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župan 
žilinského kraja 

a poslanec nr sr, 
ing. juraj Blanár 

v aktuálnom 
rozhovore, str. 4.

„oBčan potreBuje 
matriku 

v podstate 
od narodenia 
až po úmrtie“,

- hovorí 
mgr. irena potocká, 

matrikárka 
v kysuckom novom 

meste., str. 15.

„sociálna politika 
štátu By mala Byť 
zameraná na podporu 
tradičnej rodiny, ale 
aj viacgeneračného 
spolužitia“,- hovorí ing. 
anton tkáčik, starosta obce 
radoľa., str. 13.

ondrej ozaniak 
ani v tomto roku 
nesklamal! 
na 
majstrovstvách 
slovenska 
v kulturistike 
získal 
Bronzovú 
medailu!, str. 9.



hlavní mediálni  partneri súťaže

požičiavanie svadobných šiat: od  90 € 
spoločenských šiat: od 22 €

detských šiat:  od 22 €
detských a pánskych oblekov: od 22 €

predaj  bielizne, bižutérie, obuvi, 
svadobných doplnkov

 
sprostredkovanie výroby svadobných 

obrúčok a oznámení a pohárov

pri výbere svadobných šiat 
a obrúčok zľava 20 €

Nikatex:
predaj  pánskych oblekov od: 109 €

pánskej a dámskej konfekcie
spoločenskej módy  

pri nákupe nad 100 € 
zľava 10%

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

tel. 041/4216417, 0907/613939

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

Požičovňa svadobných 
a spoločenských šiat „Venček“, 

Výpredaj
svadobných šiat 

od 60 €, 
výpredaj 

spoločenských 
šiat 

od 29 €.

, Galantský a Šaliansky Žurnál
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iba štát môže systémovo zákonom zmeniť to, aby sa zdraví 
ľudia v  produktívnom veku nečinne nevyvaľovali doma na 
sociálnych dávkach, alebo aby nepracovali ako evidovaní 
nezamestnaní „načierno“, hoci využívajú aj rôzne dávky 
sociálnej pomoci zo štátu! a z čiernych zárobkov 

samozrejme dane ani odvody neodvádzajú.
celý svet trápi ekonomická kríza , 
kríza vzťahov, ľudskosti, lásky, ale 
najmä nezamestnanosť, z ktorej 
vlastne – ako z podstaty – vznikajú 
všetky vymenované problémy 
a neresti. vrátane závisti a nenávisti. 
je však žiaľ, mnoho ľudí, ktorým 
súčasný stav spoločnosti vyhovuje 
a doslova sa im nechce pracovať, 
resp. nechcú mať pravidelnú prácu, 
ani oficiálne byť zamestnaní, či byť 
živnostníkom. vyhovuje im, že štát za 
nich odvádza povinné zdravotné, či 
sociálne poistenie, oni sú tak evidovaní 
nezamestnaní, avšak popritom si robia 
„načierno“. samozrejme odvody, či 
platenie daní z takéhoto príjmu, im 
nehovorí nič. z môjho pohľadu, za 
desiatky rokov sú to obrovské úniky 
príjmov do štátnej pokladnice, ale 
nikomu z kompetentných „tam hore“ 
to nevadí...? prečo tak veľa ľudí, úplne 
zdravých, vo veku od 20 do 40 rokov 
odmieta pracovné ponuky, lebo 
sa im to „vraj“ neoplatí..., a nikomu 
z kompetentných inštitúcií nie je divné, 
že celé roky „dokážu“ vyjsť z podpory? 
predsa, keď sa nezamestnanému, 
nezamestnanej, ponúkne práca 
adekvátna ich vzdelaniu, vyučeniu – 
a títo ju odmietnu, napriek tomu, že 
neexistujú relevantné dôvody, treba 
takýchto lajdákov s nechuťou k riadnej 
práci a odvádzaniu daní ponechať na 
ich slobodnom rozhodnutí – byť teda 
dobrovoľne nezamestnaný, ale bez 
podpory štátu, bez sociálnych dávok! 
ale nie byť zo špekulácie evidovaný 

na úrade práce ako nezamestnaný, 
pretože v tomto prípade za lajdáka platí 
odvody do zdravotnej poisťovne štát, 
čím sa hradí jeho prípadné ošetrovanie, 
operácie, či iné dávky sociálnej pomoci 
a podpory pre rodinu. napriek tomu, 
že jemu sa nechce pracovať, ale 
pomoc štátu drzo využíva. to hovorím 
o tisíckach ľudí, ktorí „načierno“ 
podnikajú, napríklad doma šijú šaty, 
robia rôzne remeselné práce, chodia 
na zárobky až do zahraničia, či inak 
prichádzajú k celkom slušným príjmom, 
o ktorých však štát neinformujú, ale 
práve naopak ešte čerpajú zo štátnej 
pokladne rôzne sociálne výpomoci, 
napr. aj podporu na štúdium svojich 
detí na stredných, či vysokých školách. 
naše zákony by bolo treba skutočne 
načase čo najskôr v tomto smere 
„opraviť“. a to môže urobiť opäť jedine 
štát, zákonodarca, poslanci! ak máme 
fungovať – ako spoločnosť, nemôže 
jeden platiť dane, odvody, pokuty a iný 
sa len prizerá a priživuje na sociálnych 
dávkach, a pritom ponúkané pracovné 
príležitosti neustále odmieta. Opäť 
upozorňujem, že v tomto prípade 
nehovorím iba o rómoch, ale aj o 
„špekulantoch“, ktorým sa odnechcelo 
vstávať do práce a pravidelne 
pracovať, napriek tomu, že sú zdraví 
a v produktívnom veku! ak takíto 
príživníci štátu nič nedávajú, tak prečo 
by ich mal štát chrániť a podporovať 
na úkor iných, ktorí pracujú, aj keď za 
menšie mzdy – ale pracujú!? solidárnosť 
a sociálne spolucítenie môžeme mať 

s druhými, 
ale ak ho 
majú aj 
oni s nami. 
ak systém 
dovolí 
niekomu 
lajdáčenie, 
a ten to 
využíva, 
je to 
naozaj chyba systému, teda štátneho 
systému! a jedine štát to môže opäť 
systémovo zmeniť. inak sa nám budú 
rodiť generácie lenivcov a príživníkov, 
ktorí si berú vzor od svojich rodičov, 
veď keď tí prežili zo sociálnych dávok, 
podpory a z práce „načierno“ – bez 
prispievania daní a odvodov do štátu 
a nikto ich právne nestíhal – tak prežijú 
aj oni, ich potomkovia. a do systému 
tak budú prispievať stále len tí istí, 
navyše stále väčšími dávkami, aby tí, 
ktorí zo systému len čerpajú, ho mohli 
stále vo väčšom počte vyprázdňovať, 
pretože im na druhých vôbec nezáleží. 
skúsme byť preto viac sociálni a poctiví 
k tým, ktorí riadne pracujú a nie k tým, 
ktorí odmietajú pracovať, lebo inak je 
to len falošná ilúzia o ešte falošnejšej 
sociálnosti k tým, ktorí na sociálne 
cítenie k iným zvysoka kašlú.

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

vážení priatelia, milí čitatelia, 
     naša obec, ako rodisko sv. Gorazda, ktorý bol nástupcom sv. Metoda na jeho arcibiskupskom stolci, si počas celého roka 

rôznymi spôsobmi pripomína život a dielo tohto apoštola a pokračovateľa misie solúnskych bratov. Zvláštnym a slávnostným 
spôsobom však tak koná v dňoch jeho liturgickej spomienky, keď otvára svoje brány pre návštevníkov celonárodných osláv sv. 

Gorazda, jeho ctiteľov, či účastníkov festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. 
     

     V dňoch  od 26. do 29. júla 2012  bude naša obec dejiskom už XX. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla 
Gorazdov Močenok, ktorý poctia svojou prítomnosťou mnohé významné osobnosti občianskeho i náboženského života.

      Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom tohto časopisu srdečne pozval na festivalový program XX. ročníka festivalu Goraz-
dov Močenok.

     Budem Vám vďačný, ak svojou prítomnosťou poctíte toto významné podujatie.
      

     S úctou, 
Ing. Marián Borza

starosta obce Močenok

pozvanie pre kysučanov na  celoslovenskÝ 
Festival gorazdov močenok
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Už viac mesiacov rezonuje v našom štáte, a teda 
kysucký región nevynímajúc, problematika 
ďalšieho fungovania našich nemocníc, platy lekárov 
a sestričiek, budúcnosť neštátnych ambulancií..., na 
konci celej reťaze je však to najdôležitejšie – človek, 
občan a jeho život. Na to, akoby sa pozabudlo. 
Pacienti dolných Kysúc navštevujú nemocnicu 
ako v Žiline, tak v Čadci. Pretože nepríjemné 
informácie o finančnom kolapse trápia aj 
dolnokysučanov, opýtali sme sa na tieto záležitosti 
snáď najkompetentnejšieho v regióne, a síce prvého 
muža žilinského kraja, Ing. Juraja Blanára, zároveň 
poslanca NRSR.

o Pán župan, pod žilinský kraj patrí 
viacero nemocničných zariadení, nás však 
zaujíma – vzhľadom k tomu, že Kysucký 
Žurnál vychádza pre región dolných Kysúc, 
ako „bežia“ nemocnice v Žiline a v Čadci 
z hľadiska personálneho obsadenia, 
vyťaženosti lôžok, kvality zdravotníckych 
služieb a ako je riešená, resp. vyriešená 
otázka miezd pre sestry a lekárov...?
- na Fakultnú   nemocnicu v  žiline odporúčam spýtať 
sa priamo ministerstva zdravotníctva, ktoré je jej 
zriaďovateľom. ja môžem odpovedať za kysuckú 
nemocnicu v  čadci, patrí pod žilinský samosprávny 
kraj a  každodenne sa zaoberáme vážnou situáciou 
v  zdravotníctve. zabezpečiť poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti 330 tisícom obyvateľom, ktorí žijú v spádovej oblasti našich štyroch krajských nemocníc, je viac otázkou srdca a obetavosti zdravotníkov, 
ako zodpovedného financovania. štát však určil nedostatočné financie a cez poisťovne plynú tieto zdroje nerovnomerne, a z tohto všetkého by mali 
nemocnice prežiť? k tomu štátom direktívne nadiktované zvyšovanie platov lekárov a sestier bez finančného krytia. aj to je dôvod prečo živoria, 
prežívajú zo dňa na deň a ak sa štát nepostará o túto verejnú službu, tak sa dožijeme toho, že si zdravotnú starostlivosť budú môcť dovoliť iba bohatí. 
o Toto číslo vychádza v polovici mája, ako poslanec NRSR – možno dovtedy spolu s ostatnými – budete v tejto veci 
postupovať. Poviete, čo podniknete, resp. čo chystáte?
- najskôr musí  parlament prijať programové vyhlásenie vlády a až potom začne skutočná politická práca. som nesmierne rád, že v národnej rade sr 
zastupujem stranu, ktorá si dala za jeden z cieľov zrušenie transformácie nemocníc, ktorá bola likvidačná pre mnohé menšie v regiónoch a tiež mohla 
viesť k skrytej privatizácii. ako župan som sa s riaditeľmi našich nemocníc i s odborármi obrátil na medzinárodné inštitúcie vo veci diskriminácie 
našich nemocníc. hoci mi to prišlo zaťažko, sťažovať sa na vlastnú republiku, ale ak štát dovolil napríklad vytvárať zdravotným poisťovniam zisky 
z našich odvodov, ktoré musíme zo zákona platiť, tak by sa mal ku všetkým nemocniciam správať férovo.
o Ako celkovo by ste mohli hodnotiť situáciu v  Kysuckom regióne, resp. dolnokysuckom regióne – čo sa týka 
zabezpečenia zdravotníckych služieb? Vieme, že nie je to tak dávno, čo práve tento región trápil problém Rýchlej 
zdravotníckej pomoci, keď boli rušené pohotovosti v Kysuckom Novom Meste. Ako to bude vyzerať dnes?
- viete, keď   bolo pred pár rokmi rušené pľúcne oddelenie v čadci, tak nám bolo tvrdené, že pľúcne oddelenie v žiline zabezpečí starostlivosť 
pre celý región. keď minulý rok zaniklo aj toto oddelenie, zase sa nás pokúšali presviedčať, že oddelenie v martine sa postará o našich pacientov. 
a tak sa pýtam, či nám nabudúce budú tvrdiť, že sa o nás postará oddelenie v Banskej Bystrici? košiciach? či Bratislave? mám obavy z toho, ako sa 
podarí vyliečiť slovenské zdravotníctvo, kde sa bývalému ministrovi zdravotníctva uhliarikovi podarilo to, čo nikomu z jeho predchodcov – rozhádať 
samotných zdravotníckych pracovníkov, skomplikovať všetky vzťahy a vytvoriť neuveriteľný neporiadok, ktorý je potrebné čím skôr upratať. nebude 
to však jednoduché, pretože biznis sa v zdravotníctve už silno zakorenil na úkor kvality a pacientov.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Biznis sa v našom  zdravotníctve už silno zakorenil na úkor kvality zdravotníckej 
starostlivosti a pacientov“,- hovorí župan žilinského kraja a poslanec nr sr, ing. juraj Blanár.

