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Porozprávali
sme sa
aktuálne
so slovenským
europoslancom
Milanom
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Pes sa potrebuje vybehať a
nielen byť celé dni zavretý v
koterci a akurát dostať nažrať
/ tak funguje väzenie /str.9

„Sprísňuje sa zákon
na ochranu zvierat,
ich života a tresty za
týranie zvierat“, hovorí

advokátka Lenka Špiriaková

/str.12

Kysucký Žurnál
na návšteve
v novozámockom
okrese,
u starostu obce
Dvory nad
Žitavou
Branislava
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Núdzovým stavom na Slovensku obmedzujeme
akurát bežných ľudí v ich živote, arogantné
celebrity si váľajú šunky v exotickej krajine!

Obhajujú ho a tvrdia, že je nutnosťou,
iba vládni poslanci – ako cez kopirák. Z
hľadiska zdravého rozumu, keď sa nad
tým však racionálny človek zamyslí, tak
je viac než isté, že nie je potrebné ho neustále predlžovať a v takej forme, ako ho
máme. Žijeme v 21. storočí a treba si naozaj všímať aj podrobnejšie duševné zdravie obyvateľstva, psychiku našich detí
a tínedžerov a v neposlednom rade aj
psychiku seniorov, na ktorých sa izolácia
obyvateľstva a rodín podpisuje častokrát
až fatálne. (A nie je to iba z dôvodu Covidu.) Vždy existuje aj nejaký kompromis, resp. malý ústupok, ktorým sa dajú
aj tie najprísnejšie pravidlá aspoň trošku
zmierniť. Fíni to napríklad vyriešili tým,
že namiesto vyhlásenia núdzového stavu
jednoducho prikázali zdravotníkom, aby
pracovali viac, a aby s tým rátali, ak by
boli povolaní do práce, že musia nastúpiť. Rakúšania zasa z núdzového stavu
vyňali zákony o zákaze zhromažďovania
sa ľudí a vyjadrovania svojich názorov
na protestoch, teda aby bola zachovaná
sloboda zhromažďovania a prejavu, aby
tieto demokratické práva neboli ľuďom
odopierané. U nás však striktne už rok
je zakázaný akýkoľvek prejav ľudí na verejnosti, ich zhromažďovanie, nemôžu
skrátka ani v málom protestovať proti
častokrát nezmyselným nariadeniam
vlády a stáva sa z našich ľudí poslušné
„stádo oviec“, ktoré sa nemôže pohnúť
ani naľavo, ani napravo a môže len to,
čo mu dovolia tí, ktorých si väčšina ľudí,
bohužiaľ, zvolila. O rôznych takzvaných
pokusoch a testovačkách na našich ľuďoch sa ani zmieňovať nebudem, ale
jedno je pravda, že niečo zrejme v poriadku nie je, keďže od novembra 2020
– ako začali povinné plošné testovačky,
tak sa veľmi výrazne zhoršil zdravotný
stav obyvateľstva a krivka úmrtnosti sa
nebezpečne šplhá hore. Zrejme sa niečo
vážne zanedbalo, pretože len testy naozaj
obyvateľstvo nezachránia ani nevyliečia.
Už dávno mali byť v zásobe vakcíny, už
dávno sa malo hromadne a čo najrýchlejšie očkovať a stále objednávať ďalšie a
ďalšie zásoby. Absolútne zlyhala logistika našich ministerstiev, nevedno, čo aj tí
„odborníci“ riešia na svojich sedeniach.
Len teoreticky, filozofovať, čo by bolo,
keby bolo, keby sa dalo, ako by sa dalo
a ešte sa aj prípadne začať geopoliticky
deliť, to je naozaj to najhoršie, čo môžu
odborníci aj politici robiť. Tu sú potrebné konkrétne činy, objednávky a doplňovanie vakcín tak, aby sa mohlo obyvateľstvo rovnomerne podľa potreby očkovať.
Čo bude ďalej, nevedno, ale dúfajme, že
sa nenaplnia obavy mnohých ľudí a že

snáď nechce vláda vládnuť celý čas iba
v núdzovom stave...?! A ak stále bude
prijímať zákony, ktoré budú vyhovovať
predovšetkým vládnucim politikom a
možno tým najbohatším, ktorí majú peniaze v tomto štáte a môžu si dovoľovať
oveľa viac ako človek, ktorý už nemá ani
na stravu, tak potom nevedno, čo bude
takto o rok. Ako príklad uvediem našu
bývalú tenistku Cibulkovú, ktorá to perfektne falošne „zahrala“ pre verejnosť, že
ona nevie o tom, že by nemala byť očkovaná medzi prvými ľuďmi. Neviem, či jej
niekto toto klamstvo uveril, ale ja určite
nie, a zvlášť, keď sa dali zaočkovať aj s
manželom Navarrom! (Nie sú nevzdelanci alebo retardovaní, aby im takáto
dôležitá vec z médií ušla, keď sa o očkovaní a logistike očkovania omieľa v
médiách už od septembra 2020 a oni v
médiách figurujú prakticky stále, rovnako tiež sa stretávajú s významnými
ľuďmi aj z lekárskeho prostredia, takže
takáto výhovorka Cibulkovej bola maximálne trápna!) Pravdou je, že za svoje
peniaze a na základe osobných známostí sa dostali medzi prvými v očkovaní a
dnes už vyvaľujú šunky pri mori. Absolútne nefér správanie, ktoré jej meno nepomohlo očistiť ani jej predvádzanie sa
ako dobrovoľníčky pri testovaní (až jeden deň!). Takéto správanie ľudí v našom

!

štáte, ktorí majú viac peňazí a známostí,
je ozaj výsmechom do ksichtu ostatným,
ktorí sa ocitajú na pokraji života a smrti
a potrebujú si rýchlym očkovaním „iba“
zachrániť svoj život. Tenistka Cibulková
s manželom určite neboli ohrozenou
skupinou ľudí, aby ich bolo nutné očkovať v prvých šíkoch. Akurát predviedli
verejnosti obaja svoje sebecké správania
– najprv som ja, potom ja, znova ja... a až
potom ostatní. Presmradenosť našich celebrít už nemá obdobu a táto vláda, ktorá
postavila celý svoj volebný program na

boji proti papalášizmu, korupcii, finančným skupinám, oligarchom a nespravodlivosti by mala takéto prešľapy tvrdo
trestať. Cibulková s mužom si na tejto
podrazáckej akcii voči našim chorým ľuďom ešte urobila reklamu a tých pár tisíc
eur, čo dostala ako pokutu, si myslím, pre
ňu neznamená vôbec nič. Podľa posledných zistení je v súčasnej dobe Cibulková aj s manželom v zahraničí v exotickej
krajine a užíva si more a slnko. Je jej úplne jedno, čím žijú naši ľudia, hlavne že

ona sa dala prednostne s manželom zaočkovať a vyhovárala sa ako malé dieťa.
Núdzový stav na Slovensku ona a jej podobní môžu akurát tak odignorovať, tento slúži naozaj predovšetkým bežným ľuďom, ktorí sa netopia v peniazoch a ktorí
musia znášať tlaky a stresy vyvolávané
neustálymi zákazmi a obmedzeniami a
naše celebrity, tie sa spokojne zaočkované kúpu niekde v mori.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ šéfredaktorka,
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

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

Porozprávali sme sa aktuálne so slovenským
europoslancom Milanom Uhríkom

„Slovenská zahraničná
politika musí byť
oveľa sebavedomejšia
a asertívnejšia. Nemôže
to byť tak, že slovenský
minister niekde v rohu
miestnosti skrčený
s tichučkým hlasom
o niečo prosí a trasie sa
od strachu, či sa na neho
nejaký nemecký politik
škaredo nepozrie...“
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

• Ako by ste sa predstavili
ako človek...?

- Som obyčajný chlap, ktorý sa snaží
urobiť pre Slovensko niečo dobré. Vyrastal
som v typickom slovenskom dedinskom
prostredí, ako deti sme chodili pásť husi,
pomáhali dedkom vo vinohrade, lozili po
stromoch a chytali ryby. Odvtedy pretieklo
už veľa vody. Medzičasom som vyštudoval
techniku a ekonomické zameranie na
STU v Bratislave, absolvoval som stáže
v zahraničí (vo Švajčiarsku, na univerzitách
v Nemecku a v srbskom Belehrade), pôsobil
som ako riaditeľ Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja, ako krajský poslanec
v Nitrianskom samosprávnom kraji, ako
poslanec v Národnej rade Slovenskej
republiky a teraz obhajujem záujmy Slovenska
v Európskom parlamente. Avšak nech som
hocikde, v akomkoľvek nablýskanom „paláci“,
stále sa v srdci cítim ako ten obyčajný chlap
z dediny. Vážim si svojich rodičov a starých
rodičov, mám svoju rodinu a dve malé
deti, ktoré veľmi ľúbim. A aj pri politických
rozhodnutiach vždy rozmýšľam z pohľadu
takýchto bežných ľudí a zvažujem, že aký
dopad budú mať tieto rozhodnutia na ich
životy. Politikov, ktorí obhajujú milionárov
je tu dosť. Každý slušný človek si však zaslúži
mať dôstojný život.
• Bývate v Nitre, viac rokov ste boli
aj župným poslancom za Nitriansky
samosprávny kraj, čo boli priority vo Vašej
práci?
- Poslancom Nitrianskeho samosprávneho
kraja som bol necelé dva roky. Po zvolení
do Európskeho parlamentu som sa mandátu
krajského poslanca dobrovoľne vzdal. Zákon
to síce nevyžadoval a aj fyzicky by som to
možno stíhal (na Slovensku bývam väčšinu
času), ale zdalo sa mi nekorektné sedieť na
dvoch stoličkách a nerobiť svoju prácu naplno.
Na župe som sa snažil profesionálnymi
postrehmi upozorňovať predovšetkým na
zlé hospodárenie, na nevýhodné zmluvy, na
zlepšenie transparentnosti pri umiestňovaní
ľudí do domov sociálnych služieb (aby
sa nikto nemohol predbehnúť napríklad
vďaka úplatku), atď. Taktiež som vystupoval
napríklad proti tomu, aby boli vysielače
mobilných operátorov umiestňované na
budovy škôl. Zdravie je to najdôležitejšie.
• Ako sa Vám pracovalo v NR SR v rokoch
2016-2020, keď Slovensko vtedy zažilo
doslova šok, že sa kotlebovci dostali do
slovenského parlamentu? (Inak bolo to presne
vyvrcholením celkovej situácie na Slovensku
a dal sa tento výsledok očakávať, vzhľadom
na to, že vládnuci SMER v rokoch 20122016, ktorý mal väčšinu v parlamente, a teda
vládol sám, sa už nevedel zmestiť do kože. To
otvorene ako dlhoročná novinárka hovorím,
a aj preto musel prísť výsledok volieb taký ako
prišiel, a teda plná moc SMER-u skončila...
Nevedno, či spojenie SNS, bugárovci a SMER
v rokoch 2016-2020 však bolo pre Slovensko
užitočné, možno len pre niektorých Slovákov,
no a teraz, čo prišlo po roku 2020, to hodnotím
opäť ako dlhoročný novinár, ale aj ako človek,
ako jeden zle organizovaný chaos.) – Ako sa
Vy pozeráte na celú politickú scénu od roku
2012 až po súčasnosť?

