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Muži lepšie vidia, aj preto každý ich pohľad ešte nemusí znamenať obťažovanie...
  V  posledných  mesiacoch  rezonuje 
a  rezonovala  v  našej  spoločnosti  téma 
o sexuálnom obťažovaní na pracoviskách, 
na  verejnosti,  na  večierkoch,  či  pri  iných 
stretnutiach.
  Zákon na ochranu osobnosti pri takýchto 
prípadoch je schválený, ...lenže – tak, ako 
všetko  aj  tento  fakt môže,  a  iste  aj  bude, 
zneužívaný.  A  na  to  dám  krk!  Skrátka  v 
“ľudskej ríši” je to už raz tak. Aj dobré veci 
niekto úmyselne pokazí, tak isto, ako dobrý 
nápad,  či  zámer  sa môže zneužívať  tými, 
ktorí  majú  nekalé  úmysly  –  a  to  vždy  pri 
každej príležitosti, či jednoducho len tak – z 
nudy. Aj čo sa týka sexuálneho obťažova-
nia. Aj ja poznám niektorých “nadržancov”, 
ktorí  –  ani  nevedia  prečo,  neustále  obie-
hajú  ženy  a  dievčatá,  dobiedzajú  do  nich 
a  otravujú  ich.  Sú  to mladší,  ale  aj  starší 
muži. A ak sa pridruží alkohol, sú aj nevy-
beraní vo výrazoch. Lenže sledujme aj dru-
hú stranu. Ako sa správajú mnohé dnešné 
ženy,  dievčatá?  Doslova  provokujú  a  na 
večerných posedeniach v baroch a spolo-
čenských oslavách – sú viac opité a “zhú-
lené” – ako muži a veľakrát otravujú práve 
ony. Tak veľmi na nich vidno, že už dlho (tie 
staršie) nemali chlapa a tie mladšie si zasa 
potrebujú dokazovať, že sú neodolateľné a 
tak sa ponúkajú... A odrazu na druhý deň 
je mladík alebo muž zhrozený, že niekoho 
obťažoval. O  to  horšie,  ak  takáto  situácia 
vznikla s úmyslom nežného pohlavia – vy-
dierať muža, či mladíka. Obdobné situácie 
sú známe aj z našich škôl. Naši puberťáci 
a  adolescenti  sú  veľmi  aktívni  v  “opičení” 
sa po svojich školských vzoroch zo zahra-
ničia,  kde  akosi  “pričasto”  v  pravidelných 
intervaloch  učitelia  “znásilňujú”  žiačky,  už 

aj žiakov..., zvlášť je to vypuklé pri prísnej-
ších učiteľoch, alebo, ak  lepšie vyzerajú... 
Skrátka  –  normálna  študentská  pomsta, 
či  dievčenská  urazená  pýcha... Ale  –  po-
lícia  hlásenie  dostane  a  tak  sa  s  takýmto 
prípadom  zaoberať  musí.  Veľakrát  to  má 
neblahý  vplyv  na  samotných  aktérov,  t.j. 
študentov, žiačky, ale aj rodinu a samotné-
ho pedagóga, ktorý síce po vyšetrovaniach 
vyjde ako nevinný, ale to nevadí, lebo prvá 
nekorektná  informácia  už  vyšla  a  o  tie 
ďalšie  verejnosť  poväčšine nemá záujem. 
Zvlášť povrchná časť verejnosti,  ktorá má 
rada klebety. To, že bolo ublížené človeku, 
to  “hajzlíkom” vôbec nevadí. A žiaľ, práve 
v  takýchto situáciách, ktorých dnes vôbec 
nie je málo! – sa bude určite zákon o sexu-
álnom obťažovaní zneužívať.
  Samozrejme,  situácia  môže  byť  aj  ob-
rátená,  keď  je  sexuálne  nenásytná  šéfka 
a zapáči sa jej napríklad fešný mladý eko-
nóm, ktorý práve nastúpil do jej oddelenia. 
Rovnako  tiež  to môže byť  “naoko” neskú-
sená sestrička, ktorá sa chce silou mocou 
vydať  za  lekára,  ale  keďže  ten má  vážnu 
známosť, treba mu to pokaziť, no nie?
  Je  pochopiteľné,  že  sa  čoraz  viac  ob-
javujú  prípady  sexuálneho  obťažovania 
a zneužívania detí, dokonca vlastných – ich 
otcami, ale aj matkami! Tu treba použiť tie 
najtvrdšie sankcie! Je to skrátka niečo ob-
ludné, odsúdeniahodné a morbídne!
  Aj  neukojený  a  násilný  manžel,  ktorý 
svoju ženu  terorizuje sexuálnym ubližova-
ním a pravidelným znásilňovaním, patrí za 
mreže a možno by som sa prihovorila aj za 
to, aby na vlastnej koži skúsil, čo to je takto 
sa správať. Tu všade sú sankcie na mies-
te, i keď je pravda, že práve v skutočných 

prípadoch sexuálneho obťažovania – obete 
mlčia a trpia, lebo sa hanbia. A zvlášť, ak sa 
to deje v rodinnom prostredí.
  Ale ukončime rozprávanie trošku zábav-
nejšie. Hlavne na jar a v lete sa začína “se-
xuálne harašenie” aj u normálnych jedincov 
–  a  povedzme  si,  že  to  akosi  prirodzene 
patrí k životu. Veď koho by sme my – ženy, 
zvádzali  aspoň  pohľadom  alebo  kratšími 
sukňami, keď nie mužov?
  A chcela by som poznať ženu, ktorej  to 
nerobí dobre, ak sa na ňu opačné pohlavie 
zahľadí prižmúrenými očami a “ošacuje” ju, 
či ešte  “stojí  za hriech”? Alebo ak šéf po-
chváli vašu blúzku, či šaty a pritom sa troš-
ku dlhšie pozerá do vášho výstrihu, alebo 
otvorene a nevtieravo povie, že máte pek-
né nohy a skrátka, že dobre vyzeráte – ak 
aj toto dotyčná chápe ako obťažovanie, tak 
potom je podľa môjho ženského chápania 
–  táto  žena  buď  chorá,  psychicky  labilná, 
alebo  naozaj  doma  sexuálne  zneužívaná, 
alebo asi “teplá”. Mne to inak nevychádza. 
Veď je úplne prirodzené, že sa chceme vždy 
páčiť  tomu  druhému  pohlaviu  a  “samci” 
akosi  vždy  od  prírody  “samičky”  dobýjajú. 
Vždy to však záleží od formy a spôsobov, 
prijatých  oboma  stranami.  Úchylky  sa  vy-
skytujú všade, ale to čo je prirodzené, tiež 
nemožno úplne  potierať  a  každý,  čo  i  len 
bežný pohľad, pomaly hodnotiť  ako sexu-
álny prejav. Teraz som už staršia a priznám 
sa,  že  ja  by  som  bola  veľmi  nešťastná, 
keby sa pár rokov dozadu, za mnou neobz-
rel mužský  pohľad,  jednoducho  to  patrí  k 
životu.  Skôr  teraz,  s  pribúdajúcimi  rokmi, 
keď je tých pohľadov menej, ma to niekedy 
privádza  k  „duševným  nárekom”,  lebo  si 
uvedomujem,  že  žiadúcimi  sú  už  zrejme 

tie mladšie...  No  nič,  vešať  sa  kvôli  tomu 
nebudem, ale vždy mi ako žene lichotilo a 
lichotí,  keď sa mi muž pozrie do  výstrihu, 
či  na  nohy,  akoby ma  prehliadal,  lebo  už 
skrátka  za  ten  pohľad  nestojím.  Ženská 
duša predsa nestarne a my – ženy, sa stále 
vidíme  ako  dvadsaťročné,  aj  keď  nám  je 
sedemdesiat a telo predsa len chátra...
A sexuálne obťažovanie?
  Vo väčšine prípadov vzniká naozaj naj-
mä úmyselne, pod rúškom nejakého plánu, 
poväčšine  pomsty  za  niečo,  zrady,  alebo 
z  dôvodu  vydierania  o  peniaze.  Preto  si 
myslím,  že  tento  zákon  bude  v  praxi  ne-
smierne diskutabilný a reálne skôr nepou-
žiteľný  tam,  kde  by  bol  na mieste,  avšak 
vo vysokej miere zneužívaný dobrodruhmi 
a  skôr  ublíži  nevinným,  pričom  skutoční 
sexuálni  násilníci  budú  len  málokedy  od-
halení.

Alena JAŠŠOVÁ, šefredaktorka        
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● Pani poslankyňa, koľko rokov 
sa už venujete svojej poslaneckej 
činnosti, činnosti pre verejnosť? 
– Kandidovala som za volebný obvod 3. 
Som  „len”  začínajúca  poslankyňa,  ale 
pôsobila som veľa rokov ako funkcionár-
ka v rôznych mestských organizáciách.
● Prečo ste sa rozhodli íst touto 
cestou – slúžiť občanovi?
– Narodila som sa v Kysuckom Novom 
Meste. Žijem a rastiem v tomto pre mňa 
krásnom mestečku doteraz. Po získaní 
pedagogického vzdelania stále učím na 
kysuckých  školách.  Založila  som  si  tu 
aj rodinu a nikto z nej mesto neopustil. 
Mesto mi  dalo  veľa  a  ja  sa mu  chcem 
za to odvďačiť. Bola som pred voľbami 
oslovená  kandidovať  do  samosprávy. 
Moja rodina ponuku schválila a občania 
ma zvolili.
● Iste sa stretávate s prejavmi 
ľudskej neslušnosti a necitlivosti, 
ako sa k nim staviate?

  Koncom šk.  roka 2007/2008 pripravil kolektív materskej školy s Obecným 
úradom v Dolnom Vadičove pre svoje deti oslavu  „Deň detí”. A táto v  tomto 
roku prebehla naozaj netradične.
  Na deti čakalo množstvo prekvapení. Po pravej záhradnej opekačke prišiel 
medzi  deti  koník,  vedený  skúsenými  inštruktormi  –  pani  Lenkou  Jarošovou 
s manželom. Deti  si mali možnosť pozrieť  jazdecký postroj,  cvičenie  koníka 
a hlavne, každý sa mohol povoziť.  Koník počkal aj na mladých hasičov z obce 
pod vedením p. Michala Káčeríka. Chlapci pripravili pre deti kopec zábavy. Uká-
zali deťom cvičný požiarny zásah, ktorý si mohli škôlkári následne aj vyskúšať. 
Bežať s hadicami a hasiť založený oheň bolo pre ne naozaj zážitkom. Nechý-
bali športové hry, kde si deti overili svoju zdatnosť a odvahu.
  Na záver čakala na všetkých chutná odmena v podobe kotlíkového guláša 
a sladkého hrnčeka. Odmenou pre organizátorov bola detská radosť a spokoj-
nosť rodičov. 
  Akciu finančne podporili: OcÚ Dolný Vadičov, Dozorný výbor COOP Jednota 
Dolný Vadičov,  Jarošová Lenka  s manželom, Pazdúr Ján z Dolného Vadičova, 
Ševcík Ladislav, Vlček Štefan,  Kubaščík Kamil, Kubík Vladimír.

                            Blažena Ficková

Deň plný zábavy v Dolnom Vadičove

–  Za  viac  ako  40  rokov  pedagogickej 
praxe  som  spoznala  veľa  ľudí.  Veď  už 
dnes  z  mojich  žiakov  sú  starí  rodičia 
terajších mojich  žiakov. Sú  to  tri  gene-
rácie, ktoré poznám a oni poznajú mňa. 
Možno  preto,  že  sa  poznáme,  máme 
pri stretnutiach voči sebe úctu a vieme 
rozdiskutovať problémy mesta, ale čas-
to im pomôžem aj pri osobných, či rodin-
ných starostiach.
● Čo by ste ako poslankyňa chceli 
urobiť pre svojich voličov?
– Hoci naše mesto rastie do krásy, je tu 
ešte  veľa  nedokončených  prác.  Trápi 
ma zlý stav budov našich škôl, mrzia ma 
cesty a chodníky nášho mesta. Prekáža 
mi veľký ruch áut na pešej zóne. Chýba-
jú  na  sídliskách  športoviská,  plaváreň, 
parkoviská, byty pre mladé rodiny. Rada 
by  som  spomohla  napraviť  časť  týchto 
nedostatkov.
● Aké hodnoty a priority sú pre Vás 
dôležité, pokiaľ ide o život v Kysuc-
kom Novom Meste?
– Najväčšou devízou pre občanov mes-
ta je zdravie. Naša poliklinika “praská vo 
švíkoch”. Chýbajú odborní lekári, lepšia 
vybavenosť  ordinácií.  Chorý  človek  sa 
musí  objednať  a  trápiť  aj  dva  týždne, 
aby sa mu dostala lekárska opatera (ne-
urológia, urológia,...). Napr. jedna kožná 
ambulancia, chirurgia pre celý obvod je 
málo.
● Ako z Vášho pohľadu pracuje 
samospráva v Kysuckom Novom 
Meste?
– Samospráva v našom meste sa  riadi 
programom,  ktorý  je  na  prospech  ľudí 
a nášho mesta. Na pravidelných zasad-
nutiach riešime problémy, pri ktorých sa 

poslanci nie vždy zhodnú. Vtedy zasad-
nutia sú ostrejšie a trvajú do neskorých 
nočných  hodín.  Možno  by  sme  aj  my 
poslanci mali byť voči sebe tolerantnejší 
a hlasovať za to, čo je na prospech ob-
čanov mesta.
● Vám je blízka pedagogická parke-
ta, lebo ste celé roky v tejto brandži 
pôsobila. Ako z Vášho pohľadu 
vyzerá školstvo v Kysuckom Novom 
Meste – čo treba zlepšiť, čo treba 
pochváliť?
– V našom meste je školstvo na patrič-
nej úrovni. Som predsedkyňou mestskej 
školskej  komisie  a  moji  členovia  sú 
skúsení  pedagógovia.  Mám  teda  dob-
rý  prehľad  o  školách  mesta.  Poznám 
sa  osobne  s  riaditeľmi  škôl,  školských 
zariadení.  Sú  dobrými  manažérmi  na 
svojich  pracoviskách.  Ich  zástupcovia 
riadia a sledujú pedagogický proces. Na 
školách  máme  veľa  srdcom  oddaných 
pedagógov, ktorí svoje skúsenosti odo-
vzdávajú  mladším  kolegom.  Chýbajú 
však  učitelia  cudzích  jazykov,  často 
odchádzajú  za  lepším.  Z  našich  škôl 
odchádzajú žiaci, ktorí sa vedia uplatniť 
v  živote. Rada  by  som pre  našich  žia-
kov presadila, aby v Kysuckom Novom 
Meste bola pobočka jazykovej školy. Je 
nutné dať do poriadku vlastnícke vzťahy 
budovy gymnázia. Rozšíriť priestory pre 
činnosť CVČ. Veľmi ma teší, že ZŠ Náb-
režná uspela v projekte ROP (regionálny 
operačný program), ktorý spolufinancu-
je EÚ a že sa začne rekonštrukcia tejto 
najstaršej  školy  v  meste.  Prajem  to  aj 
ZŠ Clementisa a ZUŠ, aby v tomto boli 
tiež úspešné.
● Celé roky žijete v Kysuckom 

Novom Meste . Páči sa Vám tu bývať 
a prečo?
– Už  som  spomínala,  že moje  rodisko 
– Kysucké Nové Mesto – by som za iné 
nevymenila. Žili  tu aj moji  rodičia a bý-
vajú tu aj moji synovia s rodinami. Naše 
mesto žije čulým ruchom. Krásne okolie 
ponúka  športové  a  kultúrne  vyžitie  pre 
tých, čo nie sú pohodlní a príliš nároční. 
Chválim tých, čo v našom meste ponú-
kajú  ľuďom naplniť voľný čas užitočne. 
Spomeniem  tenisový  klub,  posilňovňu 
na  ZŠ  Nábrežná,  nové  viac  úcelové 
ihriská  pri  školách,  CVČ,  pastoračné 
centrum  je vo výstavbe, ZUŠ, mestské 
kultúrne stredisko, nie  je to bohatá čin-
nosť? Máme byť na čo hrdí!
● Čo Vás vie rozhnevať ako človeka,  
ženu, ako občana a ako poslankyňu?
– Často ma zastavia ľudia na ulici, alebo 
prídu ku mne do bytu, či telefonicky za-
volajú. Stretávam sa so susedmi i s vo-
ličmi môjho obvodu. Keď môžem, sna-
žím sa pomôcť. Sú však aj takí, čo vedia 
človeka poriadne uraziť. Všetko sa nedá 
hneď  napraviť  a  niečo  vôbec  poriešiť. 
Nemám rada anonymné udania, dopisy. 
Za pravdu sa človek nemusí skrývať.
● Kedy ste sa naposledy schuti 
zasmiala, a čo to bolo?
–  Práve  som  sa  vrátila  z  dovolenky 
v  Taliansku.  Boli  sme  tam  so  synom 
a  s  rodinou  môjho  brata.  Najviac  sme 
sa nasmiali, keď mi môj brat dal v aute 
do ruky vysielačku a kázal mi udržiavať 
spojenie s ďalšími dvoma autami. Moja 
komunikácia  s  posádkami  nás  rozo-
smievala celú cestu.