Návšteva predsedu ŽSK Juraja Blanára na SŠ v Kysuckom Novom Meste
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pokračovanie na str. 6

Posledné mesiace nastali zmeny pri vydávaní 
časopisu Kysuckého Nového Mesta – ZVESTÍ. 
Zodpovednou redaktorkou sa stala PhDr. 
Dušana Šinalová, ktorá je tiež vedúcou 
Mestskej knižnice. Treba bez okolkov uznať (a 
nesledujem tým žiadne iné ciele), že časopis 
ZVESTI sa jej príchodom mierne zlepšil, čo sa 
týka formálnej stránky. Zlepšila sa samozrejme 
aj tlačiarenská kvalita. Dúfajme, že tento trend 
bude pokračovať. To len tak na okraj. Teraz 
však PhDr. Šinalovú „vyspovedáme“ z toho, čo 
je jej hlavnou pracovnou náplňou. 
o Pani vedúca, aký je aktuálny stav čitateľskej 
klientely vo Vašej knižnici – možno povedať, 
že v  Kysuckom Novom Meste zastáva Vaše 

pracovisko opodstatnené miesto v  živote 
obyvateľov?
- som rada, že mestská knižnica má stálu pozíciu 
u  obyvateľov mesta a  je ich samozrejmou 
súčasťou. niektorí čitatelia navštívia knižnicu 
so zámerom vyplnenia voľného času dobrou 
knihou, iní z dôvodu plnenia si svojich pracovných 
a  školských povinností, deti vstupujú do 
knižnice s  vidinou nových príbehov. v  dnešný 
deň evidujeme 1787 čitateľov, toto číslo však 
každým dňom rastie. priemerný počet čitateľov 
za posledné roky je 2.500. snažíme sa, aby sme 
si svojich čitateľov udržali či už pravidelným 
nákupom nových kníh, novými službami 
a  rôznymi podujatiami, ktoré organizujeme pre 
všetky vekové skupiny. tvrdím, že čitateľa si treba 
vychovať, preto naše aktivity sú zamerané už na 
deti predškolského veku. spolupráca so školskými 
zariadeniami a  pedagógmi je na veľmi dobrej 
úrovni. 
o Kto všetko Vašu knižnicu navštevuje?
- mestskú knižnicu navštevujú čitatelia všetkých 
vekových skupín, rôzneho vzdelania, záujmov, 
ženy, aj muži. sú to nielen obyvatelia nášho mesta, 
ale aj okolia. naozaj nemôžem povedať, že určitý 
typ čitateľov by prevládal. všetci však majú jedno 
spoločné – lásku ku knihám a túžbu po poznaní.
o Aké oddelenia máte?
- v  podkroví budovy sa nachádza oddelenie 
literatúry pre deti a  mládež. na prvom poschodí 
je oddelenie literatúry pre dospelých, kde je 
samostatne vyčlenená miestnosť pre beletriu, 
ďalšia pre náučnú literatúru. je tu aj čitáreň, kde si 
každý čitateľ môže prečítať dennú tlač, regionálne 
periodiká a pod. 
o Ako často sa obnovuje knižničný fond – akú 
pozornosť venuje úrovni knižnice vedenie 

Kysuckého Nového 
Mesta a  poslanecký 
zbor?
- knižničný fond 
dopĺňame cez centrálny 
nákup v  kysuckej knižnici 
v  čadci každý mesiac. 
nové knihy vyberáme aj 
podľa požiadaviek našich 
čitateľov, ktoré evidujeme 
a snažíme sa tak uspokojiť 
ich informačné potreby. 
každoročne na nákup 
knižničného fondu 
vypracujem projekt, ktorý 
bol už 7 krát úspešný. 
vďaka projektom 
podporeným mk sr sme 
nakúpili knihy vo výške 
6.225 €. staré a neaktuálne 

knihy sa každý rok vyraďujú, takže počet 
knižničných jednotiek je približne rovnaký, cca 
30  000 zväzkov. centrálny nákup je financovaný 
z  rozpočtu mesta. vedenie mesta naše aktivity 
podporuje, stretávam sa s  pochopením. mestskí 
poslanci tiež činnosť knižnice podporujú, ale je na 
škodu, že väčšina z nich registrovanými čitateľmi 
nie je. možno by im tak naša práca a činnosť bola 
bližšia.
o Ako technicky je vybavená knižnica 
v Kysuckom Novom Meste?
- knihovníčky na evidenciu výpožičiek 
a  knižničného fondu od tohto roka využívajú 
nový knižnično-informačný softvér clavius. 

výstup z  neho v  podobe online katalógu je 
sprístupnený aj na internete. používatelia si tak 
v katalógu môžu zistiť, aké knihy máme vo fonde, 
ich status a prehliadať si vlastné čitateľské konto. 
pre používateľov knižnice je tiež prístupných 
10 pc s  pripojením na internet. pre ich potreby 

je k  dispozícií tlačiareň, kopírovací stroj, scaner, 
či laminovací prístroj. na pestrú informačnú 
výchovu využívame dataprojektor.
o Čo Vám chýba, čo by ste potrebovali doplniť 
z hľadiska skvalitnenia knižničných služieb?
- neustále sa snažíme pre svojich čitateľov prinášať 
niečo nové. svoju prácu a služby prezentujeme 
na vlastnej webovej stránke www.kniznica.
kysuckenovemesto.sk, ktorú sme realizovali 
minulý rok vďaka úspešnému projektu finančne 
podporenému mk sr. pomocou webu, facebooku 
a  iných médií sa snažíme priblížiť aktívnemu 
aj potenciálnemu čitateľovi. neustále je čo 

zlepšovať, v súčasnosti pracujeme na rýchlejšom 
pripojení na internet, na novej službe, ktorá bude 
čitateľov včas informovať, že im uplynie výpožičná 
doba a  knihy musia vrátiť alebo prolongovať. 
škoda je, že priestory budovy sa nedajú nafúknuť, 
a tak sa snažíme rafinovane využiť každé zákutie, 

Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste navštevujú 
okrem obyvateľov mesta aj občania z ďalšieho okolia
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tento rok by sme preto chceli tiež zakúpiť nové 
zariadenie – regále.
o Ozaj – a aké všetky služby knižnica poskytuje?
- medzi naše základné služby patria výpožičné 
služby prezenčné (v knižnici) a absenčné 
(mimo priestorov knižnice), predlžovanie 
výpožičnej lehoty, poskytovanie faktografických 
a bibliografických informácií a  organizovanie 
kultúrno-spoločenských podujatí. poskytujeme aj 
špeciálne služby ako rezervovanie požadovaných 
dokumentov, referenčné služby (spýtajte sa 
knižnice), rešeršné služby, medziknižničné 
výpožičné služby, zabezpečenie prístupu k 
externým elektronickým informačným zdrojom 
(databáza eBsco). doplnkovými službami, 
ktoré u  nás môže každý využiť sú reprografické 
služby, laminovanie, scanovanie dokumentov 
(ocr), poskytovanie pc a tlač výstupov z  pc. 
v  posledných rokoch stúpol záujem najmä 
o rešerše a rezerváciu dokumentov.
o Otváracie hodiny, telefónne kontakty, 

e-mail... Kto všetko v knižnici pracuje?
- knižnica je sprístupnená verejnosti v  pracovné 
dni od 09.00 hod. do 18.00 hod. (v júli a auguste 
do 17.00 hod.). v  sobotu máme otvorené od 
09.00 hod. do 12.00 hod. kontakty môžu občania 
využiť nielen na otázky o  službách a  práci 
v  knižnici, ale aj na predlžovanie výpožičnej 
doby, rezerváciu dokumentov, informácie 
o  čitateľskom konte a  pod. t. č. 041/4212732, 
mail kniznica@kysuckenovemesto.sk. v  knižnici 
pracujú v prepočte 3 knihovníčky, ktoré veľmi radi 
odpovedia na vaše otázky, pomôžu pri orientácii 
v knižnici, či nájsť tú správnu knihu.
o Robíte pre čitateľov aj nejaké zaujímavosti, 
atrakcie?
- pravidelne pripravujeme zaujímavé podujatia 
pre deti o rozprávkových bytostiach (tento mesiac 
sme písali list psíčkovi a mačičke), hlasné čítanie, 
tvorivé dielne, besedy, strašidelné čítanie, pre 
prvákov všetkých základných škôl organizujeme 
program k ich slávnostnému zápisu, v  zime 

sa koná výtvarná súťaž a v  lete deti v  knižnici 
lúskajú tajničky. snažíme sa zapájať do rôznych 
celoslovenských kapaní, spomeniem len tie 
z posledných dní: pokus o vytvorenie slovenského 
rekordu vo vypožičaných knihách pre deti v jeden 
deň, kampaň na podporu čítania do knižnice, 
či anketa zlatá rybka. na konci mesiaca máj nás 
čaká obľúbený celoslovenský čitateľský maratón. 
v  priestoroch knižnice sme vytvorili možnosti 
na výstavnú činnosť, zakúpili sme výstavné 
panely z prostriedkov získaných z 2 % daní, touto 
cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí túto 
formu využili a  finančné prostriedky darovali 
práve knižnici. v  mesiaci jún svoju zručnosť 
budú prezentovať formou výstavy klienti dss 
na Belanského ulici. neskôr obsadia knižnicu 
bábky českej ilustrátorky vítězslavy klimtovej ako 
exponáty putovnej výstavy pohádková země.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

a predsa má veľkú moc. 13. apríla 2012 sa po celom slovensku uskutočnil už 
16. ročník  verejno - prospešnej finančnej zbierky ligy proti rakovine „deŇ 
narcisov“, ktorá má už svoju tradíciu. každý v tento deň si mohol pripnúť 
na odev narcis a tak vyjadriť spolupatričnosť s onkologickými pacientmi 
a dobrovoľným finančným príspevkom zároveň prispieť a tým pomôcť 
mnohým, ktorí s týmto ochorením bojujú. Finančnú zbierku podporila a 
zorganizovala aj únia žien slovenska v kysuckom novom meste v spolupráci 
spojenej školy, nábrežná 1325 a strednej odbornej školy strojníckej v 
kysuckom novom meste. po celý slnečný deň sa mestom niesla dobrá nálada, 
otvárali sa šľachetné srdcia, plno lásky a povzbudenia. veľké poďakovanie 
všetkým mš, zš, sš, riaditeľom, profesorom, učiteľom, študentom, žiakom, 
občanom kysuckého nového mesta a okolitých obcí. chceme tiež poďakovať 
aj za živé narcisy, ktorými prispeli členky úžs. veľké poďakovanie patrí 
aj obetavým členkám úžs v kysuckom novom meste: m. melišíkovej, a. 
Śtecherovej, a. stráňavskej, predsedníčke mo úžs š. Bukovej, v. králikovej, 
v. turčániovej,  B. peťkovej, g. verlikovej, a. podmanickej, mgr. z. vegovej, j. 
kubicovej, mgr. e. Braceníkovej, a. anteckej, ing. m. karnetovej, B. majdákovej, 
h. ponechalovej, mgr. j. púčekovej, v. Bugáňovej, j. plevkovej, g. stuchlíkovej, 
j. prškovej, i. Bíliková a mgr. Bakošovej.
Jednotlivé školy a organizácie prispeli:    
zš clementisová 307.49 €, zš nábrežná 230.26 €, zš rudina 202.20 €, zš 
ochodnica 123.99 €, zš dolinský potok 112.11 €, zš  snežnica 106.85 €, zš 

kysucký lieskovec 95.- €, zš povina 53.48 €, zš horný vadičov 51.65 €, zš 
lodno 40.10 €.
mš kamence 131.85 €,  mš komenského 91.- €,  mš rudina 60.- €, mš horný 
vadičov 50.- €, mš kysucký lieskovec 40.- €,  mš povina 37.40 €, mš lodno 
35.- €,  mš Budatínska lehota 15.- €. zš + mš rudinská 218.05 €, zariadenie 
pre seniorov a domov sociálnych služieb ul.  štúrova a ul. litovelská 183.45 
€,  sošs 137.51 €, mestská knižnica 52.87 €,  potraviny koruna 22.62 €, mš 
+ obecný úrad rudinka 20.- €, zo úžs Budatínska lehota 10,- €. v uliciach 
mesta sa vyzbierala suma 1 645.45 €. celá vyzbieraná suma  4 073.33 € bola 
zaslaná 16. apríla 2012 na centrálny účet  tatra banky  2629740400/1100.  do 
finančnej zbierky v kysuckom novom meste sa zapojil  aj klinček združenie 
pacientov   s onkol. a ťzp, čadca.
do verejnej finančnej zbierky sme mohli prispieť v termíne 2. do 16. apríla 
2012  aj zaslaním sms s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2.- € v sieti 
všetkých mobilných operátorov. zaslanie sms zákazníkmi nespoplatňovali, 
alebo priamo na číslo účtu. narcis, ako jeden z prvých kvietkov jari, 
predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzanie prírody a života. tak je aj 
symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Všetkým Vám pekne ďakujeme.
Zdenka Stuchliková

