
ROČNÍK VI. * JANUÁR-FEBRUÁR 2012 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

1.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

ú

Nedarí sa Vám schudnúť???

Chcete sa cítiť fajn, ale neviete ako???

Nebavia Vás cvičebné programy, ktoré nezaberajú???

Tak potom neváhajte a kontaktujte jediného

profesionálneho trénera V Kys. N. Meste,

ktorý Vás nasmeruje na správnu cestu.

Cenovodostupné tréningy pripravené len pre Vás.

Jozef Riecky - osobný tréner

vicemajster v kulturistike

0915 913 744

www.rsfitclub.sk

3. miesto na M-SR 2008, 2. miesto na M-SR 2011

„Ďakujem 
Vám, milí 
kysučania, že 
podporujete 
sVoj časopis, 
kysuCkÝ 
žurnál. VĎaka 
Vám VyChádza 
už ViaC ako 5 
rokoV! Veľmi 
si to Vážim“, 
- mgr. alena 
jaŠŠoVá, 

vydavateľka a šéfredaktorka periodika.
Nezabudnite prísť 12. marca 2012 

k VOLEBNÝM URNÁM a podporte si toho 
svojho kandidáta za poslanca do NR SR! 

RENOVÁCIA KUPELNÍMALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD VIZUALIZÁCIE-PORADENSTVOOBKLADY A DLAŽBY

www.samtek.sk

tel.: 041/400 0494

RENOVÁCIA KUPELNÍMALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD VIZUALIZÁCIE-PORADENSTVOOBKLADY A DLAŽBY

www.samtek.sk

tel.: 041/400 0494
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Charakter človeka sa neodvodzuje od toho, či má v banke 
veľké konto, alebo je chudobnejší. Buď je charakter, alebo nie 

je. je to skrátka o človeku, jeho osobnosti ako takej 
a peňaženka tu nezohráva žiadnu úlohu.

Ďakujem vám, vážení kysučania, že už 
5 rokov v kysuckom žurnále úspešne 

zviditeľňujete svoj dolnokysucký región. 
Vhupli sme do šiesteho roku vydávania 

kysuckého žurnálu! tomuto faktu sa 
určite teší každá spoločnosť, ak prekoná 

prvých 5 rokov, ktorým sa častokrát 
hovorí, že sú najťažšie. spoznala som 
desiatky šikovných a múdrych ľudí, 

obetavých starostov, praktické starostky, 
funkcionárov a poslancov, ale tiež ľudí 

oddaných svojej práci, tvorivé osobnosti, 
aktívnych športovcov a neúnavných 
podnikateľov, či podnikateľky. áno..., 
toto všetko sa mi podarilo spoznať. a 

stále spoznávam nové tváre, osobnosti s 
realistickým pohľadom na svet, ľudí, ktorí 

nežijú len pre seba. ale spoznala som 
aj primitívov, ohováračov, závistlivcov, 

v ktorých jednoznačne pred mužmi 
vedú prím – neúspešné ženy! ako 

vydavateľka časopisu som rada, že v 
dolných kysuciach snáď nie je obec, 
či firma, ktorá by náš kysucký žurnál 

nepoznala, pretože každé číslo nájdete 
aj v internetovej podobe na: www.
zurnaly.sk. neustále nám pribúdajú 

telefonáty a prosby, aby sme časopis 
vydávali častejšie, lebo články sú naozaj 
aktuálne, zaujímavé a mnohí sa doslova 

nevedia dočkať ďalších vydaní. V 
tomto smere však musím žiaľ povedať, 

že kysucký žurnál je naozaj výlučne 
komerčný časopis, a teda vyslovene 

záleží od ekonomickej situácie. a ak je 
všeobecná kríza, aj časopis to cíti, a preto 
sme v redakcii radi, že sa ho darí vydávať 
napriek ťaživej ekonomickej situácii, keď 
nám podnikatelia a živnostníci „padajú 
ako muchy“, pretože práve vďaka nim a 

organizáciám, či spoločnostiam – kysucký 
žurnál vychádza. tlačiarenská technika 

je na špičkovej úrovni, čo vidíte na kvalite 
papiera, a aj to niečo stojí. navyše, stále 

ho verejnosti dodávame zadarmo, čo 
je obrovské „plus“ oproti iným médiám 
tohto typu, ktoré sa predávajú. Verím 
však, že časom budeme môcť zrýchliť 
periodicitu. musíme však mať k tomu 
aj zlepšené objektívne spoločenské 

podmienky. Vážení čitatelia, ďakujem 
všetkým, ktorí nás neustále podporujete 
morálnym slovom, slovami chvály, ktorí 

nám dávate tipy na články, ďakujeme 
všetkým, ktorí u nás pravidelne, či 
nepravidelne inzerujú. Vedzte, že 

podporujete aj „svoj región“ – dolné 
kysuce – zviditeľňovanie svojho bydliska. 
tento región nikdy nemal vlastný časopis, 

vždy bol len súčasťou iných okresných, 
či krajských časopisov. už 5 rokov je to 

inak. našou snahou je urobiť z neho nie 
iba spravodajské médium, ale seriózny 

časopis s nadčasovým pohľadom na 
život, ktorý tu bude najmä pre tých, 

ktorí pracujú a fungujú pre seba, rodiny 
a spoločnosť, ktorí sú prispievateľmi 

do sociálneho systému, a nie iba jeho 
„vyjedačmi“, ktorí skrátka tvoria dejiny 
mesta, regiónu, vzdelávajú sa, cestujú, 

zabavia sa. skrátka, žijú plnohodnotným 
životom. kysucký žurnál nikdy neskĺzne 

na úroveň bulváru a snom redakcie 
je, aby za pár rokov dosiahol takú 

spoločenskú a prestížnu úroveň, že 
bude určitou formou honoru – môcť 
sa v ňom, či už ako jednotlivec alebo 
kolektív, firma – prezentovať. treba 

zvýšiť úroveň a postavenie strednej a 
vyššej strednej vrstvy, lebo tá je skutočne 

tvorcom bohatstva štátu aj tým, že 
poctivo a pravidelne platí dane, pracuje, 

vzdeláva sa a stará sa o svoje rodiny. 
rovnako chceme naďalej podporovať a 
prezentovať prácu a postavenie malých 

a stredných podnikateľov a živnostníkov, 
na pleciach ktorých leží obrovské daňové 
bremeno štátu. zaslúžia si úctu a uznanie, 

lebo aj vďaka ich práci a výsledkom sa 
môžu prerozdeľovať peniaze do štátneho 

sektora, a to treba mať neustále na 
zreteli! prvý mesiac roku 2012 je za 

nami. nie každému začal veselo... aj 
ja sama som prežila nesmiernu ľudskú 

bolesť, keď som navždy stratila manžela, 
s ktorým som žila takmer 30 rokov a 

vychovala som dve deti, syna, aj dcérku. 
nech nikdy takúto bolesť nezažijete – 
naozaj! Ďakujem všetkým kysučanom 

za prejavenú sústrasť a otvorenú a 
priateľskú pomoc, najmä p. ing. janke 
svrčkovej, viceprimátorke kysuckého 
nového mesta, ktorá, keď sa smutnú 

vec dozvedela, chcela doslova za mnou 
okamžite vycestovať do Šale, kde bývam 

aj s deťmi. pani viceprimátorka, vďaka! 
aj ona pred rokmi stratila manžela na 

Vianoce... ale okamžite mi volali aj ďalšie 
moje priateľky, spolužiačky, či kolegovia 

z podnikateľskej brandže. Chceli 
pomôcť, a ja si to veľmi vážim. Ďakujem 
za morálnu pomoc a citovú priateľskú 
spoluúčasť janke hajnalovej, marošovi 

Škorvagovi, ing. alojzovi Balátovi, slávke 
mečárovej, ing. miriam Bugrovej, danke 

pinčiarovej,  renátke michalkovej... a 
samozrejme ďalším, ktorým moja bolesť 
nebola ľahostajná. na margo pre tých, 

ktorí ohovárajú, že bohatší ľudia a ľudia 
vo funkciách nemajú cit a empatiu, im 

musím túto ich „pravdu“ vyvrátiť. práve 
takíto známi mi vo veľkej miere otvorene 
ponúkali pomoc, peniaze a morálne ma 

až dodnes takmer denne telefonicky 
podporujú. je to totiž o charaktere 

človeka: buď si charakter, alebo nie si. 
a v tomto prípade nezohráva fakt, že si 

bohatší, alebo chudobnejší, žiadnu úlohu. 
práve najmenej pochopenia a ústretovosti 

som totiž zažila od tých, ktorí mi mali 
byť možno najbližšie. nuž, aj to je život, 

nové poznanie... Veľmi mi však pomohol 
aj môj otec (ing. karol klimek), ktorý bol 
so mnou a deťmi po celý čas prvotného 
smútku a jeho prekonávania (od 24.12. – 

31.12.2011). manžel pochádzal zo snežnice 
(Bc. miroslav jaššo) a zomrel v nemocnici, 
po ťažkej chorobe presne na Štedrý deň 

vo veku 53 rokov. ak ste ho poznali a 
mali radi, tak si na neho aspoň na chvíľu 

spomeňte. Ďakujem Vám! a Vám všetkým 
želám zdravý bohatý a úspešný rok 2012, 

dobrú prácu, veselší život a radosť z 
Vašich rodín, splnenie osobných plánov a 
vždy len dobrosrdečných a láskavých ľudí 

vo Vašom okolí!
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 4

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú od januára vyplácať 
vyššie rodičovské príspevky a vyššie prídavky na deti. Na 
druhej strane však môžu výplatu týchto dávok zastaviť, ak ich 
o to požiada súd, pretože rodič nedodržiava rozhodnutie súdu 
napríklad o úprav styku rodiča s dieťaťom.