- Na Slovensku sme zažili už všeličo, vládu
zahraničných agentov, mafiánov a zlodejov
a najnovšie už aj bláznov. Ľavicové resp.
centristické strany SMER a SNS sú vo veľkej
časti verejnosti vnímané tak, že ukradnú
všetko, čo nie je prizvárané. Strany tzv.
„štandardnej“ opozície sú zase preslávené
tým, že absolútne nedokážu spolupracovať
a ich vládu sprevádzajú nekonečné vnútorné
hádky, škriepky a chaos. Trpí kvôli tomu
celé Slovensko. Rozoberať dopodrobna
všetko zlé, čo sa stalo a čo sa deje, asi nemá
zmysel. Ľudia to vidia sami. Faktom je, že
medzi tými tzv. štandardnými politickými
stranami nie je veľký rozdiel. Všetky sú
namočené v korupčných škandáloch, všetky
slúžia oligarchom (rozdiel je len v tom, že
ktorým) a všetky nekriticky plnia príkazy zo
zahraničia. Ak chceme naozaj veci zmeniť
a posunúť Slovensko k lepšiemu, tak to sa nedá
len kozmetickými úpravami. Na presadenie
potrebných zásadných zmien politik musí
byť svojim spôsobom „protisystémový
extrémista“ v tom pozitívnom slova zmysle.
Ustráchaný servilný diplomat poriadok
presadiť nedokáže, takého človeka vysoká
politika a korupčný systém zomelie ako
mlynček. Pri pohľade na tváre predstaviteľov
väčšiny politických strán je jasné, že slovenská
politika už zúfalo potrebuje generačnú
obmenu a novú energiu. Lebo potom naozaj
nie je koho voliť. Politici, ktorí už nemajú
čo ponúknuť, nemôžu vo svojich stranách
sedieť ako žaby na prameni. Je čas posunúť
Slovensko ďalej.
• Čo sa týka Vášho bydliska Nitry, došlo
k zmene na poste primátora – ako sa Vám
táto zmena pozdáva, ako ju hodnotíte?
- Pán Hattas vyhral len vďaka tomu, že ľudia
už chceli zmenu. Bol to doslova nepodarený
experiment. Z neznámeho človeka bez
skúseností a vzdelania, ktorému niekto
zafinancoval veľkú kampaň, sa zo dňa na
deň stal primátor krajského mesta. Ako
prvé po nástupe zvýšil plat sebe a svojim
blízkym a následne zdvihol ľuďom v meste
dane. Kritická infraštruktúra mesta chátra,
lebo peniaze sa tlačia do kadejakých
„alternatívnych“ projektov, cyklotrás, a pod.
Z pohľadu bežných ľudí vyzerá situácia
v Nitre asi takto: „Hattasovci kradnú rovnako,
ale tí pred nimi mali aspoň nejakú štábnu
kultúru“. Dúfam, že táto trpká skúsenosť bude
pre voličov ponaučením. Pri voľbách treba
pozerať nielen na to, či je niekto zlodej, ale
aj na to, či má reálne schopnosti viesť mesto
alebo štát.
• V roku 2019 ste sa stali poslancom
Európskeho parlamentu. Bolo to veľké
prekvapenie pre mnohých, ale viacerí
Slováci sa aj potešili, že tam budete
zastupovať záujmy Slovákov aj trochu
inak ako tí poslanci, ktorí tam sú už celé
roky a „kvákajú“ naučené frázy, ktoré
však s obhajovaním štátnych slovenských
záujmov nemajú nič spoločné. Ako ste
Vy prijali ten fakt, že ste europoslancom
a k čomu Vás to zaväzuje?
- Obhajovať slovenské záujmy na európskej
a svetovej úrovni beriem ako svoju povinnosť.
S týmto mandátom ma ľudia zvolili, s týmto
odhodlaním pracujem. Skutočne som jediný
slovenský europoslanec, ktorý „vytŕča z radu“
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(možno ešte s výnimkou pána Radačovského)
a razantne obhajuje pozíciu Slovenskej
republiky. Medzi ostatnými slovenskými
europoslancami pôsobiacimi v Bruseli nie
je prakticky rozdiel a je úplne jedno, či sú
zo SMERu alebo SAS. Všetci z nich pokorne
hlasujú za návrhy Európskej komisie,
v prospech imigrantov, gender ideológie,
mimovládnych organizácií a liberálnej
agendy. Nechcú si predsa pokaziť bruselskú
kariéru alebo byť za zlých v masmédiách.
Tú ich slabosť a poddajnosť im dlhodobo
vyčítam.
Možno sa niekomu zdá byť moje
vystupovanie alebo naše požiadavky príliš
razantné. Ale musíme si uvedomiť, že svetová
politika je drsný a tvrdý súboj záujmových
skupín. Napríklad, keď žiadate z európskeho
rozpočtu 100 eur, tak po jednaniach dostanete
50 eur. Keď žiadate 50 eur, budete radi ak vo
výsledku vyjednáte 25 eur. Takto to funguje.
Slovenská zahraničná politika musí byť oveľa
sebavedomejšia a asertívnejšia. Nemôže to
byť tak, že slovenský minister niekde v rohu
miestnosti skrčený s tichučkým hlasom
o niečo prosí a trasie sa od strachu, či sa
na neho nejaký nemecký politik škaredo
nepozrie. V zahraničnej politike musíme byť
aspoň tak zdravo sebavedomí ako Maďari
alebo Poliaci. Pozrite, aké úžasné výsledky
pre svoje krajiny vybojovali v zimných
rokovaniach o rámcovom európskom
rozpočte. Zaťali sa a povedali, že kým nebudú
splnené aspoň niektoré z ich požiadaviek, tak
budú vetovať celý 1 800 miliardový európsky
rozpočet. Neustúpili a uspeli. Kto hľadá,
nájde. Kto klope, tomu otvoria. Svet patrí
odvážnym.
• Ste veľkým patriotom, z Vášho správania
a vystupovania je zrejmé, že Vám nie je
jedno, kto Slovenskú republiku riadi, aj
kam sa ako štát uberá.... Nemýlim sa?
- Nemalo by to byť jedno žiadnemu občanovi.
Politika nás všetkých ovplyvňuje, aj keď
strčíme hlavu do piesku a nahovárame si,
že nás sa to netýka. Politici určujú, koľko
daní zaplatíme, ako bude vyzerať školstvo
alebo zdravotníctvo, kadiaľ pôjdu cesty, čo
sa zakáže a čo naopak povolí. Napokon to,
aké katastrofálne dopady môže mať politika
na život ľudí vidíme na príklade súčasnej
vlády, ktorej arogantnosť, chaotickosť, zákazy
a obmedzenia majú zničujúci vplyv na život
prakticky každého z nás.
• Neustále Vaši neprajníci kydajú na Vás
urážky typu fašista atď., možno to je aj
zámer, lebo Vaša popularita neustále stúpa
(bavíme sa o Vašej popularite ako osoby
Milana Uhríka). Bohužiaľ, za dva roky
Vášho pôsobenia v europarlamente Vám
poskytli naše médiá minimálny priestor na
prezentáciu..., je to určite nefér správanie,
pretože Vaši voliči sú obyvateľmi Slovenska,
a teda treba rešpektovať ich rozhodnutie,
ich hlasy a rovnako tiež to, že ste úplne
rovnakým poslancom europarlamentu
ako tí, ktorí sú tam za iné strany a ktorí
dostávajú priestor častejšie, resp. stále. Čo
si myslíte, prečo Vás tak málo volajú do
médií na debaty za okrúhlym stolom?
- Do masmédií ma nevolajú, pretože na
rozdiel od iných kolegov europoslancov
upozorňujem aj na odvrátenú stranu
pokračovanie na str. 6

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

Bruselských inštitúcií, ktoré sú naozaj veľmi
skorumpované a morálne prehnité. EÚ
a bruselskí šplhúni sa snažia úniu prezentovať
ako dokonalú, priam charitatívnu inštitúciu.
Nespochybňujem, že členstvo v EÚ prináša
Slovensku výhody (slobodu cestovania,
obchodovania, atď.), avšak je tu aj odvrátená
strana Bruselu, ktorá je už mimo svetla
kamier. Bol som napríklad jediný slovenský
europoslanec, ktorý upozornil na to, že
medzi europoslancami je aj transvestita takmer dvojmetrový chlap, ktorý sa oblieka
ako žena, nosí parochňu, navoňaný ženskými
parfémami behá v sukni po Europarlamente
a rozhoduje o tom, ako má vyzerať výučba
detí na školách a budúcnosť Európy. To je
príklad zo zákulisia európskych inštitúcií,
ktorý v probruselských masmédiách nikdy
neukážu. A nemajú radi tých, ktorí na
ne verejne poukážu. Masmédiami som
ignorovaný a označovaný za „extrémistu“
pretože sa držím zdravého rozumu a nebojím
sa nahlas povedať, keď je niečo už prehnité
alebo zvrátené a treba to napraviť. Politik,
ktorý nenájde odvahu problém ani len nahlas
pomenovať, nikdy nenájde odvahu ani ho
vyriešiť.
• Kto je u Vás ako u človeka skutočná
osobnosť Slovenskej republiky v minulých
rokoch, a kto v súčasnosti?
- Samozrejme že si vážim všetkých, ktorí sa za
Slovensko postavili a bez ktorých by sme tu
dnes možno ani neboli. Či už sú to historické
osobnosti ako Ľudovít Štúr alebo Milan
Rastislav Štefánik alebo v súčasnosti odvážni
lekári (nemyslím zástupcov farmaceutického
biznisu), ktorí sa snažia zachraňovať životy
a hľadať účinné spôsoby, ako ukončiť
epidémiu. Napadlo ma viacero mien, ale
nechcem menovať nikoho konkrétneho, aby
som na niekoho neprávom nezabudol.
• Ako vyzerá život europoslanca počas
jedného dňa, resp. pracovného týždňa,
porozprávate nám trošku, aby o tom mali

lepší prehľad aj tí najbežnejší ľudia, ktorí sa
k čítaniu tohto článku dostanú?
- Tak ako na iných poslaneckých pozíciách,
aj u europoslancov spočíva ťažisko práce
v príprave na hlasovania a v samotnom
hlasovaní. Európska únia je byrokratický
kolos a niekedy sa hlasuje aj o 1500 návrhoch
mesačne. Musím si to spolu s asistentmi všetko
podrobne naštudovať a rozhodnúť sa správne,
aby som hlasoval vždy v prospech Slovenska.
Okrem toho som členom najdôležitejšieho
a najvyťaženejšieho europarlamentného
výboru pre vnútorné záležitosti EÚ (tzv.
výbor LIBE), kde sa preberajú všetky
najkritickejšie body – či už je to imigračná
politika EÚ alebo regulácie v oblasti ľudských
práv a vnútornej bezpečnosti. Žiaľ, v Bruseli
to teraz funguje tak, že takmer všetka
pozornosť sa venuje príslušníkom etnických
menšín (právam imigrantov) a sexuálnych
menšín (homosexuálov, LGBTI). O týchto
témach sa tam rokuje povinne každý týždeň.
Väčšina europoslancov sa tejto rétorike
rýchlo prispôsobí, pretože chcú byť za
pekných v liberálnych masmédiách. Ale ja
idem presne v protismere a tvrdím, že v EÚ
netreba ochraňovať len práva imigrantov
a homosexuálov, ale najmä práva absolútnej
väčšiny bežných Európanov, mužov a žien,
ktorí Európu a EÚ vybudovali, a ktorí sú teraz
na vedľajšej koľaji, pretože ich práv sa nikto
nezastane. To je moje hlavné poslanie. Aby
sa mali dobre aj bežní ľudia, ktorí nepatria k
Bruselom vyvoleným menšinám.
• Ako sa Vaša rodina zžila s faktom, že
pracujete ako europoslanec?
- Zmierili sa s tým (smiech). Zvyčajne
(mimo epidémie) som mimo Slovenska
v priemere 10-14 dní do mesiaca, zvyšok
času pracujem na Slovensku. Aj keby som
mohol zostať bývať v Bruseli a chodiť sa do
Europarlamentu denne podpisovať kvôli
tučným europoslaneckým diétam (ako to
robí väčšina europoslancov aj zo Slovenska),
tak sa vždy hneď po skončení rokovaní
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radšej vraciam domov. Na rozdiel od iných
kolegov europoslancov chcem byť Slovák, čo
zastupuje záujmy Slovenska v Bruseli, a nie
naopak.
• Vy veľmi otvorene bojujete za ľudí, proti
arogancii moci, proti povyšovaniu sa nad
niekoho a ponižovaniu iného. Nenarazili
ste už aj na nejakú sankciu úradnej
a vládnej moci, alebo to beriete ako súčasť
života poslanca?
- Je to súčasť politického zápasu, neberiem
si to osobne, musím byť profesionál. Ako
sa hovorí, kto sa bojí, nech nechodí do lesa.
Alebo inými slovami: Ak sa bojíš, nerob
to. Ak to robíš, neboj sa. Žiadny iný recept
neexistuje.
• ĽS NS prechádza búrlivými zmenami,
čo ste aj Vy naznačili na sociálnych
sieťach. Keďže však sociálne siete z môjho
pohľadu sú akýmsi „kecadlom“ pre
každého o všetkom, ale vo virtuálnom svete
ďaleko od skutočného života, vyjadrenie
v regionálnom časopise, ktorý je blízko
k životu a ľuďom samým, beriem ako
oficiálne stanovisko. Takže, čo sa vlastne
v Ľudovej strane Naše Slovensko udialo?
- Spolu s piatimi kolegami, poslancami NR
SR a bývalými členmi predsedníctva ĽS Naše
Slovensko, sme sa rozhodli zo strany odísť
po tom, čo predseda strany Marian Kotleba
zmenil bez nášho vedomia a súhlasu stanovy
strany. V rámci týchto utajených zmien si
prisvojil prakticky všetky rozhodovacie
kompetencie a stal sa doživotným predsedom.
Keďže si dal tieto zmeny stanov odhlasovať
vybraným členom strany, tak ich síce musíme
rešpektovať, ale nemusíme s nimi súhlasiť,
a preto sme odišli. Chcem však zdôrazniť,
že toto naše rozhodnutie nebolo nijako
unáhlené, išlo skôr o tú povestnú „poslednú
kvapku“, keď sa vyčerpali už všetky ostatné
možnosti. V strane sme mali už zhruba
rok trvajúce názorové nezhody, najmä na
spôsob, akým sa strana prezentovala (mne