otázky: redakcia KŽ

Poslankyňa Janka Drexlerová, ktorá sa narodila a býva v Kysuckom Novom 
Meste doteraz, hovorí, že tu žije rada a že jej mesto aj veľa dalo...
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Starostka Ochodnice, Bc. Miroslava Kekelyová: „Mám rada ľudí, na ktorých je stopercentné 
spoľahnutie a ktorým nechýba logika  a zdravý sedliacky rozum...“
  Miroslava Kekelyová je starostkou obce Ochodni-
ca. Obec  patrí  do  Združenia miest  a  obcí  Dolných 
Kysúc a táto životaschopná dáma riadi život vo svojej 
obci už druhé volebné obdobie. Okrem toho je matkou 
troch detí, vzorne sa stará o manžela a domácnosť 
a stíha aj náročné štúdium na vysokej škole v Tren-
číne. S domácnosťou  jej pomáhajú ešte stále aj  jej 
rodičia. Nuž, keď sa chce, všetko ide, všetko sa dá. 
A ženy sú v tomto obzvlášť cieľavedomé, disciplino-
vané. Povinnostiam a zodpovednosti prikladajú veľký 
dôraz, pretože muži sú v hodnotení žien vo funkciách 
oveľa kritickejší ako voči sebe, hoci je to niekedy skôr 
alibistické chovanie, ako priznať, že ženská to jedno-
ducho zvláda. A niekedy lepšie ako muž. No, ale poď-
me na návštevu do kancelárie ochodnickej starostky. 
Privítala nás veľmi srdečne a naozaj veľmi príjemne 
sme sa porozprávali o všetkom, čo život prináša, ale 
aj čo ako starostka denne rieši. 
  Pani Miroslava  pred  svojím  „starostovaním“  pra-
covala  vmiestnej  kultúre  ako  kultúrna  referentka 
a  knihovníčka,  neskôr  mala  na  starosti  aj  oblasť 
obecných pozemkov, mala tak zmapovanú obec, ale 
dobre poznala a pozná tiež miestne pomery, ľudí, ich 
mentalitu,  názory  a  potreby.  Iste  to  bola  dobrá  de-
víza, pretože ju vo voľbách v r. 2002 využila a post 
starostky vyhrala. 
► Ako teraz s odstupom času hodnotíte, že ste 
„prvou dámou“ Ochodnice?
– Pred nástupom do tejto funkcie som nemala toľko 
stresu a zhonu. Žila som oveľa kľudnejšie. Lebo táto 
funkcia je naozaj o tom, čo hovorili viacerí starosto-
via, ktorých ste vo vašom časopise už oslovili, že my 
pracujeme 7 dní v  týždni a 24 hodín denne. Občan 
príde doslova s akoukoľvek primárnou,  resp. osob-
nou záležitosťou za mnou – s dôverou a ja mu naozaj 
nikdy nepoviem – „nechoď, neotravuj“...
► Pýtam sa to viac menej pravidelne, čo sa Vám 
nepáči na dnešnom žití, vzťahoch medzi ľuďmi?
–  Závisť,  nenávisť.  Najhoršie  je,  keď  sa  tieto  dve 
vlastnosti  spoja  a  vzklíčia  u  jedného  človeka  v  ob-
rovskú  zlobu. Som  tiež  veľmi  smutná  z  toho,  že  je 
medzi  ľuďmi  málo  citlivej  výchovy  a  pôsobenia, 
ľuďom chýba  radosť  z  bežných  vecí  života,  ochota 
pomôcť. Vidím to aj na ľuďoch v našej obci. Mrzí ma 
tiež, že dnešným mladým sa akosi do ničoho nechce. 
Majú  športoviská,  kultúrne  centrá,  dokonca  aj  dob-
ré podmienky na rozvoj svojich koníčkov, môžu byť 
z nich dobrí ochotnícki divadelníci, tanečníci, ale ab-
solútne sa  im nechce angažovať. A tento nezáujem 

o spoločenský život, resp. o to, ako (ne) urobiť radosť 
iným, ma až rozčuľuje.
► A čo Vás ešte na dnešnom živote rozčuľuje?
– Ak  chýba  pri  akejkoľvek  činnosti  logika  a  zdravé 
sedliacke myslenie, postupnosť  jednotlivých krokov, 
napríklad pri investičných činnostiach. Alebo aj to, že 
stále viac mladých  ľudí sa nevie pozdraviť starším, 
idú a hľadia ako „teľce“, prepáčte za výraz, ale je to 
tak. 
  Kde  je  tá úcta  voči  starším a  starým,  ktorá bola 
úplne normálna, keď sme chodili pred 20–30-imi rok-
mi do školy my? A taktiež stále viac je tých, ktorí po-
môžu, len keď vedia – čo za to dostanú. Táto filozofia 
je však mne osobne cudzia.
► Akých ľudí uznávate?
–  Takých,  na  ktorých  je  stopercentné  spoľahnutie. 
A ako to hovorím, takto aj myslím. Mám rada 
ľudí, ktorí vnášajú do kolektívu teplo a radosť, úsmev. 
Ale pravý, nie ten „cez zuby“.
► Starostku trápi tiež fakt, že na Slovensku začí-
na piť čoraz viac žien...
– Tragédia je v tom, že sú to častokrát ženy mladé, 
ktoré sa môžu celkovo úspešne realizovať v živote, 
niečo dosiahnuť, dokázať. Nevedno, či sa takto chcú 
vyrovnávať chlapom? Alebo možno takto riešia nezá-
ujem partnera o nich, resp. neúctu voči nim od detí 
a partnerov... Je to však naozaj vážny celospoločen-
ský problém a malo by sa mu venovať aj zo strany 

štátu  viac  pozornosti  a  zároveň  by  bolo  nanajvýš 
vhodné, začať riešiť tento problém komplexne – za-
mýšľa sa starostka.
  Základná škola v Ochodnici je na nový školský rok 
2008/2009 pripravená, starostka ani v  tomto smere 
nezaháľala, napríklad v minulom roku zohnala jeden 
milión 600 000,– Sk, urobila sa nová krytina na telo-
cvični a prepojila sa zároveň s počítačovou triedou. 
V Ochodnici majú 252 žiakov a 49 detí v materskej 
škole, do ročníkov 5.–9. chodia aj žiaci zo susedného 
Dunajova. 
► Ochodnica je ako obec známa však aj tým, 
že už 36 rokov tu zabáva divákov a občanov 
Folklórny festival Ochodnica. Garantmi v tomto 
roku boli obec, Kysucké kultúrne stredisko v 
Čadci a Žilinský samosprávny kraj. Otvorila ho, 
ako inak starostka obce a okrem folklóronych 
súborov z Kysuckého Nového Mesta, Krásna 
nad Kysucou, Kysuckého Lieskovca, Olešnej, 
Staškova, Turzovky a Vysokej nad Kysucou, sa 
predstavili aj hostia z Poľska HAJDUKI OSVIEN-
ČIM a Vajčovská muzika z Horného Vadičova. 
– Tento folklórny sviatok v našej obci pomáha neus-
tále udržiavať spomienky na našich predkov, na pek-
né kultúrne dedičstvo, ktoré nám zanechali a   takto 
ho môžeme sprostredkovať dnešnej generácii. Som 
hrdá, že je to práve naša obec, ktorá sa aj takto na-
ozaj príjemne a  príťažlivo zviditeľňuje,– hovorí Miro-
slava Kekelyová.
► Pani starostka, Vy máte celkom dobrú spolu-
prácu aj so zahraničnými družobnými obcami...
– Áno, v apríli sme podpísali družbu s obcami Dob-
rá z Čiech z Mucharz z Poľska. Spolupráca sa týka 
vzdelávania,  výmeny  kultúrnych  aktivít,  stretávanie 
členov spoločenských a športových organizácií, ha-
sičov z družobných obcí. V rámci tejto spolupráce by 
obec chcela zrekonštruovať miestny amfiteáter. 
► Čo Vám funkcia starostky dala?
– Ešte lepšie a hlbšie poznávam ľudí, to čo sa v nich 
odohráva, orientujem sa lepšie vo vzťahoch k ľuďom, 
aj medzi  nimi  navzájom,  lepšie  ich  chápem,  ale  aj 
vidím ak ma chcú oklamať, alebo majú špekulatívne 
snahy.
► Čo je Vaším relaxom?
– Možno to vyzneje hlúpo, alebo jednoducho, ale ak 
chcem zrelaxovať – spím! Na dovolenke som nebola 
už 5 rokov, jednoducho to nestíham, pretože aj štú-
dium na Vysokej  škole beriem dosť poctivo a učím 
sa po večeroch, v noci, aby som sa nezahanbila ani 
pri  skúškach,  lebo  nám  starším  sa  predsa  len  učí 
ťažšie. 
► A Vaše slovo na záver?
– Ak môžem,  rada by  som Váš  časopis  využila  na 
malý prejav k občanom mojej obce. Nakoľko sa sna-
žíme našu obec vyčistiť, upratať, skrášliť jej priestory, 
potrebujeme k tomu ochotu občanov. Ich pomoc a ús-
tretovosť. Dosť sa nám to darí, veď si to robíme pre 
seba, svoje rodiny, pre vlastnú spokojnosť. Občania, 
ak si upracete doma, vo svojich dvoroch, tak isto sa 
skúste chovať aj vtedy, keď vyjdete z brány svojich 
príbytkov! Aj to pred bránou je Vaše – naše! Myslime 
na to, že sa máme starať o čistotu v rámci celej obce, 
neporiadok mimo nášho domu je takisto náš. 
  Tvoríme predsa jednu obec, žijeme tu jeden vedľa 
druhého. Mali by sme aj lepšie chápať toho druhého 
a  pomáhať  si.  „Môj  dom, môj  hrad“,  ale  aj  celkový 
čistý výzor obce je vizitkou všetkých občanov. Takže 
platí  aj  to,  že dedina  je  jedna  rodina,  jeden domov 
a  ten  si  treba  chrániť,  opatrovať  a  udržiavať  v  čis-
tote.

 pýtala sa: Alena Jaššová,  fotografie obcearchívna snímka z Ochodnického folklórneho festivalu
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  Aj ďalšia dáma z nášho dolnokysuc-
kého  regiónu  –  Ing. Eva Kobolková,  si 
zaslúži,  aby  sme  jej  venovali  priestor 
v našom časopise. V súčasnosti pracuje 
ako  šéfka  predaja  v  spoločnosti  Mont-
servis, s.r.o .v Žiline. 
  Trošku  sa  pozrime  do  jej  minulosti, 
lebo už  tým  je  zaujímavá,  že po skon-
čení gymnázia sa prihlásila na štúdium 
Kybernetiky na VŠDS v Žiline. Náročný 
odbor, a ešte pre dievča! Bol  to naozaj 
boom!, ako ona hovorí. Ale bol to jej sen. 
Napriek tomu, že prijímacie pohovory na 
toto náročné štúdium zvládla, pre nedo-
statok miesta ju neprijali a nastúpila na 
odbor stojárska technológia. Po skonče-
ní  začala  pracovať  v  štátnom  podniku 
Oceľové konštrukcie.
► Prijali Vás muži medzi seba ako 
seberovného partnera, pretože 
veľa žien v takýchto profesiách 
nepracuje...?
– Nemala som s tým problémy, kolego-
via sa chovali veľmi korektne a pomáhali 
mi ako nováčikovi.
Pani  Eva  postupne  porodila  dvoch 
synov a po „nežnej” prišiel krach podni-
ku, v ktorom pracovala.
– Takže som prešla rekvalifi káciou, roz-
šírila som si vzdelanie v oblasti marke-
tingu, až som „zakotvila” v  spoločnosti 
Montservis, s.r.o.a tu pracujem. 
► Čoho sa vlastne týka Vaša súčas-
ná práca?
– Zaoberáme sa nielen predajom, ale aj 
poradenstvom, servisom a tribotechnic-
kými úlohami. Pracujeme s produktami 
mazív,  ako  sú  oleje  automobilové,  pri-
emyselné,  špeciálne...,  až  po  plastické 

mazivá.  V  poslednej  dobe  priberáme 
aj  chemické  kvapaliny,  potrebné  pri 
výrobnom  procese  opracovania  ložísk. 
Myslím,  že  som  sa  v  tomto  odbore 
našla. V práci sa opäť stretávam takmer 
výlučne  s  mužskými  obchodnými  part-
nermi,  v  mojom  stredisku  mám  však 
prevahu žien. Takže s mužmi v práci sa 
stretávam dennodenne a tieto vzájomné 
pracovné vzťahy môžem a musím hod-
notiť veľmi kladne.
► Keď by ste chceli defi novať pocit 
štastia – kedy ho cítite Vy?
–  Pocit  štastia  –  keď  je  moja  rodina 
v  poriadku,  hlavne  čo  sa  týka  zdravia 
a vzájomného porozumenia a na praco-
visku sa všetko darí.
♥Dnešné medziľudské  vzťahy  sú  dosť 
narušené,  myslíte,  že  to  je  preto,  že 
dnes  viac  ako  kedykoľvek  predtým  – 
hrajú v živote ľudí prím – peniaze, alebo 
je to o niečom inom?
–  Áno.  Všetko  je  dnes  o  peniazoch. 
Nevieme  sa  už  tešiť  z  maličkostí.  Ale 
veď  práve  poskladaním  týchto  malič-
kostí vznikajú veľké veci.
► Čo má pre Vás v živote hodnotu? 
Aké vyznávate priority?
– Som už v tom veku, že zdravie má pre 
mňa tú NAJ! hodnotu. Mám také heslo, 
že pokiaľ nejde o život,  všetko ostatné 
sa s prehľadom postupne vyrieši.
► Aký názor máte na tradičnú 
rodinu?
–  Tradičná  rodina  je  pre  mňa  všetko. 
Až  potom,  keď  je  doma  všetko  OK, 
sa  môžem  plne  sústrediť  na  prácu 
a zamestnanie.
► A aký na tzv. rovnoprávne posta-

venie žien s mužmi, myslíte si, že 
sú na Slovensku ženy rovnoprávne 
rešpektované ako muži?
– Sú rovnoprávne rešpektované, ale nie 
odmeňované. To je u nás, na Slovensku, 
ale všeobecný jav – veď o tom sa teraz 
všade veľa píše.
► A nie je niekedy na škodu práve 
ženám, že sa chcú vyrovnať mužom? 
Podľa mňa tým veľmi strácajú najmä 
na svojej ženskosti, a podľa Vás?
– Viem si predstaviť život pred zrovno-
právnením. Postarať sa v kľude o svoju 
rodinu, mať čas venovať sa svojím záuj-
mom. Bolo by mi to oveľa príjemnejšie. 
Hlasujem za takú dobu.
► Aký máte vzťah k mužom? Na 
pracovisku, v súkromí...
–  O  tom  som  už  povedala  dosť.  Ešte 
som nemala nijaký problém s mužmi na 
pracovisku.
► Ako zvyknete relaxovať?

„Z maličkostí sa skladajú veci veľké a z jednotlivých dní sa tvorí náš každodenný život, 
ktorý je vo veľkej miere taký, ako sa my snažíme, aby bol,”- hovorí Ing. Eva Kobolková zo Žiliny.

  Už sme sa v našej plas-
ticko-chirurgickej  poradni 
zaoberali  problémom 
zväčšovania prsníkov, ale 
ako  sa  hovorí  v  populár-
nom  reklamnom  spote:

Zdá sa vám, že máte niečoho primálo a niečoho zasa 
priveľa? Bujné poprsie je určite sexi, ale často počúvam 
od takto „obdarených“ kamarátok, že veru nie je všetko 
zlato, čo sa blyští... MUDr. Regan Belovič, plastický chi-
rurg,  nám dnes túto otázku v stručnosti objasní.
► Môže byť bujné poprsie aj príčinou zdravotných 
problémov?
– Skutočne môže väčšie poprsie prinášať aj zdravotné 
ťažkosti. Najčastejšie, s ktorými sa stretávame, sú rôz-
ne zapareniny ako intertrigo a iné kožné ochorenia pod 
prsníkom.  Veľmi  často  sa  k  tomu  pridružujú  hnisavé 
kožné abscesy. Toto všetko je spôsobené nedostatoč-
nou hygienou, ktorú pod veľkým prsníkom jednoducho 
nie je možné zabezpečiť. 
► Ďalším veľkým problémom sú ťažkosti 
s chrbticou, pretože veľké poprsie niečo váži a táto 
permanentná záťaž chrbticu silne namáha. K tomu 
sa môžu pridružovať aj bolesti hlavy. Kedy a kto 
stanoví, že tieto problémy odstráni iba operatívne 
zmenšenie prsníkov – redukčná mammaplastika? 
– K tomuto záveru môže dospieť iba lekár špecialista, 
ktorý diagnostikuje, že ťažkosti pacientky skutočne sú-
visia  s  nadmerným  poprsím,  alebo  jednoducho  sama 
pacientka skonštatuje, že veľké poprsie je pre ňu pre-
kážkou v práci, alebo športe.

AMBULANCIA PLASTICKEJ 
A ESTETICKEJ CHIRURGIE 
MUDr. Regan Belovič
• Úpravy ušníc, nosa, viečok, čela, pier a facelifting, 
• úprava prsníkov (zväčšovanie, zmenšovanie), 
• odsávanie tuku - liposukcia, 
• odstraňovanie znamienok a korekcia jaziev, 
• odstraňovanie vrások,
• laserová liečba kàčových žíl, 
•  liečba vrodených a poúrazových stavov rúk 
    a operácie nervov ruky.
NEMOCNICA ŠA¼A, 
AMBULANCIA: PIATOK 13.00 - 15.00 hod.

ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY 
Tematínska 3, Bratislava 
AMBULANCIA: UTOROK 13.00 - 17.30 hod.

Spomínam si na kuchárku, ktorej neustála práca v tep-
lom a vlhkom prostredí veľmi komplikovala život. Ope-
roval som aj mladú športovkyňu s úžasne nádhernými 
prsiami,  ktorej  však  prekážali  v  športovej  disciplíne. 
Myslím, že v inej brandži by s nimi urobila dieru do sve-
ta, ale trvala na redukcii veľkosti a bolo jej vyhovené. 
► Aká je predoperačná príprava a samotný 
priebeh operácie?
– Predoperačná príprava je klasická ako do bežnej cel-
kovej  anestézie.  Stačí  interné  predoperačné  vyšetre-
nie.
► Takýto náročný zákrok si určite vyžaduje aj 
pooperačnú starostlivosť, ako táto prebieha a ako 
dlho trvá rekonvalescencia?
–  Každý  operačný  výkon  je  len  začiatkom.  Konečný 
efekt  sa  dostaví  až  po  dodržaní  pooperačnej  starost-
livosti ako zo strany lekára, tak aj pacienta. Operačné 
rany sú spravidla najneskôr po troch týždňoch zhojené. 
Jazvy však vyzrievajú aj pol roka. Pooperačná starost-
livosť  spočíva hlavne v nosení  špeciálnej  podprsenky 
a starostlivosti o jazvy.
► Má tento zákrok aj svoje riziká?
– Ako každý výkon, aj tento má určité riziká, o ktorých 
musí  seriózny  lekár  pacienta  informovať.  Erudovaný 
– skúsený chirurg dokáže konkrétne pri  tomto výkone 
riziká minimalizovať na nulu. Vzhľadom na to, že som 
sa  doteraz  pohyboval  v  kruhu  najlepších  chirurgov, 
s komplikáciami pri tomto výkone som sa nestretol.
► Keďže sa jedná o veľmi drahý zákrok, zaujíma 
nás, či tieto náklady, alebo aspoň ich časť hradia 
zdravotné poisťovne?

– Pokiaľ viem, tak pri vertebrogénnych ťažkostiach výkon 
poisťovne  preplácali,  aj  keď  sa  do  toho  veľmi  nehrnú. 
V zariadení, v ktorom pracujem, sú všetky výkony pla-
tené priamo pacientmi, ale viem o pacientkách, ktorým 
tento zákrok po vzájomnej dohode, poisťovne preplatili.
► Aký je výsledný efekt redukčnej mammaplas-
tiky?
– Pacientky, hlavne tie ktoré mali ťažkosti d chrbticou, 
už bezprostredne o zákroku pocítia výrazné zlepšenie 
a ústup ťažkostí.