Predsedníčka OO ÚŽS Kysucké Nové Mesto

Narcis – krehký jarný kvietok,

chov takzvaných pet-králikov a barančekov 
sa dnes popri psoch a mačkách chovaných v 
byte, stáva čoraz populárnejším. potencionálny 
chovateľ sa pre chov zajačika v byte rozhodu-
je najmä kvôli prijateľnej cene, priestorovej, 
časovej nenáročnosti na starostlivosť, finančnej 
nenáročnosti na krmivo a vybavenie. samozrej-
me, vždy pred kúpou akéhokoľvek zvieratka, tak 
aj pet-králika, si majiteľ musí zhrnúť minimálne 
požiadavky napr. kúpa dostatočne veľkej klietky, 
poskytnutie výbehu, kvalita a frekvencia kŕme-
nia, kvalitná neprašná čistá suchá podstielka 

v dostatočnom množstve, starostlivosť o srsť a pazúriky... zvlášť chcem 
upozorniť na vhodný výber podstielky a jej udržiavanie, či už sa rozhodneme 
pre klasické hobliny alebo pelety, najdôležitejšie je udržiavať sucho a čistotu. 
aj výber zajačika v obchode má vplyv na jeho budúci život. veľa zdravotných 
problémov objavujúcich sa krátko po kúpe zvieratka pochádza hlavne zo 
zlej hygieny a preplnenia klietok v chovproduktoch. práve u králikov a iných 
drobných pet hlodavcov  je dôležitejšia prevencia a skoré riešenie najmä pa-
razitárnych a kožných infekcií. pet-králik sa pri vhodnej starostlivosti bežne 
dožíva 7, prípadne aj viac rokov. dôležitý je takisto výber krmiva. kŕmime 
najmä kvalitným čerstvým lúčnym senom (toto by malo byť stále k dispozí-
cii), pridávame zmesi rôznych zrnín, formované senné granule, občas zelené 

krmivo v menšom množstve s postupným 
návykom. samozrejmosťou je čistá pitná voda. 
výbeh po byte zajačik vždy rád uvíta, aj na túto 
zmenu ho však treba postupne privykať. pohyb 
voľne po byte by mal byť vždy pod dozorom, 
mimo nebezpečných drôtov, ale takisto kobercov, čalúnení a izbových 
kvetín, ktoré zajačik môže rozhrýzť. tu je však aj riziko požrania nestráviteľ-
ných častí, špagátov, papierových lepeniek, ktoré môžu poškodiť trávenie 
zajačika. doporučujem pohyb len vo vyhradenom priestore, najlepšie na 
nešmykľavej podlahe. nikdy zajačika nenaháňame, vyvarujeme sa prudkým 
pohybom a hluku. veľa zranení pohybového systému sa najčastejšie stanú 
mimo klietky, na šmykľavej podlahe, pri zamotaní sa do bytových textílií, pri 
za chytení sa o klietku. zo zdravotných problémov postihujúcich pet-králiky 
sú to hlavne prerastajúce pazúriky a zuby, tráviace problémy spôsobené 
najmä nevhodným výberom krmiva, infekcie kože a respiračného systému. 
z preventívneho hľadiska sa králiky vakcinujú proti moru a myxomatóze 
pravidelne v polročných intervaloch. samozrejmosťou pri vakcinácii králika 
je preventívna prehliadka a 
spolupráca so starostlivým 
a všímavým majiteľom, kto-
rý poskytne neraz dôležité 
informácie o zdravotnom 
stave zvieratka.

Okrem psíčkov a mačiek, dnes v mnohých našich domácnostiach nájdete aj ďalších rodinných miláčikov – a tými sú 
napríklad zajačiky, resp. zajačiky- barančeky. Chcela by som sa opýtať pani zverolekárky, ako sa treba starať o zajačikov. 
Čo si treba zadovážiť, aby malo zvieratko „svoje miesto“? Čo mu dávať žrať? Ako často sú potrebné návštevy u veteriná-
ra – a prečo sú potrebné a nemali by sme na ne zabúdať? Akú slobodu máme dať zvieratku? Akú čistotu treba u zajači-
kov v domácom prostredí dodržiavať? Zajačiky majú radi výbeh po byte, ale z vlastnej skúsenosti viem, že radi hryzú do 
elektrických drôtikov od lampy, televízora a tým sa vystavujú smrti. Preto je lepšie ich mať pod kontrolou, na vodítku. 

Aký máte názor na to Vy, alebo čo doporučujete, aby si zajačik neprivodil smrť?

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

starostlivosť o zajačikov a barančeky...
...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...
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Odpoveď: 
je škoda, že ste neuviedli, v akej zahraničnej krajine ste pracovali, 
nakoľko v oblasti sociálneho zabezpečenia si krajiny aplikujú  svoje 
vnútroštátne predpisy. platí to i pre členské  štáty eú, kde sa však 
uplatňuje i legislatíva eú,  ktorú  musia dodržiavať vnútroštátne 
orgány a verejné inštitúcie, zdravotné a sociálne poisťovne a súdy. v 
prípade rozporu medzi vnútroštátnymi a koordinačnými predpismi 
majú prednosť  pravidlá eú. v praxi môže byť často náročné zistiť, či 
sa na konkrétnu dávku vzťahujú európske koordinačné pravidlá. je 
veľmi dôležité si s istotou zistiť, či ste a ako dlho boli dôchodkovo 
poistený v zahraničí. v opačnom prípade bude veľmi obtiažne pre-
ukázať splnenie nárokov na priznanie starobného dôchodku, resp. 
obdobnej dávky. opäť pripomínam, že druhy dávok dôchodkového 
poistenia a podmienky ich priznania vyplývajú z vnútroštátnych 
predpisov tej ktorej krajiny. zrejme vo vašom prípade by som 
vám doporučovala obrátiť sa na zahraničnú inštitúciu sociálneho 
poistenia.

Odpoveď: 
podľa ust. § 62 ods. 1 zákona o rodine je rodič dieťaťa povinný prispievať na jeho 
výživu až do času, kým dieťa nebude schopné sa samé živiť. o tom, či je dieťa schop-
né samo sa živiť, ako aj o rozsahu výživného, rozhodne súd. posúdenie toho, či je 
dieťa schopné samo sa živiť je relatívne individuálne, pričom závisí od konkrétneho 
prípadu. vo všeobecnosti sa ale považuje doba, od kedy dieťa je schopné samo sa 
živiť  - skončenie prípravy na povolanie. t.j. skončenie povinnej školskej dochádzky, 
ak nepokračuje ďalej, skončenie strednej školy, ak nepokračuje ďalej, ukončenie vš 
dennej formy. pokiaľ dieťa ukončilo jeho prípravu na ďalšie povolanie a pokiaľ mu v 
jeho povolaní nebránia žiadne závažné okolnosti (napr. zdravotný stav, schopnosť 
zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu), čo je prípad vašej dcéry, možno kon-
štatovať, že dieťa je schopné sa samo živiť. v takomto prípade dochádza k zániku 
vyživovacej povinnosti zo zákona.  podľa  môjho názoru už nemáte povinnosť dcéru 
živiť a hlavne  za takýchto okolností.  tiež by som vám odporučila obrátiť sa na 
príslušný úrad práce s písomným podnetom,  aby tento prešetril, či je z jeho strany 
riadne zaisťovaná spolupráca pri hľadaní zamestnania pre vašu nezamestnanú dcéru.  
i výsledok z  takéhoto prešetrenia a najmä ďalšie odmietanie ponúk zo strany úradu 
práce vašou dcérou, by mohlo zavážiť vo váš prospech v prípadnom súdnom konaní. 
teoreticky by sa vaša dcéra mohla obrátiť s návrhom na súd a dokázať, že nie je 
schopná sama sa živiť (to znamená i to, že nie je schopná sa zamestnať, resp. schopná 
vykonávať prácu).  ak by sa dcéra rozhodla nastúpiť na denné štúdium na vš, tento 
nárok na výživné by jej opäť od vás vznikol. v tejto súvislosti treba rozlišovať, či vznik 
vyživovacej povinnosti nastal na základe rozhodnutia súdu alebo nie. v prvom prípa-
de, teda, ak bola vaša vyživovacia povinnosť určená súdnym rozhodnutím, treba po-
dať návrh na zrušenie vašej vyživovacej povinnosti voči dieťaťu. v následnom konaní  
pred súdom bude predmetom posudzovanie otázky, či je vaša dcéra schopná sama 
sa živiť alebo nie. k návrhu by bolo treba pripojiť i dôkazy preukazujúce skutočnosť, 
že dieťa je schopné samo sa živiť a že mu nebránia v tom žiadne závažné okolnosti. 
vyživovacia povinnosť zaniká  až rozhodnutím súdu a do tej doby ste povinná  platiť 
dieťaťu stanovené výživné. v druhom prípade nastáva zánik vyživovacej povinnosti 
zo zákona. nie je preto potrebné podávať návrh na jej zrušenie.

Chcel by som sa opýtať, kedy vzniká nárok na vyplácanie 
dôchodku zo zahraničia? Pracujem tam 20 rokov, z toho 
15 rokov na pracovné povolenie, ale pravdepodobne za 
mňa zahraničný zamestnávateľ neplatil odvody. Dostával 
som peniaze „na ruku“. Ja som bol registrovaný u nás – na 
Slovensku ako dobrovoľne nezamestnaný a platil som si sám 
nemocenské. Ako to je so mnou – čo sa týka výšky dôchodku 
zo Sociálnej poisťovne? Blížim sa k 60- tke, ako vlastne bude 
zodpovedný orgán pristupovať k výpočtu môjho dôchodku, 
z čoho a ako to bude vypočítavať? Viete, ani som si pred 
rokmi neuvedomil, že čomu sa vlastne vystavujem, a teraz 
sa obávam toho, ako budem vlastne ako starobný dôchodca 
žiť? Čo mi poradíte? V súčasnosti mám 58 rokov. Ďakujem 
Vám za radu.

Moja dcéra je stredoškolsky vzdelaná, ale je nezamestnaná. Vraj nie je pre ňu 
adekvátna práca a ona „hocičo“ robiť nebude. Vraj som povinná – ako matka sa o 
ňu postarať. Bola som si veci preveriť a práca pre ňu by sa našla, mohla by robiť v 
predajni, alebo ako prevádzkarka v reštaurácii, aj ako recepčná..., nevyhovovala 
jej však výška mzdy a tak si radšej „zohnala“ potvrdenia od zamestnávateľov, že 
nemajú pre ňu prácu, a tým bola vec pre ňu vybavená. Nechápem, prečo v tomto 
smere aj štát – teda úrad práce – nie je prísnejší a nedonucuje ľudí nastúpiť do 
práce, keď navyše práca pre nich je k dispozícii, a radšej ich eviduje v evidencii a 
platí odvody za takýchto ľudí. Priznám sa, vôbec sa mi to nepáči, je to jednak ne-
fér voči rodičom, ktorí živia zdravého, ale lenivého potomka, lebo „musia“. Ako 
sa môžem voči takémuto novodobému príživníctvu vlastného dieťaťa brániť? 
Veď takto podporujeme – vrátane štátu – lajdačenie a lenivosť mladého človeka, 
ktorý takto stráca pracovné návyky, ale vyžiera a zároveň deptá pracujúceho 
rodiča... Toto nikomu zodpovednému nevadí? A ten, kto takýto „múdry“ zákon 
navrhol, nebolo by načase ho prehodnotiť? 

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

Dôchodok zo záhraničia...