Príspevky pre rodičov:
1. Rodičovský príspevok: 
- suma do 31. 12. 2011: 190,10 eur 
- suma od 1.1.2012: 194,70 eur

Ak rodič zabezpečuje starostlivosť o dve a viac súčasne narodených 
detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, 
ktoré sa narodilo súčasne. Rodičia dvojičiek tak dostanú od januára 
2012 namiesto 237,60 eur rodičovský príspevok vo výške 243,40 
eur, rodičom trojičiek sa príspevok zvýši z 285,10 eur na sumu 
292,10 eur. 
Vyšší rodičovský príspevok dostane budúci rok asi 120-tisíc rodičov. 
Naďalej platí, že rodič môže popri poberaní rodičovského 
príspevku pracovať, pričom môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť 
prostredníctvom inej osoby, alebo môže dieťa umiestniť v jasliach či 
škôlke. Rodičovský príspevok vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny do času, kým dieťa nedovŕši tri, resp. šesť rokov (v prípade 
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu).
2. Prídavok na dieťa: 
- suma do 31. 12. 2011: 22,01 eur
- suma od 1.1.2012: 22,54 eur

3. Príplatok k prídavku na dieťa: 
- suma do 31. 12. 2011: 10,32 eur 
- suma od 1.1.2012: 10,57 eur
Prídavky na deti vyplácajú úrady práce rodičom nezaopatrených detí,  
pri deťoch ktoré už dosiahli vek 16 rokov treba doložiť každý rok 
potvrdenie o návšteve školy. Najdlhšie je možné vyplácať prídavok 

na dieťa do 25 rokov veku dieťaťa, avšak len vtedy, ak takéto dieťa 
pokračuje v štúdiu na vysokej škole a len v prípade, ak nepresiahnu 
štandardnú dĺžku štúdia prvého a druhého stupňa.
Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú tí poberatelia, ktorí 
nevykonávajú zárobkovú činnosť a nemajú priznaní daňový bonus 
na dieťa a sú poberateľmi starobného, predčasného starobného, 
invalidného dôchodku s viac ako 70%,  výsluhového dôchodku po 
dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo dôchodku v cudzine.

Zvýšenie prídavku na dieťa sa dotkne asi 700-tisíc poberateľov, 
teda približne 1,2 milióna detí. Zvýšenie príplatku k prídavku 
pocíti asi 5-tisíc detí. 
Rodičovský príspevok, ako aj prídavky na dieťa vyplácajú úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu, to znamená, že 
vyššie príspevky za mesiac január dostanú  rodičia v priebehu 
februára. 

Výšku rodičovského príspevku môže od januára ovplyvniť to, 
ako rodič plní rozhodnutie súdu – najmä či nebráni stretnutiam 
dieťaťa s rodičom:
Od januára 2012 začne platiť novela Občianskeho súdneho poriadku, 
ktorá dáva súdom do rúk nástroje na zabezpečenie výkonu súdnych 
rozhodnutí. 
Súd môže od januára vyzvať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
aby zastavil výplatu rodičovského príspevku, prídavku na dieťa či 
príplatku k prídavku na dieťa, ak rodič neplní rozhodnutie súdu – 
napríklad nedodržiava dohodu rodičov o výchove detí, o úprave styku 
s dieťaťom a podobne. Ak rodič začne rozhodnutie plniť, súd opätovne 
vyzve úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby výplatu dávok 
obnovil. 
Toto opatrenie môže súd použiť až potom, ako rodiča vyzve, aby 
súdne rozhodnutie dodržiaval (môže nariadiť aj pojednávanie). Ak 
rodič výzvu neuposlúchne, môže mu súd udeliť pokutu (200 eur) 
a požiadať úrad práce o zastavenie výplaty spomenutých dávok.

Úrady práce od  januára 2012 
vyplácajú vyššie príspevky pre rodičov

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

je veľmi pozoruhodné, že aj v čase 
hospodárskej krízy sa nájdu ľudia, ktorí 
venujú svoj čas, cit, peniaze na úkor 
svojho pohodlia našim seniorom. týmto 
by som chcela poďakovať všetkým na-
šim sponzorom, inštitúciám, niektorým 
obciam, firmám, dodávateľom, ktorí sa 
akýmkoľvek podielom pričinili o zvýše-
nie kvality poskytovaných služieb našim 
seniorom. Vďaka obzvlášť patrí mestu 
mesto kysucké nové mesto, ktoré nás 
podporuje v našich aktivitách materiál-
ne, finančne, aktívne sa zúčastňuje akcií, 
čím preukazuje ochotu vždy pomôcť 
tým, ktorí to najviac potrebujú.  
prioritou nášho zariadenia je momentál-
ne budovanie a vybavenie bezbariéro-
vej kúpeľne a rehabilitačnej miestnosti. 
pri tejto príležitosti chcem ešte raz 

poďakovať dobrovoľným aktivistom, ktorí z akcie „najlepší guľáš“ práve na 
tento účel vyzbierali a darovali 500,-€, ako aj usporiadateľom benefičného 
koncertu, z ktorého výťažok v sume 578,50,-€ bude taktiež použitý na 
vybavenie kúpeľne s rehabilitáciou. taktiež práve zastupiteľstvo mesta v 
minulom roku odsúhlasilo na akciu módna tanečná show seniorov (zúčast-
nilo sa jej 140 klientov) čiastku  610,-€.
nakoľko prístroje do rehabilitačnej miestnosti ako sú parafín, magne-
toterapia, elektroterapeutický prístroj, relaxačná vírivá vaňa, relaxačné 
masážne kreslo sú pre nás finančne vysoko nákladné, budeme vďační, ak 
okrem našich stálych sponzorov sa nájdu i ďalší dobrí ľudia, ktorí síce ešte 
naše služby nepotrebovali, no verím, že každému človeku záleží na tom, 
aby naši starkí dôstojne dožili svoju jeseň života. 
V prípade ochoty nám a dobrej veci pomôcť číslo nášho sponzorského 
účtu je 5600196150/5600.

Ing. Miriam Bugrová
riaditeľka ZpSaDSS KNM

keďže som potrebovala absolvovať technickú kontrolu a kon-
trolu emisií na mojom vozidle, využila som stanicu technickej 
kontroly v kysuckom novom meste. táto spoločnosť je klien-
tom v našom časopise, takže dobrý obchodný vzťah je logické 
opätovať - aspoň takto nejako funguje kolobeh spolupráce 
medzi našou redakciou a našimi klientami, že sa snažíme „oto-
čiť“ obchody u nich. a zároveň ich tým aj vyskúšať, či to, čo po-
núkajú v inzerciách, je aj pravda. takže, využila som, namiesto 
stk v mieste môjho bydliska, kysuckú stk a musím ju len a len 
odporučiť ďalším. Veľmi príjemné prostredie, čistučko, môžete 
si pozrieť televíziu, ak potrebujete využiť WC, je k dispozícii, aj 
pre vozíčkarov... okamžite – po príchode sa ma ujal pán korček, 
spolumajiteľ stk-čky a on osobne celú kontrolu uskutočnil, ani 
som nemusela „dvihnúť zadok“, asi po 30 – 40 minútach bol 
môj hyundai skontrolovaný. Bez stresov, bez napätej atmosféry 

..., tak -ako to ešte stále vidíme na niektorých iných takýchto 
staniciach technickej kontroly. posedela som si v teple čakárne, 
prečítala pár časopisov... medzitým prišlo niekoľko ďalších zá-
kazníkov, ktorí boli rovnako a okamžite vybavení. usudzujem, 
že boli spokojní, lebo sa lúčili s úsmevom a dobrou náladou, s 
tým, že prídu aj na budúce. skutočne som bola veľmi spokoj-
ná a našu kysuckú stk-čku – jej služby, budem využívať aj v 
budúcnosti. pre mňa je veľmi dôležitý prístup ku mne – ako ku 
klientovi, kvalita ponúkaných služieb a rýchlosť ich realizácie. 
to všetko stk-čka v kysuckom novom meste spĺňa na jednič-
ku!!!

- Mgr. Alena Jaššová - 

poďakovanie vedeniu 
kysuckého nového mesta

aj ďalším budem len a len doporučovať 
služby stk-čky v kysuckom novom 

meste. ja som jej dala jedničku!
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Ponúka:  
požičiavanie svadobných šiat: od  90 eur 

spoločenských šiat: od 22 eur
detských šiat:  od 22 eur

detských a pánskych oblekov: od 22 eur

predaj  bielizne, bižutérie, obuvi, 
svadobných doplnkov

 
sprostredkovanie výroby svadobných 

obrúčok a oznámení a pohárov

AKCIA! 
pri výbere svadobných šiat a obrúčok 

zľava 20 eur

nikatex:
predaj  pánskych oblekov od: 109 eur

pánskej a dámskej konfekcie
spoločenskej módy

 AKCIA! 
pri nákupe nad 100 eur zľava 10%

otváracia doba:  pondelok - piatok 
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00

tel. 041/4216417, 0907/613939

Požičovňa svadobných 
a spoločenských šiat 

„Venček“, 
(budova Coop jednoty, s.d., poschodie)

nám. slobody
024 01 kysucké nové mesto

Plesová sezóna je v plnom prúde, navštívte odborníkov, ktorí Vám poradia,
ako sa obliecť a upraviť, aby ste vyzerali ako hviezdy večera...

načo  chodiť  inde,  míňať  benzín  a  čas,  
keď stk-čku máme aj v kysuckom novom meste?

...u nás sa o Vaše vozidlo kvalitne a odborne postaráme...

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR 
v areáli STK

Chceš za málo peňazí veľa muziky a cítiť sa pohodovo? Tak príď, aj s priateľmi, do „Penziónu Les“ v Nesluši!

Kontakt : 
0908 934 087, 0915 854 171
pevná linka: 041 42 81250

E-mail: 
anton.durias@azet.sk , 

duriasneslusa@gmail.com

- Ste starší? Na dôchodku? Potrebujete si vychutnať ticho? Alebo máte 
rodinku a potrebujete relaxovať?

- Chcete si vychutnať prechádzky v nádhernom zimnom, 
aj letnom horskom prostredí?

- urobte si u nás rodinné stretnutie, firemné posedenie alebo 
neformálne kamarátske oslavy

„... veď 13-tku PIVO PRIMÁTOR máme v okolí len my a lepšia je už len 16-tka z polepšovne...“
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tel.: 0907 509 686, 0905 777 687
e-mail: info@grobskarestauracia.sk
www.grobskarestauracia.sk

Chorvátska 54
sloVenskÝ GroB

1 porcia už od 10,- eur
Celá pečená, šťavnatá hus od 50,- eur

srdečne pozývame pracovné kolektívy, firmy, 
ale aj Vás a Vaše rodiny a priateľov, 

aby ste prišli začiatok roka, alebo ďalšie dôležité 
udalosti, osláviť do našej reštaurácie a zajesť si 

chutnú husacinu, ktorú zapijete 
výborným vínkom z nášho kraja! 

teŠíme sa na Vás!
naša kapacita je až 90 miest!

otvorené od utorka do nedele: od 12,00 do 22,00 hod., podľa potreby zákazníkov vieme zabezpečiť aj inak...