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
osobne napríklad prekážalo nedostatočné
dištancovanie sa od fašizmu, na ktoré som sa
snažil stále apelovať). A keďže sme nemali už
nijakú možnosť tieto zmeny v rámci strany
presadiť, tak sme sa namiesto vyvolávania
„palácových pučov“ rozhodli radšej odísť
vlastnou cestou. Takéto zmeny na politickom
spektre sú úplne prirodzené, situácia sa všade
neustále mení a vyvíja, a tak ako aj inde
v živote, aj tu ľudia prichádzajú a odchádzajú.
Avšak voči ĽS Naše Slovensko necítim žiadnu
negatívnu emóciu, chcem byť korektný,
a preto sa aj touto cestou chcem poďakovať
pánovi predsedovi Marianovi Kotlebovi
za doterajšiu dlhoročnú spoluprácu, za
príležitosti, ktoré nám strana spoločne
poskytla a vždy budem s radosťou spomínať
na úspechy, ktoré sme spolu dosiahli. Naše
názory na budúce smerovanie a perspektívu
strany sa však už značne odlišovali a nastal
čas, aby sme každý išli svojou cestou.

• Ako hodnotíte ako človek, resp. aj
poslanec v Európskom parlamente tak
z nadhľadu v porovnaní s inými krajinami
Európy súčasnú politickú situáciu na
Slovensku?
- Epidémia koronavírusu zasiahla celý svet
a každý štát. V tom nie je rozdiel. Rozdiel
je však v tom, ako štáty túto epidémiu
zvládajú. Západné štáty nerobia plošné
testovania a nemajú také tvrdé lockdowny
ako Slovensko, a aj napriek tomu majú menej
mŕtvych a zvládajú krízu lepšie. V Moskve sa
už tiež vracajú do normálu, prednedávnom
otvorili už aj reštaurácie, bary a teraz rušia
posledné obmedzenia. Svet nám jasne
dokazuje, že epidémia sa zvládnuť dá. Na
Slovensku však ideme kvôli neschopnej
vláde presne naopak – doslova v protismere.
Slovenská vláda tyranizuje ľudí najviac
spomedzi európskych štátov a napriek
tomu má najhoršie výsledky. Je to totálna

• Čo ak sa stane, že Vaši voliči
ostanú zneistení, koho vlastne
voliť?
- To, či je koho voliť je vizitkou
odvahy slušných a poctivých
ľudí angažovať sa v politike. Na
Slovensku máme podľa mňa
jedno veľmi nešťastné príslovie:
„Múdrejší ustúpi a hlúpejší
zostane.“ Mnohí sa tým naozaj
bezhlavo riadia, a tak múdrejší
a slušnejší ľudia z politiky
ustupujú a hlupáci a gauneri
plní nekonečného sebavedomia
v politike zostávajú. A tak to
potom aj vyzerá. Preto apelujem
na všetkých poctivých ľudí –
nebojte sa a poďte do politiky!
Keď nebudete vládnuť vy, tak
budú vládnuť vám.
• Uvažovali ste o založení
novej strany, možno novej
silnej národnej strany, ktorá
na slovenskej politickej scéne
absentuje...,
ak
nerátame
skrachovanú Dankovu SNS?
Resp. neuvažujete o spojení
všetkých národných malých
strán na území Slovenska do
jednej poriadnej?
- Na Slovensku evidentne chýba razantné,
ale slušné, konzervatívne hnutie. Hnutie,
ktoré sa nebude báť vzoprieť šialenej vláde,
postaviť sa za tradičné hodnoty, za zdravý
rozum a za slovenské záujmy v zahraničí, ale
ktoré bude robiť politiku zároveň dôstojne
a profesionálne. Slovensko je jednoducho
na kolenách, na jednej strane lynčované
neschopnou vládou, na druhej strane
frustrované skompromitovanou opozíciou.
Ľudia potrebujú nádej. Potrebujú riešenia,
stabilitu a istoty. A práve preto sme založili
našu novú stranu s názvom REPUBLIKA.
Budeme za Slovensko a jeho obyvateľov
bojovať razantne tak ako doposiaľ, ale
absolútne bez zbytočných a nič neriešiacich
„fašistických“ provokácií. Také provokácie sú
len na škodu veci a nikdy ich v rámci novej
strany REPUBLIKA nepripustím, pretože sú
nesprávne a pretože vedú stranu do totálnej
izolácie, z ktorej nepresadí nikdy nič.

a neospravedlniteľná neschopnosť. Naozaj
hocikto iný by to asi zvládol lepšie.
• Mnohí racionálne zmýšľajúci ľudia na
Slovensku sa vážne obávajú, že ekonomika
a tým aj celkový život štátu sa môže úplne
zadrhnúť a ostaneme jednou veľkou
čiernou dierou. Ako z takéhoto chaosu
vyjsť, zamysleli ste sa nad budúcnosťou
Slovenska?
- To je asi téma na samostatný rozhovor.
Kvôli servilnosti predchádzajúcich vlád
sa zo Slovenska stala len hospodárska
kolónia západu. Vlády vyspelých štátov
všade vo svete dávajú dotácie domácim
firmám, aby expandovali a išli zarábať
aj do zahraničia, ale vlády na Slovensku
to robili a robia presne naopak. Domáce
firmy de facto zničili a platia cudzím
investorom, aby prišli na Slovensko podnikať
a zarábať. Nie som odporca zahraničných
investícií na Slovensku, ale štátna stratégia
jednoducho musí byť postavená naopak –
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na podpore toho nášho, domáceho. Či už
poľnohospodárstva, potravinárstva, služieb,
ale aj priemyslu a energetiky. Ak niečo
nevieme na Slovensku vyrobiť, tak pomôžme
slovenským univerzitám a firmám, aby to
vymysleli a potom nech to predávajú aj do
zahraničia. Je to vecou politických priorít,
že či je politikovi bližší zápas za záujmy
Slovenska alebo sú mu prednejšie provízie
od zahraničných firiem a pochvaly od
cudzích vlád. Naše srdcia bijú pre Slovensko!
• Moja posledná otázka sa bude týkať
tiež súčasnej politiky na Slovensku.
Nastal obrovský hon na ľudí v justícii,
zatvárajú sa významní policajní a politickí
predstavitelia, ale aj podnikatelia do
nekonečných kolúznych väzieb, máme tu
nevysvetlenú samovraždu, ale aj ďalšiu
samovraždu policajného funkcionára,
vyšetruje sa, zatýka sa kvôli korupcii, kvôli
mafiánskym prepojeniam, ľudia to
vítajú, pretože ak niekto zarába „na
čierno“ v obrovských miliónoch
a v štátnych funkciách, tak naozaj
do basy patrí. Otázne však je, keď
nie je dotyčný odsúdený, je len
vo vyšetrovacej väzbe, tak ako sa
k týmto ľuďom pristupuje, ako sa
k nim chová štát a tiež je veľkým
otáznikom, prečo sa vyšetrovatelia
zameriavajú prakticky stále iba
na jednu stranu a v base končia
predovšetkým
predstavitelia
z jednej politickej strany, ako keby
v tých iných politických stranách,
ktoré sa tu premieľali od roku
1990, bolo všetko v poriadku,
v súlade so zákonom, a nebol tam
jediný zločinec či podozrivý. Aký je
Váš pohľad a názor na daný stav?
- Zlodeji a korupčníci patria do
basy, v tomto princípe nesmieme
poľavovať. V rámci boja proti
korupcii som zástancom tzv.
čínskeho modelu, kde sa s korupciou
naozaj nemaznajú. Inak tu poriadok
nikdy nebude a slušní ľudia budú
pracovať len na to, aby naplnili
vačky tým, čo sú pri koryte. Je však
pravdou, že boj súčasnej vlády proti
korupcii už pripomína systematickú snahu
o kriminalizáciu opozície. Zatvorte niekoho
na rok do väzby, odtrhnite ho od rodiny, od
príjmu, od života a po roku sa zlomený prizná
aj k tomu čo nespravil, len aby mal pokoj.
Takto to fungovať skutočne nemôže. Polícia
a prokuratúra nesmú byť riadené politikmi,
nikdy to nedopadlo dobre. Preto sme aj
v NR SR niekoľkokrát navrhovali totálne
odpolitizovanie generálnej aj špeciálnej
prokuratúry. Pokiaľ si politici v parlamente
budú voliť „svojich“ prokurátorov, dovtedy
tu skutočná spravodlivosť nebude. Hneď,
ako budeme mať príležitosť, tak toto
odpolitizovanie vyšetrovacích orgánov vo
vláde presadíme. Obávať sa majú zlodeji
a gauneri, a nie slušní ľudia, ktorých polícia
šikanuje za prekročenie rýchlosti alebo za to,
že idú bez negatívneho testu na ulicu. Dá sa
to napraviť, len to chce odvahu a pozitívnu
myseľ.
otázky pripravila: Alena JAŠŠOVÁ
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Začalo sa historicky prvé plne elektronické
sčítanie obyvateľov Slovenska
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
(SODB 2021) sa začalo svojou prvou fázou
1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie
domov a bytov trvalo 8 a pol mesiaca a plynule naň nadväzuje elektronické sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. V zmysle
novely zákona o sčítaní sa pre pandémiu posúva asistované sčítanie na obdobie od 1. 4. do
31. 10. 2021. V historicky prvom plne elektronickom sčítaní sa obyvatelia budú sčítavať z
pohodlia domova a vyplnenie elektronického
formulára nezaberie viac ako 10 minút. Na
sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej
aplikácie k dispozícii aj mobilné aplikácie.
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám
alebo s pomocou blízkych, bude mať možnosť
využiť od 1. 4. 2021 služby asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované
sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j.
počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa
sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s
pripojením na internet. Sčítací formulár nájde
na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa
môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom
SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné
systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly
a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho
formulára bez narušenia súkromia. Pomoc
obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Novinkou nie je len plná elektronizácia, ale
aj integrácia údajov. Na Slovensku prvýkrát v
histórii došlo k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých
metód kombinovaným sčítaním. Integrované
sčítanie je založené na kombinácii údajov z
administratívnych zdrojov a údajov získaných
od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov
sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo
ostatné orgány štátnej správy (napr. centrálny
register poistencov zdravotného poistenia, ktorého správcom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).“

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť
sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade
rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý,
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa

je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný
rodič, respektíve zákonný zástupca.

Koľko otázok treba vyplniť

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár,
ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto
by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. Pomoc obyvateľovi poskytne aj call centrum. Obyvatelia môžu volať na číslo 02/ 20 92 49 19.“

Ochrana osobných údajov je priorita

Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov 2021 je
prioritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov
je základnou podmienkou realizácie sčítania.
Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu
SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred
únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie
vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.
Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie
a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý
pracuje na projekte sčítania, je poučený o
ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré
pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s
osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch
komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská
republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a
ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:

Demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, poskytnú informácie o bývaní obyvateľov,
o štruktúre bytov a domov, pomôžu možnosti formovať rozhodnutia autorít regionálnej
a lokálnej úrovne, údaje slúžia ako podklad
na územné plánovanie obcí, výsledky SODB,
ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy,
budovaniu parkovísk, parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk, zistenie reálneho počtu dochádzajúcich
a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo
do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

Ing. Alexander Ballek,
predseda Štatistického
úradu Slovenskej republiky

„Vážení spoluobčania, apelujem na vás, vyu-

žite možnosť zlepšiť našu krajinu a sčítajte sa!
Elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, je maximálne bezpečné, pretože sa sčítavate z pohodlia
domova a vyplnenie elektronického formulára
nezaberie viac ako 10 minút. Každý z nás, kto
sa sám elektronicky sčíta od 15. 2. 2021 do 31.
3. 2021, prispeje doslova k lepšej budúcnosti a
vydá signál, že sme modernou krajinou, kde
majú racionálne e efektívne riešenia vždy šancu. Prosím, urobme spoločne klik pre lepšiu budúcnosť Slovenska!“

Skončilo sa historicky prvé plne
elektronické sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov realizovala samospráva. Do sčítania domov a bytov sa zapojilo
2 927 obcí. Mnohé, najmä mestá, úzko spolupracovali so správcami. Na zbere údajov pracovalo celkovo 4 940 poverených osôb a 815
manažérov poverených osôb.