Mojej dcére sa 
nechce pracovať

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  
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Vysoká škola Sládkovičovo sa vyprofilovala 
za 6 rokov svojho pôsobenia na inštitúciu, 
na ktorú sa hlási čoraz viac študentov, či 
už na dennú, alebo diaľkovú formu, aby si 
ukončili vysokoškolské vzdelanie, bakalárske, 
magisterské, doktorandské. Táto škola veľmi 
promptne a aktuálne pri svojom vzniku 
zareagovala naozaj na to, čo na trhu chýbalo..., 
a síce – vzdelanie pre štátnych zamestnancov, 
alebo pracovníkov samospráv, skrátka tých, 
ktorí pracujú vo verejných funkciách – čím 
bolo založenie Fakulty práva, sociálnych 
štúdií a následne Fakulty verejnej politiky 
a verejnej správy. Vysoká škola Sládkovičovo 
sa však neuspokojuje so žiadnymi druho, 
či treťotriednymi prednášateľmi. Práve 
naopak – medzi pedagógmi si vyberá 
tých najkvalitnejších a môžeme hovoriť 
doslova o „kapacitách“ vo svojich odboroch. 
Ako súkromná vysoká škola si to môže aj 
dovoliť, pretože vie odborníkov zaplatiť. 
Školu, univerzitu, akademickú pôdu – jej 
úroveň a výšku spoločenského postavenia 
– vždy charakterizujú a určujú osobnosti, 
ktoré na nej pôsobia a v tomto smere sa 
Vysoká škola Sládkovičovo môže naozaj 
pochváliť kvalitou z radov uznávaných 
vysokoškolských pedagógov, osobností 
(profesorov, docentov...), a to z rôznych 
univerzít Slovenska, ale aj zahraničia, 
s ktorými Vysoká škola Sládkovičovo udržuje 
priateľské a pracovné vzťahy. Ich vysoký 
spoločenský kredit, i pôsobenie na škole, 
potom dáva samotnej inštitúcii – teda Vysokej 
škole Sládkovičovo – punc vysokej kvality 
a záruku štúdia na požadovanej európskej 
úrovni. Vždy platí, že istou zárukou kvality 
školy, akceptovanou u širokej verejnosti, 
je kvalitný pedagogický zbor, a to Vysoká 
škola Sládkovičovo má neustále na zreteli. 
Ako je táto oblasť zabezpečená v tomto 
školskom roku a ako sa škola pripravuje 
na nový školský ročník 2012/2013, o tom 
hovoríme s najvyššími predstaviteľmi Vysokej 
školy Sládkovičovo, pánom Dr. h. c. Prof. 
Ing. Karolom Polákom, DrSc. – rektorom VŠS 
(na snímke vľavo) a generálnym manažérom 
a prorektorom Vysokej školy v Sládkovičove 
Dr.h. c. Ing. Michalom Košťálom, h. prof. (na 
snímke vpravo):
- vysoká škola v sládkovičove sa pripravuje na 
nový ročník v školskom roku 2012/2013 a tak, 
ako po iné roky, zabezpečuje pedagogických 
pracovníkov a vytvára materiálne predpoklady 
na zabezpečenie vysokoškolského štúdia. 
výsledky komplexnej akreditácie, ktoré vysoká 
škola v sládkovičove obhájila pred akreditačnou 
komisiou doterajšie postavenie vysokej školy nás 

napĺňa optimizmom, najmä preto, že dokázala 
splniť náročné kritériá, ktoré boli postavené 
rovnako pre školy, ktoré na trhu vzdelávania 
existujú 30 a viac rokov a tie, ktoré boli len pred 
niekoľkými rokmi založené. naša vysoká škola 
ich dokázala splniť pri komplexnej akreditácii po 
šiestich rokoch existencie školy. je to zároveň 
dôkaz toho, že vysoká škola v sládkovičove 
má kvalitné obsadenie pedagogického zboru 
na jednotlivých fakultách. na vysokej škole 
v sládkovičove učí 24 profesorov, 46 docentov 
a celkove 170 pedagogických pracovníkov. tieto 
kvalifikačné predpoklady sú zárukou kvalitnej 
prípravy študentov v budúcom školskom roku 
2012/2013, v ktorom chceme neustále zvyšovať 
počet výskumných úloh, kde sme zaviazali 
jednotlivých pedagogických pracovníkov, aby 1/3 
pracovného úväzku využili na vedeckú činnosť, 
písanie monografií a skrípt. rovnako sa venujeme 
kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý 
nielen personálne, ale aj materiálne neustále 
zdokonaľujeme. zabezpečili sme aj kontrolu 
kvality výuky prostredníctvom aj študentov, 
ako aj kvalifikovaných pedagógov. študenti 
majú možnosť sa vyjadrovať k pedagogickému 
procesu prostredníctvom ankety. ankety sú 
prehodnocované funkcionármi školy a prijímané 
sú opatrenia na neustále zlepšovanie kvality 
výchovno-vyučovacieho procesu. veľmi 
významná úloha, ktorá stojí pred vysokou 
školou v sládkovičove je úloha uplatnenia sa 
študentov v praxi, tak, aby boli zamestnatelnými. 
vysoká škola v sládkovičove bude vytvárať pre 
štúdium materiálne podmienky zabezpečenia 
štúdia v snahe zlepšiť aj komunikáciu medzi 
pedagogickými pracovníkmi a študentmi 
prostredníctvom internetovej siete a najmä 
programu ais. prostredníctvom ktorého 
študenti môžu komunikovať s pedagogickými 
pracovníkmi ako aj so študijnými oddeleniami 
jednotlivých fakúlt.
o Aké najvýznamnejšie úspechy Vaša škola 
zaznamenala za roky svojho pôsobenia, čím sa 
môže pochváliť oproti iným vysokým školám 
na Slovensku, čo je jej tzv.  prím, jedinečnosť? 
- medzi najdôležitejšie úspechy vysokej školy 
patrí najmä neustále sa zvyšujúci počet študentov 
na jednotlivých fakultách, kde nás najmä teší 
zvyšujúci sa počet denných študentov, o ktorých 
máme neustále väčší záujem, a pre ktorých 
sa snažíme vytvárať optimálne podmienky. 
úspechom je, že na našej vysokej škole študuje 
viac ako 3.000 študentov, z toho 38 % na 

dennej forme štúdia a 42 % na externej forme 
štúdia. najviac denných študentov má naša 
právnická fakulta, ktorá má až 40 % denných 
študentov. denní študenti kladú oveľa väčšie 
nároky na organizáciu štúdia. externí študenti 
však kladú väčšie nároky na kvalitnú prípravu 
pedagogického zboru. už dávno neplatí ani 
na našej vysokej škole, že denný študent je 
slávik a externý vrabec. takéto podceňovanie 
externých študentov nemá dnes opodstatnenie. 
pretože externí študenti k nám prichádzajú 
z praxe, príbuzných odborov, v ktorých si zvyšujú 
kvalifikáciu a vyžadujú neustále kvalitnejšiu 
prípravu pedagogického zboru z hľadiska 
poznania praxe. naša škola rýchlo reagovala na 
meniacu sa situáciu na trhu práce a pripravila 
programy, ktoré sú zábezpekou aj z hľadiska 
lukratívnosti študijných odborov, že študenti, 
absolventi našej vysokej školy v sládkovičove 
na trhu práce uspejú. odzrkadlilo sa to aj pri 
hodnotení zamestnanosti absolventov vysokých 
škôl a univerzít, ktoré urobilo ministerstvo 
školstva sr, kde vysoká škola v sládkovičove sa 
umiestnila na 4. mieste v poradí úspešnosti medzi 
29 vysokými školami a univerzitami sr. úspech na 
trhu práce našich študentov pokladáme za jeden 
z najväčších úspechov našej vysokej školy, ktorá 
popri úspechu komplexnej akreditácii dokazuje 
oprávnenosť rozvoja súkromného vysokého 
školstva v sr.   

 - red -
(platený PR materiál)

vysoká škola v sládkovičove sa umiestnila 
na 4. mieste v poradí úspešnosti medzi 
29 vysokými školami a univerzitami sr
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o Ondrík, takže, kde boli tohtoročné Majstrovstvá 
Slovenska v  kulturistike a  aké presne bolo Tvoje 
umiestnenie?
- tohtoročné majstrovstvá slovenska boli organizované 
v  košiciach, ktoré sa konali pod vedením jaroslava 
horvátha. vo svojej váhovej kategórii do 70 kg som získal 
3. miesto, s ktorým som spokojný, pretože som v príprave 
nič nepodcenil.
o Koľko pretekárov sa zúčastnilo celkovo a  koľko 
v Tvojej kategórii? 
- celkovo sa zúčastnilo okolo 79 súťažiacich, v klasickej 
kulturistike súťažilo 34 pretekárov a v kulturistike do 70 kg, 
80kg, 90 kg a nad 90 kg – okolo 45 pretekárov. vo váhovej 
kategórii, v ktorej som súťažil, bolo 8 súťažiacich.
o Kým si sa zúčastnil Majstrovstiev, určite bola najprv 
riadna „zaberačka“, z čoho pozostávala Tvoja príprava? 
A kde si sa na súťaž pripravoval?
- príprava na súťaž bola, ako každý rok, dosť namáhavá, 
ale keď máte vo svojom okolí ľudí, ktorí vás podporujú, je 
o  to ľahšia. moje tréningy som absolvoval vo fitnescentre 
andreja mozolaniho v žiline, v ktorom sa pripravovali skvelí 
pretekári ako noro zajac alebo martin krakovský.
o Mal si aj nejakého odborného konzultanta, poradcu 
– trénera?
- áno, mal. v tomto roku som prestúpil z košického klubu 
štefana havlíka do žilinského klubu andreja mozolániho, 
s  ktorým máme v  pláne dlhodobejšiu spoluprácu. touto 
cestou sa chcem poďakovať andrejovi za cenné rady, ktoré 
mi poskytol počas prípravy na súťaž.
o Máš aj ďalšie plány, čo sa týka kulturistiky?
- uvidíme, čo ukáže čas... kulturistika je v  rámci mojich 
životných priorít stále iba hobby, ktoré mi robí radosť. 

pripravila: Mgr. Alena Jaššová

ondrej ozaniak ani v tomto roku nesklamal! na majstrovstvách 
slovenska v kulturistike získal bronzovú medailu!

Ondrej Ozaniak sa skrátka nevzdáva. Aj v tomto roku sa v apríli zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v kulturistike a vyhral III. miesto! Tento 
príjemný chalan je naozaj príklad nasledovaniahodný aj pre iných. Ondro stíha prácu – je súkromným podnikateľom, stará sa o rodinu, má 

manželku, dve deti a venuje sa aj svojim koníčkom, z ktorých jeden je práve kulturistika. A dosahuje v nej skvelé výsledky, čím robí dobré meno 
nielen svojmu Kysuckému Novému Mestu, ale aj celému Slovensku.
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dovolenky a prázdniny na slovensku

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
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Nakupujte a využívajte služby u predajcov a odborníkov 
s dlhoročnou skúsenosťou, dobrým menom a rozumnými cenami.

- 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!

Jana Ďuranová, AVON – zónová manažérka pre Kysuce a Oravu, 
Námestie Slobody 2295 (bývalá predajňa Drobček), 

Kysucké Nové Mesto
tel.č.: 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk

Blíži sa leto...
V AVONe  nájdete širokú ponuku kozmetiky na opaľovanie AVON 
SUN za akciové ceny a môžete získať aj darček- štýlové hodinky.

SPROSTREDKOVANIE    POISTENIA

Viera Marčišová
čsa 2809
(v areáli hotela kriváň)
024 01  
Kysucké Nové Mesto

Kontakt:
0907 800 730, 
0910 549 044
e-mail:  
marcisova@universalsk.sk
www.universalsk.sk

 

OBUV  JANEL 

Belanského 6 
(pri papierníctve arven)

kysucké nové mesto

e-shop: www.obuvjanel.sk
e-mail: obchod@obuvjanel.sk
tel.: 0907/414 066

nové kolekcie 
už v predaji
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naučte sa cudzí jazyk 
a vo svete sa nestratíte.

www.linqua.sk

Úradné preklady!

Jazykové kurzy – 
oveľa cenovo výhodnejšie 

ako u konkurencie!

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ 

0902 169 321
...vyskúšajte nás...

licenciovaná sestra v odbore 
detská sestra + ošetrovateľstvo,
radoľa, vadičovská cesta 377, 

e-mail: jankajanickova@gmail.com

vo vzduchu je 

21% kyslíka, 

v OXYLIFE 95%

              
     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 

 

 

 

Oxygenoterapia – inhalácia 95% moleku-
lárneho 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.

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 lámavými, vypadávajúcimi štie-
pajúcimi vlasmi, oslabenými korienkami.

