknutým
zamestnancom a následne podanie žaloby
na príslušný súd s odkazom na ustanovenie
Čl. 9 Zákonníka práce. Pokiaľ ide o
premlčanie práva pri tomto druhu nároku
dalo by sa dobre uvažovať o aplikácii 10
ročnej premlčacej lehoty počítanej odo dňa
vzniku udalosti.
Voľbu prostriedkov Vašej obrany a ochrany
a to čo aj do rozsahu ich časovej postupnosti
však vždy prediskutujte vopred so svojim
právnym zástupcom garantujem Vám, že
práve takýto racionálny prístup k veci Vám
vie ušetriť veľa času a námahy.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )
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Danka Vargová
si svoj krajčírsky
salón zapísala medzi
zákazníkmi ako
spoľahlivý
• Ako vyzerá taký jeden bežný pracovný deň u teba?
- Môj bežný pracovný deň vyzerá takto: začínam ráno 08:00, moja
práca nie je jednotvárna a teda počas pracovného dňa vykonávam
rôzne činnosti – strihanie, obšívanie, žehlenie, meranie, počas práce
prichádzajú do dielne samozrejme zákazníci, ktorým sa venujem,
niektorí už mávajú na svojich odevoch naznačené napríklad pokiaľ
chcú skrátiť rifle, avšak napriek tomu som vždy radšej keď si daný
odev vyskúšajú aj priamo u mňa, aby som si vedela lepšie predstaviť
výsledný efekt a zároveň sa aj presvedčiť, či je zvolená dĺžka správne
naznačená. Doobeda mi čas prejde rýchlo, nasleduje obedňajšia
prestávka, chvíľkový relax, počas ktorého si rada zájdem do svojej
mini záhradky. Poobede sa znovu vraciam k šitiu a v dielni bývam
cca do 16:00. Často sa mi však stane, že sa v dielni ,,zabudnem“
a zákazníci ma tak často nájdu pri šití aj po skončení pracovnej doby.

• Ako to vyzerá v Dankinom krajčírskom salóne v Povine, odkedy
ho založila, ozaj, kedy to bolo?
- V začiatkoch som mala obavu, či sa vôbec krajčírska dielňa
v relatívne malej obci osvedčí. Odvtedy to budú už tri roky a môžem
povedať, že niekedy mám práce vyše hlavy. Som rada, že mám aj
stálych klientov, ktorí sa na mňa vždy obrátia, keď potrebujú upraviť/
opraviť svoje odevy. Vždy uvítam aj nového zákazníka, ktorému
môžem svojou prácou pomôcť. Krajčírstvo mám otvorené od leta
2017.
• Čo bolo najťažšie na začiatku rozbehu podnikateľskej práce?
- Najťažšie na začiatku rozbehu podnikateľskej práce boli úradné
záležitosti. Nik mi nevedel pomôcť, poradiť. Keby mi nepomohla
moja blízka rodinka a zopár dobrých priateľov, tak by som to bola
vzdala hneď.
• Kto si ťa najviac obľúbil, akí klienti ťa navštevujú, čo všetko
ponúkaš, aké služby?
- Od otvorenia krajčírskej dielne ma navštevujú rôzni zákazníci.
Dovolím si tvrdiť, že z niektorých sú už stáli klienti, ktorí ma
navštevujú niekoľkokrát do mesiaca s rôznymi opravami prípadne
zákazkou. Návštevu krajčírstva si obľúbili napríklad aj zákazníci,
ktorí si v butikoch s oblečením nedokážu kúpiť svoju konfekčnú
veľkosť a aj keď niečo ,,zoženú“ oblečenie im kvôli nesúmernej
postave nesedí tak, ako by malo. Často teda zavítajú do môjho
krajčírstva, aby som im oblečenie upravila podľa ich predstáv, aby
sa v ňom cítili komfortne a pekne. V oblasti krajčírstva ponúkam
rôzne služby: predovšetkým sa zameriavam na opravy odevov,
akými sú skracovanie (nohavíc, šiat, rukávov...), zužovanie
(nohavice, šaty, kabáty, tričká...), obšívanie záclon, nevyhýbam sa
však ani šitiu na mieru – takzvaná zákazka. Za posledné mesiace
sa moja dielnička zmenila na takú menšiu ,,továreň“ na rúška, ktoré
boli v týchto časoch veľmi potrebné a tak ostatná robota išla trošku
bokom a prioritou sa stalo šitie ochranných rúšok. V tomto období –
príchod leta, sú mimoriadne obľúbené poťahy na epedá, na záhradné
lavice prípadne aj záhradné hojdačky, ktorými si zákazníci skrášľujú
svoje altánky a spríjemňujú si čas sedením na pohodlnom, mäkkom
,,podsedáku“.