– Šport, veľká kvetinová záhrada okolo 
chaty, zeleninovej som sa už vzdala pre 
nedostatok voľného času, dobrá kniha. 
Výber knihy nie  je  jednostranný, záleží 
od nálady a potreby.
► Ste gurmánka? Máte pre čitateľov 
nejaký dobrý recept?
Keď mám na to čas, rada varím. V tom 
sa zhodnem aj s manželom. V zimnom 
období aj veľa pečieme (spoločne). Veď 
synovia  sú  v  takom  veku  (19,23),  že 
zjedia všetko, čo nezje ich. Recept – nie 
je  nijako  zvlášť  špeciálny,  ale  mnou 
upravený a veľmi nám chutí – králičí per-
kelt.  Je  to  klasický  recept  perkeltu,  ale 
pred skončenia dusenia králika, pridám 
do  omáčky  zavarené  hríby  na  kyslo  aj 
s  nálevom  (mimochodom  vlastnoručne 
nazbierané, aj zavarené), a k tomu hoci-
jaké cestoviny a mňam! Skúste.
► Ste elegantná dáma, ktorá o svoj 
zovňajšok dbá. Ako sa o seba staráte 
– alebo je to tabu?
–  Zatiaľ  ešte  nijako  zvlášť  nenavšte-
vujem  kozmetické  salóny.  Mám  svoje 
obľúbené  kozmetické  prípravky,  ade-
kvátne  veku,  ale  ak  niektorá  priateľka 
príde s niečím novým a ja usúdim, že aj 
kvalitným, rada vyskúšam.
► A čo Vaše plány do budúcna?
–  Teraz  renovujeme  panelový  byt, 
potom prestaviame chatu, aby sa do nej 
vmestilo veľa vnúčat, na ktoré sa veľmi 
teším (snáď budú). A ešte by som si pri-
ala rozvoj spoločnosti, v ktorej pracujem 
a chcem pracovať po celý zvyšok môj-
ho pracovného veku. No a ruku k dielu 
musím a chcem priložiť aj ja.

pýtala sa: Alena Jaššová

Aj keď je bujné poprsie dráždivé, môže 
spôsobovať vážne zdravotné problémy
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Peter Tichý z Kysuckého Nového Mesta hovorí: 
„Práve šport sa mi stal drogou, bez ktorej si život neviem predstaviť.“
  Peter Tichý je športovcom z Kysuckého Nového Mesta, 
ktorý sa snaží svoje mesto zviditeľňovať naozaj výborný-
mi športovými výkonmi. Žiaľ, dnes si práve takéto aktivity 
málo všímajú tí, ktorí by mali určitým spôsobom ovplyvniť 
ohodnotenie  takéhoto  jedinca,  ako  vo  finančnej,  tak  aj 
v morálnej oblasti.
 ■ Znamená tento šport pre Vás veľké odriekanie?
– Nikdy som sa nad tým takto nezamýšľal. Keď robíte nie-
čo s láskou, nevnímame to ako niečo, že Vás to o niečo 
oberá. Naopak, šport mi dal v živote veľmi veľa. Naučil ma 
sebadisciplíne,  zdravému  sebavedomiu,  schopnosti  ísť 
za svojím cieľom, bojovať s prekážkami, či spoznať svoje 
výkonnostné hranice. Umožnil mi navštíviť mnoho krajín, 
poznať iné kultúry, ľudí. To všetko prevažuje nad tým, že 
vrcholový šport aj bolí a veľakrát bolo aj ťažko. Keby som 
však nechcel, nerobím to.
■ Ste ženatý, máte sympatickú manželku Janku a dve 
deti – syna Petra (15) a dcéru Anetku (6). Podporuje 
Vás Vaša rodina?
– Pochopiteľne, bez podpory najbližších by to nešlo. Veď 
o koho sa možno v ťažkých chvíľach najviac oprieť? Komu 
sa vyžalovať, keď nás niečo trápi či bolí? Áno, manželke 
vďačím najviac za to, čo sa mi v športe podarilo dosiahnuť. 
Bez  jej  hlavne morálnej  podpory  by  som  sa  so  športom 
na vrcholovej úrovni rozlúčil prvý krát pravdepodobne už 
v roku 1993. druhý krát určite pred OH 2000. Vtedy som 
prežíval  psychicky  veľmi  ťažké obdobia a ona bola  tým, 
kto mi vytváral „pohodu“ a dodával pozitívnu energiu.
■ Je Vaša rodina, myslím otec, mama, súrodenci, 
atď., športovo založená, keďže máte Vy takéto 
sklony?
– V našej rodine sa nikdy nikto športu nevenoval, aspoň 
o  tom neviem. Otec sa dal na muzikantskú dráhu, v sú-
časnosti  je  ešte  stále  kapelníkom  dychových  hudieb  na 
Kysuciach – Kysučanka a Ochodničanka. Určite si  to zo 
začiatku prial, aby som sa vybral aj  ja obdobnou cestou, 
dokonca som absolvoval 7 rokov hry na klavír. Verím, že 
nie  je  sklamaný,  že  som  si  vybral  športovú  dráhu. Moje 
dve staršie sestry sa tiež športu nevenovali, ani na rekre-
ačnej úrovni.
■ Ako sa Vy hodnotíte, urobili ste pre tento šport 
dosť z titulu svojich výkonov?
– Čo  je dosť a čo  je málo? Na dané okolnosti, ktoré ma 
počas  športovej  kariéry  sprevádzali  a  podmienky  na 
prípravu, ktoré som mal, som sa s tým, čo sa mi v športe 
podarilo dosiahnuť, spokojný. Aspoň s odstupom času to 
takto vnímam. V danom okamihu som chcel samozrejme 
vždy viac, po dosiahnutom nejakom úspechu som sa nikdy 
úplne neuspokojil s dosiahnutým výsledkom a pred seba 
som si dal ďalší. Rýchlo som si vedel nájsť motiváciu, ktorá 
ma motivovala ďalej na sebe pracovať a zlepšovať sa.
■ A teraz prejdime k Vašim úspechom...
–  Za  najväčší  úspech,  zároveň  pre  mňa  najdôležitejší, 
považujem narodenie svojich detí a šťastie v  rodine. Asi 
však máte na mysli  tie  športové. Každý z  tých,  ktoré  sa 
mi podarilo dosiahnuť, má svoju hodnotu. Či už ako žiak 
v 14–tich rokoch, keď som získal titul majstra Slovenska, 
neskôr juniorské tituly majstra Československa, či česko-
slovenské dorastenecké  rekordy v chôdzi na 5 a 10 km, 
účasti  na  Majstrovstvách  sveta  juniorov  a  8.  miesto  na 
Majstrovstvách  Európy  juniorov,  dvojnásobná  účasť  na 
Olympijských hrách (1996, 2000), 8. miesto na Svetovom 
pohári v chôdzi v roku 2002 a slovenský rekord v chôdzi 
na 100 km, titul Majstra Slovenska v maratónskom behu 
2004,  titul  Majstra  sveta  v  chôdzi  na  20  km  v  kategórii 
Masters nad 35 rokov v roku 2007. To sú tie, ktoré mi ako 
prvé zarezonujú v pamäti. Neznamená to však, že sa ne-
teším aj z omnoho menších a menej dôležitých.
■ Ktoré sú Vaše najväčšie úspechy? 
– Osobne, ak by som mal vybrať jeden, ktorý si nesmierne 

cením,  je  8. miesto  na Svetovom Pohári  v Turíne 2002, 
ktoré  je  doteraz  nielen  najlepším  umiestnením  sloven-
ského chodca v ére našej samostatnosti, ale aj českoslo-
venského chodca v histórii konania sa Svetového Pohára 
v chôdzi na 50 km.
■ Z ktorých športových zápolení ste mali aj určitú 
obavu?
– Obavu nikdy. Pocit určitej zodpovednosti možno. Fasci-
nujúce na športe, či súťaži, je to chvenie sa pred štartom, 
kedy neviete ako to dopadne. Veľmi dôležitá je však viera 
vo  svoje  schopnosti. Ak  ju  športovec  stratí,  nemôže  byť 
nikdy  úspešný. Ak  sa  totiž  obáva o  svoj  výkon,  nemôže 
súťažiť  so  súpermi.  U  špičkového  športovca  sa  veľké 
percento  odohráva  v  hlave,  ak  nie  je  totiž  psychicky  na 
víťazstvo pripravené, nikdy nevyhrá.
■ Ako sa zvyknete na preteky pripravovať?
–  Všetko  záleží  od  dôle-
žitosti a charakteru prete-
kov. Pred dôležitými prete-
kami  sa  posledný  týždeň 
pripravujem
hlavne  psychicky,  natré-
nované  mám  mať  dávno 
pred  tým.  Samozrejme 
s tým súvisí aj životosprá-
va,  teda  spánok,  strava 
a  pitný  režim. Myslím,  že 
za  veľa  z  toho,  čo  som 
v športe dosiahol, vďačím 
tomu, že som veľký dôraz 
dával práve na psychiku.
■ Máte aj nejakú 
špeciálne upravenú 
stravu?
– V  prípravnom  a  trénin–

govom  období  absolútne  nie.  Snažím  sa  o  vyváženú 
stravu, aby v nej bol dostatok všetkého, čo telo potrebuje. 
Pred tréningom sú to ľahko stráviteľné jedlá, bežne pečivo, 
cestoviny, ryža a pod. Po tréningu ako prvé tekutiny, do-
plnenie sacharidov v podobe ovocia. Priznám sa, že jem 
menej mäsa, väčšinou len hydinu a ryby. V oddychovom 
období  však  neohrniem  nos  ani  nad  dobrou  živánskou, 
klobáskou, či slaninkou.
  Iné je to tesne pred pretekami, napr. v chôdzi na 50 km. 
Vtedy robievam týždeň pred súťažou osvedčenú sachari-
dovobielkovinovú diétu. Jej podstatou je urobiť si dostatoč-
nú zásobu cukrov, ktoré sú pri vytrvalostnom výkone veľmi 
dôležité.  Osem  dní  pred  súťažou  sa  na  tri  dni  vysadia 
absolútne všetky potraviny, ktoré cukry obsahujú, zvýšený 
je obsah bielkovín, naopak ďalšie  tri dni sa vysadia biel-
koviny a zvýši sa obsah cukrov. Je to taká „šoková“ diéta, 
ktorú však robím maximálne raz do roka.
■ K súťažiam a ich absolvovaniu sú potrebné 
financie. Financujete sa z vlastných príjmov, alebo 
máte sponzorov? 
– Pochopiteľne, bez financií sa špičkový šport robiť nedá. 
Pokiaľ  som  bol  v  reprezentácii  a  zúčastňoval  sa  vrchol-
ných  svetových  podujatí,  účasť  na  nich  financoval  štát. 
Symbolikou sumou prispieval aj na prípravu na tieto podu-
jatia. Všetko ostatné je mojou súkromnou aktivitou, ktorou 
je spolupráca s klubom ŠKP Čadca a sponzormi, ktorým 
by som chcel aj prostredníctvom Vašich novín poďakovať. 
Medzi tých najvernejších patria tí, ktorí sa síce nepodieľa-
jú pri mojom športovom snažení priamo finančne, avšak 
pomoc ktorých si nesmierne vážim. Sú to hlavne Lekáreň 
sv. Lukáša v Kysuckom Novom Meste, ktorá ma za-
bezpečuje materiálne – vitamínmi, minerálmi, pitným 
režimom a doplnkami výživy a firma V.O.S., s.r.o. v Ky-
suckom Novom Meste, ktorá sa zaoberá výrobou celo-
zrných potravín – racio chlebíkov rôznych chutí.
■ Na záver – otázka – aké sú Vaše plány do krátkej, 
ale aj ďalekej budúcnosti...
– Z tých športových si už veľké ciele nedávam, predsa len, 
mám  už  svoj  „športový“  vek  a  priority  sú  už  trochu  nie-
kde inde. Lákajú ma však ešte Majstrovstvá sveta v behu 
na  100  km,  ktoré  sa  uskutočnia  v  novembri  v Taliansku 
a na ktoré sa momentálne pripravujem. V budúcom roku 
vstúpim už do veteránskej kategórie, takže mojím prianím 
je byť hlavne zdravý, aby som sa mohol behu, či chôdzi 
venovať naďalej, hoci už aj nie na špičkovej úrovni. Šport 
totiž nie je len o víťazstvách a výkonoch, ale aj o životnom 
štýle. Ja som rád, že práve šport sa mi stal drogou, bez 
ktorej si život neviem predstaviť.

 otázky pripravila: Alena Jaššová
 foto: manželka a deti Petra Tichého
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Liptov

Váš finančný poradca – DANA PINÈIAROVÁ, 
Kysucké Nové Mesto, tel.: 0905 345 800

Máte zdravotné problémy? 
Navštívte nás v 

ZDRAVOTNÍCKYCH POTREBÁCH 
na Belanského 217, v Kysuckom Novom Meste, 
kde Vám odborne poradíme a pomôžeme.
Ponúkame Vám široký sortiment zdravotníckych pomôcok:

■  pre imobilných pacientov (sedačky do vane, WC kreslá, vozíky, 
násadec na WC, AD podušky proti preležaninám,...),

■  pre inkontinentných pacientov (plienky, podložky pod chorých, 
vložkynohavičky, Menalindy,...),

■  glukomery, testovacie prúžky, lancety, odpichové perá pre diabetikov,
■  široký sortiment obväzového materiálu (obväzy, gázy, vaty, náplas-

te,...),
■  obväzy pre vlhké hojenie rán (comfeel, atraumán,...),
■  pomôcky pre stomikov (vrecká, pohlčovače pachu, čistiace rúška,...),
■  katetre,
■  ortézy ( z rôzneho materiálu na kolená, členky, lakte, stehná),
■  kompresívne pančuchy na krčové žily (liečivé i podporné),
■  napomínanie bandáže, brušné pásy, slabinové pásy,
■  ortopedické vložky do topánok, značková ortopedická obuv,
■  lopty na cvičenie,
■  elektrické masážne strojčeky, vyhrievacie vankúše a papuče,
■  horské slnká,
■  vankúše na krčnú chrbticu a proti chrápaniu,
■  drevené nástenné lekárničky, náplne, autolekárničky,
■  a rôzny doplnkový sortiment (liečivá kozmetika, čaje, cumle, fľašky, 

vitamíny, ponožky bez gumičky, atď.).

Zdravotnícku pomôcku si môžete u nás 
vybrať aj na lekársky poukaz.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

tel.: 041/4386870
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  Ak  sa niekto  chce priučiť,  ako  sa pracuje  pre  obča-
na, aby sa mu v jeho meste, či obci dobre bývalo a mal 
k  životu  dobrú  ekonomicko–hospodársku  základňu, 
možnosti práce, ale aj kultúrne stánky a možnosti špor-
tového vyžitia, tak nech navštívi Galantu! Toto mesto je 
snáď najžiarivejším príkladom na malom Slovensku, ako 
sa dá za pár  rokov veľa dobrých vecí stihnúť. Koniec–
koncov, nerobí sa to len pre súčasných občanov mesta, 
ale  bude  to  slúžiť  nasledujúcim  generáciám.  Hlavnou 
hnacou  silou  je  nepochybne  úprimná  snaha  terajšieho 
primátora Ing. Mézeša, ktorý je vo funkcii od roku 2002 
a v Galante je povestný svojou neúnavnosťou a nesmier-
nou pracovitosťou, ktorú vyžaduje aj od spolupracovní-
kov a v  tomto smere neexistujú výnimky. Potreby mesta, 

Vodný svet Galandie s celoročnou prevádzkou 
si Vás podmaní!

Termál centrum Galandia,  ul. kpt. Nálepku 2373,  Galanta, www. galandia.sk

jeho občanov,  sú na 1. mieste  – a  to  v  každej  oblasti. 
Okrem  nových  obchodných  priestorov,  bytov,  domova 
pre starých občanov, sa uskutočnili  rekonštrukcie niek-
torých  škôl,  ciest,  námestia,  vznikli  kruhové  objazdy, 
termálne kúpalisko Galandia s celoročnou prevádzkou, 
športové ihriská, nové parkovacie plochy... Mohli by sme 
toho ešte dlho vypočítavať... Dôležitý moment je ten, že 
stavby sa neťahajú celé roky, ale sa postupne, v termíne 
dokončujú. Veľa  investičných akcií vzniklo vďaka vyba-
veným fi nanciám z Eurofondov, ale do mnohých akcií ide 
Galanta so spoločnosťou Samsung, alebo aj ako mesto 
z vlastných fi nancií. Vidno však, že pri budovaní mesta 
–  je na prvom mieste disciplína pri plnení si povinnos-
tí  jednotlivých  organizácií  mesta,  odborov  a  oddelení 

MsÚ, poslancov, ale aj súčinnosť a spolupráca občanov. 
Keďže sú projekty dobré a rozumne spracované, zohľad-
ňujú praktické a životné potreby obyvateľstva, niet sa čo 
čudovať, že sú odobrené a schválené u kompetentných 
inštitúcií. „Život a práca by mali mať svoju logiku, pričom 
disciplína a dochvíľnosť pri plnení si svojich povinností 
a   zverených úloh a najmä chuť urobiť prácu dobre,  to 
všetko zaručuje, že sa vec podarí, zvlášť ak je tím pracov-
níkov dobre zohratý a rešpektuje, že prvoradý je občan 
a my – funkcionári mesta, sme jeho sluhovia,”– zvykne 
hovoriť  Ing. Alexander Mézeš,  primátor  Galanty. Aj  on 
sám sa touto zásadou vo svojej práci naozaj denne riadi. 
Takže, prídite na exkurziu do Galanty, nebudete sa stačiť 
čudovať, ako sa dá tak veľa stihnúť...                     redakcia