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

v cene je zahrnutý vitamínový drink podľa vlastného výberu.

vajanského 865, knm (oproti parku)
e-mail: hello@oxylife.sk
tel.: 0948 060 766
viac o oxygenoterapii na www.oxylife.sk alebo 
FB funpage: OXYLIFE - Kyslíkové štúdio

ROFIS GASTRO s.r.o. 
Pivovarská 174, 

Kysucké Nové Mesto 
tel.: 0917 645 479, 

041/433 2732
e-mail: 

starypivovar@ubociana.sk
www.ubociana.sk

reštaurácia v kysuckom 
novom meste 

„starý pivovar u bociana“ 
prijme čašníka:
prax v odbore, 

alebo vyučený absolvent, 
komunikatívnosť, 

spoľahlivosť.
                  

ponúkame: 
dobré platobné podmienky, 

ubytovanie 
pre dochádzajúcich, tpp.

 
záujemcovia môžu 

mailom poslať
životopis a kontakt na: 

starypivovar@ubociana.sk
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Starostom obce Radoľa je od posledných 
komunálnych volieb v decembri 2010 
Ing. Anton Tkáčik. Okrem vyskúšania si 
podnikania, pracoval aj v mediálnej sfére, ale 
je činný aj po politickej línii. Nechajme však 
hovoriť jeho, aby sme jeho súčasnú prácu 
a osobnosť priblížili trochu viac aj ďalším 
občanom regiónu dolných Kysúc. 
o Pán starosta, v posledných komunálnych 
voľbách ste veľmi slušne „bodovali“, občania 
Radole Vám vyjadrili vysokú podporu. 
Striedali ste tak predchádzajúcu starostku 
Ing. Boženu Peťkovú. Váš predchádzajúci život 
sa uberal iným smerom – povedzte prosím, 
čo všetko ste pred touto funkciou vykonávali 
a následne, prečo ste sa rozhodol kandidovať 
na starostovský post Radole?
- v roku 1995 som absolvoval špecializáciu 
krajinné inžinierstvo na všp v nitre. už vtedy som 
popri štúdiu pracoval ako redaktor a moderátor 
v súkromnom rádiu nitra. po promóciách som 
nastúpil do rádia Frontinus v žiline a koníček sa 
mi stal na prechodný čas hlavným zamestnaním, 
pretože pracovné miesto v odbore 
sa jednoducho zohnať nedalo. 
neskôr som, podobne ako mnoho 
mojich rovesníkov, pracoval ako 
obchodný manažér. skúsenosti z 
tohto obdobia som využil v roku 
2003, keď som založil vlastnú firmu, 
ktorá kombinovala obchodné a 
mediálne aktivity. o tom, že budem 
kandidovať na starostu som bol 
rozhodnutý ešte ako vysokoškolák 
po tom ako radoľa v roku 1994 
obnovila svoju samostatnosť. 
vnútorne som si však dal ako hranicu 
prvé voľby po dovŕšení 35 rokov 
veku. som presvedčený, že ak má 
starosta vykonávať svoju funkciu 
dobre, musí mať aj „čosi odžité“. aj 
kvôli budúcim skúsenostiam som 
približne dva roky pracoval v štátnej 
správe. v rokoch 1998 – 2006 som 
pôsobil ako poslanec obecného 
zastupiteľstva v rodnej obci. 
o Niekoľkokrát ste sa počas nášho 
rozhovoru vyjadril, že ste mali 
pocit, spolu s ďalšími občanmi, 

že obec akoby v posledných 
rokoch v živote stagnovala, a že aj 
to bol dôvod Vášho rozhodnutia 
kandidovať?
- najmä roky 2008 – 2009 boli rokmi, 
kedy sa dalo úspešne uchádzať o 
prostriedky z eurofondov a mnohé 
samosprávy tieto financie využili na 
veľké zmeny vzhľadu obcí.  za 5% 
nákladov sa dali zrealizovať mnohé 
zmysluplné projekty. u nás bol 
úspešný iba projekt na rekonštrukciu 
zš. dnes však už nie je dôležité, čo sa 
robilo, ale to podstatné je to, čo sa robí 
teraz.
o Vo funkcii ste už vyše roka, 
takmer 15 mesiacov, takže oných 
„povestných“ 100 dní je za Vami. 
Čím sa vyznačoval začiatok Vášho 
nástupu do funkcie a následne 
ako fungovala a funguje obec pod 

Vašou taktovkou? Čo sa doteraz podniklo, 
urobilo, ako Radoľa pracuje?
- začiatok bol bojom o holú existenciu. najťažšie 
bolo vyhnúť sa nútenej správe. obec nemala 
zvoleného hlavného kontrolóra, nebolo možné si 
brať ani úver a pritom bolo treba zaplatiť 70 tisíc 
eur za úpravu ciest pár týždňov pred voľbami, 
nebol doplatený úver banke za rekonštrukciu 
zš, nebola zaplatená zimná údržba... situáciu 
sa podarilo zvládnuť, podarilo sa mi vyrokovať 
nový splátkový kalendár a na každodennom 
chode obce to nezanechalo žiadne stopy. v 
prvom rade sme sa pustili do protipovodňových 
opatrení, keď sme sa pustili do rekonštrukcií 
niektorých priepustov a rigolov, ktoré robili 
najväčšie problémy, ale hlavne po dlhých rokoch 
sme vyčistili priepust na vadičovskom potoku 
pod poľnohospodárskym družstvom. dali sme 
dohromady všetky zainteresované subjekty a 
dnes už nie je ohrozený ani most, ani okolité 
domy. zreorganizovali sme separovaný zber 
v obci a ukazuje sa, že sa nám podarilo ušetriť 
značné finančné prostriedky, ale hlavne sme 

rozšírili počet zbieraných komodít. zapojili 
sme sa do projektu revitalizácie krajiny a na 
lačišovskom potoku sme vytvorili systém 
vodozádržných opatrení v celkovom objeme 
viac ako 11 000 m3 kapacity na zadržanie vody. 
základná škola úspešne požiadala o eurofondy 
na rozvoj vzdelávacieho procesu. znamená 
to, že v najbližších rokoch príde do našej školy 
približne štvrť milióna eur na pomôcky, prípravu 
zaujímavých učebných plánov, ale aj na exkurzie. 
pri počte približne 190 žiakov je to naozaj 
výdatná finančná injekcia. v týchto dňoch už 
čakáme na poukázanie finančných prostriedkov 
z rady vlády pre prevenciu kriminality na 
kamerový systém v obci. spolu so sevak, a.s. 
doriešujeme podrobnosti ohľadom dobudovania 
kanalizácie v obci a zároveň chystáme aj 
doplnenie a obnovu niektorých úsekov 
vodovodnej siete. v športovom areáli budujem zo 
sponzorských prostriedkov pomocnú tréningovú 
plochu pre futbalistov. doriešujeme financovanie 
športového areálu zš, kde máme nevyhovujúce 
škvarové ihrisko. vzhľadom na to, že na rozdiel od 
obdobia 2006 – 2010  neexistuje žiadny grantový 
systém na budovanie multifunkčných ihrísk, 
musíme riešiť financie inak.
o Ktoré sú Vaše volebné priority a aké šance na 
ich splnenie im dávate?
- prioritou bolo riešenie protipovodňových 
opatrení v obci, tu nám už veľa urobiť netreba. 
polyfunkčné ihrisko v areály zš je pred realizáciou 
a nad rámec plánov dostanú futbalisti tréningovú 
plochu.  verím, že už tento rok v jeseni budem 
môcť považovať za hotovú vec dobudovanie 
kanalizácie aj s rozšírením a opravou kritických 
úsekov vodovodu.  projekt na zlepšenie 
infraštruktúry v okolí kaštieľa mám v zásuvke, 
výzva je už avizovaná, čakáme na jej vyhlásenie. 
po dorobení kanalizácie pribudnú v obci konečne 
aj nejaké „preliezky“ pre deti. občania právom 
čakali aj doriešenie situácie okolo výstavby  
kostola. dnes už máme definitívne miesto. teraz 
spolu s pánom farárom uskobom riešime projekt 
a administratívne formality. ešte neskončila prvá 

„sociálna politika štátu by mala byť zameraná na 
podporu tradičnej rodiny, ale aj viacgeneračného 
spolužitia“,- hovorí ing. anton tkáčik, starosta obce radoľa.

Stavanie MÁJA je v obci príjemnou a obľúbenou akciou
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tretina volebného obdobia a okrem splácania 
dlhu sa nám darí aj robiť a získavať ďalšie financie 
do obecného rozpočtu.   
o Ste aj novozvoleným predsedom ZMOS-u 
regiónu dolných Kysúc. Prebrali ste túto 
funkciu po pani Margite Šplhákovej. Občanom 
regiónu sa však zdá, akoby toto Združenie 
nebolo dosť aktívne – a že nie je o jeho 
činnosti pre prospech regiónu vôbec počuť. 
Čo hovoríte na tieto názory a keďže ste „novou 
krvou“ aj v tomto Združení, ako čo zmeníte, 
resp. vylepšíte v jeho činnosti tak, aby nebolo 
len viac menej formálne...?
- som presvedčený, že zmos je dnes aktívny a nie 
iba v našom regióne. po dlhých rokoch prestal 
zmos iba ustupovať a vybojoval pre obyvateľov 
obcí a miest viac finančných prostriedkov. 
podarilo sa zabrániť prechodu na mix daní pri 
financovaní samosprávy a udržať doterajší model 
financovania. zatiaľ sa darí ochrániť občanov 
pred radikálnym nárastom daní z nehnuteľností, 
služby občanom poskytované samosprávou však 
ostávajú zachované.           samozrejme, dalo by sa 
viac robiť v oblasti regionálneho 
rozvoja, tu však už dlhé roky 
zlyháva štát a priznávajú to všetky 
vlády, že nemáme vyhovujúcu 
koncepciu rozvoja regiónov a 
prehlbujú sa nám regionálne 
rozdiely. tu ťažko možno 
obviňovať obce a mestá, keď nie 
je kostra, nemajú kde narásť ani 
svaly, ani koža. táto téma by však 
bola aj na viac rozhovorov.    
o Ste podľa názorov 
konzervatívnejší typ človeka 
a uznávate tradície, uctievate 
postavenie rodiny a táto by 
mala byť aj podľa mňa naozaj 
stredom sociálneho záujmu 
štátu. Čo Vy na to? A akú 
pozornosť venujete vo Vašej 
obci mladým rodinám a deťom?
- je to presne tak,  sociálna politika 
štátu by mala byť zameraná 
na podporu tradičnej rodiny a 
zároveň by sa táto podpora mala 
zamerať aj na viacgeneračné 
spolužitie.  v našej obci dbáme na 
to, aby boli k dispozícii materská 
škola prednostne pre deti z našej 
obce. robíme všetko preto, aby 

zš bola konkurencieschopná. dôležité sú aj 
vzťahy medzi občanmi. snažíme sa udržať všetky 
kultúrno-spoločenské podujatia v obci od vítania 
novonarodených občanov, cez oslavy dňa matiek 
až po stretnutie s jubilantmi. obnovili sme po 15-
tich rokoch futbalový „pľacový turnaj“, na ktorom 
sa vždy stretávajú celé rodiny. obnovujem 
fašiangové tradície a hľadáme nové možnosti 
na stretávanie sa občanov. úprimne sa teším na 
to, kedy budú konečne hotové prvé preliezky a 
hojdačky, pretože to je niečo, čo nám naozaj v 
obci chýba.
o Ak si všímame rozvoj mladých rodín a detí, 
nesmieme zabudnúť vzdať úctu a postarať sa 
aj o starých občanov. Ako je to zabezpečené 
vo Vašej obci – v Radoli?
- obec poskytuje opatrovateľskú službu, v 
spolupráci so školskou jedálňou umožňujeme 
dôchodcom  stravovanie a sociálne odkázaným 
aj prispievame na nákup teplej stravy. občania 
majú možnosť zaplatiť si doručenie obeda do 
domácnosti. v rámci možností sa usilujeme 
podporiť miestnu organizáciu jednoty 

dôchodcov slovenska.  zišla sa v nej partia 
šikovných ľudí a obdivujem ich elán s akým 
oživujú našu obec.
o Ako by ste mohli charakterizovať Vašu obec, 
ľudí, tradície obce, čo je u Vás výnimočné, čím 
sa môžete popýšiť?
- sme najstaršou obcou na kysuciach. trvalé 
osídlenie je na území našej obce preukázateľne 
3200 rokov. v roku 1332 tu už bola farnosť, ktorá 
okolo roku 1430 zanikla pri vpáde husitov. obec 
je na vynikajúcom mieste, pešo sa dá prejsť 
do kysuckého nového mesta a autom je to do 
centra žiliny 10 minút. priamo v obci nie je žiadny 
priemysel, takže sa jedná o tichú a pokojnú 
lokalitu ako stvorenú na moderné bývanie.
o Do konca roka je prakticky sedem mesiacov. 
Čo všetko máte v činnosti samosprávy ešte 
naplánované?
- Budem heslovitý: kanalizácia, kamerový systém, 
polyfunkčné ihrisko, šport, kultúra, príprava 
projektov a uchádzanie sa o granty.
o Ako sa zapájajú do verejného života Vaši 
spoluobčania? Sú aktívnejší, alebo radšej 
kritizujú „so založenými rukami“, aká je 
ich podpora pri obecných podujatiach, pri 
prácach?
- každý je iný. máme skupinu veľmi aktívnych a 
obetavých občanov, ktorí sa našej obci snažia 
doslova vdýchnuť dušu. máme aj večných 
kritikov, čo všetko ofrfľú, tí budú kritizovať, že sa 
nič nerobí, keď sa niečo začne robiť kritizujú, že 
sa práši a oni by to robili ináč a kritizovať budú 
aj po dokončení, lebo je to urobené inak ako si 
oni predstavujú  a že to dlho trvalo. to je úplne 
prirodzené. väčšina ľudí si však žije svoj život a 
keď ich niečo zaujme, tak prídu, zúčastnia sa, 
občas, ak treba a vedia ako, nezištne pomôžu.        
starostovanie ma však baví čoraz viac, aj keď 
je časovo náročné, ale keď prejdem cez dedinu 
a vidím výsledky každodennej mravčej práce, 
tak mám chuť pasovať sa s ďalšími starosťami. 
s každým vyriešeným problémom mi napadajú 
nové a nové veci, ktoré by sa dali urobiť. 
samozrejme na všetko treba získať financie, 
ale o tom som vedel už keď som o starostovaní 
uvažoval.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
  foto: Gabo Muška
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pokračovanie na str. 16