• Čo nemáš rada pri práci, pri podnikaní?
- Neznášam administratívnu prácu. Ďalej nemám rada aj ,,kĺzavý“
materiál, z ktorého bývajú zhotovené prevažne šaty a s ktorým sa
veľmi zle pracuje.
• Už si povedala nejakej zákazníčke nie?
- Nedá sa povedať, že som vyslovila nie, stávajú sa mi však situácie,
kedy zákazník prinesie niečo, čo jednoducho nedokážem opraviť.
Ide opäť predovšetkým o materiál, treba napríklad rozlišovať medzi
koženkou a kožou. Na zhotovovanie alebo opravu odevov z kože, je
potrebné mať špeciálny stoj, ktorý takýto materiál prešije. Takéto
úpravy robia prevádzky, ktoré sa zameriavajú špeciálne na výrobky
z kože. Avšak aj napriek tomu sa snažím to aspoň skúsiť, a keď to
nejde, neodbijem zákazníka so slovami, že sa to nedá, ale snažím
sa mu aspoň poradiť, kde by mu s takýmto odevom vedeli pomôcť.
• Vedia ťa niektorí zákazníci vytočiť? A čím, prezradíš?
- Občas sa mi nepáči postoj zákazníka, ktorý moju prácu zľahčuje
a keď mu vysvetlím celý postup, proces výroby alebo opravy, potom
sa začuduje, aké sú niektoré veci zložité.
• Ty robíš aj rôzne úpravy ošatenia, opravy šiat, dorábky..., ale
tieto práce sú veľmi zradné. Človek sa na nich narobí, nečakane,
viac ako čakal, lebo je to ozaj taká ,,prplačka“, doslova nevďačná
práca, nemýlim sa?
- Nie, nemýliš ako príklad môžem uviesť úpravu svadobných šiat.
Išlo konkrétne o skrátenie týchto šiat. Na začiatku sa mi zdala
práca nenáročná, avšak neskôr to bola poriadna makačka. Len
pri odpáraní čipky to trvalo veľmi dlho, nasledovalo skrátenie
niekoľkých podsukní, materiál bol nepoddajný ,,rohatý“, tak celá
úprava trvala omnoho dlhšie ako som predpokladala.
• Kde všade máš svoje zákazníčky? Kto za tebou chodí?
- Mojimi zákazníkmi sú predovšetkým občania z našej obce Povina.
Mnohí zákazníci však za mnou prichádzajú aj z okolitých obcí
a miest. Zloženie zákazníkov je rôzne, krajčírske služby vyhľadávajú
murári, úradníci, lekári, učitelia, mamičky na materskej, robotníci
z okolitých fabrík, policajti, hasiči, ba dokonca aj študenti. (A služby
Danky Vargovej som využila aj ja a bola som veľmi spokojná –
pozn. šéfredaktorky Kysuckého Žurnálu).
-R-

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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10 situácií, keď spoznáš, že tvoj chlap je zbabelec a
slaboch a taký určite nie je vhodný do manželstva
Prvá situácia:

- Potrebuje počúvať názory svojich kamarátov pri pive na veci, ktoré
máte riešiť iba vy dvaja?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Vždy budú tí druhí dôležitejší, než si ty.)

Druhá situácia:

- Hanbí sa ťa zastať, ak si jeho sestra viditeľne na teba dovoľuje
a intrigujete voči tebe, a to nie po prvýkrát, ale stáva sa to u nej už
pravidlom?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Chlap musí vedieť zastať ženu, s ktorou chce žiť, aj keď to bude
nepríjemné a aj keď to bude pred rodičmi alebo súrodencami.
A zvlášť, ak ti krivdu vyrobil niekto tretí.)

Tretia situácia:

- Našla si tajný odkaz
svojho
drahého,
v ktorom vysvetľuje
svojej matke, že ti
všetko vysvetlí, ako
to u nich doma chodí
a ak to ty nepochopíš,
alebo by si to nechcela
rešpektovať,
bude
radšej
chodiť
na
návštevu k rodičom
alebo sestre iba on sám.
N
Á
Z
O
R
PSYCHOLÓGA:
(Spoločný život nie
je o jednorazových
návštevách,
trvá
desaťročia, a to vždy
pôjde k rodičom alebo
sestre bez teba? Už nie
ste ty a on, už ste vy!)