Ľudmila Ivančíková, generálna
riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík
a demografie ŠÚ SR, zdôrazňuje:

„To, že sa sčítanie domov a bytov podarilo zrealizovať „na 100 %“, považujeme skutočne za
veľký úspech. Samospráva napriek skutočne
ťažkým skúškam, ktorým bola podrobovaná v
roku 2020 a aj začiatkom roku 2021, zvládla
všetky svoje úlohy v procese sčítania domov a
bytov. Verím, že rovnako dobre prebehne aj sčítanie obyvateľov.“

Aké prvé výsledky sčítanie
domov a bytov prinieslo

Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020 340
bytových domov, 1 095 159 rodinných domov a zvyšok 94 927 tvorili iné obydlia. Po
spracovaní budú k dispozícii údaje o forme
vlastníctva bytu, podlahovej ploche bytu v
m²/zastavanej ploche v m², o počte obytných
miestností, poschodí, typu kúrenia, zdrojoch
energie používané na vykurovanie, vodovode, splachovacej toalete, kúpeľni, typu domu/
obydlia, počtu podlaží, typu vodovodnej prípojky, obdobia výstavby, materiálu nosnej
konštrukcie, obdobia poslednej obnovy, obnove okien, obnove obvodového plášťa, obnove strechy, prístavbe alebo nadstavbe, typu
kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky.

Kedy a komu budú dostupne
finálne výsledky

Prvé základné výsledky SODB 2021 by mali
byť zverejnené už koncom roku 2021, resp.
začiatkom nasledujúceho, ďalšie budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované
údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň
budú spracované a publikované najneskôr do
začiatku roku 2024. Výsledky budú dostupné všetkým, t. j. obciam a úradom, orgánom
a organizáciám nielen štátnym, vedcom a
akademikom, prognostikom, demografom a
sociológom, expertom napr. v doprave, ale aj
študentom a laickej verejnosti.
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Pes potrebuje pravidelný a častý kontakt s ľuďmi aj
zvieratami, potrebuje sa vybehať a nielen byť celé dni zavretý
v koterci a akurát dostať nažrať / tak funguje väzenie.
Od 15. marca 2021 sa sprísňuje zákon o ochrane zvierat na Slovensku, ktorý aj hovorí o tom, kedy je zviera týrané, zanedbávané a
aké z toho plynú sankcie pre majiteľa zvierat. Viete mi bližšie povedať, čoho sa tento zákon bude týkať, a hlavne čo sa považuje za
týranie zvierat? Mám totiž poznatky o tom, že majitelia psov zatvoria psa do koterca, ktorý je veľký 2x3m a držia ho tam celé dni bez
možnosti výbehu, je tam osamotený, či je leto, či je zima. Majiteľ mu dáva akurát žrať a možno výnimočne ho pustí pobehať 3-4-krát
do roka. Inak pes žije v absolútnej samote, koterec je uzavretý, z môjho laického ľudského pohľadu si myslím, že takto chovaný pes
je na tom horšie ako väzeň, lebo aj ten sa môže vo väznici poprechádzať, pozrieť televíziu, dokonca sa stretnúť s rodinou. Myslím
si, že to je naozaj psychické týranie psa, ktorý je cítiaca bytosť a častokrát je v ňom viac citu ako v ľuďoch. Nie nadarmo sa celé
storočia hovorí, že pes má radšej svojho pána ako sám seba, a to aj vtedy, keď ho tento jeho pán bije alebo týra. Kde môžem relatívne
upozorniť na takýchto majiteľov psov a aké tresty im hrozia? Na Vás sa obraciam ako na veterinárku, aby ste mi ľudsky vysvetlili,
čo je vo Vašom ponímaní ako lekárky zvierat týranie zvierat a týranie psa v tomto prípade. Keď sa čisto ľudsky na to pozerám, tak
pes, ktorý je vyše metra veľký, potrebuje k svojmu životu aj pohyb, lebo mu trpia kosti, svaly, tráviaci trakt, pes potrebuje aportovať,
pes potrebuje čuchať, je to jeho prirodzený inštinkt a nebyť len zatvorený v „drevenej väznici“.
/ František P., Kysucké Nové Mesto
Samozrejme, tento zákon otvára
viac možností ochrany zvierat.
Zviera ako cítiaca bytosť má viac
možností prežiť kvalitnejší a
chránený život. Ale ako vidíme
aj v médiách denno-denne
zachytíme prípady naďalej
prebiehajúcich rôznych foriem
nedobrého zaobchádzania so
psom alebo iným zvieraťom.
Týraním
môžeme
nazvať
akékoľvek
nesplnenie
základných životných nárokov
daného zvieraťa, treba vedieť,
čo ktoré plemeno vyžaduje,
aké základné zoohygienické
opatrenia
musí
chovateľ
spĺňať, materiálne, technické
vybavenie,
samozrejme
priestorové podľa veľkosti
zvieraťa, resp. počtu zvierat,
možnosť pohybu, starostlivosť
o
zovňajšok,
pravidelnú
zdravotnú starostlivosť, vhodné
krmivo... V dnešnej dobe by
malo byť vlastníctvo zvieraťa
výsadou a luxusom, a nie samozrejmosťou alebo dokonca
bežnou banalitou. Potom sa ľudia tak k psíkom aj správajú...
Bohužiaľ, aj v dnešnej dobe je veľa zvierat, a netýka sa to len
psov, neadekvátne držaných, nie je o ne primerane starané
ani nemajú splnené základné požiadavky na „ako tak“ zdravý
telesný aj mentálny život. Častokrát to začína už nedobrým
výberom zvieraťa, plemena, veľkosti, rodinnej situácie...
Ľudia nedomyslia rýchle zaobstaranie si zvieraťa a potom
zviera je dlhodobo držané v podmienkach, kde by sa dalo
nájsť množstvo chýb v starostlivosti. Trpí tak zviera, členovia
domácnosti a aj celé okolie... Často je to aj nevedomosťou
majiteľa, zľahčovaním situácie vlastníctva, nedostatočným
poučením potenciálneho vlastníka zvieraťa, neochotou
majiteľa sa zlepšiť v starostlivosti, neochotou pracovať sa sebe
ako na držiteľovi zvieraťa, nezáujem o osud zvieraťa, zlý výber
zvieraťa, častokrát aj lenivosť sa následne zvieraťu venovať.
Na začiatku je vždy veľká eufória a radosť detí, ale postupom

!

času sa z nadmerne aktívneho
psíka stáva zatvorený, uštekaný,
agresívny a depresívny jedinec...
Majitelia občas nemajú splnené ani
základné zákonom dané vakcinácie
a čipovanie. Samozrejme, na dobrý
mentálny stav zvieraťa vplýva aj
zaobchádzanie s ním, držanie,
výcvik, vplyv vonkajších podnetov,
manipulácia s ním, socializácia,
kontakt s inými zvieratami a
ľuďmi, vnemové podnety... Všetko
by malo byť v záujme dobrého
chovateľa, aby čo najlepšie
poskytol adekvátne podmienky
pre dané zviera... Postreh všímavej
čitateľky potvrdzuje stále často sa
vyskytujúci stav psov na dedinách.
Je to veľmi citlivá záležitosť.
Individuálne kontroly pracovníkov
RVPS posúdia podmienky a
vyzvú chovateľa k náprave. Z
toho ľudského pohľadu treba
vždy komplexne posúdiť celkový
stav držania zvieraťa, a možno v
tých horších prípadoch odporučiť
radšej zviera nevlastniť... Keďže sa stretávam s mnohými
problémami, veľmi ťažko sa v praxi súdi a hľadá vhodné
riešenie. Bohužiaľ, poznám aj situácie, kedy sa majiteľ vzdá
psíka, lebo napr. je veľký, nemá
na neho čas, alebo je veľmi
temperamentný atď., takže ho
napr. daruje.... Ale vzápätí si
zaobstará hneď ďalšieho psíka
s vidinou, že teraz to bude to
„pravé“ a väčšinou je to ešte
horší výber a rovnaký osud...
a opäť smutný a nešťastný psík
zavretý za mrežami...
MVDr. Jana Tunegová - veterinárka
Kysucké Nové Mesto

0911 137 798
jtunegova@centrum.sk
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Sociálne kontakty potrebujú nielen ľudia, aj zvi

Ak chceš mať psa
Človek je tvor spoločenský, kontakty
potrebuje, ale nielen tie virtuálne, ale
najmä osobné, fyzické. Potrebuje sa
dotýkať človeka, hladiť ho, alebo chce byť
pohladený. Všetko cítiace potrebuje cítiť,
že niekde patrí, že ho niekto má rád, chce
sa pritúliť, pobozkať, poláskať, pohladiť.
Ľudia, ale aj zvieratá nie sú živí len stravou
a vodou, potrebujú aj lásku a spoločnosť.
Nezabúdajme na to! Stále podceňujeme
ako ľudia potrebu láskavosti pre naše, ale aj
cudzie zvieratá (psov, mačky, hospodárske
zvieratá...) Nestačí ich nakŕmiť a zahnať
do voliéry, kde sú osamotené 24 hodín
denne. Skúste to vy... Nech vás zatvoria
do garsónky a dajú len jesť a piť. Žiadny
kontakt, žiadne pohladenie, koľko by ste
vydržali, kým by vás zobrali do blázinca?
A takto, bohužiaľ, sa mnohí majitelia
správajú k svojim psom. Ak chceš mať
psa, tak ho maj rád! Asi toto mi vždy
napadne, keď vidím malého či veľkého
psa zavretého v koterci bez výbehu, bez
slobody. Pes potrebuje behať kvôli svalom,
kvôli pľúcam, tráveniu, potrebuje čuchať,
to je jeho prirodzený inštinkt a typická
črta. Potrebuje kontakt aj s inými psami,
aj oni sa „rozprávajú“ svojou rečou medzi
sebou, ale potrebuje očuchať aj iných psov,
sučky. Aj to je jeho prirodzené chovanie.
A ak ho zavrieme do koterca a je tam sám,
dostáva jeho „psia duša“ depresiu. Áno,
nečudujte sa. Aj psy mávajú depresie zo
zlého zaobchádzania, zo samoty, z týrania,

alebo aj keď im chýba láska ich majiteľa.
Nežijeme v 17. storočí, keď psov uväzovali
k búdam a nechali ich tam v zime, v teple,
skrátka pristupovali k nim ako k nejakej
veci, ktorá keď zdochne, tak ju len vyhodia
a nahradia inou. Pes je spoločenské zviera
a v prvom rade – cítiaci tvor, a podľa
nových zákonov, ktoré prijala aj naša
republika, už nie je vec a za nedobré
zaobchádzanie s týmto zvieraťom hrozia
tresty a pokuty. Pes je cítiaca bytosť, ktorú
nesmieme týrať. V tejto súvislosti mi teraz
napadá myšlienka, keď vidím v rôznych
šotoch, ako surovo zaobchádzajú so psami
mnohí Rómovia, napríklad na východnom
Slovensku v osadách, kde kradnú psov
z dvorov iných ľudí a zabíjajú ich kvôli
výrobe rôznych mastí, alebo aj do gulášu,
pričom ich usmrcujú zvlášť brutálnym
spôsobom, nehovoriac o tom, že už ich
malé deti sa zabávajú na tom, že priviažu
jedného psíka a ďalších troch nechajú,
nech tohto psíka roztrhajú. Že vraj to je
zábava pre nich...(?)
Pes potrebuje lásku, výcvik, cítiť svojho
pána, v zime sa potrebuje možno aj
trochu zohriať v teple vášho domova,
potrebuje
prechádzky,
aportovanie,
kontroly u veterinára. Ak ho máte len
zavretého v pelechu a on sa na vás díva cez
deň, v noci, cez leto, v zime a nemôže si
pobehať po záhrade, hoci ju máte veľkú...,
o čom je takýto psí život? A nebodaj teda,
ak je ešte týraný, bitý a umiera v strašných

bolestiach, ako to
Rómovia z osád na vý
Pes, to je stelesnenie
Viete, že pes je jediné z
svojho pána ako seba
netvor a tyran, pes ho
jeho pán. Ani toto ne
psa, ktorý dáva svoj
žrať a nič iné? Keď p
obce, často vidím rô
psíky zavreté a nem
na to opýtam, dotyč
alebo klamú, alebo
ich vec. Je mi jasné,
uvedomujú si takíto
určitý druh týrania, ak
„Však odjakživa bo
alebo priviazaní k bú
odpovedajú dotknutí
priznať, že vždy b
alebo láskavejší. Podľ
k zvieratám. Ak boli b
ich surovo vychováva
ani k zvieratám. Ale,
dnes dívajú už aj ich
budúcna sa im v my
inak správať? Chceme
sa vždy zvieratá uväzo
To je ako keby sme
odvolávali na to, že v
všetci volebné právo.
civilizácia a spoločno
platilo v 19. storočí
zvierat a chovania s
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Takto nie!