Matriky v  súčasnosti patria medzi najvyhľadávanejšie archívne 
dokumenty. Ich význam je nielen historický, ale sú nenahraditeľným 
zdrojom aj pre ďalšie vedné disciplíny v  súčasnosti. Dôležitosť 
a význam matrík z hľadiska využiteľnosti pre potreby verejnej správy 
sa preukázal už v  minulých storočiach. Od presnej a  svedomitej 
práce matrikárov, ktorých ruky zapisujú do matrík údaje o  každom 
z  nás od narodenia až po tie posledné záznamy, sa odvíjajú všetky 
ostatné evidencie. Nie je tomu inak ani v  Kysuckom Novom Meste. 
Navštívila som preto Mgr. Irenu Potockú, matrikárku, ktorá spadá pod 
Oddelenie organizačné, referát matriky a  evidencie obyvateľstva,   
aby nám trochu bližšie priblížila svoju prácu, t. j. prácu pre občana.
o Pani magistra, takže popíšte nám, čo vlastne zastrešuje matrika   
v Kysuckom Novom    Meste? 
- mesto kysucké  nové  mesto –  matričný   úrad zabezpečuje 
prenesený  výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1. 1. 2002. 
do matričného obvodu okrem mesta kysucké   nové  mesto patria obce 
povina, radoľa a snežnica. obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti 
matričného charakteru na matričnom úrade v  kysuckom novom meste. 
matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich 
do matričného obvodu. zároveň spracúva, zapisuje a  vydáva doklady 
o  všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v  matričnom obvode 
bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka 
a štátnych občanov sr,  ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli 
v cudzine. činnosť matričnej agendy spočíva: vedie knihu narodení, knihu 
manželstiev, knihu úmrtí a  ich index, vykonáva dodatočné záznamy do 
matrík o  zmene alebo doplnení údajov v  zápisoch na základe verejných 
listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom 
súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, 
vydáva výpisy z  matričných kníh na použitie v  tuzemsku aj v  cudzine, 
vydáva iné potvrdenia o  údajoch zapísaných v  matrike, vyhotovuje 
potvrdenia k  uzavretiu manželstva v  cudzine, plní úlohy súvisiace 
s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, 
pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu, 
pripravuje a  posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom 
cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti, povoľuje na žiadosť uzavretie 
manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, alebo na inom 
mieste, prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o  tom, že 
prijíma opäť predošlé priezvisko a  vydáva o  tom potvrdenie /3 mesiace 
od právoplatnosti rozsudku - bez správneho poplatku/, vyhotovuje 
výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných    zmlúv,    

prijíma súhlasné   vyhlásenie   rodičov    o    určení   otcovstva k 
nenarodenému aj k  narodenému dieťaťu, posudzuje žiadosť 
o  odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov 
potrebných na uzavretie manželstva, vydáva potvrdenie 
na odpustenie týchto dokladov, pripravuje podklady 
na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v  cudzine do 
osobitnej matriky, plní oznamovaciu povinnosť o matričných 
udalostiach, o  matričných a  nastalých zmenách, o  osobnom 
stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. svoju 
prácu vykonávam v súlade s platnými predpismi a zachovávam 
mlčanlivosť o  skutočnostiach zistených pri výkone svojej 
funkcie.
o     S  akými problémami, resp. občianskymi 
nedorozumeniami sa stretávate pri svojej práci?
- niekedy má občan pocit, že  žiadame od neho priveľa 
dokladov, ktoré sú potrebné pri našej    dôkladnej práci. 
správajú sa rozlične, nielen podľa toho, aké informácie majú 
k dispozícii, ale aj podľa toho, ako sú osobnostne založení. 
o   Určite Vás aj občan sem-tam tzv. „vytočí“. Ako sa snažíte 
riešiť  vzniknutý   spor a  bolo aj také niečo, že ste museli 
privolať „na pomoc“ políciu? Povedzme   si otvorene, na 
úrady chodia rôzne indivíduá, nie vždy sú to len slušní 
ľudia...
- z  profesionálneho hľadiska by som sa nemala dať vyviesť 
z  miery a  preto sa mi to nestáva.    i  keď, niekedy pociťujem 

nespravodlivosť. každý si myslí, že pozná pravdu, ale každý len 
svoju. Bežné sú situácie, keď sa stretávame s odlišnými názormi, postojmi, 
hodnotami,    nesympatiou voči niekomu, treba sa však cez to preniesť 
a robiť si prácu profesionálne. niekto príde s pocitom, že mu bolo ublížené, 
potrebuje sa len porozprávať,  vyžalovať a  preto je dôležité človeka si 
vypočuť, niekedy usmerniť a  k  spokojnosti vybaviť.  to, ako sa k  sebe 
navzájom správame v konfliktnej situácii, je jedna z najdôležitejších  vecí, 
na základe ktorej si o druhých vytvárame obraz a mienku. matričný úrad 
sídli na prízemí, v blízkosti mestskej polície, tak  môžem povedať, že  som 
sa doposiaľ nestretla s  dákymi vážnymi problémami, aby som musela 
privolať „na pomoc“ políciu.   
o     Odkedy svoju prácu vykonávate a  aké potrebné vzdelanie ste 
absolvovali, resp. dopĺňate si vedomosti súvisiace s Vašou prácou aj 
priebežne?
- matričnú činnosť vykonávam od roku 2000. mám vysokoškolské vzdelanie, 
absolvovala som      štúdium v  magisterskom študijnom programe 
manažment na univerzite komenského v Bratislave, Fakulte  managementu. 
pre matričnú činnosť nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie. po 
trojmesačnom školení,  absolvovaní skúšky z  matričnej agendy a  zložení 
sľubu matrikárky som bola ustanovená do funkcie matrikárky. metodicky 
matričný úrad v  kysuckom novom meste riadi obvodný úrad v  žiline, 
ktorý nám pravidelne zasiela metodický materiál a usmernenia, na základe 
ktorých sa postupuje pri práci matrikára. riadenie mesta mi umožňuje 
vzdelávanie v rámci školení, ktorého cieľom je spolupráca štátnej správy, 
samosprávy, stavovského združenia – združenie matrikárok a matrikárov 
sr a  asociácie vzdelávania samosprávy pokračovať vo vytváraní 
podmienok pre postupné zjednotenie matričnej agendy v rámci sr. tiež 
musím poznať príslušnú legislatívu a sledovať zmeny.
o  Zažili ste už  aj nejaké veselé príhody pri práci?
-  väčšinou sú  to svadobné  trapasy a tradície, ktoré sprevádzajú každú 
svadbu. civilný obrad prebieha na mestskom úrade v sobášnej miestnosti. 
tesne pred svadbou sa stretnem so snúbencami a svedkami, aby som si 
overila, či sú splnené všetky požiadavky pre uzavretie manželstva. stalo 
sa, že snúbenci si zabudli obrúčky, tak aby sa nenarušil priebeh, narýchlo 
si ich požičali   od svadobných hostí. alebo u svedkov sa zistilo, že jeden 
z  nich má neplatný občiansky preukaz a  v  prípade malých svadieb tzv. 
o dvoch svedkov, sa svedok nahradil občanom z ulice, ktorého snúbenci 
požiadali a  ktorý predložil platný občiansky preukaz. niektorí  veria na 
svadobné povery napr. keď družičky posypú  svadobnú miestnosť lupeňmi 
ruží. je to symbol plodnosti. často vidieť,  keď  nevesta pri sobášnom 

„občan potrebuje matriku v podstate od narodenia až po úmrtie“,
- hovorí mgr. irena potocká, matrikárka v kysuckom novom meste.
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Blíži sa obdobie letných dovoleniek 
a prázdnin. Čas cestovania a výletov, 
ale aj obdobie rôznych krádeží, 
strát, poškodených vozidiel, ale 
tiež zranení a  úrazov. Práve preto 
je tu na mieste aktuálny článok 
o  poistení zdravia a  majetku počas 
dovoleniek a  prázdnin. Hovoríme 
s  Dankou Pinčiarovou, krajskou 
riaditeľkou Komunálnej poisťovne 
a.s., so sídlom v  Kysuckom Novom 
Meste.
o Pani riaditeľka, čo doporučujete 
občanom v  oblasti ochrany zdravia 
(protiúrazové poistky), nedajbože 
so smrteľným následkom – ak sa 
chystajú na dovolenku doma, ale aj 
v zahraničí?
- cestovné poistenie je neoceniteľným 
pomocníkom poisteného v prípade 
nečakaných udalostí v zahraničí, ale aj 

doma. na dovolenku  sa teší každý.  ale práve v neznámom prostredí 
je človek vystavený väčším rizikám či už priamo pri cestovaní, alebo 
počas pobytu. nepríjemnosti ako náhle ochorenie, úraz, krádež batožiny 
a  osobných vecí, alebo naozaj to najhoršie – úmrtie,  nám nielenže 
znepríjemnia cestu a  pobyt, ale môžu spôsobiť aj nemalé finančné 
ťažkosti. na elimináciu následkov mnohých rizík slúži cestovné poistenie. 
dodá nám istotu a pokoj, ochráni náš rozpočet pred prípadnými 
finančnými ťažkosťami.
o Ako si môžu ochrániť (poistiť) svoje vozidlá, batožinu? S  ako 
poisteným vozidlom Vy doporučujete vycestovať?
- automobil sa stal pre mnohých  nevyhnutným dopravným 
prostriedkom, ktorý nás rýchlo a pohodlne dopraví do práce, ale aj  na 
dovolenku. rozvoj dopravy prináša však aj negatívne javy. príkladom je 
zvýšený počet dopravných nehôd s nemalými materiálnymi škodami, 
následkami na zdraví prepravovaných osôb, vysokým počtom krádeží 
automobilov. vhodným poistením je možné znížiť ich negatívny dopad 
na poisteného. takže moje doporučenie vo vzťahu k  majetku - mať 
poistený automobil nielen povinným zmluvným poistením, ale aj proti 

havárii a krádeži. ak však klient nechce mať automobil havarijne poistený, 
tak pri ceste do zahraničia odporúčam k cestovnému poisteniu pripoistiť 
aspoň poistenie nepojazdného vozidla a  taktiež  batožinu. vo vzťahu 
k  životu a zdraviu odporúčam veľmi zaujímavý a  finančne nenáročný 
produkt – úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných 
motorovým vozidlom na trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu. 
o Dá sa poistiť aj proti tomu, ak Vám cestovná kancelária nesplní 
všetko to, čo sľúbila pri podpise objednávky dovolenky?
- úprimne odpoviem, že o  takomto druhu poistenia naozaj neviem. 
toto je skôr otázka pre slovenskú obchodnú inšpekciu, ako postupovať 
v takomto prípade. poisťovňa nemôže ručiť za nezodpovednosť cestovnej 
kancelárie pri uzatváraní obchodu.
o Keď odchádzame z  domu preč, je dobre mať zabezpečený 
(poistený) aj dom, byt. Stačí na to bežná poistka, ktorú máme 
s  poisťovňou uzatvorenú – o  ochrane bytu, domu proti krádeži 
a živelným pohromám, alebo existujú aj nejaké pripoistenia, resp. 
špeciálne poistky v  čase pobytov na rekreáciách a  dovolenkách, 
resp. čo Vy doporučujete, ako odborníčka?
- už drvivá väčšina z nás chápe to, že by sme nemali nebezpečne riskovať 
ani v prípade svojho hnuteľného či nehnuteľného majetku. vykradnutie, 
havária, živelná pohroma - to 
všetko nás môže zo dňa na deň, 
z minúty na minútu pripraviť 
o všetko, na čo sme šetrili celý 
život. špeciálne poistenie v  čase, 
keď sme na dovolenke, alebo 
rekreácii nepoznám. ale keby 
aj takýto druh poistenia bolo 
možné uzatvoriť, určite by som to 
klientom neodporúčala. majetok 
je potrebné mať poistený vždy, či 
už sme doma, alebo na dovolenke. 

otázky: Žurnál

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

vykradnutie, havária, živelná pohroma, to všetko nás môže 
zo dňa na deň pripraviť o všetko, na čo sme šetrili celý život...