Keď chcete vidieť, ako sa buduje moderné európske mesto, navštívte Galantu!
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 Róbert Babós je veľmi úspešným špor-
tovcom – kulturistom, ktorý robí týmto špo-
trom naozaj dobré meno celému Slovensku. 
Poprosili sme ho o exkluzívny rozhovor pre 
náš časopis. Sme radi, že ho môžeme čita-
teľom priniesť v plnom rozsahu, tak ako sme 
ho zaznamenali. Róbert, žije a pracuje v nit-
rianskom regióne a reprezentuje Slovensko 
pod hlavičkou jedného z najúspešnejších 
oddielov  ešte bývalého Československa 
FORTUNA TRNAVA. Dúfam, že aj Kysuča-
nov zaujme rozprávanie o živote, o prio-
ritách a životnej filozofii tohto úspešného 
slovenského kulturistu. Na pohľad tvrdého 
a neprístupného chlapa, avšak vo vnútri – 
zraniteľného a citlivého človeka. Kulturistike 
sa venuje už 30 rokov a vo svojich spomien-
kach – ako začínal, sa zamyslel a hovorí:
–  Ako  chalani  sme  sa  traja,  či  štyria  dali 
dokopy  a  začali  sme  cvičiť  v  pivnici,  neskôr 
v telocvični. Inšpiroval ma trochu aj vtedy pre-
mietaný  historický  film  „Romulus  a  Rémus”, 
(mimochodom, naozaj dobre spracovaný film  
s hviezdnym obsadením – pozn. aut.).
  Len viete,  literatúry a odborného poraden-
stva  bolo  pred  30–imi  rokmi    žalostne málo, 
vedomosti o metódach a spôsoboch cvičenie, 
ale aj celkovo informácie o kulturistike – neboli 
a nedali sa “stiahnuť” ako dnes z internetu, či 
z  rôznych športových staníc. Prevládal u nás 
akýsi chlapčenský fanatizmus – mať vypraco-
vané telo, svaly, cvičili sme skoro každý deň.  
Keď  tak  nostalgicky  spomínam na  tieto  roky, 
vôbec  neľutujem,  lebo    dnešní  cvičenci  ani 
zďaleka neprežijú  našu vtedajšiu nefalšovanú 
a  úprimnú  snahu  cvičiť  a  robiť  preto  všetko, 
čo  bolo  v  našich  silách  a  aby  sme  vyzerali 
ako kulturisti  z filmov. Tieto staré dobré časy 
kulturistiky sa už nevrátia a  je  to škoda. Nás 
hnalo dopredu to, že sme museli zapnúť vlast-
ný mozog a naučiť sa ho používať, pretože pri 
tomto  športe  je  nevyhnutné  spojenie  pocitov 
s  rozumom.  Naučiť  sa  poznávať  svoje  telo, 
pocity,  aj  ako  sa  v  určitej  situácii  naše  telo 
zachová.  Najdôležitejšia  časť  pri  kulturistike 
je mozog a jeho zapojenie do celého procesu 
tréningov, stravovania. Kulturistika, to je šport, 
ale aj životná filozofia – a ako  ja hovorím,  je 
to môj život. Ak robím len pohyby a cvičím len 
kvôli cvičeniu –  je  to o ničom, mozog – mys-
lenie  musí  cvičenec  doslova  „prevteliť”  do 
svalov,–  hovorí  veľmi  spontánne  a  úprimne 
Róbert Babós,  ktorý  v  80–tych  rokoch  viedol 
na  SOUCh  v  Šali  –  Veči  krúžok  kulturistov, 
pretože  venuje  veľkú  pozornosť  aj  všetkým 
tým,  ktorí  sa  na  neho  obrátia  a  poprosia  ho 
o  odbornú  radu,  ak  sa  už  rozhodnú  venovať  
kulturistike, alebo  len tak z normálnej  ľudskej 
potreby potrebujú posilňovať telo.
● Aj dnes sa venuje trénovaniu tých, ktorí 
prejavia záujem, ale nezoberie každého, 
kto chce cvičiť. Aj tu zohráva úlohu 
viacero faktorov.
–  Máte  pravdu,  ja  napríklad  radšej  trénujem 
ženy.  Hneď  vysvetlím  prečo.  Ženy,  dievčatá  
poslúchajú a  rešpektujú moje  rady. Sú oveľa 
disciplinovanejšie. A keďže ja idem na 100%, 
to  isté  vyžadujem aj od  toho,  kto  sa na mňa 
obráti, aby som ho  trénoval. To ma baví. Ale 
ak vidím, že chalani skôr cvičia kvôli egu, kvôli 
vizáži,  to  ma  nebaví,  pretože  nerešpektujú 
rady.
●   Kedy sa dajú vidieť už prvé väčšie 
zmeny na tele?
– Myslím, že po štyroch mesiacoch. Ale opäť 
je tu dôležité, aby  človek preciťoval a v mozgu 
dostatočne  spracoval  fakt,  že  chce  chudnúť, 
alebo chce naberať svalovú hmotu, atď...
  V  kulturistike  je  veľmi  dôležité  neklamať 

jesť.  Treba  dávať 
veľký  pozor  na 
uhlohydráty,  bielko-
viny  a  na    “dobré” 
tuky. Uhlohydráty sú 
potrebné, lebo chrá-
nia svaly, bielkoviny 
zasa  budujú  svaly. 
V  druhej  polovici 
prípravy  športovca 
na  súťaž  sa  musí 
zvýšiť  množstvo 
bielkovín  a  znižo-
vať  uhlohydráty. 
Napríklad  ja  pred 
súťažou  začínam 
jesť  o  tretej  ráno 
a končím o dvanás-
tej v noci. Postupom 
rokov som sa naučil 
už  riadiť  pocitmi 
a  podľa  toho  sa 
aj  stravujem,  lebo 
organizmus sa kaž-
dý rok mení. Na to, 
čo  bolo  dobré  pred 
rokom,  teraz    telo 
nereaguje,  mozog 
to  jednoducho  od-
mieta.  Takže  aj 
vekom  športovec 
poznáva  lepšie 
svoje  telo,  potre-
by.  A  tiež  sa  musí 

kulturista riadiť aj zrkadlom.
● Pán Babós, pri kulturistike sa často 
používa termín – papierová pokožka. 
Čo to  je?
–  To  je  pokožka  bez  tuku,  sú  to  dôležité 
kritériá  pri  hodnotení  na  kulturistických 
súťažiach,  kde  sa  kulturista  predvedie  na 
pódiu – kde sú vidno všetku detaily a teda 
každý kúsok tuku navyše. A podľa toho sa 
hodnotí. Skrátka žiadny tuk.
●  Vy ste veľmi úspešným kulturis-
tom, ktorý reprezentoval Slovensko 
v mnohých mestách sveta na súťažiach 
Európy, či sveta, prejdime preto k Vašim 
oceneniam...
–  Koncom  90-tych  rokov  som  získal 
striebornú  medailu  v  medzinárodnej  kate-
górii naturálnej federácie. Pre mňa sú však 
veľmi  dôležité  medaily  z  majstrovstiev 
republiky. U mužov som  jediný MASTERS 
na Slovensku v kategórii nad 40 rokov. Tu 
sa  mi  podarilo  získať  bronzové  medaily, 
1  x  striebornú  a  4.  miesto.  Po  roku  2000 
– v súťaži Masters na Slovensku som získal 
zlato!  Na  medzinárodných  súťažiach  som 
získal: na MS pre Slovensko 6. miesto,  to 
bolo v roku 2004 v Opave a súťažilo okolo 
40 súťažiacich.
  V Kanade na Grand Prix som v roku 2004 
získal 5.miesto. O rok neskôr na Majstrovst-
vách sveta v Budapešti to bolo 12. miesto, 
a v roku 2006 na Sicílii som sa umiestnil na 
Majstrovstvách sveta v prvej desiatke.
● Čo by ste povedali chlapcom, ktorí 
kulturistiku obdivujú a chcú sa jej 
aktívne venovať?
–  Až  po  súťažiach  som  pochopil,  čo  to 
vlastne  kulturistika  je. Až  keď  sa  postavíš 
na pódium. Každá moja príprava je o tom, 
že  prichádzam  na  nové  veci.  Moje  telo 
ma  vždy  prekvapí. Hoci mám niečo  rokmi 
vyskúšané,  telo  zareaguje  inak  a  tak  zas 
musím  niečo  v  príprave  a  cvičení  zmeniť. 
Zložitejší  stroj  ako  je  ľudský  organizmus 
nepoznám. Mladým chlapcom by som preto 

seba  samého,  to  je  najväčšia  chyba.  Človek 
sa pri  tréningoch musí  riadne sústrediť, musí 
úprimne  a  na  100 %  vedieť  a  cítiť,  že  chce 
cvičiť.  Vlastne  prvý  mesiac  venujeme  spolu 
rozhovorom a hľadáme štýl a metódy cvikov, 
rozoberáme spôsob stravovania, atď...
●  Je pri kulturistike dôležitá zelenina 
a ovocie?
– Zelenina  jednoznačne,  ale ovocie – ak  ide 
o  cvičenie  na  chudnutie,  tak  v  druhej  etape 
cvičenia už ovocie obmedzujeme.
●  Ak pribudnú roky, skončíte s cvičením?
– Určite nie, už som spomínal, kulturistika  je 
filozofia môjho  života  a  dokiaľ  budem  vládať 
a nič sa mi neprihodí, budem sa  jej venovať. 
Kulturistika je moja láska a láska – to je život. 
Takže kulturistika je môj život s láskou.
● Ako zosúlaďujete osobný život 
s tréningom, s partnerským životom, 
s výchovou dievčat..., je to iste veľmi 
zložité a časovo, ale aj psychicky náročné, 
a treba k tomu spoločné a veľké pochope-
nie všetkých, s ktorými žijete v spoločnej 
domácnosti. Nemýlim sa, pravda?
– Určite  sa  to  dá  zvládnuť.  Človek  len musí 
chcieť.  A  chcieť  musí  úprimne  a  naplno! 
A vôbec, v celom živote sa musí človek naučiť 
nehľadať  výhovorky,  ako    niečo  nejde  –  ale 
naopak, hľadať  možnosti a spôsoby – ako to 
niečo zvládnuť.   V mojej rodine  je kulturistika 
súčasťou môjho života, partnerka ma podpo-
ruje a teší sa z mojich úspechov.
● Hovorí sa, že  kulturistika  je  nesmierne 
náročný šport na financie a na disciplínu. 
Kulturista musí dodržiavať presné termíny 
stravovania, cvičenia, oddychu. Strava 
je presne určená dávkami aj množstvom, 
zložením a kvalitou. Ako sa napríklad 
stravujete, keď sa pripravujete na súťaž?
–  Každý  cvičenec  má  svoj  harmonogram. 
Tréningy sa upravujú a zvyšuje sa  ich počet, 
intenzita, zmenšujú sa prestávky medzi  jed-
notlivými  cvičeniami.  Podstatou  tréningov 
a príprav na kulturistickú dráhu  je chápať, 
že čím je cvičenec väčší, tým musí viac

určite  odkázal,  aby  sa  nesústreďovali  pri 
cvičení  na  ego,  len  na  vonkajší  obal  a  už 
vôbec nie na to, aby kulturistiku zneužívali 
na násilie! To je úplne o inom. 
  Ďalej  je  veľmi  dôležité,  aby  ste  pri  cvi-
čení  mali  správneho  trénera  a  v  prvom 
rade  –  sami  sa  snažili  stretnúť  s  odbor-
níkmi v  tejto oblasti a poradiť  sa.  Inak  len 
pripomínam, že zle nastavené cviky, alebo 
nesprávne kombinovaná strava môžu vaše 
telo poškodiť, alebo zničiť, takže na to tre-
ba  dávať  veľký  pozor!    Ja  som  napríklad 
ako  mladý  precestoval  stovky  kilometrov, 
aby som sa stretol s nejakou  legendou, či 
športovcom, ktorý by mi odpovedal na moje 
otázky. Nesmiete sa báť opýtať sa na niečo. 
Dnes  chýba mladým v  športe  priebojnosť. 
Všade  inde  sa  mladí  dnes  prezentujú  až 
drzou  akčnosťou  a  nezdravým  sebavedo-
mím, ale v športe akoby sa báli. A práve tu 
je na mieste  zdravá bojovnosť,  zvedavosť 
po  nových metódach,  vyhľadávaní  športo-
vých vzorov, atď... 
  Aj preto musím zdôrazniť, že kulturistika 
a súťaže nefungujú tak, že máme trénerov. 
Naša filozofia športu je založená na indivi-
duálnom  ponímaní    tohto  športu,  aj  preto 
sa na pódium postaví  len  ten,  kto  vprvom 
rade  zvládne  ťažkú  prípravu,  pričom  na 
veľa  vecí  príde  len  sám! Pri  kulturistike  je 
veľmi  dôležité  naučiť  sa  TRPEZLIVOSTI 
a POKORE a byť ochotný  obetovať tomuto 
športu všetko, čo bude potrebné. Aj časovo, 
aj  osobnostne,  ale  najmä  finančne!  Lebo 
kulturistika  je  nesmierne náročný  šport  na 
financie.  
  Ja  som  si  napríklad  na  súťaž  musel 
zobrať  úver,  aby  som  sa mohol  dostatoč-
ne  pripraviť.  Suma,  ktorá  je  potrebná  na 
prípravu  na  súťaž,  je  šestciferná.  Takže, 
ak sa  rozhodnete venovať sa   kulturistike, 
treba všetky tieto ukazovatele brať do úva-
hy. Nič nemôžem ponechávať  tak,  že veď 
akosi bude. Nič nebude a nič samé nepríde. 
Kulturistika nie je skupinový šport a stále sa 
neteší veľkej obľúbenosti verejnosti. 
  Takže  kulturista  cvičí  a  aj  reprezentuje 
Slovensko,  ale  zostáva  stále  sám  a  bez 
podpory  štátu,  odkázaný  sám  na  seba, 
so  všetkým,  čo  k  tomuto  športu  potrebuje 
a  financie  tiež musí  zabezpečiť  vyslovene 
sám. Aj  tento  fakt  je  treba  brať  do  úvahy. 
Bolo  by  už  načase  zmeniť  túto  situáciu, 
lebo je trápne napríklad to, že reprezentuje-
te štát, ale ani štartovné mi štát nepreplatí.

*******************************
Možno by bolo preto naozaj na čase,  
keby  asociácie športovcov, ale aj ďalšie 
zodpovedné štátne inštitúcie, prehodno-
tili postavenie športovcov v našom štáte 
a finančné prostriedky zo štátneho roz-
počtu, keby začali rozdeľovať adekvátne 
k výsledkom a úspechom, ktoré špor-
tovci pri reprezentácii Slovenska dosa-
hujú. Lebo práve kulturisti sú tými, ktorí 
priniesli po rozdelení republiky na Slo-
vensko veľa medailí, na rozdiel od iných 
preferovaných športov,  avšak štát akosi 
zabúda na ich finančné, ale aj morál-
ne ohodnotenie. A toto spiatočnícke 
myslenie by sa už naozaj malo zmeniť! 
Práve obrovskú obetavosť, odriekanie 
a skromnosť, ktorou sú  známi repre-
zentanti v kulturistike, by bolo potrebné 
oceniť a najmä podporiť, ako zo strany 
športových funkcionárov, štátnych inšti-
túcií, tak aj od širokej verejnosti.

spracovala: Alena JAŠŠOVÁ

RÓBERT BABÓS, náš úspešný kulturista – získal v tomto roku v Budapešti 
pre Slovensko titul MAJSTER Európy v kategórii Masters nad 40 rokov!
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Záležitosti a možnosti riešenia problémov chápe len ten, kto chce chápať a je aj rozumovo 
a inteligenčne vybavený tak, aby pochopil súvislosti, v opačnom prípade je akékoľvek vysvetľovanie 
čohokoľvek zbytočné a oberá človeka o energiu..., najľahšie je intrigovať a alibisticky „mudrovať” 

pred  nezainteresovanou  verejnosťou, ktorá nemá o danej veci „ani šajnu”, 
hovorí  hovorí Ing. Karol Klimek, podpredseda Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste.

  V  decembri  2007  sa  uskutočnilo 
rokovanie Zhromaždenia delegátov, 
ktorí vykonali kontrolu plnenia prija-
tých uznesení zo zhromaždenia de-
legátov, odsúhlasili zmeny smernice 
č. SM2 Príspevky a poplatky, prero-
kovali  a  schválili  návrh  fi nančného 
plánu  na  rok  2008  a  návrh  plánu 
kontrol  kontrolnej  komisie  pre  rok 
2008.  Ďalej  prerokovali  a  schválili 
novelu „Všeobecných podmienok na 
výkon správy domu” a návrhy zmien 
v organizačných normách – Mzdový 
poriadok a v smerniciach č. SM3 Po-
skytovanie odmien, č. SM4 Majetok 
a  hospodárenie  družstva,  č.  SM8 
Pohľadávky  a  zámery  predstaven-
stva v novom funkčnom období. 
■ Pán podpredseda, podľa akých 
pravidiel sa riadi činnosť Predsta-
venstva SBD?
– Predstavenstvo  v  roku  2008  vyko-
náva  svoju  činnosť  podľa  schvále-
ných plánov práce predstavenstva na 
prvý  a  druhý  polrok  2008. Do  týchto 
plánov boli premietnuté prijaté záme-
ry predstavenstva v novom funkčnom 
období predložené na rokovaní zhro-
maždenia  delegátov  dňa  11.12.2007 
a pre rok 2008 sú uvedené aj vo vý-
ročnej správe za rok 2007 v časti 8.2. 
Zámery predstavenstva na rok 2008. 
Na  rokovaniach  predstavenstva  sa 
pravidelne zúčastňuje predseda kon-
trolnej  komisie  a  aktívne  napomáha 
pri  riešení úloh a vyskytnutých prob-
lémoch z jednotlivých oblastí činnosti 
družstva.
■ Ako som sa dozvedela, vedenie 
SBD sa v posledných rokoch vo 
zvýšenej miere venuje zabezpeče-
niu fi nancií pre obytné domy...
– Áno, Predstavenstvo SBD v spolu-
práci s vedením družstva na začiatku 
roka  2008  zabezpečilo  vypracovanie 
dokumentov  na  zabezpečenie  fi nan-
čných  prostriedkov  na Obnovu  byto-
vých domov súpisné číslo 907, 1035 
a 1222, podľa schválených projektov, 
ktoré  boli  vypracované  v  priebehu 
roka  2007.  Jednalo  sa  o  žiadosti  na 
poskytnutie  nenávratnej  dotácie  na 
odstránenie  systémových  porúch 
pre  bytový  dom  súpisné  číslo  907, 
žiadosti  o  poskytnutie  prostriedkov 
formou  podpory  zo  Štátneho  fondu 
rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) pre 
bytové domy súpisné číslo 907, 1035 
a 1222 v celkovej sume cca 18 mil. Sk 
a žiadosti o poskytnutie úveru zo Slo-
venskej sporiteľne, a.s. V súčasnosti 
je  už  schválená  žiadosť  o  poskytnu-
tie  nenávratnej  dotácie  a  schválenie 
prostriedkov  zo  ŠFRB  čaká  na  roz-
hodnutie Vlády Slovenskej  republiky, 
ktorá má rozhodnúť o navýšení zdro-