ieratá túžia po pohladení a chcú niekomu patriť

a, tak ho maj rád!

predvádzajú mnohí
ýchodnom Slovensku.
pohybu a oddanosti.
zviera, ktoré má radšej
a? Aj keby ten pán bol
o miluje. Je to skrátka
ehovorí nič majiteľovi
jmu „miláčikovi“ len
prechádzam cez naše
ôzne koterce, kde sú
majú výbeh. A keď sa
ční mi neodpovedajú
odvrknú, že je to
že je to ich vec, ale
o „psíčkari“, že je to
k nemá zviera výbeh?
oli psy na reťaziach
úde,“ častokrát takto
í ľudia. Áno, musím
boli ľudia surovejší
ľa toho sa aj správali
bití v detstve a rodičia
ali, inak sa nesprávajú
, bohužiaľ, na toto sa
h deti a tento vzor do
ysli vytvára. Budú sa
e „operovať“ s tým, že
ovali, zatvárali atď....?
e povedali, alebo sa
veď kedysi ani nemali
. Tak snáď sa aj ako
osť vyvíjame a to, čo
aj ohľadne držania
sa ku psom, nebude

platiť v 21. storočí?! Hovoríme o chápaní
tých druhých, o ľudskosti, o nepošliapavaní
práv. Aj zvieratá majú svoje práva. A majú
právo inak žiť ako v 19. storočí. Preto si tak
veľmi vážim napríklad aj prácu redaktorky
z
nemenovanej
televízie
Kristíny
Kövešovej, ktorá naozaj robí nesmierne
záslužnú činnosť, čo sa týka odhaľovania
krutosti, páchanej na zvieratách a najmä na
psíkoch, a nebojí sa ísť aj do spomínaných
rómskych osád na východnom Slovensku
a zostra sa pýtať nepríjemné otázky
tyranov zvierat, zverejňovať ich, a tak
upozorňovať na trestné činy. Aj touto
cestou jej vyslovujem veľké ďakujem – aj
za iných, ktorí majú zvieratá radi. Skúsme
sa chovať krajšie k zvieratám, ku psíkom,
ale aj tým ostatným. Sú to naši „bratia“,
len nižšej triedy. Častokrát majú viac citu
ako ľudia. A ak už vlastníme psa, majme
ho za kamaráta, ktorý chce byť s nami a
nenechávajme ho len zavretého celé dni
v koterci. Veď pes má dané, že stráži dom,
behá, sleduje, dáva pozor a popritom sa
obtrie aj o svojho majiteľa, jeho deti a je
strašne šťastný, keď ho majiteľ poláska,
pritúli, pochváli. tak mu dovoľme, aby bol
slobodný, šťastný, pohlaďme ho. Choďme
s ním na prechádzku, hrajme sa s ním. Tá
ohromná a dobrá energia z neho prejde
aj na teba. Nebudeš mať oddanejšieho
priateľa na život aj na smrť!
A ako sa vyjadrujú k danej téme
veterinári? Aj oni zdôrazňujú, že pes je

zviera, ktoré viac ako ktorékoľvek iné,
potrebuje blízkosť človeka cítiť. Potrebuje
žiť v spoločnosti, samota ho pomaly, ale isto
zabíja. Psia psychika má mnohé zákutia
a niektorí veterinári vravia, že pes je ako
„malý“ človek. Držať psa ako vec, zavretú
v koterci a obmedziť jeho život akurát na
podávanie stravy, je trestuhodné a výrazne
prispieva k zhoršovaniu psychiky psa, čo
má za následok aj zhoršovanie zdravotného
stavu a takýto pes umiera oveľa, oveľa skôr,
ako by sa dožil pri láskavejších a citovejších
podmienkach.
Na margo celého problému mi napadlo,
čo na brutálne týranie psov v rómskych
osadách na východnom Slovensku
hovorí europoslanec Pollák. Prečo
ešte neodsúdil v priamom prenose
takéto brutality (veď je to vrcholový
privitivizmus, čo niektorí Rómovia
v osadách so zvieratami dorábajú
a je to trestný čin, aj odsúdeniahodný
v 21. storočí)! Prečo nevyzve Rómov
k náprave? Je sám rómskeho pôvodu,
preto veľmi dobre pozná mentalitu tejto
menšiny. Prečo sa viac ako europoslanec
neaktivizuje v oblasti prevýchovy Rómov
a ich detí, aj čo sa týka správania sa k iným
ľuďom a tiež byť citlivejsí k zvieratám?
Možností na to teraz ako europoslanec
má, a aj financie! Určite by za takéto
aktivity zožal úctu aj medzi ďalšími
občanmi Slovenska a ich podporu.
Alena JAŠŠOVÁ
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Sprísňuje sa zákon na ochranu zvierat,
ich života a tresty za týranie zvierat
Od 15. marca 2021 sa sprísňuje zákon o ochrane zvierat na Slovensku, ktorý
hovorí aj o tom, kedy je zviera týrané, zanedbávané a aké z toho plynú sankcie pre
majiteľa zvierat. Viete mi bližšie rozobrať, čoho sa tento zákon bude presne týkať,
a hlavne čo sa považuje za týranie zvierat? / František P., Kysucké Nové Mesto
Máte na mysli pravdepodobne novelu
č. 65/2021 Z. z. zákona č. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti, ktorá novela sa
však aktuálne de facto nedotkne ochrany
zvierat. Zákon o veterinárnej starostlivosti
nám však v ustanovení § 22 ods. 2 definuje, že
za týranie zvieraťa sa považuje – spôsobenie
trvalého alebo dlhodobého poškodenia
zdravia zvieraťa, usmrtenie zvieraťa bez
primeraného dôvodu, spôsobenie trvalých
alebo dlhodobých porúch správania zvieraťa,
prekročenie
biologických
schopností
zvieraťa a spôsobovanie neprimeranej
bolesti, poranenia alebo utrpenia zvieraťu,
obmedzenie výživy alebo napájania zvieraťa,
čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,
spôsobenie bolesti jeho použitím ako živej
návnady, dopovanie alebo podávanie látok
poškodzujúcich zdravie zvieraťa, podanie
potravy spôsobujúcej bolesť, utrpenie
alebo poškodenie zdravia zvieraťu okrem
odôvodnených zdravotných a schválených
postupov, štvanie zviera proti zvieraťu,
opustenie zvieraťa v úmysle zbaviť sa ho, chov
v nevhodných podmienkach, zbavovanie
šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými
rybami, vtláčanie očí do očníc u živých rýb,
znehybňovanie zvieraťa elektrickým prúdom,
použitie živého zvieraťa na kŕmenie iného
zvieraťa, u ktorého to nie je biologicky
nevyhnutné, ap. Spomenutý zákon nám
rovnako v ustanovení § 48 a nasl. tiež definuje,
ktoré konanie proti zvieratám možno
považovať za priestupok, pričom deliacou
čiarou medzi priestupkom a trestným činom
je závažnosť konania. Ďalej tiež z dôvodu
zvýšenej potreby ochrany zvierat, ktoré sa
považujú za zložku životného prostredia a tiež
z dôvodu dereifikácie (odvecňovania), kedy
sa zastaraný prístup k zvieratám ako veciam
zmenil na prístup k zvieratám ako živým
tvorom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť,
ochranu a starostlivosť došlo aj k zásadnej
novele Trestného zákona, ktorý zákon nielen
sprísnil sadzby za týranie zvierat, ale pre
potrebu ochrany zvierat boli doplnené aj
nové skutkové podstaty.
V zmysle ustanovenia § 305a Trestného
zákona sa trestného činu týrania zvieraťa
dopustí ten, kto zviera týra hoci bol za
obdobný čin postihnutý v predchádzajúcich
12 mesiacoch alebo v predchádzajúcich 24
mesiacoch za takýto čin odsúdený, kto zviera
utýra a tiež ten, kto zviera týra zvlášť krutým
a surovým spôsobom. Za spáchanie tohto
trestného činu v základnej skutkovej podstate
hrozí páchateľovi trest odňatia slobody vo
výmere 6 mesiacov až 3 roky. V pôvodnej
skutkovej podstate páchateľovi hrozil trest
odňatia slobody na 2 roky. K sprísneniu
trestnej sadzby za trestný čin Týrania zvierat
došlo z dôvodu, že pri prvopáchateľoch boli
vyhodnocované často tieto ich činy iba ako
priestupok, za ktorý im bola uložená pokuta
alebo v prípade odsúdenia prvopáchateľa

bol hojne využívaný podmienečný odklad
výkonu trestu odňatia slobody, ktorý prístup
absolútne nereflektoval potrebu individuálnej
ani generálnej prevencie a zároveň ani
nechránil spoločnosť pred tak nebezpečnou
a zavrhnutiahodnou trestnou činnosťou akou
týranie zvierat naozaj je. Cieľom sprísnenia
trestných sadzieb podľa ustanovenia § 305a
Týranie zvierat, Trestného zákona bolo
poskytnúť výraznejšiu ochranu zvieratám v
hierarchii chránených hodnôt.
Pre zvýšenú potrebu ochrany zvierat bola
novelizovaná aj ďalšia skutková podstata
definovaná v ustanovení § 305b Zanedbanie
starostlivosti o zviera, Trestného zákona.
Predmetného trestného činu sa dopustí ten
kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé
následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní
alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že
zanedbá potrebnú starostlivosť o toto zviera,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúci
24 mesiacoch postihnutý. Za spáchanie
tohto trestného činu hrozí páchateľovi v
základnej skutkovej podstate trest odňatia
slobody až vo výmere 2 rokov. Kvalifikovaná
skutková podstata myslí na obdobné
protiprávne konanie páchateľa, pričom
nevyžaduje jeho recidívu tak ako v základnej
skutkovej podstate. Dôvodom novelizácie
tejto skutkovej podstaty bola predovšetkým
potreba reagovať na vzrastajúce závažné
problémy so starostlivosťou o hospodárske
zvieratá - kone, hovädzí dobytok, ap. Pôvodná
právna úprava nedokázala adekvátne
reflektovať na tzv. nedbanlivostného
páchateľa, ktorý sa dopúšťal protizákonného
konania na jednom jedinom tzv. stádovom
zvierati, kým súčasná právna úprava teda už
plne reflektuje páchanie tohto trestného činu
čo aj len na jednom jedinom zvierati.
Ďalšou výraznou novelou Trestného zákona
do časti pre ochranu zvierat pred týraním bolo
doplnenie novej skutkovej podstaty podľa
ustanovenia § 305c Organizovanie zápasov
zvierat, Trestného zákona. Predmetného
trestného činu sa dopustí ten, kto organizuje
zápas medzi zvieratami, pričom na tento účel
štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom
zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak
nakladá so zvieratami alebo také konanie
umožní alebo sa zúčastní na organizovanom
zápase zvierat. Za spáchanie tohto trestného
činu v základnej skutkovej podstate hrozí
páchateľovi trest odňatia slobody až na 2
roky. Chov zvierat za účelom organizovania
ich súbojov sa stal novým fenoménom a
zárobkovou činnosťou, ktorá je nelegálna
nielen z dôvodu neexistencie príslušného
podnikateľského oprávnenia, ale rovnako
aj z dôvodu krátenia daní, pričom postih
za tieto trestné činy pri zápasoch zvierat
bol ťažko preukázateľným, ak páchateľ
nebol priamo pristihnutý pri čine (napr.
pri prijatí odplaty za zvierací zápas). Avšak
skutková podstata podľa ustanovenia § 305c