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

obrade stúpa ženíchovi na nohu, aby bol „pod papučou“, aby mala nad ním 
nadvládu. alebo, keď  mladomanželia vystúpia zo sobášnej siene, alebo 
z budovy mestského úradu, svadobčania na nich začnú hádzať ryžu. ryža 
predstavuje veľa zdravých detí a bohatstvo. táto tradícia pochádza z ázie. 
o  A smutné, resp. také, ktoré Vám vohnali slzy do očí?
-  sú  to úmrtia. smrť  je prirodzený   dôsledok života. človek sa narodí, 
dospeje, zostarne    a  zomrie. je to prirodzený zákon, ktorý ľudstvo 
nedokáže zmeniť a  s  ktorým sa musí  vyrovnať. a  hlavne, náhla smrť. je 
to najtragickejší zážitok, pretože rodina stráca svojho milovaného bez 
nejakého varovania a bez možnosti vyrovnania sa so stratou. medzi takéto 
straty patrí   strata dieťaťa, partnera, rodičov, prarodičov a priateľa. nedá sa 
však presne určiť, ktorá strata je horšia a zarmucujúcejšia, pretože niekedy 
aj strata priateľa je vnímaná bolestnejšie  ako strata rodiča. veľa záleží na 
pomeroch v rodine, na výchove a na fungovaní vzájomných vzťahov. keď 
príde smrť v akejkoľvek forme, vždy sa hlboko vryje do pamäti. najčastejším 
prejavom je plač, ktorý má uzdravujúci účinok. som empatický človek 
a súcitím s ľuďmi.   
o Čo by ste – keď  by ste mohli zmenili na výkone Vašej práce? Myslím 
tým, čo by sa dalo urýchliť, alebo kde by sa dala zmenšiť byrokracia, 
menej papierovania, atď...?
- možno občanov poteším tým, že ministerstvo vnútra ide 
znižovať byrokraciu a šetriť čas    občanov. umožní to projekt elektronizácia 
služieb matriky, ktorý ministerstvo vnútra spúšťa. jeho cieľom je zrýchlenie, 
zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie občanov s úradmi. informáciu 
o narodení, úmrtí alebo o uzavretí manželstva už totiž občania budú môcť 
poskytnúť, alebo získať elektronicky. vďaka projektu sa vytvorí  centrálna 
databáza matričných udalostí, ktorá bude previazaná  s registrom fyzických 
osôb. v tejto databáze budú evidované údaje o fyzických osobách spojené 
s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení 
a úmrtí. postupne budú do informačného systému pripojené všetky matriky 
na slovensku, nielen  v mieste uzavretia manželstva, respektíve narodenia 

dieťaťa, či úmrtia osoby. rovnako  budú môcť občania poskytnúť informácie 
o  matričných udalostiach kdekoľvek na slovensku. vďaka projektu budú 
môcť občania žiadať a  poskytovať informácie nielen osobne, ale aj 
elektronicky prostredníctvom internetu a aj mimo pracovných dní. získané 
informácie budú pre občanov, štátne orgány, alebo obce použiteľné aj na 
právne úkony. projekt má byť ukončený v marci 2014.    
o  Chceli ste vždy robiť to, čo robíte, alebo ste mali iné plány? Aké  máte 
svoje osobné plány do budúcna?
- nič  radšej neplánujem. šťastie prichádza samo. každý  prežitý  deň  u 
mňa musí byť   aspoň      trochu šťastný. šťastie je ukryté   v maličkostiach. 
obdarúva ma postupne. prežila som spokojné detstvo, mám oporu v 
rodine, súčasnú prácu mám rada, môžem sa pochváliť, že ma baví, napĺňa 
a budem sa ju snažiť vykonávať najlepšie ako viem. no a keď šťastie znova 
príde, tak ho pozvem ďalej.     
o   Ako  občana  Kysuckého  Nového  Mesta  sa  Vás  zároveň  opýtam,  
čo  by  bolo  dobré v Kysuckom  Novom  Meste  vylepšiť,  ale  aj  v práci  
MsÚ by   možno bolo dobré niečo inovovať, zmodernizovať, viac 
priblížiť k občanovi?
- ako bývalého občana mesta ma teší, že sa mnohé veci vylepšia realizovaním 
projektu regenerácia centrálnej zóny mesta. ako zamestnanec msú si 
všímam, že na každom oddelení pracovníci sledujú novinky a  snažia sa 
ich do svojej práce zakomponovať. ako som napr. spomínala v predošlej 
odpovedi, aj matričné úrady sa snažia využívať možnosti výpočtovej 
techniky vo svojej práci. naša práca je zmodernizovaná napr. využitím 
internetu a   e – mailu. ako príklad uvediem jedného pána, s  ktorým 
si dopisujem. je to bývalý občan kysuckého nového mesta, ktorý ako 
štvorročný odišiel na nový zéland a hľadá svojich príbuzných a predkov. 
a vďaka prepojeniu cez internet som mu vedela pomôcť.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„je tragédiou súčasných demokracií, že občania sa viac 

zaujímajú o milencov televíznych moderátoriek, ako 
o napĺňanie, či míňanie peňazí v štátnom rozpočte“,

- hovorí doc. phdr. martin klus, phd., známy slovenský politológ a vysokoškolský pedagóg.

e x k l u z í v n y   h o s ť   k y s u c k é h o   ž u r n á l u

Doc. PhDr. Martin Klus PhD., 31 ročný 
rodák zo Zvolena, doktor medzinárodných 
vzťahov a diplomacie a docent teórie 
politiky. Študoval na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, na Høgskolen i Molde 
Molde v Nórsku a v rámci Sales Manager 
Akademie v Rakúsku.  Na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave pracuje ako prorektor 
pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a 
edičnú činnosť, vyučuje politológiu, verejnú 
politiku a verejnú správu a európske štúdiá. 
Som veľmi rada, že som tohto mladého 
ambiciózneho odborníka z oblasti politológie 
a vysokoškolského pedagóga, známeho 
už aj z odborných politologických debát a 
spavodajských relácií Slovenskej televízie, 
mohla získať na exkluzívny rozhovor pre náš 
Kysucký Žurnál.
o Prečo u Vás, pán docent, padlo rozhodnutie 
študovať politológiu, čo bolo vlastne 
spúšťačom tohto rozhodnutia?
- od malička som čítal najmä knižky o histórii 
a tzv. politickej geografii. neskôr sa k tomu pridal záujem o právo 
a ekonomiku. ideálna kombinácia týchto vied je práve odbor 
politológia, resp. medzinárodné vzťahy a diplomacia. navyše, 
v čase, kedy som sa rozhodoval akú univerzitu a študijný odbor 
si vybrať, som bol silne ovplyvnený vnútropolitickým dianím na 
slovensku z rokov 1997 – 1998. a hoci ma nakoniec prijali aj na 
manažment, z môjho pohľadu bolo rozhodnuté pre politológiu 
a svoje rozhodnutie som doposiaľ nikdy neľutoval. 
o Keď sa na Vás človek – z Vašej, resp. blízkej odbornej brandže 
– na obrazovke televízie pozerá, (tam som Vás aj ja približne 
pred dvomi rokmi zaregistrovala, a musím povedať, že ste 
ma názormi upútali) – nadobudne dojem, že pri svojom 
mladom veku a veľmi dobrom výzore, skutočne svojej práci 
nielen dobre rozumiete, ale ju aj máte rád..., a to je to vzácne 
spojenie, pretože potom sú výsledky práce u dotyčného aj 
hmatateľné a viditeľnejšie, ako u toho, kto robí prácu „nasilu“. 
Nemýlim sa?
- Ďakujem pekne, trošku sa aj červenám pri takejto lichôtke. 
samozrejme pozitívna spätná väzba od divákov, ale najmä 
kritických študentov, či priateľov je pre túto prácu mimoriadne 
dôležitá. neviem si však predstaviť, že by ju niekto robil bez 
toho, aby ju nemal rád. za seba musím povedať, že pri výbere 
zamestnania som sa rozhodne nepomýlil a práca, ktorú robím, ma 
veľmi baví.  
o Ak sa niekto rozhodne študovať politológiu, verejnú 
správu..., a chcel by byť aspoň sčasti tak úspešný ako Vy – na 
čo sa musí pripraviť, akými prekážkami bude musieť prejsť? 
Skrátka, čo ste Vy museli „preskákať“, kým ste sa etablovali do 
takejto úrovne, v ktorej aktuálne ste?
- ako som naznačil aj vyššie, musí ho to predovšetkým baviť. 
mať k neustálemu vzdelávaniu dostatok energie a záujmu. 
možno je potrebná tak trošku aj odvaha, ktorá by sa mala 
objaviť najmä v momente, keď zasvieti to pomyselné červené 
svetielko na kamere a vy máte niekoľko stotisíc ľuďom povedať 
niečo zmysluplné. v neposlednom rade musí byť takýto človek 
pripravený čeliť spoločenskej kritike všakovakého charakteru. 
treba si totiž uvedomiť, že čokoľvek ako politológ poviete, vedzte, 
že minimálne časti verejnosti, ako napr. sympatizantom a členom 
dotknutej politickej strany, sa to nebude páčiť a mnohí to zoberú 
aj osobne. 
o Ako odborník, znalý politickej scény a života verejných 
funkcionárov, ako hodnotíte spoločenskú a ľudskú úroveň 
našich politikov, či už v národnom parlamente, ale aj 
v regiónoch, mestách. Čo by ste im vytkli?
- hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. ak občania nie sú so svojim 
životom na slovensku spokojní, často krát je to aj v dôsledku 
chybného rozhodovania na najvyššej, ale aj regionálnej, či 
komunálnej úrovni. samozrejme nemožno paušalizovať, no 
mnohí, ktorí do politiky vstupujú, to nerobia pre zlepšenie života 
svojich spoluobčanov, ale predovšetkým svojho. a práve toto je 
potrebné do budúcnosti zmeniť. Bohužiaľ, v demokracii naozaj 
platí, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži a keď sa občania 

nedostatočne o veci verejné zaujímajú, a teda 
nekontrolujú čo, kedy, kde a za koľko politik, 
či politická strana zrealizuje, tak potom 
pochopiteľne ani nemožno očakávať, že by títo 
konali inak. je tragédiou súčasných demokracií, 
že poznáme ďaleko lepšie milencov rôznych 
moderátoriek ako fakt, ako sú nastavené 
príjmové a výdavkové časti štátneho, či 
obecného rozpočtu. 
o A teraz trošku na ľudovejšiu nôtu: Aká je 
Vaša filozofia života?
- nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe 
a tiež, že kto chce, ten hľadá spôsoby a kto 
nechce, ten hľadá dôvody. 
o Aký človek je zaujímavý z Vášho pohľadu? 
Akých ľudí skrátka uznávate?
- človek s otvorenou mysľou i srdcom je pre 
mňa vždy vzorom. 
o Kedy a ako sa zvyknete „odviazať“ 
a relaxovať? Akú formu relaxu 
uprednostňujete? Zvyknete si aj „zablbnúť“? 
Myslím to v tom normálnom ponímaní 

samozrejme..., mnoho bežných ľudí si totiž myslí, že 
významnejší ľudia, ako napr. aj Vy, sa chovajú a žijú a zabávajú 
inak...
- voľného času je bohužiaľ málo. keď sa už nejaký objaví, tak sa 
venujem najmä mojej rodine, priateľom a športu. aktívne behám, 
plávam, bicyklujem a lyžujem. donedávna som hrával dokonca 
ligovo i tzv. malý futbal. zranenie mi to však už asi neumožní. môj 
najväčší relax je však cestovanie a spoznávanie iných krajín. mojou 
srdcovou záležitosťou vždy bola najmä škandinávia, kde som 
strávil aj časť môjho študentského a pedagogického života. po 
európe a severnej amerike je teraz na rade ázia. 
o Stotožňujete sa s mojím názorom, že sú ľudia, ktorí nás 
v živote duchovne a morálne obohacujú a naopak, sú ľudia, 
pri ktorých sa cítime mizerne, búši nám srdce od negatívnej 
energie a doslova cítime závisť, nenávisť, či iné pochmúrne 
myšlienky, sálajúce priamo z neho na nás?
- Ľudia sú prirodzene rozdielni. pochopiteľne, že každý z nás sa 
lepšie cíti s tou druhou kategóriou, no ja považujem i tú prvú 
za veľmi dôležitú. večná nespokojnosť je totiž to, čo nás môže 
hnať dopredu a práve ten typ negatívnych ľudí nám na túto 
nespokojnosť nadeľuje plným priehrštím.  
o Ako sa zvyknete chrániť voči negatívam z okolia, máte 
nejaký špeciálny recept ako posilňovať pozitívnu energiu 
a myslenie u seba, aj vo svojom blízkom okolí?
- sila pozitívneho myslenia, rodina a priatelia, na ktorých sa 
dá spoľahnúť okolo vás a kvalitná a vyvážená strava spoločne 
so športom a prácou, ktorú robíte radi sú zaručeným príjmom 
pozitívnej energie a dlhovekosti. Ľahko sa to konštatuje, ťažšie 
realizuje, takže začnem u všetkých týchto prvkov najprv sám od 
seba. 
o S ktorými zaujímavými osobnosťami doma, ale aj v zahraničí, 
ste sa pri svojom profesionálnom pôsobení stretli a s uznaním 
a rešpektom na ne spomínate? Resp. sú Vašim vzorom? A s kým 
by ste sa rád stretol?
- dovolím si nebyť konkrétny, aby sa niekto, koho by som 
prípadne nespomenul neurazil. veľkou školou pre mňa boli 
kolegovia z akademického prostredia z nórska, resp. kalifornie. 
pracovať s výskumníkmi university of california Berkeley a teda 
najvýznamnejšej verejnej vysokej školy na svete, bola pre mňa 
mimoriadne vzácna príležitosť. rovnako tak musím skonštatovať, 
že som mal vždy šťastie na dobrých šéfov, ktorí mi odovzdali 
kus svojej životnej filozofie i manažérskej zručnosti. Bezpochyby 
najväčším vzorom pre mňa však boli a stále sú moji rodičia, ale aj 
niektorí blízki priatelia a známi, bez ktorých by som dnes nebol 
tým čím som. to isté platí aj o mojej najbližšej rodine. a s kým by 
som sa rád stretol? ak by som mal len jednu voľbu u zlatej rybky, 
tak s mojim starým otcom. univerzitným profesorom, ktorý zomrel 
v deň, keď ma prijali na vysokú školu. v kľúčovom období môjho 
života vo mne vzbudil záujem o oblasti, ktorým sa venujem dodnes 
a nesmierne rád by som sa ho opýtal na to, čo si o mnohých z nich 
myslí dnes.