Štvrtá situácia:

- Máte spor, ktorý chceš, aby sa vydiskutoval. Tvoj chlap namiesto
toho sadne do auta a uteká k sestre a k rodičom. Dozvedáš sa, že
namiesto toho, aby boli nestranní a vysvetlili mu, že patríte k sebe,
tak namiesto toho mu nalievajú a doslova ho štvú proti tebe, aby ste
sa rozišli, lebo aj tak vám to dlho nevydrží, lebo ste z rozdielnych
svetov, atď. ... Dozvedáš sa tiež, že svorne s nimi pripitý o tebe (bez
teba) rozoberá vaše spolužitie, ale aj to, čo je len „vaše“.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Skutočný muž a čestný človek nikdy nerozoberá partnerský život
do detailov s inými a zvlášť, ak ide o bežnú hádku a o ženu, ktorú
skutočne miluje. Tým totiž ohrozuje vzťah, robí ho zraniteľným,
lebo prezrádza Achillove päty partnerstva.)

Piata situácia:

- Zariaďujete si spoločný byt, ktorý si ale zdedila ty po babke. Ty si
ešte v práci, on sťahuje nábytky so známymi. Počas sťahovania ich
ponúka pohárikmi a nešetrí ani seba. Večer ťa čaká ožratý ako doga,
navyše niekto z kumpánov, ktorí mu pomáhali, asi podľa všetkého
ukradli peniaze z vašej truhličky. On opitý, samozrejme, takéto veci
neusledoval. Okrem toho v kúpeľni niekto poškodil odvádzaciu
rúrku na vodu z práčky, v kuchyni sú rozbité poháre, čerstvá maľovka
pri sporáku je zamastená... Tečú vám nervy, aj plačete, on namiesto

pokory hučí, že ste hysterka.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Aj toto je skúška spoľahlivosti partnera, ako si ťa váži. Ak navyše
byt nemusel kupovať, len sa prisťahoval, vidíš, že ho berie ako
samozrejmosť a neváži si to, lebo byt prišiel do jeho života bez
práce a odriekania. A zrejme tak si nebude vážiť ani teba, lebo si
tu vždy, keď ťa potrebuje.)

Šiesta situácia:

- Tvoj chlap oslavoval narodeniny a s alkoholom to opäť prehnal.
Ku koncu oslavy začal už urážať aj spolusediacich a nakoniec aj
teba. Na druhý deň sekal „baránka“, odprosoval, kúpil ti aj šperk na
udobrenie. Ty si odpustila...?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Ak je to po prvýkrát,
tak možno to bola
naozaj len náhoda.
Ale môže tak byť
aj
druhýkrát,
aj
stýkrát... Záleží len
od teba, ako sa k tomu
postavíš,
agresivita
a pitie do dna nejdú
dokopy. Oba zlozvyky
sa
budú
rokmi
stupňovať. A nezdá sa
ti, že pije akosi často?)

Siedma situácia:

- V práci ste mali
úspech. Tvoj chlap sa
s tebou teší. O mesiac si
nechtiac búrala autom
a spôsobila si úraz
chodcovi, s ktorým to
musíte riešiť až súdne,
napriek tomu, že ty si
nebola na vine. Tvoj chlap sa o tom nechce vôbec baviť, je to vraj
tvoj problém! Kto ti kázal večer chodiť autom, si karieristka, stále ťa
zadok svrbí, aby si mohla niekde loziť, neposedíš doma, ešte aj večeru
si musel zohriať sám, navyše ti vykrikuje, že sa musí hanbiť, lebo
zranený chodec bol jeho kamarát a jeho rodičia sa kvôli tomu nechcú
baviť ani s jeho rodičmi ani s ním. Si zúfalá, tak veľmi si potrebovala
práve teraz pochopenie, že hlavne, že sa nič horšie nestalo, a nie
takéto „hysáky“.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Ostala si ako sám vojak v poli. Keď je dobre a si oslavovaná,
donesieš peniaze či iné výhody, tak tvoj chlap s tebou veľmi
rád oslavuje. Ak nastane problém – je to odrazu len tvoja vec.
Ale v spoločnom živote príde častokrát konflikt alebo situácia,
kde treba zachovať chladný rozum a hodnotiť celú záležitosť
triezvo na základe faktov, nie falošných emócií. Navyše chovanie
napodobňujú aj vaši potomkovia.)