Organizovanie zápasov zvierat, Trestného
zákona bez ďalšieho, ponúka možnosť tzv.
adresne potrestať páchateľa práve a aj len za
organizovanie zápasu/zápasov zvierat.
Pokiaľ máte podozrenie na týranie
zvierat, zanedbávanie ich starostlivosti
alebo dokonca na organizovanie zápasov
zvierat najjednoduchšie je podozrenie zo
spáchania takéhoto trestného činu ohlásiť
priamo na príslušné obvodné oddelenie
policajného zboru. Ďalšou možnosťou je
ohlásiť protiprávne konanie na príslušnú
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
alebo Ombudsmanovi pre zvieratá. Pri tzv.
subsidiárnom ohlasovaní týrania zvierat,
zanedbávania ich starostlivosti, organizovania
zápasov zvierat rátajte však vždy s dlhšou
spätnou väzbou na váš podnet, ktorý musí byť
postúpený príslušným orgánom a rovnako
potom rátajte aj s istým časový odstupom
zásahu brániacemu v ďalšom pokračovaní
páchania tejto trestnej činnosti alebo pri
zlepšení situácie týraného zvieraťa. Zároveň
je potrebné zdôrazniť, že pri ohlasovaní
spomenutej trestnej činnosti je potrebné
zamerať sa na všetky Vám známe detaily a
podrobnosti, napríklad či ide o jednorazové
alebo opakované pretrvávajúce konanie
páchateľa, aký je psychický a fyzický stav
zvieraťa, ap. So stupňom podrobnosti opisu
protiprávneho konania, ktorý poskytnete
príslušnému orgánu vzrastá následne aj
možnosť včasného preukázania konkrétneho
trestného činu páchateľovi.
(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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Európska únia nás opäť nemilo prekvapila
pri dodávkach vakcín na Covid,
jej pomoc doteraz je minimálna

Tak ako pred rokom, keď
Taliansko hlásilo katastrofálny
stav v nemocniciach v
úmrtnosti, štáty EÚ zistili,
že v podstate nemajú ani
zásoby zdravotníckych
pomôcok, chýbali rúška a
o pomoci sa len rokovalo
a rokovalo a rokovalo... v
Bruseli a ľudia umierali. Bolo
ocenenia hodné, že vtedy
ponúkli pomoc Kubánci,
Číňania a Rusi..., opäť to
však mnohí proamericky
orientovaní politici kritizovali
a znevažovali, a dokonca
odmietali! Teraz sa situácia
opakuje. Chýbajú očkovacie
látky, toľko sa o nich omieľalo
na všelijakých sympóziách a
online poradách najvyšších
štátnych predstaviteľov
EÚ, ale prax je úplne iná. A
keď je možnosť zabezpečiť
si vakcínu z krajín, ktoré
už očkujú a nerobí im to
problém, tak začne zohrávať
dôležitú polohu geopolitické
rozdelenie sveta, a to aj u nás
na Slovensku. Odmietanie
ruskej vakcíny len preto,
že nie je zaevidovaná
európskymi úradmi, je
trápna výhovorka našich
politikov, ktorí tu potrebujú
presadzovať silné americké a
západné záujmy, aj čo sa týka
farmaceutického priemyslu,
a teda dodávok vakcín práve
z týchto štátov. Čo na tom,
že ruská vakcína je ďaleko
účinnejšia, z môjho pohľadu
aj kvalitnejšia (priznávajú
to aj mnohí uznávaní vedci
sveta), čo na tom, že mohla
už viac týždňov našim
ľuďom zachraňovať život –
pre našich proamerických
politických dozadkuvlezcov
je dôležité, aby sa na nich
mocnosti v Amerike alebo v
Nemecku nenahnevali. Takže
nemáme ani vakcíny, ale
chýba aj pomoc od silných

štátov Únie. Kde sú lekári
a zdravotníci z Nemecka,
Francúzska, Anglicka, USA,
prečo nepomáhajú práve
tieto bohatšie krajiny nám,
menším a slabším krajinám
v rámci EÚ? Čo neukážu
viac ľudskosti tých silnejších
krajín voči nám slabším?
Je pravdou, že Rakúsko
pomohlo v novembri u nás

s Ruskou federáciou, ktorá
vakcíny má a navyše už
vyrábajú aj také, ktoré
sú odolné voči budúcim
mutáciám Covidu! Nechcem
sa vracať do histórie, ale
„spojenci“ nás hodili cez
palubu aj v roku 1939, keď
nás Francúzsko, Taliansko
a Anglicko obetovali
Hitlerovi. Takže spoliehať

pár vojakmi pri testovaní
(čo bolo síce v určitom
rozpore s Ústavou SR). Teraz
nám ponúkli Poliaci svoje
nemocnice, rovnako tiež
prišli rumunskí zdravotníci.
Pýtam sa však, prečo nám
naozaj nepomáhajú bohaté
krajiny EÚ tak, ako my k
nim vzhliadame, že sú naši
spojenci a že jedine oni nás
v čase potreby, problémov,
vojny môžu zachrániť. Tak
teraz to vidíme. Vakcíny
absolútne meškajú aj vinou
zdĺhavých riešení inštitúcií
EÚ. Slovensko má najviac
mŕtvych na počet obyvateľov
na svete a ani toto nič
zodpovedným v EÚ nehovorí,
že by snáď bolo teraz nutné
Slovensku ozaj prednostne
pomôcť. Ako vidno, ani taká
závažná skutočnosť, ako je
vysoké percento mŕtvych na
Slovensku, Brusel nerozhodí.
Tak akú hodnotu má vlastne
v očiach EÚ Slovensko? A
my (naši vládni politici)
ešte budeme hrať pingpong

sa na spojeneckú pomoc je
dosť otázne a dalo by sa o
nej naozaj veľmi diskutovať.
Dnes v podstate tiež máme
mimoriadnu situáciu, mnohí
ju prirovnávajú k vojnovému
stavu a znovu vidíme, ako sa
„naši spojenci“ v EÚ chovajú.
História sa opakuje. Ja len
dúfam, že zdravý rozum
aspoň niektorých našich
politikov, vedcov, lekárov
nebude rozdeľovať svet dnes
geopoliticky, ale v prvom
rade bude zachraňovať životy
tých, ktorí prosia o pomoc,
bez ohľadu na to, na ktorej
strane planéty žijú. Rusko nás
však nesklamalo. 1. marca
2021 nám vojenský špeciál
z Ruska doviezol na letisko
v Košiciach prvú zásielku z
2 miliónov vakcín. Je treba
objektívne priznať, že vďaka
aktivite premiéra Matoviča
a ministra zdravotníctva
Krajčího sa tento krok
podaril, čo nikto nedúfal, ani
v opozícii, ale hlavne tento
krok rozhodil aj celú koalíciu.

To je však už politický
problém, ten nech si riešia
politici a poslanci medzi
sebou. Ľuďom ide o život,
vakcíny potrebujú, a preto je
najdôležitejšie to, aby sme tu
mali dostatočné množstvo
ako vakcín, tak aj liekov
na liečenie nebezpečného
Covidu. A ozaj...!
Aby sme nekrivdili aj Únii,
kancelárka Merkelová nám
vo februári ponúkla vakcínu
AstraZeneca. Bol by to
oceneniahodný krok, keby
v tom nebolo keby... Drvivá
väčšina Nemcov totiž vakcínu
tejto značky tvrdo odmieta
a ak aj príde k očkovaniu,
akonáhle sa dozvedia, že je to
značka AstraZeneca, vstávajú
zo stoličiek a odchádzajú
z ordinácií. Podľa zistení
majú Nemci na sklade asi
milión dávok tejto vakcíny.
Takže pani Merkelová sa v
tomto prípade zahrala na
biznismenku, aby nebola
na vakcíne stratová, a tak
ju ponúkla inde, keďže v jej
vlastnej krajine túto vakcínu
odmietajú. Francúzi nám
zase darovali (až) 15 000
kusov vakcíny na Covid...?
Aj malý dar poteší, ale takéto
množstvo vakcín, keďže
sa musí pichnúť dvakrát,
je trošku málo – a ešte od
Francúzska, o ktorom sa
predpokladá, že nepatrí medzi
chudobné krajiny. Aj takúto
podobu má teda pomoc z EÚ:
Čo nechcú bohaté krajiny,
hodia nám chudobnejším a
menším a ešte sa tvária, ako
nám pomáhajú.
No..., máme aj poďakovať?
(článok bol daný do tlače
10. marca 2021)
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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K vysokej úmrtnosti Slovákov
na COVID za uplynulé mesiace
prispeli aj mnohí lekári prvého
kontaktu, ktorí „ordinovali“ iba cez telefón
a tým veľakrát nesprávne zdiagnostikovali
pacienta a rozsah jeho ochorenia

Ako znížiť percento covidovej úmrtnosti
na Slovensku? Úplne jednoducho...
Treba včas diagnostikovať, nasadiť lieky
a očkovať. A toto robiť nepretržite, stále
dopĺňať zásoby do lekární a, samozrejme
– lekár prvého kontaktu (všeobecní
lekári, obvodní lekári) majú ordinovať,
diagnostikovať pacientov a nie sa pred
nimi zatvárať a zamykať ordinácie. Kým
iné krajiny okolo nás už dávno liečia
Ivermectinom, u nás ho v lekárňach
stále nemôžeme zohnať. Hovoríme
o bežných ľuďoch, senioroch. Papaláši si
ho zohnať vedeli a vedia. Svedčia o tom
informácie, ktoré prenikli na verejnosť
po Vianociach, že naši poslanci, ktorí
boli Covidom nakazení vo vianočnom
období a ešte aj prišli nakazení do NR
SR hlasovať (trápne za igelitovou
stenou!), tak títo sa údajne liečili
Ivermectinom. Koniec koncov, sami sa
s tým pochválili. Ako občan sa pýtam,
kde ho zohnali? A ako je možné, že oni
ho zohnali a bežný človek sa k nemu
nedostane? Blízki ľudia nám umierajú,
lebo nie je dostupný spomínaný liek,
ale „vyvolení“ vo funkciách si ho vedia
zohnať. Ako je toto na Slovensku možné,
ak sa bavíme o tom, že na prepočet
obyvateľov tu máme najviac úmrtí na
Covid vo svete a ešte niekto chce, alebo
sa snaží „kupčiť“ na lieku, ktorý by
mohol odvrátiť úmrtie? Predsedníčka
Asociácie sociálnych služieb Anna
Ghanamová v relácii na TA3 v nedeľu
28.2.2021 informovala tiež o ďalšej
závažnej situácii, keď sa bežní občania
nevedia dostať k svojim všeobecným
lekárom – lekárom prvého kontaktu.
„Pretože títo dlhodobo nepracujú, resp.
majú uzavreté ambulancie a častokrát
nedvíhajú ani telefón, takže pacient sa
nemá ani kde a s kým poradiť,“ povedala.
Pritom veľakrát by sa práve návštevou

u všeobecného lekára a riadnym
zdiagnostikovaním
dalo
zabrániť
pokračovaniu choroby a prípadnému
úmrtiu. Som presvedčená absolútne
o tom, že aj vďaka takémuto prístupu
lekárov prvého kontaktu máme
smrtnosť ľudí tak vysokú na Covid,
ako máme. Bolo by dobré brať na
zodpovednosť aj takýchto lekárov
a trestať ich za to, ako sa správali
a správajú v čase pandemickej situácie!
Anna Ghanamová hovorí: „Treba si
uvedomiť, že všeobecný (obvodný) lekár
dostáva zákonnú kapitáciu za pacienta,
a pritom neordinuje, nepracuje.“ To
v zrozumiteľnej reči pre laika znamená,
že má pravidelný mesačný príjem podľa
evidencie svojich pacientov, ktorú
dostáva od štátnej, resp. inej zdravotnej
poisťovne bez ohľadu na to, či vyšetruje
týchto pacientov, alebo má len založenú
ich zdravotnú kartu. Táto kapitácia sa
pohybuje v tisícových hodnotách (od
3 500 po 6 000 eur mesačne), niekde
možno menej, ale niekde možno
aj viac. Myslím si, a nielen ja, že je
absolútnym chrapúnstvom, ak za takýto
príjem lekár neordinuje, vyhovára sa
na pandemickú situáciu, dokonca ani
nedvíha telefón, a pacienta vybavuje
len vypísaním receptov. Ak takto
fungujú naše obvodné ambulancie, že
lekári neposkytujú prvotné ošetrenie
pacientovi, nechcú sa s ním stretnúť,
pýtam sa: majú takíto lekári adekvátne
krátené kapitácie? Kde sú kontroly zo
štátu? Či u nás sa kontroly obmedzujú
iba na pokutovanie bežných ľudí?
Takých, ktorí prežívajú z mesiaca na
mesiac a sem-tam porušia nejaké štátne
pravidlo, ktoré sa aj tak každú chvíľu
mení? Ale čo s pacientom, ktorý nemá
Covid, má iné zdravotné problémy, ale
lekár tým, že neordinuje, tak sa k nemu