Prídite ochutnať PRAVÚ NEFALŠOVANÚ 
SLOVENSKÚ POCHÚŤKU – PEČENÚ HUSACINU 

S LOKŠAMI, podľa tradičných receptov! 

Chcete si zajesť naozaj vynikajúcu pečenú hus?

- palivá 
- uhlie, koks, kaly

...sme tu pre Vás už 20 rokov...

SME NAJKVALITNEJŠÍ V REGIÓNE!
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Keď nastane jeseň a udrú prvé mrazíky, 
človek akosi prirodzene vyhľadáva posedenie 
v teple, pri piecke, kde sa to priam pýta – dať 
si pohár dobrého vína a zajesť niečo chutné. 
No a opäť, čo nás napadne práve v takýchto 
chvíľach? Mňa určite pečená kačacina, husacina 
s lokšami. Táto pochúťka jednoducho ku jeseni 
bezprostredne patrí. Typickým regiónom, kde 
majú tie najlepšie recepty na dobré kačacie 
a husacie hody je nepochybne Záhorie, 
Myjava, Modra, Pezinok a okolie. Aj ja som 
skutočne – ale skutočne vynikajúcu husacinu 
s pečienkou a lokšami jedla práve v týchto 
končinách v SLOVENSKOM GROBE a vrelo ju 
odporúčam každému labužníkovi, resp. tým, 
ktorí s priateľmi, či spolupracovníkmi chcú 
dôstojne osláviť nejakú významnú udalosť 
a dobre, ale najmä chutne si zajesť. V malej 
obci Slovenský Grob je vyše 20 reštaurácií, kde 
Vám pečenú husacinu, či kačacinu ponúknu, 
takže je z čoho vyberať. Ja som navštívila 
GRÓBSKU REŠTAURÁCIU majiteľov – manželov 
Gallovičovcov, ktorí ju prevádzkujú priamo v stánku kultúry – 
v Dome kultúry v Slovenskom Grobe. Inak, pre bližšiu konkretizáciu 
– hovoríme o tom kultúrnom dome, v ktorom často v minulosti 
hosťovala a vystupovala v programe populárna skupina SENZUS 
s nebohým šéfom, pánom Herrgottom. Preto som nesmierne 
rada, že sa mi pre nasledujúci exkluzívny rozhovor pre náš časopis 
podarilo získať majiteľov tejto reštaurácie.
o Kedy ste svoju reštauráciu otvorili (založili) a aká bola motivácia 
– prečo?
- reštauráciu sme otvorili v máji 2008. Chceli sme to skúsiť a vždy som 
túžila mať takúto reštauráciu. Baví ma vyzdobovanie, prestieranie, 
tvorba  a príprava chutných jedál.
o Dnes – po rokoch, ako hodnotíte tento úmysel...?
- ako hodnotíme? prišli sme na to, že nie je to taký ľahký chlebíček ako 
sa to na začiatku zdalo. je s tým spojených veľa starostí, úradníckych 
formalít a byrokracia. dnes doba je horšia a horšia, nezamestnanosť 
a chudoba na jednej strane, závisť, nepochopenie na strane druhej. 
a ľudia majú menej peňazí ako pred rokmi, zvýšila sa nezamestnanosť, 
krízové ekonomické prostredie a to všetko má vplyv aj na podnikanie, 
obchodovanie, ale aj reštauračnú činnosť. a samozrejme, že keď 
ľudia majú menej peňazí, menej navštevujú aj reštaurácie. je to ako 
začarovaný kruh.
o Podľa zistení, Vaša Gróbska reštaurácia je naozaj obľúbená 
a v podstate nepretržite máte objednávky. To už „čosi“ za 
reštauráciu hovorí. Čím si myslíte, že takto – vo veľkom – 
priťahujete klientov? Čo všetko vo Vašom jedálničku ponúkate?
- myslíme si, že zákazníkov priťahujú asi tie priestory na väčšie akcie, 
dajú sa tu robiť svadby, stužkové, rodinné oslavy, firemné akcie a pod. 
a jedálniček? je rôzny, jedlá z bravčového, hovädzieho mäsa, hydina, 
ryby, jedlá s omáčkami, polievky, sladké pokrmy, chuťovky, predjedlá ... 
pre zákazníka spravíme čo si povie, nemusí to byť len z jedálneho lístka. 
aj takto si snažíme klientelu udržiavať. ale hlavné gro reštaurácie tvorí 
Gróbska husacina. 
o Priznám sa, že som už viackrát navštívila Vašu prevádzku 
a skutočne som sa veľmi dobre cítila. Príjemná obsluha, chutné 
jedlo a získali ste si ma napríklad tým, že v dubákovej omáčke boli 

skutočne dubáky a nie šampiňóny, ako sa mi 
to už stalo v iných reštauráciách. Čo je dôležité 
pre reštauráciu, aby sa tu klienti stále radi 
vracali?
- pre zákazníkov sa snažíme vytvoriť príjemné 
prostredie, ale to, že sa reštaurácia nachádza 
v kultúrnom dome ich aj odrádza. myslím si, 
a z vlastnej skúsenosti viem, že ľudia si radi 
pochutia na dobrom a kvalitnom jedle, preto 
všetko pripravujeme z čerstvých surovín, snažíme 
sa, aby bolo všetko na 100%.
o Prezraďte, ako robíte Vašu husacinu, keďže 
je taká výborná a šťavnatá? A je rozdiel pečená 
hus a dobre upečená hus...
- recept na našu husacinu? to sa drží v tajnosti 
tak, ako ho taja aj ostatní, ale záleží aj na husiach, 
aké sú.
o Aké hostiny zvyknete pripravovať, kto si 
u Vás objednáva služby?
- objednávajú si všetci, nezáleží kto to je, čo robí, 
alebo aký je, zoberieme všetkých, ak sa správajú 
slušne a kultúrne.

o Akú máte kapacitu a ako ste schopní objednávky zabezpečiť 
(vyzdobenie sály, jedálniček, celkové ponuky)? Kto môže požiadať 
o Vaše služby?
- kapacita reštaurácie, ak je to na husacinu, pri firemných akciách je až 
120 ľudí a sedia úplne kultúrne. pri bežnej prevádzke to je asi 60 ľudí. 
áno, robíme aj výzdobu sál a komplet catering. 
o S akým uznaním sa stretávate od zákazníkov?
- to sa treba spýtať našich zákazníkov, ale zatiaľ je to väčšinou pozitívne 
hodnotenie. sto ľudí – sto chutí. 
o Môžete prezradiť, ktorí známejší ľudia, osobnosti, celebrity si už 
posedeli a pojedli vo Vašej Gróbskej reštaurácii?
- ak si dobre pamätám, tak tu bol pán paška, hokejisti z martina, a keď 
sme tu mali firmu phoenix, tak tu boli kmeťovci, michal david a pani 
molnárová.
o Ak by ste na záver mohli pozvať návštevníkov do Vašej 
reštaurácie, čo by ste im povedali, prečo by si mali vybrať práve 
Vašu reštauráciu?
- Chceli by sme ich pozvať naozaj zo srdca a na naozaj chutné jedlá, do 
ktorých dávame aj tak trošku zo seba – zo svojej duše, pretože jedlo, 
keď sa varí s láskou a radosťou, nielen z povinnosti, tak chutí inak ... 
naša ponuka je naozaj bohatá a husacina je pastva pre žalúdok, ale aj 
pre oči. prídite, vyskúšajte! nech Vás neodradia neprajníci, ktorí majú 
vo zvyku hovoriť, že keď je reštaurácia v „kulturáku“, tak to nemôže byť 
dobré. Chceme naozaj zodpovedne povedať každému, kto nás chce 
navštíviť, nech tak urobí, lebo len na mieste zistí, že tu máme veľmi 
útulne, príjemnú obsluhu a naozaj chutné dobroty. pridržiavame sa 
domácich receptov. nechceme zákazníkov odradiť povrchnou prácou, 
ani „odflinkaním“ prípravy jedla. ale to sme už spomínali, že príprava 
jedla tak, ako každá tvorivá práca, musí mať dušu a musíte ju robiť rád. 
potom jedlo aj dobre chutí. 
Ja len dopĺňam, že práve v tejto Gróbskej reštaurácii som si 
pochutila napr. na skutočných dubákoch – dubákovej omáčke a čo 
sa týka ich husaciny – nemá chybu, ako sa hovorí „nebíčko v papuli“. 
Ešte stále môžete vyskúšať, ak si dohodnete výjazd s kamarátmi, 
partiou a zažite naozaj PRAVÉ A NEFALŠOVANÉ HUSACIE HODY!

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová 

„Navštívte náš kraj, vážení Kysučania, 
a ochutnajte pravé husacie hody v našej 

Gróbskej reštaurácii“,
- pozývajú podnikatelia, manželia Gallovičovci zo Slovenského Grobu.