Ôsma situácia:

- Tvoj partner prichádza o prácu, nie je s ním reč. Ty s ním súcitíš,
utešuješ ho, niekoľkokrát si s ním celú záležitosť prebrala, načrtávaš
východisko. Jemu to nestačí, neustále sa ľutuje, neustále poukazuje
na druhých, prečo sa to nestalo im, vyplakáva, pobehuje po byte,
telefonuje s matkou a reve do telefónu, že ti hlava ide prasknúť. Chce
sa stále o tom s tebou rozprávať, ešte aj v noci, kľačí ti pri posteli,
opiera sa hlavou o teba, budí ťa, hoci vie, že zajtra máš ťažký deň,

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
navyše máš menzes a ráno budeš riadiť auto s tromi kolegami do
vzdialenosti 150 km! Stále ho ukľudňuješ, že to preberiete opäť zajtra
po robote, ale on len hučí, že si egoistka, karieristka. Na druhý deň
ho doma nenájdeš, akurát lístok na stole, že išiel k sestre, lebo tam ho
lepšie chápu ako ty, že si bezcitná a egoistická. Zrejme toto rozoberal
aj so sestrou, lebo tá ti večer volá a surovo ti nadáva do telefónu aj so
svokrou. Skladáš telefón a dívaš sa do okna, pričom rozmýšľaš, kde si
urobila chybu. Má takýto život vôbec význam?
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Tvoj chlap je nielen „plačko“, ale aj zbabelec a egoista najvyššieho
rangu. Stále sa potrebuje niekoho držať za ruku, niekomu
vyplakávať na pleci ako malé dieťa a stále od niekoho očakáva
pomoc, vidí len svoju bolesť, svoju krivdu, všetko ostatné ho
zaťažuje, aj tvoje starosti. Je to skrátka stále ešte neurotické dieťa,
aj keď má tridsať. Rodičia niečo zrejme vo výchove zanedbali.)

Deviata situácia:

- Viackrát si upozornila susedu v činžiaku, kde bývaš, samozrejme
slušne, aby nefajčila v spoločných priestoroch. Jednak ti to vadí,
lebo si nefajčiarka, otravuje to aj iných, ale tiež zákon toto zakazuje.
Jej manžel prišiel „robiť poriadky“ s tebou, ale rovno na štedrý deň
ráno pripitý a s tým, že si útočila na jeho ženu – pritom ty si jeho
ženu upozorňovala na uvedený stav štyri mesiace. On si vybral
akurát štedrý deň na riešenie problémov, ale samozrejme nie
s tebou, ale volá tvojho chlapa. Ten namiesto objektívneho postoja
a zhodnotenia situácie - že sa to dnes nehodí, si ťa vôbec nezastal,
nechal ho doslova kydať na teba a ešte sa za teba aj ospravedlnil, že to
s tebou vyrieši. Nechápeš, za čo sa ospravedlňoval, ani prečo sa chcel
so susedom udobriť. Keď zavrel dvere, vynadal ti, že si hašterivá, máš
s ľuďmi neustále konflikty a on, práve naopak, chce byť so všetkými
za dobre. Vôbec neskúmal, o čo išlo, ako dlho to trvalo, čo konfliktu
predchádzalo, atď.
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Dá sa takéto jednanie chlapa hodnotiť inak ako zbabelosť
a úbohosť? Navyše pred opitým susedom, ktorý sa posilnil
alkoholom a vtedy sa cítil byť silný riešiť konflikt svojej manželky,
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ktorá ho vyštvala vyriešiť situáciu akurát na štedrý deň doobeda...!
Skrátka stretli sa dvaja úbožiaci. Jednému rozkazuje manželka
a druhý nie je schopný vlastného názoru, ani obrany svojej
partnerky. Nemáš im čo závidieť!)