jov ŠFRB pre program obnovy pane-
lových domov.
  Členovia  predstavenstva  v  spolu-
práci  s  vedením družstva  za  účelom 
hladkého  priebehu  obnovy  bytových 
domov  1017,  1180  a  1224  pokračo-
vali  v  zabezpečovaní  kontrolných 
dní  v  priestoroch  družstva  minimál-
ne  dvakrát  mesačne  a  taktiež  sa 
zúčastňovali  kontrol  na  jednotlivých 
domoch.
■ Samozrejme, že vrcholné orgány 
SBD v Kysuckom Novom Meste 
musia zabezpečovať aj ďalšie 
úlohy, poďme ich rozobrať trošku 
bližšie, pán podpredseda...
– Ako hovoríte, predstavenstvo zabez-
pečovalo  plnenie  úloh,  vyplývajúcich 
z  prijatých  uznesení  na  rokovaniach 
zhromaždenia  delegátov  a  tiež  úloh, 
vyplývajúcich  zo  Stanov  družstva 
pre svojich členov. Ďalej sa jednotliví 
členovia družstva podieľali na zabez-
pečení úloh, vyplývajúcich z premetu 
činnosti  družstva,.  Pri  zabezpečova-
ní  plnenia  zmlúv  o    výkone  správy 
domov  a  všeobecných  podmienok 
výkon správy domov. Predstavenstvo 
svoju  činnosť  okrem  iného  zabezpe-
čuje  plnením  prijatých  zámerov  pre 
rok 2008 na nasledovne: 
  Tak  napríklad  v  prvom  polroku 
2008  v  zmysle  zákona  č.183/1993 
Z.z. o  vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov  členovia  predstavenstva 
v  spolupráci  s  vedením  družstva 
v  priebehu mesiaca  jún  2008  zorga-
nizovali  a  zúčastnili  sa  spolu  so  za-
mestnancami  družstva  na  členských 
schôdzach  vlastníkov  bytových  do-
mov v správe družstva. V niektorých 
bytových domoch,  ktoré  sa pripravu-
jú  na  obnovu  907,  908,  1025,  1035, 
1170  a  1222  sa  schôdze  uskutočnili 
i  viackrát.  Bytové  domy  1017,  1180 
a  1224  po  úplnej  alebo  čiastočnej 
obnove boli v mesiacoch august–sep-
tember  2008  kolaudované.  Okrem 
členských  schôdzí  sa  členovia  pred-
stavenstva  spolu  so  zamestnancami 
družstva zúčastňovali na pracovných 
poradách so samosprávami, resp. do-
movníkmi. 3. júla.2008 sa uskutočnila 
schôdza domovníkov.
■ Vieme, že máte aj nejaké dlhodo-
bo neriešené problémy...
–  Z  dlhodobo  nedoriešených  problé-
mov sa  rieši  reklamácia z  roku 1998 
na  opravu  strešného  plášťa  domu, 
súpisné číslo 1190, vykonanú v  roku 
1994  (pred  rozdelením  družstva 
OSBD  Čadca).  Riešenie  reklamácie 
pretrváva až do tohto obdobia. V po-
slednom  verdikte  Okresného  súdu 
v Žiline bola v decembri 2007 zamiet-
nutá  žaloba  družstva.  Rozhodnutie 

OS  bolo  vynesené  po  niekoľkokrát 
opakovaných  súdnych  rokovaniach. 
V súčasnosti po dohode s vlastníkmi 
bytov domu 1190 sa pokračuje v od-
volacom rokovaní.
■ Vedenie SBD sa však stará aj 
o takú dôležitú oblasť, ako je zlep-
šenie vlastností teplej úžitkovej 
vody, alebo sa mýlim?
–  V  rámci  riešenia  zvýšenia  úžitko-
vých vlastností TÚV vedenia družstva 
rokovalo  s  dodávateľom  Kysuca, 
s.r.o. o možnostiach zhospodárnenia 
a  zvýšenia  kvality,  t.  j.  stabilizovanie 
teplej  vody.  Uvedenú  problematiku 
bude  predstavenstvo  riešiť  spoločne 
so samosprávami domu a dodávate-
ľom vody v nasledujúcom období, čo 
si  bude  vyžadovať  určité  technické 
úpravy a fi nančné prostriedky.
■ Aká je situácia v znižovaní nedo-
platkov za užívanie bytov?
–  V  priebehu  roka  2008  sa  predsta-
venstvo aktívne podieľalo na znižova-
ní nedoplatkov za užívanie bytov for-
mou  rokovaní  s  dlžníkmi  a  prijímaní 
splátkových kalendárov.
■ Od roku 2007 sa zlepšila aj infor-
movanosť členov SBD, pretože 
vedenie SBD začalo svojich členov 
viac–menej pravidelne prostred-
níctvom médií informovať o svojej 
činnosti, pretože má záujem na 
tom, aby sa o spoločných plánoch 
a akciách – dozvedali všetci, 
ktorých sa to týka.
–  Áno,  v  apríli  2007  sme  vydali  pre 
každého  člena  SBD  informačný  bul-
letin,  kde  sme  dosť  podrobne  rozo-
brali vtedajšiu aktuálnu situáciu, stav, 
problémy,  ale  aj  plány  nášho  SBD 
na  nasledujúce  mesiace.  Následne 
v    októbri  2007 Váš  časopis  opätov-
ne  poskytol  priestor  pre  zverejnenie 
informácií pre našich členov, rovnako 
tiež obšírna informácia o práci a plá-
noch  SBD  pre  nasledujúce  obdobie 
vyšla začiatkom tohto roku a teraz sa 
situácia opakuje, keď nám Váš časo-
pis opäť poskytol priestor na prezen-
táciu  toho,  čo  sa  v  tomto  roku  stihlo 

a  čo  nás  ešte  čaká. Aj  touto  cestou 
chce vedenie SBD poďakovať Vášmu 
vydavateľstvu za maximálnu ústreto-
vost  pri  zverejňovaní  spomínaných 
materiálov,  pretože  všetky  vyšli  viac 
–  menej  vďaka  Vašej  ústretovosti 
–  dať  informácie  občanom  Kysucké-
ho Nového Mesta a náklady spojené 
s ich vydávaním naozaj v plnej miere 
znáša Vaša vydavateľská spoločnosť. 
Ešte raz vďaka!

POZNÁMKA REDAKCIE
Myslíme, že je to zatiaľ v poriadku, aj 
náš časopis sa potreboval etablovať 
na kysuckom mediánom trhu a  do-
stať sa tak do povedomia občanov 
Kysúc a tak – keď sme ho dostali 
medzi členov SBD, vlastne sme si aj 
my naplnili určité vydavateľské plány 
a zámery. Náš časopis, naša značka, 
sa dostala k  občanovi, a to nás teší 
a tak bola vlastne spokojnosť oboj-
stranná. Aj vydavateľ predsa musí, 
ak niečo nové rozbieha, obetovať, či 
investovať vlastné zdroje, to je pred-
sa úplne samozrejmé. Nešlo by to 
samozrejme robiť takto stále, pretože 
sme komerčným periodikom a žijeme 
z reklamy a z platenej inzercie, či 
platených prezentácií. Napriek tomu 
však Vaše vedenie rozbehlo v tomto 
smere niečo nové, lebo informácie 
o činnosti SBD v Kysuckom Novom 
Meste chýbali a to dávalo priestor 
mnohým špekuláciám a intrigám. Ako 
sme však zistili, Vaša nová informač-
ná a mediálna politika sa stretla u dr-
vivej väčšiny členov s pochopením. 
Iste máte aj krikľúňov a „večných 
kritikov”, alebo ako my tomu v redak-
cii hovoríme – „urazených neukojen-
cov”, dychtiacich po funkciách, ktorí 
boli z funkcií pre nekompetentnosť 
odvolaní a takíto budú vždy vyvo-
lávať nepokoje a konfl ikty. Ale to je 
všade, treba s tým rátať, ale netreba 
tomu zároveň prikladať až takú veľkú 
a dôležitú pozornosť. 
 Všetko pramení zo závisti, ktorá 
je pre Slovákov príslovečná a taktiež 
z vlastných nenaplnených ambícií 
a neschopnosti byť v živote úspeš-
ným a šťastným. A tak sa vŕta a rýpe 
do všetkého a najmä do toho, ak sa 
tomu druhému – úspešnejšiemu darí 
a výsledky sú viditeľné. A po zistení, 
že vo Vašom SBD sa naozaj darí, je 
len pochopiteľné, že niektorí „kecalo-
via” sa vystrčili zo zákopov a “ostre-
ľujú” okolie nezmyselnými útokmi. 
Ale – ako sa hovorí: “Psy brechajú, 
ale karavána tiahne ďalej...”, a určite 
Vás takéto primitívne ťahy neodradia 
v práci pre členov SBD.                       
                    

(pokr. na str.11)



Renáta Michalková je naozaj príťažlivá 
a elegantná dáma, ktorá má od minulého 
roka v prenájme útulnú reštauráciu pri 
rieke Kysuca v Kysuckom Novom Meste 
s názvom LAGÚNA. Náš časopis Kysucký 
Žurnál oslávi 1. októbra 2008 svoje prvé 
narodeniny a musím priznať, že veľa pra-
covných stretnutí pred vydaním prvého 
čísla časopisu, ale následne aj ďalšie, sa 
uskutočňujú v tomto príjemnom reštaurač-
nom zariadení, pretože je tu naozaj príjem-
né prostredie s dobrou kávou, či chutným 
obedom. 
 Sama pochádzam z Kysuckého Nového 
Mesta a mám tu veľa priateľov a známych 
a sme radi, keď si môžeme spolu niekde 
sadnúť a podebatovať aj nezáväzne, mimo-
pracovne, skrátka len sa tak zabaviť. A  La-
gúna pri Kysuci je vskutku aj vďaka Pani 
Renáte príjemným miestom oddychu pri 
dobrej káve, či chutnom kompletnom den-
nom menu, a to iba za necelú stovku! Ob-
sluha je rýchla s milými spôsobmi. Ako sa 
hovorí, podnik má vždy kredit a čaro jeho 
majiteľa. Ak je príjemný, slušný, obľúbený, 
charizmatický, je jasné, že pritiahne zákaz-
níkov a osloví aj ďalších. A odkedy tento 
reštauračný podnik prevzala pod svoju 
„taktovku“ Renáta Michalková, naozaj dý-
cha útulnosťou a pohodou, ktorú dokáže 
vytvoriť práve ženská duša a zvlášť, ak ju 
práca baví a má z nej radosť. 
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■ A poďme sa trochu porozprávať 
o Vašej funkcii, ale aj akejsi filo-
zofii práce volených funkcionárov 
SBD...
–  Funkcia  podpredsedu  predstaven-
stva  družstva  je  funkcia  volená  na  5-
ročné  funkčné  obdobie.  Keď  som  na-
stupoval do  tejto  funkcie pred 4 a pol 
rokom nevedel som, čo všetko táto ro-
bota bude vyžadovať. Moja kandidátka 
bola  tak  trochu  podmienená  prianím 
zástupcov niekoľkých domov v správe 
SBD, aby som ako dôchodca, ktorý má 
trochu  viac  voľného  času  ako  človek 
a  jednak  človek  s  určitými  životnými 
skúsenosťami  kandidoval  do Predsta-
venstva  družstva.  Hneď  začiatkom 
treba povedať, že v priebehu 5 rokov 
odstúpili  tri  predstavenstvá  a  dvaja 
riaditelia družstva pre neustále nedo-
rozumenia  medzi  vedením  družstva, 

predstavenstvom  na  jednej  strane  a 
kontrolnou komisiou na strane druhej. 
Tento stav nemohol pretrvávať ďalej, 
lebo viedol ku kolapsu činnosti celého 
družstva. 
  Po  zvolení,  nástupe  a  neskoršom 
doplnení  Predstavenstva  družstva 
bolo  nevyhnutné  túto  nedobrú  situ-
áciu neodkladne riešiť. Po odstúpení 
predsedov predstavenstva a revíznej 
komisie  sa  začala  činnosť  riadenia 
družstva  normalizovať.  Postupne  sa 
nám  podarilo  ukončiť  niektoré  ne-
vyriešené  záležitosti  “vlečúce”  sa  aj 
viac  ako  desať  rokov.  Pre  zaujíma-
vosť  uvediem,  že  sme  riešili  prípad 
(bytový nedoplatok), ktorý trval skoro 
30 rokov. 
  Tu  treba  povedať,  že  zmeny  pra-
covníkov  v  krátkom  čase  nemohli 
viesť  ku  kvalitnej  činnosti  družstva. 

■ Pani Renáta, Vaša práca je pre Vás zaujímavá?
– Myslím, že áno, inak by som ju asi nerobila. Ja 
som predtým, ako som sa rozhodla „ísť na živnosť“, 
bola v tomto podniku zamestnaná. A keď vznikla 
možnosť skúsiť to na vlastné konto – ako sa hovorí, 
tak som súhlasila.
■ Po roku podnikania iste súhlasíte s mojím 
názorom, že živnosť na Slovensku – „nie je 
med lízať...“
– To máte stopercentnú pravdu, Podnikanie malých 
a stredných podnikateľov je doslova „v plienkach“, 
človek má skôr nevýhody ako výhody a prvé roky 
sú naozaj o prežívaní a veľkom odriekaní, ak chcete 
dať dokopy niečo moderné a verejnosťou vyhľadá-
vané.

■ Dozvedela som  sa, že popri náročnom pod-
nikaní, študujete na vysokej škole, ale aj dokon-
čujete s manželom svoj rodinný domček a máte 
dve skoro dospelé deti..., všetko stíhate?
– Áno, síce s „vyplazeným jazykom“, ale stíham. Ale 
mám vskutku dobrého a starostlivého manžela, s 
ktorým si rozumieme, ktorého si veľmi vážim, lebo 
je starostlivý a spoľahlivý a tak vtedy sa dá všet-
ko zvládnuť. Človek nesmie byť vo svojom snaže-
ní sám. Samota bolí, aj je smutná. Ale v kolektíve 
a s  rodinou, ktorá funguje, sa dá stihnúť veľa.
■ Vysokú školu ste sa rozhodli študovať 
dobrovoľne?
– Áno, pretože dnes sa podnikateľ bez nej – takpo-
vediac – nezaobíde. Okrem toho, má aj svoje opod-
statnenie v podnikateľskom svete a v biznise vôbec, 
pretože v dnešnej modernej dobe je potrebné, aby aj 
podnikatelia – živnostníci, dbali o zvyšovanie svojho 
vzdelania a odbornosti. Aj tým kráčajú s dobou.

■ Čo si v živote najviac vážite?
– Zdravie a svoju rodinu. Som rada, že mám rodinu, 
na ktorú sa môžem spoľahnúť. Vďaka zdraviu zas 
môžem robiť, čo ma baví. Celkovo si myslím, že 
človek je šťastný vtedy, ak si napĺňa svoje ambície, 
zároveň nezanedbáva svoju rodinu, ak ju má a ne-
trápi ho, ani blízkych, žiadna choroba. Vtedy môže 
hovoriť o šťastí a spokojnosti. Ale aj o pohode, ktorá 
je v živote veľmi potrebná. Môžete mať hrče peňazí, 
ale ak chýba pokoj v duši, harmónia v rodine, či ra-
dosť z práce – človek nie je šťastný a vyrovnaný.
■ Takže Vy ste vlastne šťastná žena...
– Ďakujem osudu aj Bohu, že som naozaj v pohode. 
Aj keď samozrejme problémy sú všade a vždy. Ale 
o tom je život, ktorý nikdy nebol a nebude bez prob-
lémov. Ale v pohode a v zdraví sa aj všetky problé-
my riešia s lepším výsledkom.

 Pani Renáta oslávi v tomto roku pekné život-
né jubileum. Nech je teda tento rozhovor pre ňu 
akýmsi malým darčekom od nás a nech sa jej 
darí aspoň tak, ako doposiaľ.                                                                          
 A viete, aká charakteristika sa vzťahuje na 
nositeľky mena RENÁTA podľa knihy „Vplyv 
mena na život“ od autora Pierre Le Rouzic? Re-
náty sú silné ženy, priam prírodný živel. Majú 
veľkú odvahu. Takmer vôbec nie sú ovplyvni-
teľné. Zvyčajne sú to usilovné žiačky, túžia po 
úspechu a  po poznatkoch. Keď si niečo vezmú 
do hlavy, urobia všetko, aby dosiahli svoj cieľ. 
Bývajú lekárkami, profesorkami vied, či jazykov, 
sú z nich dobré ošetrovateľky, obchodníčky, 
majiteľky reštaurácie, alebo baru! (akoby sme 
hovorili o našej pani Renáte z Lagúny – pozn. 
red.) Vedia sa smiať aj zabávať, ale pod pod-
mienkou, že žarty nezájdu priďaleko. 
 Neznášajú ohováranie a citlivo reagujú aj 
na kritiku. Manželstvo je pre ne veľmi dôležité. 
Renáty sú spoločenské, pokiaľ to slúži ich záuj-
mom. Nepatria do typu zvodkýň. Majú železnú 
vôľu, niekedy až tyranskú a zásadovú morálku. 
 Renáty nie sú veľmi pokojné bytosti, majú 
v sebe obrovskú túžbu urobiť, čo treba, takú 
vôľu uspieť, že sa pred nimi musíme hlboko 
skloniť. Skrátka, Renáta je osobnosť, čo má 
silu, je to žena – vladárka!

spracované: redakciou

„V pohode  a v zdraví sa všetky problémy riešia s lepším 
výsledkom,“- hovorí majiteľka reštaurácie Lagúna, Renáta Michalková

Pracovník, čo len nastúpi do funkcie, 
za rok či dva odchádza a nový pracov-
ník začína znovu od začiatku. Značná 
fluktuácia  bola  aj  u  výkonných  pra-
covníkov družstva. Tým nechcem po-
vedať,  že už  je  všetko vyriešené,  že 
družstvo nemá žiadne problémy. Sám 
každodenný  život  prináša  nové  veci 
a  tým  aj  určité  problémy.  Aj  človek 
je tvor omylný a keď sa stane nejaká 
chyba, treba ju bezodkladne riešiť.
■ Záverečná otázka bola v podsta-
te už počas rozhovoru zodpove-
daná, ale aj tak by som sa ešte 
raz opýtala, čo Vás neteší – ako 
podpredsedu SBD v Kysuckom 
Novom Meste?
– Že sa nájde pár  jednotlivcov, či už 
ako  radoví  členovia  družstva,  ale  aj 
bývalí, resp. súčasní funkcionári druž-
stva, ktorí znevažujú prácu pracovní-

kov  SBD,  riaditeľa,  Predstavenstva, 
či kontrolnej komisie. Pritom v drvivej 
väčšine  ide  o  neznalosť  problému, 
ktorý  títo  jednotlivci  neodborne  ro-
zoberajú  na  verejnosti,  čím  škodia 
nielen určitým pracovníkom, ale celé-
mu SBD! My  samozrejme  vo  vedení 
s takýmto niečím rátame, že vždy sa 
nájde, kto je nespokojný. Snažíme sa 
principiálne  a  pragmaticky  veci  vy-
svetľovať. Ale  pochopí  len  ten,  ktorý 
chce  chápať  a  je  na  to  aj  rozumovo 
vybavený,  aby  pochopil.  V  opačnom 
prípade  je  vysvetľovanie  zbytočné, 
oberá  nás  to  o  drahocennú  energiu, 
ktorú  môžeme  v  práci  venovať  pre 
tých  členov  SBD,  ktorí  našu  prácu 
akceptujú  a  vážia  si  ju,– dokončuje 
Ing. Karol Klimek, podpredseda 
Predstavenstva. SBD v Kysuckom 
Novom Meste.