Milá pani doktorka,

chcem sa Vám poďakovať za milý prístup a ošetrenie môjho psíka. Aj napriek 
tomu, že som Vám volala a Vy ste už mali po ordinačných hodinách ste ma ne-
odmietli, prijali a ošetrili môjho psíka. Veľmi Vám ďakujem. Prajem Vám veľa 
spokojných zvieracích pacientov a ich majiteľov. Som rada, že Vás tu v Kysuc-
kom Novom Meste máme. Máte pochopenie a cit nielen pre štvornoháčikov, 

ale aj nás - majiteľov. Ďakujem.
Jana Ondrúšková s rodinkou a Čivkou :-)) 

Poďakovanie zverolekárke Tunegovej
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Prvý rok nového volebného obdobia je za nami a nastal čas, kedy 
majú občania právo dozvedieť sa, ako samospráva pracuje, aké akcie 
a práce sa podarilo zrealizovať, ktoré plány sú odsúhlasené na ďalšie 
obdobie, ale aj ako sa narábalo s financiami mesta, kde sa investovalo, 
čo sa stihlo, čo nestihlo – a prečo. Kto iný by o takomto hodnotení mal 
hovoriť, ak nie najvyšší štatutár mesta – primátor spolu so zástupcom. 
O vyššie zverejnených oblastiach aktuálne hovoríme s primátorom 
Kysuckého Nového Mesta – Ing. Jánom Hartelom a viceprimátorkou, 
Ing. Janou Svrčkovou. 
o Pán primátor, Vy ste prvým mužom Kysuckého Nového Mesta už 
druhé volebné obdobie. Ako Vám – s odstupom času – prichádza Vaša 
funkcia, s čím ste nerátali a naopak, ako Vás táto práca obohacuje, 
i keď na druhej strane určite aj veľmi vyčerpáva?
Hovorí primátor:

- nerátal som s tým, že niekedy z môjho pohľadu veci pre mesto 
jednoznačne prospešné je potrebné presadzovať s veľkým nasadením, 
alebo že niekto je schopný pre svoje osobné záujmy vyfabrikovať 
anonymné udanie, ktoré spôsobí pozastavenie a možno aj ohrozenie 
úspešného  projektu mesta - mnohomiliónovej investície, na ktorú mesto 
dostalo 95% prostriedkov od eÚ a štátu. naopak, obohacuje ma pracovať  
s kolektívom ľudí, ktorí majú vzťah k tomuto mestu, čo denne dokazujú 
prístupom k práci, k zvereným úlohám. platí to o všetkých vedúcich 
pracovníkoch úradu na čele s mojou zástupkyňou ing. janou svrčkovou 
a prednostom judr. ľubomírom ježom a riaditeľoch rozpočtových 
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
o Pani viceprimátorka je ženou doslova s nevyčerpateľným zdrojom 
energie, ktorá má bezprostredný kontakt s občanom, ktorá neustále 
niečo rieši, vybavuje a v podstate žije svojou prácou 24 hodín. Je 
dobré mať takúto „pravú ruku“ – po ruke. Zohratý tím predsa len 
lepšie zvláda úlohy. Ako sa Vám – teda mestu – podarilo zvládnuť rok 
2011 v oblasti investičných akcií?
Hovorí primátor:
- zo zrealizovaných akcií  by som spomenul :

o stavebné úpravy chodníkov čsa
o stavebné úpravy komunikácie ul. revolučná
o rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu - bezdrôtový systém 
v častiach - B.lehota ,oškerda, podstránie , neslušská cesta, dúbie
o spevnené plochy pri obytných domoch - 1785 m2 čím vzniklo cca 130 
parkovacích miest
o spevnená plocha za dolným kostolom - 24 195 {- 825 m2
o stavebné úpravy bytového domu Cesta do rudiny - uzatvorenie pavlačí 
a schodišťa
o Chodník k bytovému domu Cesta do rudiny vrátane verejného 
osvetlenia a mestského rozhlasu
o mŠ komenského - výmena okien iil.etapa - na chodbách zo severnej 
strany
o mŠ litovelská - nákup veľkokuchynského sporáka, oprava kanalizácie v 

kuchyni, náter strechy, rozobratie nefunkčného komína
o mŠ 9.mája - výmena okien ii.etapa , rekonštrukcia sociálnych 
zariadení
o zŠ nábrežná - nové školské zvonenie a rozhlas, nákup kotlov a 
chladiacej skrine do Šj, oprava sociálnych zariadení
o zŠ Clementisova - výmena umelej trávy na polyfunkčnom 
ihrisku
o zŠ dolinský potok - rekonštrukcia Úk v telocvični a šatniach, 
stavebné úpravy – vytvorenie a vybavenie triedy pre 1. ročník
o zuŠ - zateplenie budovy a a prestrešenie terasy pri budove a
 je to pomerne veľa akcií, ktoré  sa nám podarilo zrealizovať aj 
vďaka vysokej efektívnosti verejného obstarávania. k otváraniu 
ponúk bývajú prizvaní všetci záujemcovia o danú zákazku a majú 
možnosť formou „mini“ dražby ešte svoju ponuku upraviť. tiež sme 
využili formu elektronických dražieb pri obstarávaní kancelárskych 
potrieb, čistiacich potrieb a iných tovarov pre msÚ a naše 
rozpočtové a príspevkové organizácie. mesto sa úspešne zapojilo 
do separovaného zberu odpadu, čoho dôkazom je aj ocenenie 
oprávnenou organizáciou -enVipakom  - boli sme vyhodnotení 
ako mesto s najvyššou efektivitou separovaného zberu odpadu na 
slovensku, z podporovaných miest a obcí . separovanie chceme 
aj ďalej rozvíjať, podali sme projekt na zariadenie pre separovanie 
organického odpadu.
o Aká je situácia v sociálnej oblasti, zhoršuje sa stav 
zamestnanosti v meste?
Hovorí viceprimátorka:
- sociálna situácia nie je len o zamestnanosti, aj keď percento 
nezamestnaných je z pohľadu tejto situácie rozhodujúce. 
z údajov, ktoré nám poskytol úrad ÚpsVar je zrejmé, že rok 2011 
sa vyvíjal oproti predchádzajúcemu roku priaznivo. priemerná 
nezamestnanosť sa znížila z 12,62% v roku 2010 na 11.95% v roku 
2011. Boli by sme radi, keby sa zamestnávateľom podarilo tento 
stav udržať. zamestnanosť v regióne významne ovplyvňuje aj samo 
zamestnávanie občanov prostredníctvom živnostenského podnikania.
o Aká pozornosť bola venovaná mladým rodinám v meste, čo sa 
týka bývania pre nich, detských jasieľ?
Hovorí viceprimátorka:
- V roku 2011 sa nám podarilo postaviť 24 bytovú jednotku, ktorú 
využívajú hlavne sociálne slabšie mladé rodiny. máme pripravený 
projekt pre ďalšiu 33 bytovú jednotku. Bohužiaľ, v mieste, kde mala 
byť postavená, občania nesúhlasili s ďalším zahustením výstavby 
a výstavba v území určenom našim územným plánom pre bytovú 
výstavbu je toho času pozastavená z dôvodu plánovanej výstavby 
vodnej cesty. mesto sa v súčasnosti snaží v spolupráci s VÚC 
žilina dosiahnuť také vymedzenie vodnej cesty, aby tento zámer 
neobmedzoval našu investičnú výstavbu.

o Viem, že Kysucké Nové Mesto je známe tým, že si váži tiež 
svojich starých občanov, dôchodcov. Ako sa im kompetentní 

venovali v uplynulom roku?
Hovorí primátor:
- V súvislosti so starostlivosťou mesta o svojich starších a je potrebné 
spomenúť aj zdravotne postihnutých občanov. starostlivosť je 
zabezpečovaná vo viacerých rovinách. Voľnočasové a spoločenské 
aktivity sú zabezpečované prostredníctvom denného centra klubu 75, 
opatrovanie cez opatrovateľskú službu. okrem toho, podľa výšky príjmu 
občana, mesto poskytuje aj príspevok na stravu svojim odkázaným 
občanom. denné centrum klubu 75 má, čo sa týka spoločenského života 
v našom meste   nezastupiteľné miesto. V dennom centre klub 75 je 
organizovaných  412 členov v rôznych organizáciách, ktoré zastrešuje 
denné centrum klub 75: senior klub 75, jds, ztpcCh, ztpsrd.Ch, Únia 
žien slovenska, klub skleróza multiplex, matica slovenská, klub drotárov. 
členovia denného centra klub 75 svojimi plánovanými aktivitami 
a taktiež činnosťami podľa vlastného výberu sa začleňujú do diania 
mesta, udržiavajú vzájomné kontakty, vytvárajú pocit spolu patričnosti 
a tak sa zbavujú pocitu osamelosti a neužitočnosti. V roku 2011 využívalo 
poskytovanie opatrovateľskej služby  61 občanov s nepriaznivým 
zdravotným stavom. opatrovateľskú službu vykonávajú opatrovateľky, 
ktoré majú s mestom kysucké nové mesto uzatvorený pracovný pomer 

Primátor a viceprimátorka Kysuckého Nového 
Mesta aktuálne hodnotia činnosť samosprávy 

v uplynulom roku 2011
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a spĺňajú kvalifikačnú podmienku, kurz opatrovania v rozsahu najmenej 
220 hod. táto služba je poskytovaná terénnou formou, t.j. v domácnosti 
klienta. opatrovateľskou službou zabezpečujeme pre klienta úkony: 
sebaobslužné, úkony starostlivosti o jeho domácnosť, pomoc pri 
základných sociálnych aktivitách a dohľad pri úkonoch.
o Veľa sa v posledných rokoch hovorí o kríze zdravotníctva 
a nespokojných učiteľoch. Na druhej strane však ich prácu by mala 
hodnotiť verejnosť, občania. Mňa však zaujíma skutočnosť, ako sú, 
resp. boli zabezpečené školské zariadenia na území mesta v minulom 
roku, čo sa zrekonštruovalo, zmodernizovalo, vybudovalo, aké je 
personálne zabezpečenie? A ako mesto zabezpečuje, resp. čo má 
v kompetencii zabezpečiť – pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, a ako 
sa to podarilo v minulom roku?
Hovorí viceprimátorka:
- mesto využilo možnosť odstránenia modernizačného dlhu na školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pomocou zdrojov z eÚ. takto boli 
zrekonštruované dve základné školy a základná umelecká škola – hlavná 
budova. ostáva nám zrekonštruovať základnú školu dolinský potok, 
ktorú budeme zrejme rekonštruovať z vlastných prostriedkov. už sme 
začali výmenou okien, pokračovať budeme zateplením obvodového 
plášťa. Všetky školy sú vybavené kvalitnými učebnými pomôckami, it 
-technológiami a kvalitnými učiteľmi. platy učiteľov zabezpečuje a ich 
výšku určuje štát. čo sa týka zdravotnej starostlivosti, táto kompetencia 
pripadá žilinskému samosprávnemu kraju. registrujeme veľa pripomienok 
nespokojných občanov, týkajúcich sa kvality a sortimentu poskytovaných 
služieb. už viackrát vedenie mesta požiadalo zriaďovateľa polikliniky 
o zriadenie tej, či onej odbornej ambulancie, ako aj zlepšenie kvality 
lekárskej starostlivosti. odpoveď bola  vždy  jednoznačná: v zmysle platnej 
legislatívy sa viac robiť nedá. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
súvisí s prideľovaním finančného limitu od zdravotných poisťovní. a tu 
je kameň úrazu. dúfame, že aj nedávne udalosti v zdravotníctve prinesú 
zmeny v prospech pacientov.
o Nezabudnime však ani na kultúru a šport v Kysuckom Novom Meste. 
Akými výsledkami sa môžete pochváliť? 
Hovorí viceprimátorka:
- pre organizovanie kultúry a športu v našom meste máme  zriadenú 
príspevkovú organizáciu mestské kultúrne a športové stredisko. táto 
zabezpečuje materiálne a organizačné podmienky pre činnosť športových 
oddielov, záujmových umeleckých krúžkov združených pod touto 
príspevkovou organizáciou a tiež hosťovské vystúpenia súborov a skupín. 