Desiata situácia:

- Keď si začala žiť so svojím chlapom, bola si mladučká dvadsiatka,
neskazená, čistá dievčenská duša, študentka, panna. Po dvojročnom
spolunažívaní tvoj chlap pri spoločnom posedení, keď opäť raz
nezvládol svoje problémy a s alkoholom to prehnal, ti vyťal zaucho,
že sa ti pustila z nosa krv a povedal slová, ktoré patria ženám, ktoré
menia partnerov ako ponožky. Na druhý deň – obohratá platňa,
prosíkanie o odpustenie, darček, ale aj vyhrážanie, že si niečo urobí...
NÁZOR PSYCHOLÓGA:
(Rada na záver! Utekaj z takéhoto vzťahu, čo ti nohy stačia a buď
rada, ak ešte nemáte spolu deti. Chlap, ktorý fyzicky zaútočí na
ženu, s ktorou spáva, ktorá ho miluje, ktorá mu odovzdala svoju
mladosť a panenstvo, ktorá mu pomáha a stojí pri ňom – tak si
nezaslúži nič iné, ani sa otočiť za ním, aj keď by si s ním mala ten
najlepší sex. Ak sa tvoj chlap takto chová teraz, tak zhruba ti ukázal,
ako bude reagovať aj nabudúce a pri starostiach a konfliktoch
počas spoločného žitia, aj pri výchove vašich potomkov – keď by
mal stáť pri tebe a pri rodine ako váš ochranca. Takýto chlap ťa
vždy hodí cez palubu, lebo jeho bolia iba jeho problémy a chráni
si len svoj svet. Žena potrebuje istotu. Citovú a morálnu častokrát
viac ako finančnú, zvlášť, ak ona sama je citlivá, nadmieru
inteligentná a láska u nej znamená oddanosť druhému, pomoc
a obetavosť pri spoločnom živote, ale aj rešpektovanie pravidiel
slušného chovania a rešpektovanie jej postavenia ako dámy. Ak
chce niekto žiť vo dvojici, znamená to, že problémy a radosti, sú
nie tvoje a moje, ale „NAŠE“. A ak niekto uráža môjho partnera/
partnerku, uráža aj mňa. Žiť spolu znamená byť jedno telo, jedna
duša, rovnaké pravidlá, spoločná oddanosť a spoločná ochrana.
Kto má ochrániť vzťah, ak nie tí dvaja? O tom život vo dvojici
predsa je.
- redakcia -

Kysucká nemocnica v Čadci prechádza modernizáciou
Vo
februári
tohto
roku
bolo
slávnostne
otvorené
zmodernizované
Oddelenie
anestéziológie
a
intenzívnej
medicíny (OAIM) v Kysuckej
nemocnici v Čadci. Celková
investícia vrátane prístrojového
vybavenia bola vo výške viac ako
630-tisíc eur. Na financovaní sa
podieľal z veľkej časti Žilinský
samosprávny kraj, časť pokryla
nemocnica z vlastných zdrojov.
Vynovené a zmodernizované
bolo takmer všetko - oddelenie
má nové dvere, omietky, podlahy,
ale i obklady, či dlažby. Nové
sú aj rozvody elektroinštalácie,
vody a kúrenia. Oddelenie bolo
vybavené moderným systémom
záložných zdrojov (UPS), osvetlenia,
vzduchotechnikou a v neposlednom rade i
audiovrátnikom. Ide o prvú rekonštrukciu
oddelenia odkedy bolo vybudované pred
25 rokmi. ,,U nás sa liečia tí najťažší
pacienti. To znamená, pacienti s ťažkými
úrazmi, pacienti so zlyhávaním srdca,
či obličiek, pacienti s infekciami, či
zlyhávaním respiračného systému. Dlhé
roky sme pracovali v nevyhovujúcich
priestoroch, preto sme veľmi radi, že

sa takáto komplexná obnova urobila,“
povedal primár oddelenia Peter Szeghy.
Rekonštrukcia sa týkala nielen stavebných
prác, ale bol zakúpený i nový nábytok a
prístrojové vybavenie. Modernizáciou
prešiel aj prístrojový a posteľový park.
Nové sú elektricky polohovateľné lôžka s
aktívnym antidekubitárnym systémom,
moderné dýchacie prístroje, ktoré spĺňajú
požiadavky ventilácie na najvyššej úrovni.
Pribudli dva izolačné boxy s filtrom pre
pacientov s prenosnými nákazami. Pre