  Pani Eva Pauková z Kysuckého Nové-
ho Mesta  je  energická,  úspešná  dáma, 
ktorá  spolu  s  manželom,  Dr.  Jozefom 
Paukom  –  už  viac  rokov  venuje  pozor-
nosť našim občanom z rizikových skupín, 
resp. postihnutým občanom a snažia sa 
im pomôcť, aby sa vedeli normálne zara-
diť  do  života,  aby  sa  im  vrátilo  naspäť 
sebavedomie  a  aby  neboli  nikomu  na 
obtiaž, ale práve naopak, aby boli užitoč-
ní sebe, aj spoločnosti.
  Pani  Eva  založila  –  aj  s  manželom 
občianske  združenie  “STIMULUS”,  kto-
ré  je zamerané práve na už spomínané 
skupiny občanov, a to v subregióne Dol-
ných Kysúc. Práca iste zaujímavá, ale aj 
nesmierne náročná.
■ Pani Evka, prečo ste sa rozhodli 
smerovať svoje pracovné pôsobenie 
práve do tejto oblasti?
– Po ukončení štúdia som začala praco-
vať v oblasti kultúry – Osvetové stredisko 
Čadci, kde som bola činná 16 rokov. Bolo 
to  moje  prvé  zamestnanie,  ktoré  veľmi 
ovplyvnilo moje pracovné zameranie pri 
výbere novej pracovnej pozície. Nakoľko 
manžel  založil  firmu,  ktorá  sa  venuje 
vzdelávaniu  a  práci  s  ľudskými  zdrojmi 
a    on  sa  firme  niekoľko  rokov  nemohol 
sám  venovať,  musela  som  prevziať 
aktivity ja a tým som i využila svoje skú-
senosti  a  prax.  Táto  práca  ma  oslovila 
na  samom  začiatku,  rada  sa  stretávam 
s  ľuďmi,  rada sa s nimi podelím o nové 
poznatky, skúsenosti.
■ S manželom tvoríte dobrý tím. Ale, 
nie je to niekedy na nervy – aj doma 
byť s manželom, aj v práci...?
–  S  manželom  a  so  synom  sme  tím. 
Navzájom sa dopĺňame a zabezpečuje-
me bezproblémový chod firmy, i keď nie 
vždy sa to darí. Napriek tomu, že pracu-
jeme s manželom v jednej firme, dokon-
ca so synom v jednej kancelárii, nemáme 
šancu si liezť na nervy. Nevidíme sa sko-
ro celý deň. Každý má svoje povinnosti 
a  v  priebehu  dňa  sa  vidíme  len  vtedy, 
keď je to nevyhnutné. Samozrejme, keď 
sa  chceme  vidieť,  dáme  si  spolu  kávu, 
alebo  zájdeme  na  obed.  Keď  prídeme 
domov, zvyčajne sa opýtame navzájom: 

Aký  si mal  dnes deň...?  a  sme  radi,  že 
máme chvíľku pre seba.
■ Chceli ste v živote robiť to, čo 
robíte, alebo to tak jednoducho 
vyšlo, pretože človek mieni, ale život 
mení...?
– Moje  detské  sny o  živote  a  práci  boli 
o  úplne  inom.  Rodičia  však  zavelili: 
„Pôjdeš  na  ekonómiu!“  a  ja  som  šla. 
Po ukončení  školy  som dostala ponuku 
pracovať v kultúre. Bola to dobrá voľba. 
Musela  som  si  síce  doplniť  kvalifikáciu, 
ale práca v  tejto oblasti bola veľmi zau-
jímavá  a  dodnes  mám  v  tomto  rezorte 
kopu  priateľov,  na  ktorých  sa  môžem 
kedykoľvek obrátiť s prosbou o radu, ale-
bo zabezpečenie lektora. Boli to iné časy 
a vzťahy, na ktoré rada spomínam. Vlast-
ne moja prax – nie škola – zabezpečila, 
že  čiastočne sa splnili  i moje predstavy 
o  tom, čo by som chcela v živote  robiť. 
Myslím, že dnes robím presne to, čo som 
vždy chcela. Je to práca manažéra.
■ Čo je na Vašej práci pekné?
– Na mojej práci  je pekné, keď po čase 
príde za vami absolvent kurzu a poďaku-
je Vám, že ste mu pomohli pri rozbiehaní 
podniku  a  spracovaní  podnikateľského 
zámeru,  keď  máte  pocit,  že  ľudia  Vás 
vyhľadávajú  preto,  lebo  Vás  potrebujú. 
Možno  niekedy  ako  „bútľavú  vŕbu“,  kto-
rej môžu povedať o svojich problémoch, 
niekedy ako priateľa, ktorého popýtajú o 
pomoc, niekedy ako manažéra, aby ste 

mu pomohli zariadiť a vybaviť pracovné 
záležitosti. A potom večer, keď hodnotím, 
aký  to bol deň a mám pocit, že som čo 
len  jednému človeku pomohla, viem, že 
to nebol zbytočný deň.
■ Zažili ste pri nej aj smutné zážitky?
– Žiaľ, život nie  je  len o peknom a čas-
to  nás  stretne  i  niečo  smutné.  V  mojej 
práci sa to stáva tiež. Bolo mi napríklad 
veľmi  ľúto,  keď  som  sa  dozvedela,  že 
naša absolventka kurzu pre začínajúcich 
podnikateľov je nezvestná. Pekná mladá 
žena, matka dvoch malých detí, sa strati-
la a už sa nikdy viac nenašla.
■ Aký ste človek, myslím tým, čo 
v živote uznávate a čo Vám je z duše 
odporné?
–  Aký  som  človek?  To  by  hádam  mali 
hodnotiť  iní.  Ja  sa  snažím  byť  čestná, 
pracovitá  a  hlavne  užitočná.  Myslím  si, 
že ľudia by mali byť pre seba navzájom 
potrební a mali by si pomáhať. Nemám 
rada falošných ľudí, ktorí sa tvária, že sú 
vaši priatelia a v skutočnosti by vás rad-
šej nevideli. Nemám rada klamárov, ktorí 
chcú za každú cenu získať svoj osobný 
prospech na úkor iného. 
■ Akých ľudí si vážite?
– Vážim si každého človeka. Myslím si, že 
v každom jednom človeku je niečo dobré 
a že každý y nás má  i niečo negatívne. 
Snažím  sa  hľadať  v  ľuďoch  to  dobré. 
Obdivujem mamy, ktoré sa obetavo celý 
život starajú o svoje deti, otcov, ktorí sa 
snažia finančne zabezpečiť svoje rodiny, 
ľudí, ktorí učia naše deti od prvého pís-
menka, až kým sa z nich nestanú naše 
nové  vzory,  ľudí,  ktorí  robia  všetko  pre 
záchranu našich životov,  ľudí,  ktorí pra-
cujú pre blaho iných bez ohľadu na svoj 
voľný  čas.  Obdivujem  i  tých  ľudí,  ktorí 
prišli o všetko, napriek tomu pozerajú na 
život s optimizmom, hoci nemajú domov, 
peniaze a vlastne ani rodiny, ktoré by ich 
zobrali  pod  svoje  ochranné  krídla.  Žijú 
sami, ale žijú radi.
■ Akých ľudí nepotrebujete vidieť, 
ani cítiť?
–  Každého  človeka  stretnem  rada. 
Nemám však rada, keď je niekto agresív-
ny, prejavuje násilie a je vulgárny. Takého 

človeka radšej nechcem stretnúť.
■ Aká je Vaša filozofia života? 
– Filozofia môjho  života  spočíva  v  tom, 
aby  večer,  keď  idem  spať  a    hodnotím 
svoj prežitý deň, zaspávala som s poci-
tom, že ten deň nebol zbytočný. Prioritou 
v  mojom  živote  je  rodina.  Druhou  prio-
ritou  je  firma.  Tým  venujem  všetok  čas 
a silu. A som rada, keď to funguje k mojej 
spokojnosti a spokojnosti ostatných.
■ Čo má podľa Vás v živote cenu?
–  Najväčšou  hodnotou  v  mojom  živote 
je rodina. Môj manžel, deti, mama, moje 
sestry a ich rodiny. Neviem si predstaviť 
život  bez  rodiny.  V  rodine  nájdem  vždy 
oporu, pomoc,  radu. Nájdem tam  lásku, 
pokoj, ale i povzbudenie v ťažkej chvíľke. 
Rodina  je  pre mňa  to  najvzácnejšie,  čo 
mám.
■ Cítite sa niekedy tak, že chcete 
mať od všetkých pokoj? A čo vtedy 
robíte?
– Sú dni,  keď ma práca úplne vyčerpá, 
keď ma sklamú ľudia a mám zlú náladu. 
Vtedy hľadám oporu v mojich dvoch ses-
trách a urobíme si vtedy pekný deň. Buď 
ideme  na  koncert,  do  divadla,  alebo  si 
ideme niečo pekné a nepotrebné  kúpiť. 
Spolu sa zasmejeme, nadávame na zlých 
ľudí a pofúkame si svoje boliestky. Dote-
raz je to najúčinnejší liek. Je nám potom 
veselo a na všetko zlé zabudnem.
■ V rámci svojho pracovného 
zamerania, chystáte vo svojom 
občianskom združení “STIMULUS” 
v Kysuckom Novom Meste zasa niečo 
nové?
– OZ Stimulus v septembri 2008 ukončil 
projekt financovaný z ESF. O tomto pro-
jekte  ste  už  vo  vašom  časopise  v  máji 
tohto  roku  písali.  Po  vyhlásení  nových 
výziev  sa  budeme  uchádzať  o  ďalší 
projekt. Zatiaľ ešte nevieme na čo bude 
zameraný, ale vzdelávacia činnosť bude 
určite  pokračovať  i  v  budúcom  roku 
v spolupráci s úradmi práce a inými inšti-
túciami. My sa už tešíme na nový projekt 
a  stretnutie  s  novými  absolventmi,  ktorí 
budú do takéhoto projektu zaradení.

pýtala sa: Alena Jaššová

 Eva Pauková z Kysuckého Nového Mesta hovorí: 
„Rodina je pre mňa to najvzácnejšie, čo mám...”
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 Možno táto otázka 
nie je určená bezpro-
stredne Vám, ale sexu-
ológovi, ale napriek 
tomu som sa chcela 
opýtať keď mám pro-
blém pri milovaní, to 
znamená, že ma bolí v 
podbrušku a niekedy 
mám aj kŕče, nie je to 
zrejme normálne. 
Pritom s manželom už žijeme viac rokov, ale objavi-
lo sa to v posledných mesiace. Môže to byť spôso-
bené aj tým, že nie som psychicky vyrovnaná?

– Kvalita prežívania sexuálnej pohody, alebo nepoho-
dy u ženy vyplýva z mnohých faktorov. Fyzická kvalita 
orgazmu,  psychická  pohoda  sú medicínskym  atribú-
tom –  kde  sexuálna  ťažkosť  sa  dá  i  objektívne defi-
novať.  Vek, hormonálny stav, kvalita menštruačného 
cyklu u ženy – predurčujú  fyzickú kvalitu pohlavných 

orgánov – ich stav, ako i kvalitu psychického stavu vo 
vzťahu k sexu u ženy.
V otázke nie je definovaný vek, ani prípadné menštru-
ačné  poruchy,  prípadne  operačné  výkony  v  oblasti 
malej  panvy  u  ženy,  alebo  na  pohlavných  orgánoch 
u  ženy.  Jednoznačne  zmenený  stav  kvality  prežíva-
nia  sexu  u  ženy,  v  spojitosti  s  bolestivými  príznakmi 
v malej panve po pohlavnom styku musí v prvom rade 
prehodnotiť  gynekológ  a  vylúčiť  organický  charakter 
ťažkostí  (zápalové  ochorenie,  nádorové  ochorenie, 
atď...), ako i zhodnotenie funkčného nálezu menštru-
ačného cyklu a  tým spojená prípadná menejcennosť 
sliznice pošvového tunela, atď. 
  Po  vylúčení  samotného  gynekologického  nálezu 
a  pokračovaní  ťažkostí  prichádza  do  úvahy  psycho-
logické  vyšetrenie  u  ženy,  ale  i  prípadné  kompletné 
psychologické vyšetrenie manželského páru.

Gynekologické poradenstvo vedie: 
MUDr. Pavol Hartel GYNEKOLOGICKÁ 

AMBULANCIA 

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 prístro-
joch, stanovenie diagnózy, liečbu...
ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU!
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TOLDI 
Hlavná 521

925 01 Matúškovo
Galanta   

toldi@restauraciatoldi.sk
ipdesign@ipdesign.sk

telefon: +421 918 402 242 
+421 31 782 63 49 
+421 31 701 56 91 
+421 31 701 56 92 
+421 31 782 63 49

mobil:
+421 908 977 707 
+421 907 224 574

www.restauraciatoldi.sk
www.ipdesign.sk

Tešíme sa na Vás!

Pre tých, ktorí navštívia Galantu a okolie, 
a ktorí majú radi luxusné a štýlové 

bývanie, ponúka svoje služby 
PENZIÓN – RESTAURANT TOLDI 

Matúškovo (1 km od Galanty). 

Prídite vyskúšať výbornú kuchyňu 
rôznych národov, ale aj chutné 

domáce špeciality v útulnom prostredí, 
s príjemnou obsluhou!

Hlavná ul. č. 600, 
930 21 Dunajský Klátov
tel.: +421 31 559 11 88, 
+421 918 629 068
+421 903 834 000, 
+421 907 573 994
e–mail: info@czajlikranch.sk
www.czajlikranch.sk

JK Czajlík ranch, Dunajský Klátov 
ŠPORTOVO REKREAČNÝ 
AREÁL ● reštaurácia ● ubytovanie ●

● jazdecká škola ● ustajnenie koní ●

kontakt: Termálne kúpalisko Horné Saliby - ubytovanie, 925 03 Horné Saliby, 
tel.: 031 785 20 02, 0905 177 294, www.kupaliskohs.sk, komlos@atlas.sk
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SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
A OSOBNÝCH VÝŤAHOV
Marián Škorvaga tel. a fax.: 041/420 1901 
mobil: 0908/240 538 
e–mail: skorvaga@m.slovanet.sk 
skorvaga@skorvaga.eu
 

PONÚKAME PRÁCE:
►na montáž, odborné skúšky, odborné prehliadky, opravy a údržba 
    zdvíhacích zariadení podľa skupiny:
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad l 000 kg 
    a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov, 
►pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom,
►výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov

– osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb 
– nákladné výťahy so zakázanou dopravou osôb,

►regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
►žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do l 000 kg, 
►žeriavy a zdvíhadla s ručným pohonom s nosnosťou od l 000 kg 
     do 5 000 kg vrátane,
►zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou
    súčasťou zdvíhacích zariadení skupiny A a B,
►dodávanie náhradných dielov na uvedené zariadenia 
    poradenské služby

BIOREZONANČNÁ METÓDA 
odvykania od fajčenia 

po Martine, už aj v Žiline! 
Až 80 %–ná úspešnosť!

tel.: 0911 020 060
0918 964 911

www.nefajcim.sk

Ponuka pre tých, 
ktorí nestihli 
dovolenku v lete!
Poďte dovolenkovať v jesenných mesiacoch 
do exotických krajín, sú čarovné a záhadné, 
s osviežujúcim morom a výhodnejšou cenou oproti 
letným ponukám. Relax určite zaručený, vyskúšajte!

 

Predajňa „S ponožkami a galantériou”
Belanského č. 2292
Kysucké Nové Mesto, tel.: 041/421 41 10
 

Vám ponúka:
široký sortiment ponožiek všetkých druhov 
a na každú príležitosť, dámske pančuchy 
klasické, tehotenské, svadobné, „babkovské”, 
ale aj luxusné pre náročnejšie dámy, tiež 
spodnú bielizeň, ale aj šály, čiapky, šatky, 
klobúky a dáždniky.
Otvorené:   pondelok – piatok 8.00 – 16.00

                   v sobotu od 8.30 – 11.00

Tešíme sa  na Vás!

KYSUCKÁ AUTOŠKOLA
Drahoslava Luprichová
Športová 1334, Kysucké Nové Mesto
tel.: 0905 53 29 73

E  vykonáva výcviky vodičov 
E  kondičné jazdy
E  školenia vodičov z povolania
E  doškoľovacie kurzy vodičov

Kvalitná príprava, dostatok výcvikových 
a učebných hodín, spoľahlivé vozidlá, 
kvalifi kovaní učitelia, príjemná atmosféra, 
dobrá cena. 

Toto všetko Vám ponúkame!