činnosť je veľmi bohatá a poskytuje široké možnosti pre tých, čo majú 
záujem sa aktívne zapájať do diania aj konzumentov.  pre ilustráciu 
môžeme uviesť dianie v r. 2011: populárnymi kultúrnymi akciami pre 
divákov boli hudobné koncerty lenky Filipovej, bratov nedvědovcov, 
skupiny Cigánski diabli a skupiny  FraGile. okrem hudobných programov 
hosťovali v dome kultúry aj profesionálni divadelní umelci ako napríklad: 
kramár, tlučková, topoľský, ondrejková v hre „mandarínková izba“, ďalej 
radošinské naivné divadlo s novou hrou „nesladím“, Všechnopartička 
karla Šípa, jozefa  náhlovského a divadelná improvizačná skupina tri 
tvorivé tvory zo žiliny. treba vyzdvihnúť v neposlednom rade  naše 
domáce umelecké súbory asanka, Folklórny súbor jedľovina, country 
tanečnú skupinu niaGara, divadelný súbor dospelých, divadelné súbory 
BaBylon a didero a dychovú kapelu nová kysučanka, bez ktorých 
si nevieme predstaviť vystúpenia na domácich kultúrnych akciách, 
z ktorých spomeňme jakubovské hody, kysucké kultúrne leto a mnohé 
ďalšie. ich vystúpenia obdivujú aj v mestách, s ktorými máme družobnú 
spoluprácu - lodygowice a Gogolin v poľsku, rive de Gier vo Francúzsku 
mesto. na poli športu veľmi dobrých výsledkov už tradične dosahujú naši 
atléti, ktorí v uplynulej sezóne získali na majstrovstvách slovenska 16 
medailí (4 zlaté, 6 strieborných, 5 bronzových). V atletickom klube máme 
troch reprezentantov slovenskej republiky. juraj Vitko reprezentoval 
slovenskú republiku na majstrovstvách európy družstiev. patrik žúbor 
a nikola Štefundová štartovali na medzištátnych stretnutiach a na ďalších 
medzinárodných podujatiach (patrik na európskom olympijskom festivale 
v tureckom trabzone, nikola vo Varšave). Štyria naši bežci vedú vo svojich 
kategóriach tohtoročné slovenské tabuľky: juraj Vitko (3000m), patrik 
žúbor (1500m, 3000m), nikola Štefundová (600m, 800m), michal kučera 
(300m, 800m).  Vo futbalovom klube si veľmi dobre počínali chlapci 
z prípravky, ktorí súperili s takými klubmi ako sú: žilina, ružomberok, 
d.kubín, ostrava, třinec, opava. to isté sa dá povedať aj o kategórii žiakov, 
ktorí dokázali udržať aj pre ďalší ročník najvyššiu i. ligu. naši starší, aj mladší 
dorastenci si vydobyli veľmi dobrú pozíciu medzi stredoslovenskou elitou, 
dokonca mladší sa stali víťazmi iii. ligy mladšieho dorastu. ako dobré 
účinkovanie v súťažiach sa dá hodnotiť aj kategória dospelých. muži „a“ po 
postupe do najvyššej stredoslovenskej súťaže si udržali štandard a „B“ muži 
postúpili do najvyššej okresnej súťaže. mesto prostredníctvom mestského 
kultúrno-športového strediska podporuje aj ďalšie športové  kluby – 
hádzanársky (žiaci a dorast), volejbalový (kadetky a ženy), stolnotenisový, 
šachový (hrajú už druhý rok i. ligu) a turistický. Viac o našich športových 
kluboch sa čitatelia môžu dozvedieť na internetových stránkach.
o Aké sú najaktuálnejšie plány pre tento rok 2012, samozrejme všetko 
sa to odvíja od finančného rozpočtu mesta, lebo dá sa len takou 
plachtou prikrývať, na akú mesto má ...
Hovorí primátor:
- najaktuálnejším zostáva projekt regenerácia centrálnej zóny mesta, 
ktorý sme podali ešte v predchádzajúcom období. Bol úspešný 
a máme so štátom podpísanú zmluvu o poskytnutí  nenávratného 
finančného príspevku. ak by sa bolo postupovalo podľa dohodnutého 
harmonogramu, bol by toho času už zrealizovaný. Bohužiaľ, nestalo 
sa tak, tesne pred začatím realizácie, po kontrole so/ro pre rop ( 
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny 
operačný program), od ktorého sme dostali pokyn na podpísanie zmluvy 
o dielo s vybratým uchádzačom nám oznámili, že musíme počkať, lebo 
riadiaci orgán (príslušné ministerstvo), dostal anonym napádajúci verejné 
obstarávanie, a že zrejme dôjde k opätovnej kontrole Úradom pre verejné 
obstarávanie. Výsledok kontroly, ktorý sme dostali až po 8 mesiacoch, 
obsahoval výhradu, že mesto potenciálne diskriminovalo záujemcov, ktorí 
sa neprihlásili pre prísne podmienky zadané vo výzve na predkladanie 
ponúk. ak sme nechceli znášať sankcie za tento „nedostatok“ museli sme 
súťaž zopakovať. realizácia projektu nám teda zostala na nastávajúce 
obdobie. V súčasnosti sa ukončuje opakovaný proces výberového 
konania na dodávateľa stavby. po ňom bude nasledovať kontrola so/
ro pre rop, ak bude táto bez výhrad, dôjde k podpisu zmluvy o dielo 
s vybratým uchádzačom,  následne sa celý materiál postúpi na ro, ktorý 
by mal s nami podpísať dodatok k zmluve o nFp. až po tomto procese 
môže vybratý dodávateľ začať stavebné práce. dôležitým projektom, kde 
mesto nie je priamym investorom, iba akcionárom spoločnosti sevak a.s., 
ktorá ho realizuje, je rekonštrukcia čističky odpadových vôd v kysuckom 
novom meste v hodnote 6,5 mil. €. je pre mesto životne dôležitý a od 
jeho realizácie závisí budúci rozvoj mesta. stavba bola otvorená na 
konci minulého roka a bude pokračovať v tomto roku. V spolupráci so 
spotrebným družstvom jednota je projektovo pripravený a dohodnutý 
postup realizácie parkoviska pred jednotou na ul. sládkovičovej. aktuálne 
musíme riešiť:
- na základe vyhratého súdneho sporu v závere roka 2011, o vlastnícke 
právo k poliklinike (nezrekonštruovaná časť) budeme musieť riešiť jej 
zateplenie, výmenu okien, atď...
- na základe statického posúdenia sa ukázala potreba riešiť rekonštrukciu 
strechy športovej haly
- v minulom období sme odkúpili štadión, pre jeho využitie bude potrebné 
investovať do atletickej dráhy a prestavby škvárového ihriska
- pre viacúčelové využitie kina, bude potrebné dobudovať javiskovú časť
- rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy domu služieb 
o Aj keď je už január na konci, Kysucký Žurnál vyšiel s týmto číslom 
ako s prvým – preto je na mieste aj Vaša gratulácia, či prianie do roku 
2012, pán primátor. Máte slovo ...
- V mojom želaní do nového roka chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí 
sa akokoľvek pričinili o rozvoj, zveľadenie, údržbu a reprezentáciu nášho 
mesta. želám všetkým obyvateľom mesta a regiónu pevné zdravie, pokoj 
v rodinách, veľa osobných a pracovných úspechov. nech sa nám podarí 
zrealizovať ciele, ktoré sme si predsavzali. 

rozhovor viedla: Mgr. Alena Jaššová



dobrý deň, ďakujem 
Vám za otázku a 
budem sa snažiť 
v nasledovných 
riadkoch Vám na ňu 
čo najlepšie odpo-
vedať. problematika 
užívania liekov v 
tehotenstve pre 
vážnosť a kompliko-
vanosť by si zaslúžila 
väčšiu pozornosť.  
jednoznačne ide o 

dôležitú tému, preto aj moja odpoveď nebude stručná, ale 
budem sa snažiť plne venovať problematike, na ktorú sa pý-
tate. používanie liekov v tehotenstve je často obmedzené, aj 
čo sa týka liekov pri problémoch s dýchacími cestami. Vami 
zmienený muConasal sa nedoporučuje tehotným ženám 
do prvého trimestra, kde sú zistené možné kontraindikácie, 
po 28. týždni je ho možné používať, ale doporučil by som, 
pristupovať k nemu zodpovedne a používať ho minimál-
ne. zo skupiny podobných preparátov by sa dal vybrať 
nasiVin, otriVin, samozrejme s podmienkou použitia 
minimálnej dávky. ak dávate prednosť prírodnému spô-
sobu liečby, odporučil by som Vám pri týchto problémoch 
požiť z homeopatických prípravkov v tabletkovej podobe 
paraGrippe, rhinallerGy a nosný sprej euphorBium, 
pri ktorých nie sú známe žiadne kontraindikácie. na uvoľ-
nenie nosných dutín by som doporučil prírodné kvapky 
sinupret, ktoré zaistia lepšiu priechodnosť dýchacích 
ciest alebo nosné spreje panthenose  buď s obsahom 

escínu na úľavu pri nádche alebo s obsahom aloe vera na 
zvlhčenie nosnej sliznice. z klasických domácich metód by 
som spomenul naparovanie sa nad vodným kúpeľom, či už 
s obsahom silíc (napr. eukalyptová silica) alebo s obsahom 
inhalačných solí, ktoré je možné si zakúpiť v lekárni. k mo-
dernejším metódam patrí nahrievanie dutín ič lampou. pri 
používaní čajov na nádchu, či prechladnutie, ktoré obsahujú 
zmes bylín, (ako napríklad čajoviny s obsahom sladkého 
drievka), by som bol opatrný, pretože by pri pravidelnom 
používaní mohli spôsobiť tehotným ženám problémy. preto 
je potrebné si dávať pozor na zloženie čajoviny a nepoužívať 
ju pravidelne.  z problematických rastlinných drog by som 
uviedol –divozel veľko-
kvetý, dúška materina, 
dúška tymiánová, mäta 
pieporná, podbeľ liečivý, 
prvosienka jarná, sladké 
drievko, šalvia lekárska, 
tymián obecný.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 10

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

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

Chcela by som sa opýtať, aký je môj problém, pretože už vyše roka chodím k mojej gyneko-
logičke, ktorá mi nastaví lieky, ale po čase sa zasa problém vráti. Tak neviem, či nerozumie 
svojej práci a nemala by som ju vymeniť. Neustále ma svrbí okolie pošvy – zvonku, aj zvnút-
ra – pritom upozorňujem, že s nikým intímne nežijem už viac rokov a takisto nepoužívam 
žiadne orálne praktiky. Takto môžem donekonečna jesť lieky a ničiť si pečeň, pritom prob-
lém mi ostáva... Ďakujem za odpoveď.