takýto pacient nedostane, stav sa mu
môže zhoršiť, až sa môže dostať do
nemocnice, kedy môže byť už neskoro.
Opäť sa pýtam, kto je zodpovedný
za takúto situáciu? Sama som bola
svedkom, keď pacientka s negatívnym
testom na Covid sa musela pred
dverami budovy (nie ambulancie),
budovy, kde bola ambulancia, otočiť
naspäť domov, lebo sestra vyšla až pred
budovu a ďalej ju nepustila s tým, že
lekár v ordinácii síce je, ale nemôže ísť
za ním...(!?) Pacientka chcela prebrať
s lekárom svoje zdravotné problémy,
mimochodom, netýkali sa Covidu, ale,
bohužiaľ, sa k svojmu ošetrujúcemu
lekárovi, ktorý za ňu ako za pacientku
berie mesačne pravidelnú kapitáciu,
nedostala pre jeho odmietavý prístup.
Pýtam sa zodpovedných v našom štáte,
už ani s negatívnym testom nebudú
ľudia u lekárov ošetrení?
Slovák je pokorný človek s holubičou
náturou. Keď na neho zahulákajú,
zvyčajne sa otočí vo dverách na
podpätku a odšliape si to naspäť domov.
A možno ešte aj poďakuje. (Dobre
sme to videli vo filme Pacho - hybský
zbojník..., keď zemepán mastil sluhu
bičom po chrbte, ten mu doslova ešte
poďakoval – pozn. redakcie.) Ak sa
zdravotný stav našich ľudí zhoršuje, tak
vinníkov niet. Akosi sme pozabudli
v celej tejto pandemickej situácii na
lekárov prvého kontaktu a myslím
si, že je načase zaostriť kritiku aj na
nich a začať si ich všímať, ako vlastne
pracujú, koľko pracujú, ako sa správajú
k pacientom, ale aj ako sú platení. Lebo
niektorí by si nielen podľa mňa zaslúžili
skúsiť žiť z minimálnej mzdy a potom
by si možno svoju prácu a ľudí začali
aj vážiť. Takmer každý druhý lekár na
Slovensku žije v takom prepychu, že

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

bežný človek o tom môže len snívať.
Pritom stále ich počujeme sťažovať sa,
akí sú na Slovensku nedocenení, a ako
by inde v cudzine zarábali. No boli
by možno prekvapení. Pretože keby
neprijali pacienta, alebo dlhodobo by sa
vyhýbali svojej lekárskej práci len preto,
že je pandémia Covidu, tak by veľmi
rýchlo pocítili silu verejnej mienky,
odpor pacientov, ale aj zákonné normy
a sankcie zo štátu. V západných krajinách
sa totiž lekár musí o svojho pacienta
inak starať, je to častokrát tzv. rodinný
lekár, ktorý je privolávaný k svojmu
pacientovi do rodiny a lekár zároveň
pozná anamnézu jej jednotlivých
členov. Je po ruke, na telefóne, v prípade
akýchkoľvek zdravotných ťažkostí. Je
lekárom pre svojho pacienta kedykoľvek
počas dňa, keď mu tento zavolá, či ide
o úraz, infarkt alebo pôrod - a to je ten
veľký rozdiel, ako chápu svoju prácu
lekári na Slovensku a v zahraničí.
A s ohodnotením to tiež tak nie je, ako
si častokrát naši lekári vymýšľajú. Na
Západe dostane lekár vysoký plat, ale aj
naozaj za vysoké nasadenie v práci, reps.
za celodennú starostlivosť o pacienta.
Takáto debata by však bola na dlhšie,
takže to zakončime stručne: V zahraničí
keby lekár odmietol pacienta vyšetriť,
tak by sa mohol z ambulancie rovno
zbaliť a ísť robiť niečo iné. Bolo by
dobré hovoriť o takýchto skutočnostiach
aj viac a vyvracať častokrát fámy, ktoré
šíria mnohí zdravotníci a lekári, že na
Západe je to všetko inak ako tu. Áno, je
to inak, ale v prvom rade aj v prístupe
k pacientovi a k človeku.
V
niektorých
ambulanciách
všeobecných lekárov v našom regióne už
viac týždňov svietia tabuľky s nápisom:

„Do odvolania zatvorené, kontaktujte
nás telefonicky.“ (A keď voláte, nikto
nezdvihne?! – pozn. redakcie). Takže ty,
človeče, pomôž si sám. Čo to znamená,
dlhodobo do odvolania zatvorená?
Chcem sa opýtať príslušných úradov,
ktoré majú právomoc a kompetencie
kontrolovať prácu lekárov, čo znamenajú
tieto vyjadrenia, ktoré si naši ľudia môžu
veľakrát na dverách ordinácií prečítať?
Nejako mi nejde do hlavy, ako vie lekár
cez telefón diagnostikovať pacienta???
Znova však zdôrazňujem a myslím
si, že sa na tom zhodneme aj s inými
občanmi na Slovensku, že aj takýto
prístup lekárov prvého kontaktu bol
jedným z vážnych faktorov, že nám
začali pacienti tak húfne umierať,
pretože sa nedostali k poriadnej liečbe
ani k diagnóze už v prvej ambulancii!
A to aj vďaka svojim všeobecným
lekárom. Kapitácia do ordinácie sa hodí
– skladáme sa na ňu všetci tí občania,
ktorí pracujeme a odvádzame dane.
Ale ak má lekár v kritickej situácii, ako
je pandemická, pracovať naozaj ako
lekár, tak len zbabelo zavrie ordináciu
a vy si poraďte, ako viete. Aj iní ľudia sa
boja Covidu, je to nepoznaná choroba.
A veľmi sa boja o svoje rodiny, o svojich
blízkych. Mnohým z nich už umrelo
veľa blízkych..., ale musia chodiť do
práce stále a aj sa stretávať s ľuďmi,
a to aj bez kapitácie, páni doktori,
a za mizernú výplatu! Niektorí iba za
500-600 eur mesačne. Vy sa skrývate
zamknutí v ordináciách za 10-násobne
vyššie príjmy! Nie je vám trápne pred
ťažko skúšaným slovenským človekom?
Nie pred lajdákom, ktorý celý život
nepracuje a len špekuluje, ako „odrbať“
štát na sociálkach. Ja sa pýtam za tých
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ľudí, ktorí žijú bežným životom, ktorí
pracujú, starajú sa o rodinu, zarábajú
od 600 po 1 000 eur, skrátka trápia sa,
strádajú, a ak ochorejú a potrebujú
radu všeobecného lekára, tak ten sa
pred nimi zamkne – lebo Covid?
Núdzový stav platí pre všetkých
občanov a aj lekárov a tento fakt by si
mal všimnúť aj štát a tvrdo sankcionovať
lekárov prvého kontaktu, ktorí svojvoľne
zatvárajú ordinácie a prenášajú svoju
prácu častokrát na prácu lekárov
v nemocniciach. Človeka predsa netrápi
len Covid, ľudia majú aj iné choroby.
Na Slovensku umierajú ľudia aj preto,
že elita a „isté skupiny obyvateľstva“
si vedia zohnať lieky, dokonca sa dajú
prednostne zaočkovať ako madam
Cibulková so svojím manželom, kým
obyčajný človek sa k nim dostať nevie.
Závažnou skutočnosťou však bolo
aj to, že nakazený človek musel ostať
v karanténe, ale lekár mu neodporučil
žiadne lieky, maximálne vitamíny,
pritom okolité štáty už lieky dávno
používali. V tomto smere zaspalo
aj naše ministerstvo zdravotníctva
a ďalšie kompetentné úrady, lebo
lieky a vakcíny sa mohli dlhodobo
zabezpečovať a dopĺňať do štátu už
od leta. Bez liekov sa naozaj fungovať
nedá. Mnohí sa pýtajú, čo by súčasnú
pandemickú situáciu mohlo začať lepšie
riešiť. Myslím si, že namiesto rôznych
odborných sympózií, porád, rôznych
odborníkov a pseudoodborníkov je
najdôležitejšie v tejto situácii doplniť
naše lekárne žiadanými liekmi, najmä
Isoprinosinom a Ivermectinom, aby
sa k nim dostali všetci ľudia, aby
lekári prvého kontaktu začali riadne
ordinovať a diagnostikovať pacientov,
za ktorých sú platení, a nezamykať
sa pred nimi! A jednoznačne treba
očkovať, očkovať, očkovať... Snáď nám
pomôže zvrátiť pandemickú situáciu aj
vakcína Sputnik V, ktorú predseda vlády
„vybehal“ napriek odporu koaličných
partnerov. Treba mu za to poďakovať, ale
rovnako treba neustále sledovať to, aby
aj ďalšie vakcíny boli pre obyvateľstvo
dostupné, aby si občania mohli vybrať
z ponuky vakcín a aby sa tak zdravotný
stav nášho obyvateľstva začal uberať
k lepšiemu. Nech už konečne začneme
dýchať slobodnejšie a žiť normálnym
štandardným životom.
ALENA JAŠSOVÁ

„...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
= spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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Oplatí sa refinancovať úver?
V ktorej banke dostanem
najvýhodnejšiu ponuku?
Je to bezpečne? Na čo si
mám dávať pozor? Sú
tam skryte poplatky?
Je vhodný čas na
refinancovanie? Na koho
sa mám obrátiť?

preplatení úveru. Úroky z
úveru nie sú však jediným
nákladom spojeným s
úverom. Pri porovnávaní
ponúk je potrebné pozerať
okrem úrokovej sadzby
aj na pridružené náklady,
ktorými sú: poplatok za
poskytnutie úveru, poplatok

tohto obdobia sa úroková
sadzba nemení. V období
refixácie je možné vyplatiť,
respektíve refinancovať úver
bez poplatku za predčasné
splatenie úveru. Mimo toho
obdobia má banka právo
požadovať preplatenie
nákladov spojených s

Ing. Tibor Ozančin

Som manažérom a lektorom
vzdelávacej akadémie Plus,
hypotekárnym i majetkovým
špecialistom a špecialistom na
rodinné financie.