Naša ponuka je naozaj široká, odporúčame Vám navštíviť 
našu cestovnú kanceláriu EUROSUN 

na ulici Belanského 218, Kysucké Nové Mesto, kde sa Vám 
budeme ochotne venovať. 

tel./fax: 041/421 54 49, mobil: 0903 279 024, 
e–mail: eurosun@stonline.sk
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„Myslím si, že zdravý rozum nakoniec vždy zvíťazí nad  
tuposťou,” hovorí starosta obce Lopušné Pažite, Anton Mrmus

■  Starosta  Lopušných  Pažití  –  Anton 
Mrmus –  to vôbec nemal  jednoduché pri 
svojom nástupe do funkcie koncom 
roka 2006. Prečo?
– Lebo obec v čase môjho nástupu bola 
v nútenej správe. Povedané ľudovým jazy-
kom – obec bola zadĺžená a bola vydaná 
exekúcia  na  obecný majetok. A  tak  prvé 
mesiace som sa namiesto zoznamovania 
sa  s  novou  funkciou  a  s  tým  súvisiacimi 
vecami,  snažil  v  rámci  možností  a  svo-
jich  schopností  urobiť  všetko  pre  to,  aby 
sa  obec  oddĺžila.  Nikomu  neželám  taký 
január  2007,  aký  som  prežil  po  svojom 
nástupe  do  funkcie  29.12.2006.  Vlastne 
som  ani  nespal,  zisťovanie  možností, 
ako, čo ďalej..., vychádzali na povrch veci 
a súvislosti, že sme viacerí otvárali oči od 
prekvapenia.  Skrátka,  boli  tu  obrovské 
dlhy  po  predchádzajúcom  vedení  obce. 
Veľa nejasných vecí sa však postupne vy-
jasňuje, čo je veľmi správne, pretože je tak 
stále viac a viac jasné, kto sa pod takýto 
katastrofálny stav obce podpísal”,– hovorí 
sympatický  starosta  Anton,  ktorému  by 
ste veru nerátali, že sa blíži k päťdesiatke. 
Je to fešný muž, za ktorým sa iste obzrie 
nejedna ženská.
■ Nemáte s tým aj problémy, veď ženy 
sú dnes oveľa otvorenejšie v koketo-
vaní a v prejavoch flirtovania, ak sa im 
mužský zapáči?
– Otázkou ste ma prekvapila, ale myslím, 
že  s  tým  nemám  problémy.  Isteže,  kto-
rému mužovi,  tak,  ako  aj  žene,  by  nero-
bilo  dobre,  ak  sa  po  nich  obzrie  opačné 
pohlavie, ale určite  tomu nevenujem viac 
pozornosti ako treba,– odpovedá starosta 
Lopušných Pažití. Anton Mrmus je staros-
tom prvé volebné obdobie. Je otcom troch 
detí a má už aj vnučku a vnuka. S manžel-
kou tvoria úplne bežný pár, ktorý žije ako 
každý druhý okolo nich.
■ Aj sa niekedy pohádate?
–  Ja  neviem,  či  sa  tomu  ešte  tak  hovorí 
po  toľkých  rokoch  spolužitia.  Ale  občas 
k  výmene názorov dôjde, ale  to  je úplne 
normálne a prirodzené. Život je predsa aj 
o tom, človek sa vekom mení a to hovorím 
aj o sebe”,– zasmial sa starosta Mrmus.
■ Takže pre Vás prvý polrok 2007 
bol poriadne “perný”, ako hovoríte, 
rozhodne ste sa nenudili...
– To určite nie, som rád, že sa mi aj vďaka 
spolupráci mojich priaznivcov a poslancov 
–  podarilo  ako  tak  eliminovať  nebezpe-
čenstvo vysokého dlhu, ktorý som prevzal 
zároveň  s  prevzatím  funkcie  starostu  a 
pomohla mi Dexia Banka Slovensko, čím 
30.6.2007  bola  skončená  nútená  sprá-
va  na obec. A  viete,  že  pomohli  takí,  od 
ktorých by som to nečakal? Ale platí to aj 
opačne,– zamýšľa sa starosta obce.
■ Kvôli spomínanej zložitej situá-
cii v obci Lopušné Pažite musela 

zasadnúť v roku 2007 aj Národná rada 
SR. Nebudeme ďalej rozoberať túto 
situáciu, starosta Mrmus je rád, že 
to najhoršie je už minulosťou a teraz 
sa treba pozerať do budúcnosti. 
Keď som sa s ním rozprávala o jeho 
volebnej kampani a o tom, čo plánoval 
urobiť, odpovedal veľmi jednoducho:
– V komplexnom pláne obce v roku 2005 
je všetko, čo naozaj obec potrebuje. Plán 
bol prijatý a  tak – načo by som vymýšľal 
ďalšie aktivity a pseudoplány, keď normál-
ny reálny plán rozvoja obce existuje? Len 
sa nič, resp. veľmi málo z neho realizova-
lo,  takže si myslím,  že netreba vymýšľať 
niečo  iné,  ale  treba  “vysúkať  rukávy” 
a  pustiť  sa  do  toho,  čo  si  obec  už  roky 
plánovala  –  ešte  pred mojím príchodom. 
Jednoducho podoťahovať začaté, samoz-
rejme si stanoviť priority, čo  treba v obci 
najviac a postupne pokračovať.  Lopušné 
Pažite  sú  malou  kysuckou  obcou,  majú 
asi 460 obyvateľov a 5 poslancov. A ako 
Anton Mrmus  hovorí,  častokrát  ho  turisti 
upozorňujú, aké je v jeho obci príjemné a 
tiché prostredie. 
– Aj ja sa rád po obci poprechádzam, aby 
som zistil, čo sa tu – v ktorom kúte – deje, 
čo  treba,  atď...  A  myslím,  že  naozaj  je 
prostredie našej obce krásne a  turisticky 
veľmi príťažlivé,– hovorí starosta.
  Mimochodom,  obec  vznikla  spojením 
dvoch miestnych častí, resp. obcí – Lopuš-
né a Pažite. Starostovi sa podarilo vyhrať 
aj vďaka príjemnému vystupovaniu a ľud-
skému prístupu, keď si s občanmi osobne 
pohovoril, navštívil ich, bližšie sa – ale naj-
mä osobne! predstavil a nemal zbytočne 
“silné  slová”.  Zvolil  jednoduchý  a  priamy 
postoj  k  potrebám  obce  a  požiadavkám 
ľudí. Podľa neho sa obec omladzuje a tak 
treba venovať väčší priestor mladej gene-
rácii,  prispôsobovať  rozvoj  obce  jej.  Ale, 
je  tiež nevyhnutné, nezabúdať na staršiu 
generáciu.  A  treba  tiež  pre  ľudí  zorgani-
zovať  aj  akcie,  kde  sa  uvoľnia,  zabavia. 
„Lebo  každý  máme  pracovných  starostí 
viac než dosť. K tomu však treba príjem-
né a kultúrne priestory, na ktorých sa už 
pracuje“,–  hovorí  starosta.  V  auguste  sa 
uskutočnila už pravidelná Hasičská súťaž 
o „Pohár starostu“ a v minulom roku v sep-
tembri starosta zorganizoval 1.  ročník fut-
balového  turnaja starých pánov v malom 
futbale.  Pohostenie  zabezpečil  Zdeno 
Rabčan  z  Kysuckého  Nového  Mesta 
a bola všeobecná spokojnosť. Starostovi 
a poslancom sa popri veľkých starostiach, 
spojených  s  oddlžovaním  obce,  podarilo 
koncom roka 2007 a začiatkom roka 2008 
zrekonštruovať  kancelárske  priestory, 
v  ktorých  pracujú,  znížili  strop,  zatepleli 
priestory,  zrekonštruovali  zasadačku, 
vybudovalo  sa nové sociálne  zariadenie, 
dalo sa do veľkej miery do poriadku aj pro-
stredie obce. “Majitelia domov sú upozor-
ňovaní na udržiavanie poriadku na svojich 
priestoroch a pozemkoch. Niektorým sa to 
nepáči, ale musia sa prispôsobiť, chceme 
predsa pekné a zdravé prostredie pre svo-
je rodiny, či nie? V obci neboli zaužívané 
posedenia  s  dôchodcami,  deťmi,  matka-
mi. Túto tradíciu som sa rozhodol postup-

ne obnoviť. V júli 2008 sme urobili výmenu 
KRÍŽA na cintoríne v časti Pažite“,– hovorí 
starosta Mrmus. 
■ Aká je Vaša životná filozofia?
– Nepúšťam  sa  do  zbytočných  vecí.  keď 
natrafím na totálny odpor ľudí, načo ich na-
silu do niečoho tlačiť? Nemám rád ľudskú 
drzosť, aroganciu. Žiaľ, stretávam sa s ňou 
aj u niektorých našich občanov. Ja to ne-
ovplyvním, oni musia  zmeniť  svoj  prístup 
k životu. A čo ma vie rozčúliť, je klamstvo 
a  závisť.  Ale  to  asi  každého  normálneho 
tvora, nie?
■ Ako zvyknete riešiť spor?
– Mám svoj recept... Kedysi som býval pr-
chkejší, niečo v mne ostalo, ale človek sa 
stále učí a ja vždy dávam prednosť zdravé-
mu  sedliackemu  rozumu  pred mystickým 
filozofovaním a nereálnymi snami. Naozaj 
ďaleko viac premýšľam a zvažujem mož-
nosti, ale aj slová čo povedať, kedy, ako... 
Vyslovené slovo sa už nedá stiahnuť. A pri 
urážkach  je  to  o  to  horšie. Moje  „dozrie-
vanie” a zmeny vo vystupovaní si dokonca 
všimol aj môj syn, keď mi povedal: “Otec, 
zmenil si sa...”.
■ Čo pre Vás znamená pojem „šťastie”?
–  Keď,  vidím  napríklad  pár  starých  ľudí, 
ktorí  sa  držia  za  ruku  na  prechádzke 
a majú stále oči  len  jeden pre druhého... 
Je  to niečo  ľudské a citlivé...,  to sa nedá 
vyrovnať majetkami. A štastie  je  tiež mať 
dobré  pocity,  spokojné  svedomie,  nemať 
zaťaženú  myseľ  blbosťami  a  intrigami, 
zlomyseľnosťami. Aj preto hovorím ľuďom 

do  očí  pravdu,  otvorené  názory  sú  mi 
po  chuti,  nie  “údery do  chrbta”. Vážim si 
úprimnost  a  jednoznačnosť  vo  veciach. 
A  niekedy  radšej  pomôžem  skôr  cudzie-
mu  ako  rodine.  Nevypláca  sa  to,  totiž. 
Keď  som  išiel  do  funkcie,  vedel  som,  že 
je  to  hlavne  robota  s  ľuďmi,  ale  predsa 
som  si myslel,  že  ľudia  budú  „ľudskejší”, 
prívetivejší...  Nie  je  to  pravda.  Asi  to  ide 
naozaj  dobou,–  dokončuje  rozprávanie 
Anton  Mrmus,  starosta  obce  Lopušné 
Pažite,  ktorý  pred  nástupom  do  funkcie 
pracoval  takmer  20  rokov  v  hasičskom 
zbore  a  ktorý  si  v  rámci  relaxu  a  oddy-
chu  stále  rád  zahrá  futbal,  alebo  sa  rád 
stretne s mladými, aby si s nimi pohovoril 
o živote, ale rád prehodí aj slovo so starou 
generáciou, pretože sú to pre neho vzác-
ne  skúsenosti.  Anton  Mrmus  má  naozaj 
smelé,  ale  zrealizovateľné  plány,  čo  sa 
týka skvalitnenia života a vzťahov v obci. 
Bol by rád, keby sa podarili, ale musia mu 
v tom pomôcť aj občania, pretože ako po-
vedal – nasilu, proti vôli väčšiny, sa nedá 
nič robiť a ani by  to človeka nebavilo. Je 
však presvedčený, že zdravý rozum vždy 
víťazí nad tuposťou. A hoci to niekedy trvá 
dlhšie a stojí to aj nejakú energiu, napokon 
dobrá myšlienka, či zámer vyhráva a má 
z  nej  úžitok  väčšina.  Držíme  palce,  aby 
sa  v  Lopušných  Pažitiach  darilo  dobrým 
plánom a aby občania v tejto dedinke žili 
spokojným životom!

spracovala: Alena Jaššová



Kysucký ŽURNÁL                        „...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“     16

  Starostlivosť o seba, ako o moderného 
človeka  je  vlastne  nepretržitá  činnosť  a 
určite  nespočíva  len  v  tom,  že  sa  raz  za 
týždeň  okúpeme,  resp.  osprchujeme,  ak 
sme  spotení.  Starostlivosť  o  zovňajšok 
je nesmierne náročná činnosť a keďže  to 
naše telo – je len naše, mali by sme sa o 
neho naozaj dôsledne starať. Porozpráva-
jme sa preto  s  Jankou Ďuranovou,  zóno-
vou manažérkou kozmetiky značky AVON, 
ako sa postarať o seba po letných dňoch, 
kedy dostáva pokožka, ale aj vlasy poriad-
ne zabrať.
■ Takže, aké sú Vaše osobné rady 
našim dámam, ktoré sa vypekali na 
slniečku a kúpali v mori? Ako ošetriť 
po dovolenke pleť, pokožku, vlasy? 
–  Po  lete  je  pokožka  veľmi  vysuše-
ná  a  vypnutá,  a  ak  chceme,  aby  bola 
čo  najdlhšie  krásna,  vypnutá,  zdravá 
a  opálená,  musíme  jej  dopriať  poriadne 
osvieženie.  Dôležité  je  dodať  pokožke 
dostatok vody a to vo forme hydratačných 
krémov  a masiek.  Ráno  čistíme  pleť  čis-
tiacim  hydratačným  krémom  a  následne 
tonizujeme  pleťovou  vodou  bez  alkoholu. 
Nezabudnite na pokožku v okolí očí. Avon 
Vám  ponúka  novinku  z  rady  Anew,  24 
hodinový očný krém Rejuvenate, cena 499 
korún.  Balenie  obsahuje  denný  aj  nočný 
krém  v  jednej  dóze  a  je  určený  dámam 
nad 25 rokov. S jeho kúpou získate aj 7 ml 
vzorku nočného krému Rejuvenate a zaují-
mavú peňaženku.
  Aby si naša pleť udržala opálený vzhľad 
čo najdlhšie, ako denný krém odporúčam 
pleťový  krém  pre  mladistvý  vzhľad  Rej-
uvenate  s  OF  15,  so  samoopaľovacím 
úcinkom.  Tento  krém  Vám  dodá  požado-
vanú  výživu  a  zároveň  si  sama  môžete 
regulovať  aj  aký  stupeň  samoopaľovacej 
zložky si želáte. Krém bojuje proti vráskam 
na vysušenej pleti  (nájdete v katalógu 13 
na str. 65).
  Pleť  možno  zahydratovať  aj  maskami. 
Doporučujem  1  až  2  krát  týždenne.  Pre 
dámy so suchou pleťou je výborná maska 
s olivovým olejom z rady Planet SPA (str. 
99 v akcii teraz za 219,- Sk). Pre mastnej-
šie typy pleti máme novinku – Hydratačný 
chladivý krém s gélovým zložením. Môže 
sa používať ako krém, alebo ako maska. 

Nanesiete hrubšiu vrstvu a necháte pôso-
biť  5–10 minút  a  zmyjete  vlažnou  vodou. 
Je  vhodný  aj  na  citlivú  pleť.  V  ponuke  je 
v  sete s hydratačným krémom za 229,- Sk 
(str. 77).  
  Pri  starostlivosti  o  telo  doporučuje 
z    našej  ponuky  krém  s  olivovým  olejom 
z  rady  Planet  SPA,  alebo  telové  mlieko 
so  saké  s  ryžou  SPA.  Dodajú  pokožke 
hydratáciu a zabránia olupovaniu pokožky. 
V ponuke sú za 299 Sk.
  Dámy, ktoré bojujete s celulitídou, siah-
nite po anticelulitídnej emulzii s tónovacím 
efektom.  Vypína  pokožku,  hydratuje  ju, 
eliminuje  pomarančový  vzhľad  a  zároveň 
udržuje jemný opálený nádych. Dôležité je 
pravidelne používať každý deň! (cena 249 
Sk,  str.83). Ak máte  radi  olejové  príprav-
ky,  vyskúšajte  novinku  SSS  zo  str.  103. 
Ide o penový hydratačný olej, ktorý sa pri 
aplikácii mení  na  ľahkú penu a  rýchlo  sa 
vstrebáva (cena 149 Sk).
  Na  suché,  lámavé  vlasy  bez  lesku  by 
ženy  mali  siahnuť  po  zábaloch  a  kúrach 
na vlasy. Dôležité  je zvoliť si na vlasy ten 
správny  produkt.  Z  rady  Advance  Tech-
niques  je  obľúbená  kúra  pre  lesk  vlasov 
(119 Sk). Aplikuje  sa na 5 – 10 minút na 
umyté vlasy a následne sa spláchne. Vyni-
kajúca  je aj maska z už spomínanej  rady 
s  olivovým  olejom  za  219  Sk.  Maska  sa 
nanáša na umyté vlasy, zakryje sa igelitom 
a zabalí sa do uteráku. Pôsobiť sa nechá 
minimálne 30 minút a potom sa opláchne 

vodou. Vlasy získajú lesk a ľahko sa upra-
vujú.
■ Iste je starostlivosť u mužov iná ako 
u žien a určite muži majú kožu oveľa 
tvrdšiu a teda aj produkty pre nich sú 
iné. Čo doporučujete mužskej popu-
lácii, ktorá nepodceňuje starostlivosť 
o pokožku a vlasy?
–  Samozrejme  aj  pre  pánov  máme  špe-
ciálne  krémy  na  ošetrenie  pleti  aj  vlasov. 
Môžu  siahnuť  po  rade  For  Men.  Sú  pre 
nich  pripravené  novinky  šampónov,  urče-
né  pre  regeneráciu  vlasov,  ale  aj  proti 
lupinám  za  119,-  Sk.  Samozrejme  môžu 
siahnuť aj po kúrach a maskách, o ktorých 
som už hovorila. Zo starostlivosti o pleť by 
som  vyzdvihla  Revitalizačný  zvláčňujúci 
krém  na  tvár  (cena  399 Sk). Má  špeciál-
ne  zloženie  prispôsobené  požiadavkám 
mužskej pokožky a bojuje proti vzniku vrá-
sok a upokojuje opálenú pokožku.
■ Pokožka pubertálnych detí a ado-
lescetov – je veľmi citlivá, ktoré Vaše 
výrobky sa hodia pre nich, lebo mladí 
cez leto sa naozaj až v abnormálnej 
norme vystavujú opaľovaniu...?
– Áno, mladí ľudia akoby si neuvedomova-
li,  že  pokožku  treba  chrániť  už  od mlada. 
Dôležité  je,  aby  sa  pri  opaľovaní  dosta-
točne  chránili  pred  slniečkom  a  používali 
vysoký ochranný faktor. V tomto veku by sa 
mali naučiť starať o pokožku. Ráno a večer 
je dôležité čistenie, aby sa pri nadmernom 
premastení  nezanášali  póry.  Pre mladých 
je určená  rada Naturals,  ktorá  je na báze 
rastlinných  výťažkov. Neobsahuje alkohol, 
takže  pleť  nedráždi.  Po  slnení  je  dobré 
aplikovať  masky,  napr.  zlupujúcu  masku 
s  čajovníkom  a  uhorkou,  ktorá  dodáva 
hydratáciu, ale aj čistí pleť, alebo krémovú 
s mangom a aloe, ktorá dodáva hydratáciu 
a upokojuje. Pokožku  treba ošetriť  aj  kré-
mom. Na problémovú pleť je výborná zmat-
ňujúca emulzia Clear Skin, ktorá zabraňuje 
tvorbe akné.
  Ale  aj  pokožku  tela  treba  hydratovať. 
V  ponuke  máme  jogurtové  výživné  spr-
chovacie gély a  telové hydratačné  jogurty 
v 3 vôňach. Tieto telové jogurty nahrádzajú 
telové  mlieka,  sú  hustejšie  v  výživnejšie. 
Ak máte radšej telové mlieka, sú v ponuke 
z každej  rady Naturals, po 119,- Sk. Ak  je 