Mám vymeniť gynekologičku?

Som tehotná a neustále mám problémy s dýchacími cestami, keď nachladnem. Chcem sa Vás opýtať, či v reklame 
propagovaný MUCONASAL je pre mňa a plod vhodný (nemám žiadne alergie). Najradšej však dávam prednosť 
prírodným liečivám a radám našich starých mám. Ste odborník, čo by ste v tomto smere poradil, lebo skutočne, 
nechcem si telo, ani telo môjho dieťatka, zbytočne zaťažovať a ničiť chemickými liečivami. Ďakujem.

Lekáreň Sv. Lukáša
Belanského 297
02401 
Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041/421 45 98
Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok 
od 7.30 do 16.30
Sobota, Nedeľa - zatvorené

pre úplnú možnosť  poradenia na problém mi chýba 
vek našej čitateľky, nakoľko nestabilita a  znižovanie 
hormonálneho stavu /estrogény - ženské hormóny/ 
prinášajú množstvo príznakov veľmi podobných, až 
napodobňujúcich infekcie vonkajších rodidiel a pošvy 
/svrbenie, pálenie a citlivosť na dotyky... aj prádlom/ 
a  častokrát kombinujúcich sa   ťažkostí s  udržaním 
moču a následným jeho dráždením okolia vonkajších 
rodidiel. udávané ťažkosti našej čitateľky sú jednými 
z  najčastejších návštev v  gynekologickej ambulancii. 
zdroje ťažkostí – vedúcich ku diskomfortu u  ženy /
pálenie, svrbenie, bolesti vonkajších rodidiel a pošvy/ 
bývajú častokrát   „podceňované len“ na ťažkosti 
vznikajúce zo zápalu. nedocenením celkového stavu 
a pohľadu na ženu vo vzťahu: k veku /nedostatočná 
hormonálna hladina ženských hormónov v  „pred-
prechode a prechode“ vedúca k menejcennosti tkanív 
a  sliznice pošvy z  čoho je i  svrbenie, štipkanie.../, 
k dietetickému režimu v  stravovaní sa /sladkosti, 
syry, káva, fermentované potraviny, umelé sladidlá, 
kysnuté pečivo... a častejší výskyt kvasinkových 
infekcií u žien/, k práci /prostredie, kde žena pracuje 
-chlad, nemožnosť dostatočnej hygieny/, k stresu 
v  domácom, pracovnom a  ostatnom spoločenskom 
prostredí /stres zvyšujúci výraznejšie výtoky z pošvy.../, 
k hormonálnej liečbe - antikoncepcia /častejší 

výskyt zápalov pošvy.../, k inej negynekologickej 
liečbe /onkologické lieky, celkové antibiotiká.../, k 
možným alergickým prejavom z  prádla /umelé 
prádlo, používanie pracích prostriedkov.../, a vo 
vzťahu u  sexuálne aktívnych žien k používaniu 
lubrikačných gélov, využívaní rozšírených sexuálnych 
praktík bez následných preventívnych ošetrovaní 
sa. A  samozrejme, v  prvom rade vylúčenie 
alebo potvrdenie bakteriálneho, vírusového, 
parazitologického procesu na vonkajších 
rodidlách a pošvy u  ženy a  následne vylúčenie 
možného /pri opakovaniach sa/ skrývajúceho 
onkologického problému v  danej oblasti! Celá 
táto krátka analýza, je len časťou postrehu ku vzniku 
ťažkostí - čo je krátkou informáciou pre každú 
našu čitateľku. opakovanie sa ťažkostí po vybratej 
liečbe lekárom – gynekológom, ako aj zhoršenie 
sa ťažkostí - musí byť analýzou komplexného 
pohľadu a  vyšetrovaní v  gynekologickej ambulancii 
a  následne i  prípadného diagnostického rozšírenia 
o potrebné konziliárne vyšetrenia /endokrinologické, 
diabetologické, urologické.../. Častokrát stačí 
„precízne vyspovedanie“   ženy a  riešením môže 
byť len lekárske poradenie v  zmene životných – 
bežných - ľudských zvyklostí.

Budúce mamičky by si mali dávať pozor na lieky „z reklamy“...

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky...



Parkoval som 
pred činžia-
kom a niekto 
mi v noci po-
škodil predné 
dvere – boli 
skrátka prera-
zené dovnútra, 
navyše na ka-
pote boli diery 
po nejakej – 
asi svetlici. Len 
upozorňujem, 
že som takto 
našiel auto 
po Silvestri. 
Samozrejme, 

že som to ohlásil polícii, ale až na ďalší 
deň a bolo mi povedané, že som mohol 
takéto veci predvídať, keďže išlo o Sil-
vester a auto som si mohol odparkovať 
na „kľudnejšie miesto“. Je to diskutabil-
né, čo je kľudnejšie. Teraz neviem, ako 
si mám uplatniť škodu, a či mi ju vôbec 
poisťovňa preplatí. Mám zaplatené 
zákonné poistenie, ale havarijné nie. Čo 
robiť a keď by som havarijné poistenie 
mal, preplatila by mi poisťovňa náklady 
za opravu vozidla? Ďakujem za radu.

povinné zmluvné poistenie slúži pre taký 
prípad, keď spôsobíte na cestách škodu 
niekomu inému. tento druh poistenia kryje 
za poisteného všetky škody, ktoré sú spôso-
bené prevádzkou motorového vozidla iným 
osobám na zdraví, na veci a v právnom kona-
ní. poistenie sa vzťahuje na spôsobené škody 
aj vtedy, ak ich nespôsobil poistený vlastník 
motorového vozidla, ale iná osoba. ak si 
vodič poškodí vlastné vozidlo, alebo mu ho 
poškodí neznámy páchateľ, na odškodnenie 
z povinného zmluvného poistenia klient 
nemá nárok. ak by náš klient mal uzatvorené 
havarijné poistenie, tak poisťovňa by  spô-
sobenú škodu uhradila. havarijné poistenie 
má za úlohu poskytnúť poistné plnenie 
majiteľovi motorového vozidla  v prípade 
poškodenia, zničenia alebo odcudzenia 
motorového vozidla. môže ísť o škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku akejkoľvek živelnej uda-
losti, krádeže, lúpeže, vandalizmu, havárie, 
dopravnej nehody. čiže havarijné poistenie 
kryje také škody, ktoré vzniknú na Vašom 
motorovom vozidle a to aj v prípade, že k 
poistnej udalosti došlo Vašim konaním (teda 
vinníkom ste Vy), resp. konaním inej osoby 
(vandalizmus). 
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
povinné zmluvné poistenie slúži pre prípad, 
ak spôsobíte na cestách škodu inému...

Odpoveď: 
plnenie vyživovacej povinnosti rodičov 
voči  deťom je ich zákonná  povinnosť, 
ktorá trvá do času, kým dieťa nie je 
schopné  samo sa živiť. V prípade, keď si 

rodič dobrovoľne neplní  túto povinnosť stanovenú súdom, otvárajú  
sa nasledujúce možnosti  ako vyriešiť problém  neplatenia, resp. i 
nepravidelného platenia výživného: 
1/  podanie návrhu na  vykonanie  exekúcie
tento návrh môžete spísať i sama (prípadne v spolupráci s právni-
kom) a podať (odoslaním alebo osobne) na exekútorskom úrade.  
Ďalšou možnosťou je návšteva exekútorského úradu, kde môžete  
priamo u neho spísať návrh na vykonanie exekúcie do zápisnice. 
tento druhý spôsob je spoplatnený sadzbou  19.92 eur. Výber  exe-
kútora záleží na Vás. Vo svojom návrhu môžete požadovať vymo-
ženie zameškaného výživného za obdobie, v ktorom si Váš bývalý 
manžel túto povinnosť  neplnil a takisto i bežného výživného, 
ktorým sa zaisťuje riadne platenie výživného do budúcnosti. k ná-
vrhu treba priložiť exekučný titul (rozsudok, ktorým bola naposledy 
upravená vyživovacia povinnosť s doložkou o jeho právoplatnosti a 
vykonateľnosti). pokiaľ nedoložíte rozsudok v origináli, musíte pri-
pojiť jeho úradne overenú  kópiu. návrh na vykonanie exekúcie sa 
podáva dvojmo. exekučné konanie v danom prípade je oslobodené  
od poplatkov. exekútor má podľa jednej z noviel exekučného po-
riadku i právomoc, okrem vymoženia výživného, aj nechať odobrať 
vodičský  preukaz neplatičovi výživného. tento nástroj sa ukazuje 
byť  veľmi účinným v boji proti neplatičom výživného. 
2/ podanie trestného oznámenia
Ďalším spôsobom je i podanie trestného oznámenia pre prečin 
zanedbania povinnej výživy, ktorého sa dopustí ten, kto najmenej 

3 mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, svoju 
zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. ak by sa 
ukázalo, že ku splneniu podmienok nevyhnutných pre naplnenie 
skutkovej podstaty uvedeného trestného činu došlo, prípadne 
dôjde v budúcnosti, navrhujeme podať i trestné oznámenie na kto-
romkoľvek útvare policajného zboru. zákon o rodine č. 36/2005 z. 
z.  v ust. § 78 umožňuje zmenu súdneho rozhodnutia ohľadne výživ-
ného a to v prípade zmeny pomerov,  ktoré reflektujú okrem iného 
i vývoj životných nákladov. to v praxi znamená podanie návrhu na 
zvýšenie výživného  a to  v prípade odôvodnených potrieb dieťaťa, 
ktoré by sa museli v prípadnom konaní preukázať. návrh sa podáva 
na okresnom súde v mieste bydliska maloletého. takéto konanie je 
oslobodené od súdneho poplatku. záverom si dovolím zmieniť sa i 
o Centre právnej pomoci, ktoré  môže fyzická osoba,  nachádzajúca 
sa v stave materiálnej núdze, požiadať o poskytnutie bezplatnej 
právnej pomoci a to pri súčasnom splnení troch podmienok:  
- stav materiálnej núdze
- nejedná sa o zrejmú bezúspešnosť sporu
- hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, ak je možné 
hodnotu sporu vyčísliť   v peniazoch.
Centrum  
právnej 
pomoci svoju 
činnosť vyko-
náva  pros-
tredníctvom  
regionálnych 
kancelárií.