0911 309 037
t.ozancin@vzdyviac.sk
www.vzdyviac.sk

Väčšina ľudí nemá dostatok
informácií, aby si dokázali
odpovedať na vyššie
položené otázky, a preto
čakajú s refinancovaním
úveru až k výročiu fixácie.
Zoberte si, že pred 5 rokmi
boli úrokové sadzby vyššie v
porovnaní s tými dnešnými.
Mnoho ľudí však platí
zbytočne vysoké úroky,
ktoré už nezodpovedajú
dnešnej dobe. Hlavným
cieľom refinancovania
je úspora na celkovom

za vklad do katastra
nehnuteľnosti, poplatok
za vedenie účtu, znalecký
posudok, prípadne poistenie
úveru. Úver môžeme
refinancovať kedykoľvek,
ale je dobre odlíšiť, či
sa váš úver nachádza v
období refixácie úrokovej
sadzby, alebo mimo
tohto obdobia. Refixácia
úrokovej sadzby znamená
pravidelné prehodnotenie
úrokovej sadzby. Doba
fixácie je zakotvená v
úverovej zmluve. Počas

predčasným splatením
vášho úveru až do výšky 1%
zo zostatku úveru. Bežne
sa to nazýva poplatok
za predčasné splatenie
úveru. Ak sa rozhodneme
refinancovať úver mimo
refixácie, je dobre si vybrať
banku, ktorá je ochotná
tento poplatok za vás
zaplatiť, aby sme prestúpili
k nej. Vtedy je dôležité
vedieť, aké podmienky
Vám konkrétna banka
dokáže poskytnúť. Mnoho
ľudí sa pustí do hľadania

výhodnejšej ponuky na
vlastnú päsť a častokrát
nevyužijú tu najvýhodnejšiu
možnosť. Prenos hypotéky
do inej banky väčšinou
znamená aj prenos
bežného účtu z ostatných
využívaných služieb. Je
dôležité sa pozerať na cenu
všetkých využívaných
služieb, nielen na úrokovú
sadzbu úveru, pretože
najnižšia úroková sadzba
nemusí vždy znamenať
najvýhodnejšiu možnosť.
Mnohé banky častokrát
prilákajú klienta výhodnou
úrokovú sadzbou, ktorú
však podmienia využívaním
ďalších služieb, ako je
napríklad poistenie
úveru. Poistenie úveru je
z dlhodobého hľadiska
výhodnejšie riešiť mimo
banky priamo v poisťovni.
Do hľadania najvýhodnejšej
ponuky vstupuje veľa
premenných a pokiaľ
sa človek nevzdeláva v
tejto oblasti alebo nemá
spoľahlivého hypotekárneho
špecialistu, tak môže za
veľmi krátku dobu prísť o
veľa peňazí. Z dlhodobého
hľadiska môže ísť aj o
niekoľko tisíc EUR.
Najjednoduchší a
najpresnejší spôsob, ako
si porovnať ponuky, je
spočítať si, koľko finančných
prostriedkov Vám odíde z
vašej peňaženky za obdobie
fixácie, a aký bude zostatok
úveru po tomto období
fixácie. Nakoľko každý úver
je jedinečný, odporúčam
vyhľadať špecialistu, ktorý
má prehľad vo všetkých
bankách. Chápe súvislostiam
a vie Vám adekvátne poradiť.
Ak máte úrok vyšší ako
1%, tak Vám odporúčam
vyhľadať odborníka. Môžete
ušetriť peniaze, ktoré môžete
investovať do rodiny. Taktiež
Vám ušetríme čas, ktorý
by ste strávili pri študovaní
podmienok a hľadaní tej
najvýhodnejšej možnosti.
V dnešnej dobre máme
historicky najnižšie
úrokové sadzby, a preto
je najvhodnejší čas na
vyhľadanie hypotekárneho
špecialistu, ktorý Vám
ochotne pomôže.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Na návšteve v inom regióne Slovenska – okres Nové Zámky

„Súčasná vláda urobila z nášho Slovenska - z našich ľudí,
testovací dobytok,“ hovorí starosta obce Dvory nad Žitavou Ing. Branislav Becík, PhD.
Hoci má vyše 5 000 obyvateľov, stále sa radí medzi obce, a po celom
obvode jej zastavaného územia sa nachádzajú úrodné hektáre
poľnohospodárskej pôdy. Už v minulosti boli totiž Dvory nad Žitavou
známe svojím pozitívnym vzťahom k poľnohospodárstvu a ani dnes to
nie je inak. Obec prekvitá po všetkých stránkach, a to aj vďaka starostovi
Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD., ktorý ju úspešne vedie už druhé volebné
obdobie.
• Tvrdíte o sebe, že ste rýdzi poľnohospodár a aj obci Dvory nad
Žitavou sa v tomto odvetví veľmi darí...
Toto odvetvie som študoval na Strednej poľnohospodárskej
škole v Leviciach a potom moje kroky smerovali na Slovenskú
poľnohospodársku univerzitu v Nitre, kde som vyštudoval Fakultu
ekonomiky a manažmentu, a následne som absolvoval doktorandské
štúdium z Ekonomiky podnikov. No súbežne s vysokoškolským
štúdiom som začal pracovať v poľnohospodárstve, takže som mohol
nadobudnuté vedomosti aplikovať aj v praxi.
• V minulosti ste boli štyri roky poslancom obecného zastupiteľstva.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu obce?
Mrzela ma situácia v našej obci a nezáujem a laxný prístup vedenia
obce k určitým veciam. Počas pôsobenia vo funkcii poslanca OZ som
aktívne vyčítal jednotlivé problémy obce, dával som návrhy, riešenia, no
nič z toho nebolo využité. Dnes však môžem povedať, že druhé volebné
obdobie ukázalo, že sa občania tejto obce rozhodli, predpokladám,
správne, keď proti mne v posledných voľbách nekandidoval nikto.
Snažím sa naozaj podľa dostupných možností riešiť to, čo obec riešiť
môže, a tiež sa snažím zanechať tu po sebe prosperujúcu obec, ktorá už
dnes funguje podstatne inak, ako keď som ju preberal.

• Samotné plošné testovanie v mnohých prípadoch potvrdilo, že to
nebola vhodná možnosť ochrany obyvateľstva, pretože infikovaní
nám neubúdajú, práve naopak, a je aj veľmi veľa úmrtí...
Ja takisto hovorím, že to vôbec nemá zmysel, a hovoria to aj experti.
Sú oveľa humánnejšie testy, keď už sa vláda potrebuje vybiť na tomto
bezmocnom národe. Existujú slinné testy, kde presnosť je podobná
testom PCR. Na vlastnej skúsenosti viem, že antigénové testy nie sú
presné.
• Preto ste sa tak ostro vyhradili voči celoplošnému testovaniu?
Urobil som to aj na margo toho, že pri prvom testovaní na prelome
októbra/novembra mi ochoreli štyria zamestnanci obecného úradu.
Po novom roku sa začalo testovať opäť a na poslednom testovaní boli
pozitívni traja zamestnanci - administrátori, ktorým predtým nič
nebolo. Preto som si povedal, že stačilo! Nebudem predsa vystavovať
riziku zdravých ľudí. Nezoberiem si to na zodpovednosť.

• Zrejme aj z tohto dôvodu ste v obci zriadili Mobilné odberové
miesto (MOM)...
Áno, to bola jediná vec, na ktorú som bol ochotný pristúpiť. Musím
však povedať, že tých samospráv, ktoré robia testovanie týmto
spôsobom, je veľmi veľa. Preto som v obci pomohol zriadiť MOM, aby
sem mohli prichádzať na testovanie aj ľudia z okolitých obcí. Podarilo
sa nám dosiahnuť navýšenie z 250 na 500 ks testov denne, sedem dní
v týždni. Navyše som ešte v priestoroch Klubu dôchodcov vyčlenil
počítačom vybavené miesto pre jednu pracovníčku, ktorá pomáha
ľuďom registrovať sa na testovanie, pretože mnohí z nich nemajú
internet a nemôžu sa registrovať online.
• Boli ste, aj s niektorými ďalšími starostami, iniciátorom stretnutia
starostov z novozámockého okresu, ktorí sa kriticky postavili
nejakým spôsobom voči vláde, najmä čo sa týka plošných testovaní...
Čo Vás k tomuto kroku viedlo?
Nedávno sa so mnou spojil ZMOS, a dá sa povedať, že už sa to nejakým
spôsobom koordinuje po regionálnych združeniach. Ide ale o to, že my
ako starostovia sedíme na dvoch stoličkách. Na jednej strane tu máme
ľudí, ktorí sa bez negatívneho testu nikam nepohnú, a na druhej strane
nám zasa zdravý rozum hovorí, že toto nikam nevedie a vystavujeme
riziku našich ľudí. Nám vláda takýmto spôsobom zviazala ruky a my
sme tu od toho, aby sme ľuďom pomáhali, ibaže nesúhlasíme s krokmi
súčasnej vlády, ktorá nevie nič iné, len testovať. Máme rok od volieb
a keď si dáme zhrnutie, čo táto vláda dokázala, tak jedine to, že
urobila z nášho súčasného Slovenska, z našich ľudí testovací dobytok.
Okrem toho máme výpadok na podielových daniach, stále riešime
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý si zobrala
pod svoje ministerstvo ministerka Remišová, na ktorý už 10 mesiacov
od začiatku vládnutia nevypísala žiadnu výzvu pre obce. Jediné, čo
sledujem, je, že vonku narastá v uliciach nervozita a vytráca sa úsmev
a šťastie z ľudských tvárí. Ja neviem povedať jedno pozitívne slovo na
túto vládu.
• Súčasná situácia je náročnou skúškou pre mnohé samosprávy, ale
predsa len, ako uplynulý „covidový“ rok poznačil Vašu obec?
My sme našťastie pokračovali v začatých investíciách. Podarilo sa
nám zrenovovať celé zdravotné stredisko, kde sme cez IROP dokonca
navýšili počet lekárov. V súčasnosti plánujeme kolaudáciu tohto
zdravotného strediska v centre obce. Taktiež sme ukončili kanalizáciu,
ktorá bola veľmi náročnou stavbou. Momentálne beží v skúšobnom
režime a do leta by malo byť všetko skolaudované.
otázky: Mgr. Mária Májeková
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U zlatníka Mikaela v Kysuckom Novom Meste
nájdete noblesu a štýl... ak hľadáte.

Nádherná umelecká práca, zlatý šperk je ozaj skvost – ak vám ho urobí
zlatník Mikael, ktorý má svoje zlatníctvo v Kysuckom Novom Meste.
Precízna a delikátna práca urobí s kusom zlata doslova zázrak na počkanie.
Ak je zlatník skutočný profesionál a má svoju prácu rád, keď ju robí ako
umenie, cenovo dostupné zákazníkovi, tak takto zhotovený šperk poteší
nielen oko, ale aj dušu človeka. Dnes nosia ľudia veľa gýčov na sebe a
napodobenín, aby sa podobali snobom a celebritám, bohužiaľ, týmto ľudia
strácajú vlastné nápady, vlastnú tvorivosť a často aj vlastný názor na život.
Štýl súčasného, veľakrát povrchného života sa odzrkadľuje v každej oblasti,
a aj na výbere šperkov. Ak ste však aspoň trošku umelecky nadaní a páčia sa
vám hodnotné a krásne veci, tak vyskúšajte šikovné prsty zlatníka Mikaela
z Kysuckého Nového Mesta. Jeho krása má hodnotu, noblesu a najmä – štýl.
Alena JAŠŠOVÁ
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Chcete aj vy zviditeľniť
vašu firmu, živnosť?

Staňte sa inzerentom
hra
v našom Kysuckom Žurnále...!
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3.
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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

Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas
koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú /str.10.
„Následky
koronavírusu
brzdia aj činnosť v
samospráve a sťažujú
prácu inštitúcií,“

str.14

Parlamentné voľby do NR SR sa uskutočnia 29. februára 2020

PaedDr. Emília
Becová je
prednostkou
Mestského
úradu v
Kysuckom
Novom Meste
„Teším sa, že si ľudia z Kysuckého
Nového Mesta stále viac vedia nájsť
cestu a čas ku kultúre,“ hovorí
Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ kultúry
v Kysuckom Novom Meste. str.15.

str.16.

Centrum
sociálnych služieb
Kamence v
Kysuckom Novom
Meste pod vedením
riaditeľky Mgr.
Denisy Smrekovej
pracuje na plné
obrátky /str.2

kov!
už 11 ro

Izolačné
štanda
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SNEŽNICKÍ DIVADELNÍCI
OŽIVILI SVOJU ČINNOSŤ
V ROKU 2015 A DARÍ SA
IM JEDNA RADOSŤ! str.8.

Hasičskí funkcionári sa stretli
v Hornom Vadičove, str.3.

hovorí v aktuálnom
rozhovore primátor
Kysuckého Nového Mesta
Ing. Marián Mihalda /str.13

Cykloklub Rudina funguje od roku 2011
a robí DOLNÝM KYSUCIAM výborné
meno! str.10.

DO POZORNOSTI!

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

www.zurnaly.sk

Podnikateľka Renáta Michalková vás pozýva
do Spoločenského centra v Nesluši, kde vznikla
„Reštaurácia na Rýnku“ /str.12

Ako ide
svadba a
gravírovanie
dokopy?
O tom nám
porozprávala
Ing. Beáta
Makuchová
z Kysuckého
Nového Mesta.
str.19.

Šikovná učiteľka z Kysuckého
Nového Mesta...
Mgr. Slávka Malíková str.4.

Firma WIKUS
z nemeckého
Spangenbergu je
najväčším výrobcom
pílových pásov na
svete od roku 1958
a práve v Mojzesove
má svoje výhradné
zastúpenie pre
slovenský trh. V roku
1999 totiž vznikla
firma WIKUS SK,
s.r.o., ktorej konateľ
Branislav Zlatinský
sa predaju strojov
a technológií na
rezanie kovov a dreva
venuje naplno, str.12.

Ug skla =

Aktuálne hovoríme so
starostkou obce Nesluša,
Ing. Zuzanou Jancovou,
str.6.
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