za rozhovor ďakuje: Mgr. Alena Jaššová
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milá pani, vopred vám 
ďakujem za otázku, ktorá 
je veľmi zaujímavá. ide 
o tému, ktorá by si opäť 
zaslúžila značnú pozornosť 
nielen vašej dcéry, ale 
aj ostatných ľudí, ktorí 
bezhlavo používajú tieto 
liečivá. účinné látky ako 
oxymetazolin v nasivin 
kvapkách a im podobných 
prípravkoch, sú výbornými 
pomocníkmi pri nádche (či 
už spôsobenej infekciou 
horných dýchacích ciest 
alebo alergiou) vďaka 
im účinkom na sliznicu. 

pri nádche dochádza k 
opuchu nosnej sliznice z dôvodu zápalu. tento stav je veľmi nepríjemný a 
práve preto po týchto produktoch ľudia siahajú. musím však povedať, že 
používanie týchto látok by malo ostať len v intervale pár dní, najviac 7 dní a 
nie viac. treba si uvedomiť, že nejde len o „kvapky do nosa“, ale ide o liečivá, 
ktoré majú aj nežiaduce účinky. pri dlhodobom, či častom používaní týchto 
látok dochádza k poškodeniu sliznice nosa. toto poškodenie je vážne a 
môže viesť k ďalším komplikáciám (zvýšený výskyt infekcií z dôsledku osla-
benia slizničnej imunity a aj mechanického poškodenia sliznice). tak isto sa 
v poslednej dobe stretávame so syndrómom z vynechania po dlhodobom 
používaní týchto látok – to znamená, že po dlhodobom používaní a násled-
nom vynechaní „dávky“ nastáva zhoršenie symptómov a  opätovný výrazný 
opuch slizníc. tak si ľahko človek vytvorí návyk na takéto látky. ešte raz 
upozorňujem, že je to vážny problém používania týchto látok a apelujem 

na všetkých ľudí, aby si riadne zvážili používanie týchto preparátov a radšej 
sa skúsili opýtať na inú alternatívnu cestu, ako sa zbaviť nádchy. jedna z 
možností je navštíviť lekára pri akútnom stave ochorenia a požiadať ho o 
predpis lieku clarinase, pričom jeden z jeho hlavných účinkov je práve 
zníženie opuchu sliznice nosa a tak pomáha lepšie dýchať v tomto stave a 
nie je nutné tak často používať hore uvedené lokálne pôsobiace kvapky, či 
spreje na uvoľnenie  nosa. Ďalšou možnosťou je aj prípravok QuiXX spray. 
obsahuje hypertonický roztok morskej vody, čo má podobné účinky na 
nosovú sliznicu ako spomínaný nasivin. jeho výhodou je, že jeho účinok 
je založený na biologickom princípe a nie na obsahu účinnej látky. preto je 
tam znížené riziko návyku, či poškodenia sliznice. inou možnosťou ako si 
pomôcť, je aj siahnuť po homeopatikách. tu môžem doporučiť v tabletovej 
podobe prípravky coryzalia, či paragripe. prípadne lokálne účinkujúci 
euphorBium compositum spray, s ktorými máme tiež dobré skúsenosti a 
dobre sa dá s nimi zvládnuť tento akútny stav. pri stavoch, kedy je zvýšená 
sekrécia z prínosových dutín a hlieny stekajú po zadnej časti ústnej dutiny 
môžeme doporučiť  rastlinný preparát sinupret, ktorý je aj vo forme 
kvapiek na vnútorné použitie, či tabliet. podobné účinky má preparát 
nasivin sinus  v tabletách, alebo v sirupe. 
čo sa týka toho, že vaša dcéra je často 
prechladnutá, samozrejme, že je to spô-
sobené aj neprimeraným obliekaním sa v 
chladnom počasí.  dá sa tomu však pred-
chádzať stimuláciou imunitného systému 
pomocou rôznych a skutočne kvalitných 
preparátov ako je napríklad imunoglukan. 
samozrejme, radi vám v tomto poradíme a 
pokúsime sa nájsť najvhodnejšiu alternatí-
vu ako pomôcť organizmu sa brániť proti 
infekciám priamo v lekárni.

Dcérka už druhý mesiac používa NASIVIN – kvapky do nosa, lebo vraj horšie dýcha vinou prechladnutia. Je pravdou, že niekoľkokrát 
po sebe bola prechladnutá, a keď sa konečne z toho ako-tak dostane, opäť sa neoblečie primerane počasiu a znova „soplí“. Nepáči 
sa mi to, a neteší ma, že berie moje obavy tak ľahostajne. A vôbec, dnešná mladá generácia veľmi nezodpovedne pristupuje k týmto 
veciam. O zdravie sa treba starať každý deň a nie si myslieť, že jedna „preventívka“ ročne všetko vyrieši. Bojím sa, aby si takýmto dl-
hodobým používaním kvapiek do nosa – nepoškodila nosovú sliznicu. Sú moje obavy opodstatnené? Možno, ak jej poviete Vy – ako 

odborník, bude to viac rešpektovať, ako keď jej to povie „iba“ mama. 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

Poškodzuje NASIVIN sliznicu nosa?
Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Chcela by som sa opýtať, čo môže znamenať nepravidelnosť krvácania (menštruácie) u ženy, keď je po prvom pôrode. Pôrod 
prebehol normálne, neboli žiadne komplikácie, pri bežnom vyšetrení – gynekologička nezistila nič. Vnútro maternice je 
údajne v poriadku, aj ďalšie „ženské veci.“ Napriek tomu, menštruácia „chodí – ako chce“, raz za 5 týždňov, inokedy po 2 
týždňoch, priebeh je však normálny, 4 – 5 dní bez bolestí. Vraj to má psychický podtón – popôrodný syndróm? Všelijaké 
babské reči... Chcela by som počuť Váš názor... Ďakujem za odpoveď.

Nepravidelná menštruácia po prvom pôrode...

k úplnosti odpovedi na danú otázku našej čitateľky mi chýbajú dôležité 
údaje: aká je časová doba od pôrodu, či ešte pacientka kojí, a ak  áno - aká je 
frekvencia a kvalita kojenia, berie pacientka v tomto čase, prípadne posledné 
mesiace nejakú liečbu, konkrétne antikoncepciu pri kojení /cerazette tbl, 
azalia tbl../, alebo inú liečbu /na vysoký krvný tlak, na ochorenie štítnej žľazy, 
vitamíny.../?
popôrodná adaptácia u každej ženy je veľmi individuálna. návrat do 
„pôvodného fyzického a psychického stavu” – ako pred tehotnosťou, je 
veľmi individuálna časovo i stavom spokojnosti so sebou. nesmierne veľa 
faktorov – a časť z nich je v hore uvedených otázkach – sa podieľa na rôznom 
časovom nástupe prvej menštruácie, ako aj kvalite priebehu a opakovaní 
sa menštruácií v popôrodnom období. psychické aj fyzické vyčerpanie 
v starostlivosti o porodené dieťa, ako aj  denný režim a starosti vo vedení 
domácnosti u ženy, môžu ovplyvňovať nástupy a zmeny menštruačného 
cyklu. samozrejme, prvoradé je vylúčenie organickej príčiny nepravidelnosti 
menštruačného krvácania – cysty na vaječníkoch, polypy v dutine maternice, 
zápalové zmeny na maternici, onkologické podozrenia na krčku maternice, 
v dutine maternice a na vaječníkoch… čitateľka udáva, že gynekologička 

nezisťuje žiadne takéto príčiny, takže 
súvislosti a zdroje ťažkostí treba hľadať 
v  precíznej analýze odpovedí hore 
uvedených otázok a po podrobnom 
analyzovaní navrhnúť riešenie – napr. vysadenie hormonálnej antikoncepcie 
pri kojení. riešenie nepravidelnosti menštruačného cyklu počas kojenia po 
vylúčení organickej príčiny ťažkostí, je niekedy veľmi náročné, v prípade, 
že pacientka nekojí, je riešenie v návrhu liečby jednoduchšie. stav však 
vyžaduje veľmi precízne „mapovanie“ a 
„dostatočnú spoveď“ pacientky o svojej 
fyzickej, psychickej kondícii, režime 
dňa, odpočinku počas dňa, prípadnom 
športovaní a zhodnotení aj inej možnej 
liečby /ak by pacientka bola liečená – na 
vysoký krvný tlak, na ochorenie štítnej 
žľazy…/, sú veľmi dôležité samozrejme, 
aj za cenu častejších nutných konzultácií 
a vyšetrení v gynekologickej ambulancii.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 

tradičná zabíjačka v zps a dss u riaditeľky mirky Bugrovej v kysuckom novom meste – ako inak, vynikajúca! 
v posledný marcový pondelok žilo zariadenie pre 
seniorov  tradičnou zabíjačkou. od skorého rána 

čistili ženičky cibuľu, cesnak, zemiaky a chlapi 
pripravovali a prikladali drevo do troch parákov. 

príchodom mäsiara sa to všetko začalo. každý, kto 
mohol, sa zapájal do prác pod taktovkou mäsiara. 

severný vietor všetkým vyštípal líca a uvarené 
hriate rozpaľovalo zvnútra. nálada bola výborná, 
harmonikár zahral každému jeho obľúbenú pie-
seň. spod šikovných rúk mäsiara a jeho pomoc-
níkov vychádzali hotové výrobky ako klobásy, 

tlačenka, jaternice. okolo zariadenia sa šírila vôňa 
zabíjačkovej kapustnice, ugrilovanej klobásovej 
zmesi a pečených rebierok. mnoho okoloidúcich 
ľudí sa zastavovalo pri plote zariadenia, ktorých 

prilákala lahodná vôňa zabíjačky. dobrá nálada z 
vykonanej práce a spomienky na časy mladosti, 

kedy boli zabíjačky aj dva krát do roka, ostávala v 
ľuďoch do neskorých večerných hodín.



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

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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v s miestom konania  v centre mesta na ulici hlavnej.  
v rámci širokej ponuky si môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi. 

zavítajte do vínnej uličky, ktorá sa opäť vrátila na nádvorie kaštieľa v mestskom parku 
k posedeniu s  priateľmi pri poháriku kvalitných vín a jarmočných špecialitách. nebude 
chýbať gastroakcia s prezentáciou a ochutnávkou pikantného gulášu. milovanú osobu 

môžete potešiť perníkovým srdiečkom, cukrovinkami a inými dobrotami. svoju zručnosť 
vám predvedú  aj umeleckí remeselníci s ukážkami mnohokrát i zabudnutých remesiel. 

no a o pravú jarmočnú atmosféru sa postarajú prevádzkovatelia zábavných atrakcií – 
kolotočov. neodmysliteľne k akcii patrí pestrý kultúrny program, sprievodné 

podujatia, výstavy. srdečne vás pozývame a pevne veríme, že sa budete cítiť príjemne a 
na galantu vám zostanú len tie najlepšie spomienky.

p o z v á n k a mesto galanta srdečne pozýva širokú verejnosť, návštevníkov, 
predajcov, umeleckých remeselníkov na tradičné podujatie 

nášho mesta, ktoré sa tento rok uskutoční

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

v dňoch 09.-10.-11.-12.
augusta 2012

úspešný aranžér, účastník 
mnohých súťaží v aranžo-
vaní kvetov, návrhov zá-
hrad a ich realizácií. Zákaz-
níci využívajú jeho služby 
od roku 1989.

- návrhy a realizácie záhrad
- dekorácie interiéru a exte-

riéru
- aranžovanie kytíc
- dovoz kvetov a kytíc na 

miesto určenia
- exkluzívne služby pre VIP 

zákazníkov
- aranžovanie rôznych akcií 

s celkovou dodávkou
- poradenské služby