Po rozvode manželovi súd uložil povinnosť platiť na deti 250 EUR mesačne. Neustále však „bojujem“ 
s tým, že nedodržiava pravidelnosť. Raz zaplatí 2 x po sebe, potom 2 x vynechá, potom zas zaplatí, 
potom je mesiac pauza, potom zrazu 3 x po sebe pravidelne, ale o mesiac zasa zbytočne čakám. Údajne 
mu takýto postup poradil nejaký právnik, že sa vraj takto vyhne sankciám zo strany súdu. Bývalý 
manžel v čase nášho rozchodu bol zamestnaný a nezarábal málo, takže platiť 250 EUR by mu nemalo 
robiť problém. Skôr si myslím, že mi chce takto ubližovať, lebo vie, že som na materskej dovolenke a on 
si takto dokazuje sebavedomie. Ako sa môžem brániť? Viete, bojím sa navštíviť právnika, lebo na neho 
naozaj finančne nemám. Mám problém kúpiť deťom mlieko. Neviem, či mi budú neskôr aj súdom schvá-
lené alimenty stačiť. Druhé dieťatko nemá ešte ani rok, takže do práce zatiaľ nemôžem ísť. Poraďte mi 
prosím, čo robiť a prípadne, na čo mám ešte nárok, neviem sa v tomto orientovať. Nemá mi kto poradiť 
a ani mnohí nechcú, aj keď vedia. Moc peňazí hrá všade svoj prím ...

§ § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §  právna poradňa § § §

Keď mi manželove alimenty nestačia...

Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil:   0908 929 559, 0907 252 238

e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com  

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok, 
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod

                              
Daniela Pinčiarová

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93

pinciarova@kpas.sk
pinciarova@mail.t-com.sk

slavikovai@kpas.sk

www.kpas.sk
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Vo vzduchu je 
21% kyslíka, 

v OXYLIFE 95%

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ 
licenciovaná sestra v odbore detská 

sestra + ošetrovateľstvo,
radoľa, Vadičovská cesta 377, 

e-mail: jankajanickova@gmail.com

tel.: 0902 169 321
polohovanie chorého, prevencia a  liečba preležanín, kŕmenie 
sondou, podávanie zábalov, aplikácia roztokov mastí, sledovanie 
vitálnych funkcií, preväzy, ošetrenie rán po operáciách a  úrazoch, 
starostlivosť o  chorého s  permanentným katetrom, podávanie 
klyzmy, cievkovanie, prevencia a  ošetrenie dekubitov, starostlivosť 
o inkontinentného pacienta, podávanie všetkých druhov injekcií.
preväzy a  ošetrovanie rán a  dekubitov, ošetrovateľská rehabilitácia 
po úrazoch a  mozgových príhodách, odborný nácvik starostlivosti 
o  bezvládneho pacienta, vrátane jeho kŕmenia, hygieny 
a  vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania 
zdravotníckych pomôcok, starostlivosť o  všetky druhy zavedených 
kanýl, katétrov a ostatných vývodov a cievok, vrátane urologických, 
aplikácia neinjekčnej a  injekčnej liečby, vrátane infúzií, všetky 
druhy odberov (krv, moč, stolica a pod.), ošetrovanie ústnej dutiny 
u  onkologického pacienta, celková starostlivosť o  onkologického 
i  neonkologického pacienta v  akútnom stave, chronickom 
i  terminálnom stave, starostlivosť o  pacienta s  cukrovkou, najmä 
s  komplikáciami, ale aj nácvik podávania inzulínu, kontrola 
glukomerom, starostlivosť o vredy predkolenia, starostlivosť o výživu 
pacienta v príslušnej kvalite a kvantite, diétny režim

...vyskúšajte nás...

+ nadŠtandardné služBy

              
     Vo vzduchu je 21% kyslíka, 

      v OXYLIFE 95% 
 
 
 
 
 
Oxygenoterapia – inhalácia 95% molekulárneho kyslíka 
Je určená všetkým tým, ktorí pociťujú fyzickú a psychickú únavu, 
 trpia alergiami, astmou, hypertenziou, cukrovkou, angínou, ischémiou,  
nespavosťou, atď. Ďalej pre fajčiarov, športovcov a študentov.  
 

POZOR AKCIA  Prvá inhalácia úplne zadarmo!!! 
 
Okysličenie pleti -  kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
Je určená pre ľudí, ktorých trápi ich starnúca pleť, vrásky, akné, rozšírené póry,  
suchá, namáhaná a mdlá pleť. 
 
Okysličenie vlasov – kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
Je určená pre ľudí s lámavymi, vypadávajúcimi štiepajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.  
 

Hľadáte originálny vianočný darček?! 
Potom máme pre Vás zvýhodnené pernamentky  

Pernamentka na 9  inhalácií = 30 € + (kanyla zdarma) 
Pernamentka na 9 okysličení pleti alebo vlasov = 144 € + (1x ošetrenie zdarma) 

V cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu 
Vianočnú pernamentku si môžte objednať osobne na Vajanského 865, KNM (oproti parku) 

alebo na hello@oxylife.sk a 0948 060 766 
Viac o oxygenoterapií na www.oxylife.sk alebo FB funpage /oxylife 

 

 

 

Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Spracovanie daní - daňové priznania
Ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne
Účtovné a daňové poradenstvo 
Kurzy účtovníctva pre širokú verejnosť
Odborné semináre
Založenie spoločností
Podnikateľské zámery

Aktuálne

1. Vypracovanie daňových priznaní
2. Akciové ceny na vedenie účtovníctva 

(len do konca marca 2012)
3. Kurzy účtovníctva (otvorenie máj 2012)

tel.: 041 421 26 09
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

              
     Vo vzduchu je 21% kyslíka, 

      v OXYLIFE 95% 
 
 
 
 
 
Oxygenoterapia – inhalácia 95% molekulárneho kyslíka  
Je určená všetkým tým, ktorí pociťujú fyzickú a psichyckú únavu, 
 trpia alergiami, astmou, hypertenziou, cukrovkou, angínou, ischémiou,  
nespavosťou, atď. Ďalej pre fajčiarov, športovcov a študentov.  
 

Valentínska AKCIA  Ku každej pernamentka zakúpenej  
do 28.2.2011 druhá pernamentka úplne zadarmo. 
 
Okysličenie pleti -  kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
Je určená pre ľudí, ktorých trápi ich starnúca pleť, vrásky, akné, rozšírené póry,  
suchá, namáhaná a mdlá pleť. 
 
Okysličenie vlasov – kozmetická procedúra pozostávajúca z aplikácie séra spolu s kyslíkom 
Je určená pre ľudí s lámavymi, vypadávajúcimi štiepajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.  
 

 
Pernamentka na 9  inhalácií = 30 € + (kanyla zdarma) 

Pernamentka na 9 okysličení pleti alebo vlasov = 144 € + (1x oštrenie zdarma) 
V cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu 

Vajanského 865, KNM (oproti parku) 
hello@oxylife.sk a 0948 060 766 

Viac o oxygenoterapií na www.oxylife.sk alebo FB funpage /oxylife 

 

 

 

naučte sa cudzí jazyk 
a vo svete sa nestratíte.

www.linqua.sk

Úradné preklady!

Jazykové kurzy – 
oveľa cenovo výhodnejšie 

ako u konkurencie!
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V  minulom čísle Kysuckého Žurnálu sme vám v  úvodnom 
rozhovore predstavili mladú a sympatickú veterinárnu lekárku, 
MVDr. Janku Tunegovú a  zároveň sa čitatelia dozvedeli, že pre 
nich bude v  tomto roku viesť odbornú poradňu ako sa majú 
starať o  svoje zvieratá, čo zvieratám robí dobre, čo im naopak 
škodí, atď. ... Svoje dotazy a problémy, týkajúce sa starostlivosti 
a  života zvierat, e-mailujte na adresu: kysuckyzurnal@gmail.
com, alebo telefonujte na: 0903 516  499, 0911 516  499 – pani 
doktorka zvieratiek vám odborne zodpovie na problém, ktorý 
vás trápi. Keďže väčšina občanov má v  obľube psíkov, ktoré už 
nie sú len výsadou dedinských obyvateľov, ale žijú so svojimi 
pánmi aj v panelákoch – v mestách, budeme sa v dnešnej poradni 
venovať psom – najlepším priateľom človeka. 

o Pani doktorka, aký je Váš osobný, resp. odborný názor na život 
psov v  panelákoch ..., nie sú títo psíci v  nevýhode oproti tým, 
ktorí žijú na dedinách, majú priestor na dvore, skrátka sú akoby 
slobodnejší, či nie?
- tak, ako som už spomínala k  tejto téme v  minulom čísle, život so 
psom, či mačkou v  jednej domácnosti prináša do nášho života veľa 

pozitívneho, ale aj veľa nových povinností ohľadne starostlivosti 
o  štvornohého člena rodiny, často aj veľa obmedzení. dnes je 
vyšľachtených mnoho plemien psov vhodných práve na život v byte 
a  nakoniec iným spôsobom života- teda niekde na dvore pri búde, 
by ani žiť nemohli. Vzhľadom na veľkosť psíka, povahu, temperament, 
charakter srsti, prípadne pohlavie, si dokáže každý, kto chce psíka, 
vybrať vhodné plemeno práve pre neho. je veľmi vhodné, keď sa 
majiteľ ešte pred zaobstaraním šteňaťa informuje a vie si predstaviť, 
čo prinesie život so psom do jeho domácnosti minimálne na 10 
rokov. a  či majú psíkovia žijúci na dedine pri búde určitú výhodu? 