personál to bude znamenať
lepšiu a bezpečnejšiu možnosť
poskytovania starostlivosti.
Zdokonalenie
pracovného
prostredia sa odráža aj
v
skultúrnení
denných
miestností. ,,Veľmi sa teším,
že sa podarilo ukončiť
nevyhnutnú modernizáciu a
nemocnica tak získala ďalšie
špičkové oddelenie na vysokej
úrovni,“ povedala žilinská
županka Erika Jurinová. A nie
je to posledná investícia, ktorú
župa v nemocnici realizuje.
,,V týchto dňoch ukončujeme
rozsiahlu
rekonštrukciu
internej JIS, ako aj kompletnú
rekonštrukciu hygienických
zariadení. Verím, že tieto práce prinesú
zvýšenú mieru spokojnosti zamestnancov
a takisto samotných pacientov a ich
príbuzných a zvýši sa celková kvalita
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“
uzavrela županka. Kysucká nemocnica
s poliklinikou v Čadci je jednou zo
štyroch nemocníc v správe Žilinskej župy,
ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú
starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba
130-tisíc ľudí.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
Milujem knihy, ich vôňu, ich nákupy...
Poznáte ten pocit, keď otvoríte novú knihu,
zaboríte tvár do jej vnútra a zhlboka sa
nadýchnete? Ovoňanie stránok, týmto to
všetko začína. Možno je to úchylka, ale robím
to zakaždým. Ako gurmán, ktorý vie, kedy je
jeho jedlo správne dochutené a pripravené.
Čítať knihy je zakaždým iný zážitok, prežívať
rôzne životy, čerpať silu a energiu, keď si už
človek myslí, že viac nevládze. Naplniť svoju
podstatu, vyplniť svoje vnútro, obohatiť sa,
rozšíriť svoje obzory. Zasmiať sa, poplakať,
vyčariť úsmev na tvári, toto všetko je len
minimum, čo mi knihy dávajú. Utiecť z reality
by nebolo zlé, ale človek musí stáť pevne
na zemi. Nemôže sa poddať, musí posúvať
svoje hranice, pokiaľ o to stojí a vie, že aj ten

najhorší deň sa raz skončí a príde ďalší. Možno
lepší, možno horší, taký, čo má prísť. Ale veď o tom
to je. A kniha je dar, ktorý mi pri všetkom pomáha.
Nájdem v nej lásku, slzy, smiech aj radosť, bolesť a
utrpenie. Poviem si, je to len kniha, ale ak ju človek
správne čítal a obracal stránky, ktoré vnímal, ostane
v ňom. Zanechá kúsok seba a možno vyplní prázdno
v duši, ktoré sa občas v človeku vyskytne. Milujem
knihy z 2. svetovej vojny, príbehy z koncentračných
táborov. Je to vrchol tých naj, ale nešpecializujem sa
len na ne. Každý okruh, či už romány, detektívky,
poviedky a množstvo inej beletrie si nájde u mňa
svoje miesto. Či už je za oknom búrka, slnko, zima,
vietor. Pravá chvíľka sa nájde vždy. Poviem si jednu, dve kapitoly. Ale už vopred viem, že ma pohltí
a neostane to len pri tom. Dokážem čítať celú noc a
ráno odísť do práce s minimom spánku, veď to dobehnem je to
len spánok, ale pretrhnúť príbeh v polovici a nedozvedieť sa, ako
to všetko skončí sa proste nedá. Nehovorím, že je život krajší a
jednoduchší, keď siahnem po knihe, práve naopak. Prichádzam
na to, že ani zďaleka nie je taký zlý, ako sa javí. Ľudia majú
oveľa väčšie trápenia a možno práve oni to písaním dávajú zo
seba von. Napĺňa ich to, odovzdajú svoje myšlienky papieru a
tým ukážu svoju silu. Tak prečo im nevenovať svoju pozornosť.
Milujem knihy, ich vôňu, ich nákupy. Milujem kníhkupectvá,
antikvariáty, knižnice. Ľudí, ktorí čítajú. Kníh nie je nikdy dosť.
Je to láska na celý život.
- Janka Klobučníková -

OKNÁ

15 iz
s najlepšou tepelnou

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

Nezabúdajte
na pravidelné
preventívne
prehliadky

20 rokov
3-sklo bez príplatku
1 9 9 0

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

Objednajte sa na:

-
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Nový hran

sklo s najlepš

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

Izolačné t
štandar

= spoľahlivý partner, ak Vás niečoUg
bolí...
skla = 0

40
% ús
v tepelnej i

oproti 5-komorov

člen skupiny
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Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113
Kysucké Nové Mesto
Telefón:
0911 137 798

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Pomáhame, ako najlepšie vieme!
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

ko, na čo
oNové
m zálež
ží
Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87,Pre
024všetk
01 Kysucké
Mesto

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