každé plemeno si vyžaduje iný prístup, inú starostlivosť, prípadne iný 
priestor pre život. čím lepšie vieme plniť požiadavky daného plemena, 
tým je psík šťastnejší. preto je dôležité si podľa svojich schopností 
a  možností správne vybrať plemeno. a  samozrejme vedieť, čo od 
psíka očakávam, či má strážiť vonku, alebo mi má byť spoločníkom...
o Pes, ktorý je vychovaný v  domácich bytových podmienkach, 
je určite menej odolný voči drsným vonkajším podmienkam, 
ako pes žijúci od narodenia v  búde pri dome svojho pána. Je 
aj náchylnejší na choroby? Zrejme aj tá starostlivosť musí byť 
trošku rozdielna, je to tak?
- znova veľmi závisí od výberu plemena. samozrejme nebudeme 
pudla, alebo yorkšíra chovať niekde vo voliére vonku. každé plemeno 
má svoje zdravotné riziká a  predispozície. toto je veľmi rozsiahla 
téma. správny výber psa predurčuje aj spôsob, ako ho máme správne 
chovať, čomu sa vyvarovať, čím kŕmiť, ako sa starať o  srsť, koľko 
pohybu má mať atď... samozrejme, psíky žijúce vonku sú určitým 
spôsobom možno odolnejšie, majú viac pohybu, viac slnka, netrpia 
tak často obezitou, ale naopak sú napríklad viac napádané vonkajšími, 
alebo vnútornými parazitmi, baktériami, plesňami atď..., a  z  toho 
plynú ďalšie zdravotné problémy. skôr sa dostanú do kontaktu 
s  hlodavcami, alebo  voľne sa pohybujúcimi mačkami. sú viac pod 
vplyvom vetra, dažďa, mrazu...
o Ako to je s kŕmením psov ..., ako často by mali jesť, kto im má 
podávať stravu, aký je pitný režim, a čo má strava obsahovať, aby 
bolo zviera zdravé ...?
- Frekvencia a  kvalita krmiva má vplyv na zdravý vývin a  zdravotný 

Ak sa Vám nechce psíka pravidelne venčiť, tak ho radšej nemajte, 
pretože psík potrebuje režim a správnu životosprávu
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stav jedinca. samozrejme závisí aj od možností majiteľa. čím 
kvalitnejšie krmivo, tým mnohokrát môžem povedať, je menej 
zdravotných problémov napr. s tráviacim systémom, kožou a srsťou, 
pohybovým systémom, alergiami atď... je toho dosť. Všeobecne 
šteňa kŕmime podľa veku 3-5x denne doporučenou dennou dávkou. 
dospelého psíka 1-2x denne podľa plemena. Vhodný je pravidelný 
režim a dodržiavanie určitého rituálu v čase kŕmenia. Voda by mala 
byť vždy k  dispozícii čistá, pitná, v  tomto období dávať pozor na 
mrznúcu vodu.

o Mám známych, ktorí psa doslova „pokazili“. Dostáva jesť 
kedykoľvek, hodia mu raz kúsok toho, inokedy toho, psík si 
dokonca vyskočí sám a  ňúra po stole ..., ale čo sa týka stravy, 
dávajú mu aj varené mäso, ale aj surové ..., čo na to hovoríte?
- tak v  tomto prípade samozrejme zlyhala výchova psíka a  možno 
aj majiteľov. psík si robí doma čo chce, žerie pravdepodobne 
nepravidelne celý deň a  vlastne ani majiteľ nevie, čo a  koľko toho 
počas dňa psík zožral. ak ide o  staršieho psíka, tak odnaučenie 
takéhoto zlozvyku je dosť problém a  je asi nemožné naučiť psíka 
a majiteľov nejakému režimu... Všetko závisí od majiteľa a ostatných 
členov rodiny. o množstve a charaktere kŕmnej dávky pre psa je celá 
veda. samozrejme, treba si uvedomiť, že mačka nie je malý pes a pes 
nie je človek. podľa toho sa treba pozerať aj na krmivo, ktoré zvieratku 
podávame. Všeobecne je potrebné zvieratku zabezpečiť vyrovnanú 
kŕmnu dávku, preto pre majiteľa je asi najlepšie a aj najpohodlnejšie 
kŕmiť kvalitnou kompletnou granulovanou, príp. konzervovanou 
stravou.

o Pes je živý tvor a  určite potrebuje aj pravidelnú zdravotnú 
starostlivosť a majiteľ by mal dbať aj o hygienu svojho zvieraťa. 
V čom spočíva teda takáto starostlivosť?
- starostlivosť o zdravie a hygienické zásady samozrejme prichádzajú 
s  kúpou psíka. ako som už spomínala v  minulom čísle, základná 
hygiena spočíva hlavne v pravidelnom čistení pelechu, koterca, búdy, 
miest, kde sa psík pohybuje, kde ho venčíme, pravidelné umývanie 
misiek na vodu a  krmivo, pravidelná starostlivosť o  jeho srsť (závisí 
od plemena), starostlivosť o pazúriky, príp. hygiena uší, atď...  Veľmi 
dôležité sú preventívne prehliadky spojené s vakcináciou a ošetrením 
proti vonkajším a  vnútorným parazitom, čo môže byť takisto 
nebezpečné aj pre ľudí.
o Priateľkinmu psíkovi veľmi tzv. smrdí z papuľky. Dá sa riešiť aj 
tento problém?
- zápach z ústnej dutiny je dosť častým problémom hlavne u starších 
psov a  aj mačiek. najčastejšie je to spôsobené tvorbou zubného 

povlaku, kameňa a z toho plynúce zápaly na ďasnách a sliznici dutiny 
ústnej. množenie baktérií v  papuľke spôsobuje zápach a  zápaly, 
čo môže vyústiť až do straty zubu. ale takisto zanedbané zuby sú 
zaťažujúce pre celý organizmus. môžu spôsobiť zlyhanie niektorého 
životne dôležitého orgánu. inou možnosťou zápachu z papule môže 
byť aj patologický proces napr. aj v žalúdku.
o Čo, podľa Vášho názoru, najviac škodí psom, lebo niekedy aj 
prílišná láska pánov škodí viac, zasa na druhej strane, niekedy 
mi nie je dosť jasné, prečo niektorí ľudia chcú psov, keď potom 
im nevedia zabezpečiť, čo treba – napríklad sa im ťaží zísť z bytu 
a psíka vyvenčiť.

- samozrejme, ak sa niekto rozhodne zaobstarať si psíka, tak by mal 
mať jasno, či bude mať dostatok priestoru, času a  svojej energie sa 
o neho dostatočne starať. psík nie je hračka a nie je to ani zábava na 
pár mesiacov. psík tu bude, aj keď nás prejde radosť z kúpy zvieratka 
po pár dňoch, aj keď bude vonku mráz, aj keď sa nám veľmi nebude 
chcieť ísť s ním von. Vždy mu musím vedieť zabezpečiť aspoň základné 
potreby, kvalitné  krmivo, hygienu, pohyb, hru..., prípadne aj ošetrenie, 
ak ho niečo bolí... psíky najčastejšie trpia práve nedostatkom niektorej 
z  týchto vecí. ale samozrejme aj prebytok krmiva a  veľmi časté 
kúpanie môže narobiť viac škody, ako osohu.
o A  ako som už naznačila v  predchádzajúcej otázke, ako to je 
s  venčením psíkov, ktorí žijú v  panelákových bytoch, na čo by 
majiteľ nemal zabúdať?
- pri venčení je podstatná hlavne frekvencia a pravidelnosť prechádzok. 
samozrejme, naša osobná hygiena a hygiena aj miest, kde chodíme 
so psíkom. pravidelné odstraňovanie trusu, a ak je to možné, asanácia 
trávnika a vyberať si miesta, ktoré sú na venčenie určené.
o Mali ste už nejakú skúsenosť s  tým, že ste podávali trestné 
oznámenie za týranie psa?
- tak takúto skúsenosť našťastie nie...
o Keď by psík potreboval ošetrenie, resp. chirurgický zásah, aké 
vie Vaša ordinácia poskytnúť v tejto súvislosti služby, ošetrenia?
- ambulancia poskytuje veterinárnu starostlivosť hlavne o psy, mačky 
a malé spoločenské zvieratá. Vakcinácie, antiparazitárny program, 
klinické vyšetrenie a  ošetrenie, biochemické a  hematologické 
vyšetrenie krvi, moču, dermatologické vyšetrenie, stomatologické 
ošetrenie, stanovenie vhodného času krytia, ultrazvukové vyšetrenie, 
chirurgické zákroky mäkkých tkanív, sterilizácie, kastrácie- feniek, 
sučiek, psíkov, kocúrov, odstránenie nádorov (mliečna žľaza, koža, 
atď ...) príp. ich histologické vyšetrenie, pôrody, cisárske rezy...  
zabezpečuje ošetrenie po dohode aj po ordinačných hodinách, 
príp. domáce ošetrenie. samozrejme, pohotovostné ošetrenie po 
telefonickej dohode. 
o Na záver doplňte, pani doktorka, ak potrebujete - ponuky 
ohľadne psíkov (predaj, kúpu, darovanie...)
- momentálne nie sú tu žiadne oznamy o  darovaní zvieratka, skôr tu 
boli ohlasy ohľadne straty psíka. Chcem zdôrazniť potreby sterilizácií 
feniek a  mačičiek, aby bolo čo najmenej nechcených šteniatok 
a mačiatok na darovanie...

pýtala sa: mgr. alena jaššová

Veterinárna ambulancia mVdr. jana tunegová
1. mája 113;  kysucké nové mesto

telefón: 0911137798
ordinačné hodiny: pondelok – piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
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- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

Digitálne foto formát 
10 x 15 cm už za hodinu!

nám. slobody 168
kysucké nové mesto

tel.: 041 421 2681

FOTOSLUŽBA A FOTOATELIÉR - GABRIEL MUŠKA

Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...

Ďakujeme, že využívate naše služby!

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám
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Čítajte a zviditeľňujte sa v Kysuckom Žurnále!

„ ... ak sa nezviditeľňujete a nevidno Vás, splyniete  
s nevýrazným priemerom a v množstve častokrát 

druhotriednej konkurencie sa zbytočne stráca to, čo
vás robí výnimočným a kvalitnejším oproti druhým. 

prečo teda nedať vedieť o svojich prednostiach,
kvalitách a aktivitách?“

nenašli ste čerstvé číslo kysuckého žurnálu? 
– tak si ho prečítajte kompletne celé aj na internete: 

www.zurnaly.sk
dajte vedieť o svojej firme, spoločnosti, alebo ďalších zaujímavostiach 

z dolnokysuckého regiónu. 
tel.: 0903 516 499, e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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