Zónová Avon manažérka, Janka Ďuranová, radí: 

„Po lete treba dôkladne ošetriť pleť, pokožku aj vlasy...“

Konečne sa vyriešil problém!
– Áno, konečne sa vyriešil problém „križovatky smrti“, ako sa 
hovorilo o Radoľskej križovatke. V lete sa vybudoval kruhový 
objazd a tento pomohol doriešiť naozaj veľmi vážnu a nebezpeč-
nú situáciu, ktorá tu trvala celé roky a každú minútu hrozila nová 
a nová kolízia áut, nákladných áut a matiek s kočíkmi, bicyklistov, 
motorkárov a ďalších účastníkov cestnej premávky. „KRIŽOVAT-
KA SMRTI“ teda prestala existovať. Neznamená to však, že na kru-
hovom objazde nehody a smrť, či zranenie, nehrozí. Na ceste vždy 
treba byť v strehu a pozornosť je tu na 1. mieste!
Nezabúdajte na to vodiči, chodci!                       redakcia, foto: G.Muška

Jana Duranová, AVON - zónová manažérka pre Kysuce a Oravu 
AVON Centrum Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 184 (v budove Mýta), 
t.č. 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk   Otvorené pre verejnost': v pondelok a v piatok od 10.00 –  16.30 hod.

pokožka dostatočne ošetrovaná, predídete 
lúpaniu a opálenie vydrží dlhšie.
■ Pani Ďuranová, chcela by som sa Vás 
opýtať, ako hodnotíte Vy kvalitu pro-
duktov, ktoré ponúka Vaša spoločnosť? 
Ako je garantovaná ich kvalita a  ako sú 
spokojní Vaši klienti, klientky? 
– Avon, to je tradícia a kvalita. Na Slovens-
kom trhu je 16 rokov, na svetovom už viac 
ako 100. Predáva svoje výrobky v 140 kra-
jinách sveta. Má vlastné laboratóriá v USA 
v Sufferne. Každoročne vyvinie a otestuje 
viac  ako  600  výrobkov  a  vôní.  Vlastní  80 
patentov,  čím  sa  zaraďuje  medzi  vedúce 
firmy  v  kozmetickom  priemysle.  Avon  bol 
prvý, kto na kozmetický  trh priniesol napr. 
AVC 10 molekulu mladosti, výrobky s obsa-
hom AHA kyselín, slnečné filtre v denných 
krémoch  a  ďalšie.  Ja  sama  som  s  výrob-
kami  spokojná  a  tak  isto  aj moji  zákazní-
ci. Treba  si  len  vedieť  vybrať  ten  správny 
produkt a aj ho správne používať. Veď keď 
si  zákazník  s  mastnou  pokožkou  vyberie 
mastný  krém,  pravdepodobne  nebude 
s  výsledkom spokojný.   Práve preto Avon 
svojim  priamym  zákazníkom  bezplatne 
ponúka  školenia,  informácie  o  novinkách, 
ich  použití,  či  zložení.  Aj  v  našich  Avon 
centrách ponúkame poradenstvo o našich 
výrobkoch širokej verejnosti úplne zdarma. 
Môžete tu vyskúšať naše vône, make upy, 
očné tiene, bižutériu... Každý má túto mož-
nosť, stačí sa  len prihlásiť a získate svoje 
číslo zákazníka. Potom sa môžete zaregis-
trovať  na  internetovej  stránke  www.avon.
sk a má prístup  k  informáciám. Ako verní 
zákazníci si nakupujete výrobky so zľavou, 
získavate  darčeky,  zapájate  sa  do  súťaží 
a školení.
  V poslednom období Avon spolupracu-
je  aj  so  známymi  osobnosťami  v  oblasti 
módy. Mená ako Christian Lacroix, Cyntia 
Rowley pre Avon navrhli parfumy a módne 
doplnky.  . A práve  teraz uvádzame na  trh 
ďalšie prekvapenie... Je to luxusný toalet-
ný  parfum,  inšpirovaný  módnym  domom 
Emanuel  Ungaro  a  navrhnutý  exkluzívne 
pre Avon: U by Unagaro.
  Samozrejme  pozývame  všetkých,  ktorí 
ho chcú vyskúšať a tak s sami môžu zhod-
notiť kvalitu našich výrobkov.

pýtala sa: redakcia

˘
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  Dnes si čoraz viac vyberáme k životu 
veci  potrebné,  kvalitné  a  kvalitnejšie. 
Rozhodujeme  sa  stále  viac  pre  kvalitu. 
Samozrejme,  že  to  záleží  od  individu-
álnych postojov  každého  z  nás,  potrieb, 
ktoré  uprednostňuje,  alebo  preferuje. 
Hovorí  sa,  že  ak  potrebujeme  dobrého 
lekára, vycestujeme aj stovky kilometrov, 
aby sme ho našli. A takisto to je, ak nás 
zavalia právne problémy. Nie sme predsa 
tak bohatí, aby sme vyhadzovali peniaze 
na „lacných fiškálov“. A keďže naši práv-
nici nás v sporoch zastupujú kdekoľvek, 
tak nie  je  vôbec problém, aby napríklad 
Bratislavčana zastupoval právnik z Košíc 
a Kysučana zasa advokát z Trnavy. 
  JUDr.  Pavol  Kolenčík  je  advokátom, 
ktorý  má  síce  advokátsku  kanceláriu 
v  Šali,  ale  klientov  má  po  celom  Slo-
vensku.  Čo  ak  budete  aj  Vy  tými,  ktorí 
využijú jeho služby? Trošku sme sa s ním 
porozprávali o ňom, ale aj o PRÁVE, ako 
takom.
■ Koľko rokov pôsobíte vo svojej 
“brandži” a čo všetko ste už za dobu 
svojho pôsobenia ako právnik riešili?
– V profesii právnik pôsobím už 30 rokov, 
i  keď  musím  povedať,  že  s  menšími 
prestávkami.  Pôvodne  ako  podnikový 
právnik  a  právnik  investičnej  výstavby 
vo vtedajšom podniku DUSLO n.p. Šaľa 
som  riešil  bežnú  agendu,  prevažne 
z  oblasti  hospodárskeho  a  pracovného 
práva.  Neskôr  po  nežnej  revolúcii  som 
pôsobil ako komerčný právnik a môj pro-
fesijný  záber  bol  už  širší,  nakoľko  som 
sa  zaoberal  prípadmi,  ktoré  sa  dotýkali 
všetkých odvetví nášho právneho poriad-
ku okrem trestného práva. Od roku 2004 
ako advokát som už pracoval s prípadmi 
z každého odvetvia práva,  trestné právo 
nevynímajúc. V kocke môžem zhrnúť, že 
počas mojej bohatej 30 ročnej právnickej 
praxe som sa zaoberal prípadmi prakticky 
zo všetkých odvetví práva, ak to poviem 
procesne,  tak  od  konaní  na  okresných 
súdoch  až  po  konanie  pred  Ústavným 
súdom SR v Košiciach.
■ Ktoré prípady sa z Vášho pohľadu 
javia pre Vás ako veľmi bolestivé?
–  V  mojej  praxi  sú  pre  mňa  najbolesti-
vejšie  prípady  vzťahov  medzi  rodičmi 
a  deťmi,  kedy  rodičia  zanedbávajú  svo-
je  povinnosti  pri  výchove detí,  nestarajú 
sa o ne, neplatia výživné a pod. Značne 
bolestivé sú tiež prípady medzi príbuzný-
mi,  či  blízkymi  osobami,  ktoré  sa  sporia 

pre majetok, hranicu pozemku, nevrátené 
peniaze, atď.. No a veľkú bolesť mi  tiež 
spôsobujú  také  prípady,  kde  bezbranní 
a    prevažne  starí  ľudia  trpia  pre  svoju 
naivitu, úprimnosť a dôverčivosť k  iným, 
úplne cudzím ľuďom. 
■ Pri majetkoch sa dnes rozhašteria 
aj najlepšie rodiny, či priatelia. Aké sú 
Vaše skúsenosti?
–  Musím  povedať,  že  toto  konštatova-
nie  je  naozaj,  možno  kruto  pravdivé. 
Je mi veľmi  ľúto,  keď sa vo svojej praxi 
stretávam  s  prípadmi,  kedy  pre  maje-
tok  rodičia  zrazu  nepoznajú  deti,  sestra 
brata,  či  priateľ  priateľa. Nepoviem zrej-
me  žiadnu  novinu,  keď  potvrdím,  že  po 
zmene  režimu  a  nastolení  súkromných 
vlastníckych vzťahov sa otázka majetku, 
či imania, stala akousi prioritou pre mno-
hých  z  nás.  Ľudia  za mnou  prichádzajú 
s požiadavkami na riešenie  tých najdeli-
kátnejších  situácií  a  z  toho  vzniknutých 
sporov, kde majetok je všetkým a tí ostat-
ní, aj keď najbližší, zostávajú bokom. Je 
to smutné, no  je  to  tak a počet  takýchto 
prípadov je čím ďalej, tým vyšší. 
■ Pri sporoch je vždy jedna strana 
úspešná, iná urazená. Obviňuje sa 
z toho aj údajná neschopnosť advo-
káta. Čo Vy na to? Ako Vám ukazujú 
klienti nespokojnosť?
–  V  mojej  praxi  rozhodne  nerozlišujem 
medzi  klientmi  dobrými,  či  zlými.  Prvo-
radou  zásadou  je  poskytovanie  právnej 
služby. U mňa je potreba pomôcť môjmu 
klientovi všetkými zákonnými prostriedka-
mi a dosiahnuť pre neho úspech v spore, 
prípadne  úspešné  bránenie  jeho  práva 
na súde. V prípade, že môj klient nemá 
šancu  na  úspech  na  súde,  alebo  jeho 
šanca  je minimálna, vždy ho na  to upo-
zorním a potom sa riadim jeho rozhodnu-
tím. V prípade neúspechu následne nie je 
na mieste jeho obviňovanie ma a musím 
povedať,  doposiaľ  som  sa  ani  nestretol 
s tým, že by mi neúspech niekto vyčítal.
■ Hovorí sa, že dnes sú právnici 
a advokáti drahá záležitosť. Podľa 
akých kritérií vypočítava advokát 
svoje služby 
– Spôsob odmeňovania advokátov upra-
vuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti 
SR č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhra-
dách advokátov za poskytovanie právnych 
služieb v jej platnom znení. Hlavným prin-
cípom odmeňovania je tá zásada, že výš-
ka odmeny je vypočítaná z hodnoty pred-
metu poskytovaných právnych služieb. Ak 
túto hodnotu nemožno stanoviť, odvíja sa 
od priemernej mzdy dosiahnutej v národ-
nom  hospodárstve  za  predchádzajúci 
rok,  ktorú  vyhlasuje  Štatistický  úrad  SR 
v Bratislave. Od  tejto mzdy  sa odvíja  aj 
odmena za úkony právnej  služby spoje-
nej so zastupovaním v trestných veciach 
v špeciálnych konaniach a pod.. Odmena 
za jeden úkon právnej služby je vypočíta-
ná ako pevná suma stanovená pri určitom 
rozpätí hodnoty predmetu právnej služby, 
ku ktorej sa priráta príslušný násobok ďal-
šej pevne stanovenej sumy, o ktorý náso-
bok táto hodnota prevyšuje sumu určenú 
ako začiatok rozpätia. Súčasťou odmeny 
advokáta je aj tzv. režijný paušál (telefón, 

poštovné  a  pod.),  ktorý  sa  vypočítava 
z už spomenutej výšky mzdy v národnom 
hospodárstve,  náhrada  hotových  výdav-
kov (cestovné a pod.) a náhrada za stratu 
času stráveného na ceste.
■ Aké požiadavky kladie dnešná doba 
na advokáta, lebo povedzme si otvo-
rene – je veľa priemerných advokátov, 
ale úspešných a odborne zdatných 
ako šafranu.
–  S  delením  advokátov  na  priemerných 
a menej úspešných a odborne zdatných 
a  úspešných  nesúhlasím.  Nikdy  som 
nehodnotil, ani nehodnotím prácu mojich 
kolegov,  neprináleží  mi  to.  Som  však 
presvedčený,  že  každý  z  nás,  advoká-
tov, si svoju právu snaží vykonávať sve-
domito  a  v  súlade  so  svojimi  najlepšími 
odbornými znalosťami. Ja osobne v mojej 
praxi som sa snažil vždy vyhovieť každé-
mu môjmu klientovi, nerobil som a nero-
bím  rozdiely,  či  už  ide  o  jazyk,  sociálne 
postavenie,  prípadne  príslušnosť  k  urči-
tému  národu,  či  etniku.  Poskytoval  som 
a    poskytujem  právne  služby  v  slušnej 
odbornej úrovni, včas a operatívne podľa 
potrieb mojich klientov a preto o  tom, či 
som úspešný,  prípadne menej  úspešný, 
nech rozhodnú moji klienti.
■ Vaša práca je dosť zaťažujúca 
na psychiku, niekedy aj nebezpeč-
ná – záleží od predmetu sporu a 
zúčastnených osôb. Vyžadujú “celého 
človeka”. Ale zažili ste niekedy aj 

úsmevné príhody?
– S advokátskou praxou je to ako každým 
iným  povolaním  v  našom  živote.  Pri  jej 
výkone  sa  stretávate  s mnohými  ľuďmi, 
možno  povedať,  že  takmer  každý  deň 
s iným, a preto je pestrosť takéhoto pra-
covného života takmer nevyhnutná. Preto 
mám rád svoje povolanie a som rád, keď 
môžem  mojim  klientom  pomôcť.  Popri 
smutnejších príhodách som v mojej advo-
kátskej praxi zažil aj tie úsmevné. Pamä-
tám si, asi pred dvoma rokmi ma vyhľadal 
občan  Bulharskej  republiky,  ktorý  chcel, 
aby  som mu  vybavil  predĺženie  trvalého 
pobytu u nás na Slovensku. Sám žil pre-
chodne v Hájskom, kde sa staral o veľa 
domácich  zvierat  –  sliepky,  kačice,  dve 
svinky  a  prepelice.  Keďže  nemal  penia-
ze,  priniesol  mi  ako  odplatu  za  právne 
služby  50  kusov  prepeličích  vajec. Také 
malé  vajcia  som  nikdy  predtým  nevidel 
a ani  také množstvo  týchto vajec naraz. 
Bolo mi ho veľmi ľúto, nakoľko podmien-
ky na pobyt nespĺňal a musel byť vyhos-
tený z krajiny. Keď sme sa lúčili, chcel mi 
„odkázať“ celý svoj hospodársky dvor aj 
so zvieratami, aby som sa o ne staral, čo 
som však musel odmietnuť.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Pavol Kolenčík
telefón, fax: 031 771 3803
mobil: 0907 021 825

JUDr. Pavol Kolenčík hovorí:  
„Pri majetkoch sa rozhašteria rodiny, sestra zaprie brata, dieťa rodiča, manželka manžela...”
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Kameňáčik... 

  Kysucké Nové Mesto žilo posledný júlový víkend 
Jakubovskými hodami, ktoré sa vždy konajú koncom 
mesiaca na počesť sv. Jakuba, patróna mesta. Ako 
každý rok, aj tento ho mestské kultúrno – športové 
stredisko spestrilo pekným a zaujímavým kultúrnym 
programom, cez koncerty dychových kapiel Novej 
Kysučanky  a  Kysučanky,  vystúpenia  folklórnych 
súborov  Jedľovina  a  Drevár,  predstavenia  poulič-
ných divadiel, Maska a Vranovského chodúľového 
divadla,  spevácke  a  tanečné  vystúpenia  skupín 
Lehoťanka,  Niagara,  či  kysuckých  Žubrienok,  až 
po vstupy malých muzikantských zoskupení ako je 
Čuhar´s Band,  hudobná  skupina KaNeM,  heligon-
kári Kováčovci, či obľúbení Capkovci zo Skalitého. 
Spestrením  boli  aj  dobové  tance  skupiny  Bojník, 
koncert Funny Fellows z Bratislavy, či ohňová show 
skupiny  Arte  Fuego.  Kysučanov,  ako  aj  ostatných 
návštevníkov,  pobavila  pouličná  show  Maskuza-
nov. Veselá atmosféra a čulý  ruch bol na námestí 
od  sobotňajšieho  rána  až  do  neskorých  nočných 
hodín  a  pokračoval  počas  celej  nedele.  Kultúrny 
program uvádzali členovia divadelného súboru Ba-
bylon pri MKŠS, spolu s  ktorými ho organizoval a 
návštevníkom v štýlových renesančných kostýmoch 
sa prihováral vedúci súboru Pavol Zátek. Občania 
si  pochvaľovali,  že  z  pestrej  a  zaujímavej  ponuky 
programu si  pre  seba mohli  vybrať  všetky  vekové 
kategórie. Hodovníci sa mohli  tešiť aj z  množstva 
stánkov,  v  ktorých  ponúkali  svoj  tovar  nielen  bež-
ní obchodníci, ale aj kováči, košikári, drevorezbári, 
tkáči, šperkári, hrnčiari, medovnikári, a mnohí ďalší, 
ktorí sa z láskou venujú svojmu remeslu. Medzi re-
meselníkmi n nechýbali ani zástupcovia Združenia 
cechov  historických  remesiel  na  Slovensku,  ktorí 
jarmočnú  náladu  dotvárali  nielen  svojím  tovarom, 
ale  aj  dobovým  oblečením,  ako  sa  na  správnych 
jarmočníkov  patrí.  A  nesmiem  zabudnúť  ani  na 
množstvo  kolotočov a  iných atrakcií,  ktoré  potešili 
najmä našich najmladších občiankov a ktoré sú ne-
nahraditeľnou súčasťou hodovej zábavy. 

  Na  Jakubovské  hody  zavítal  aj  predseda  Ky-
suckej kultúrnej nadácie z Bratislavy, Dušan Miko-
laj  s manželkou, a ani oni  si  nenechali ujsť ďalšie 
sprievodné  podujatia  kysuckých  hodov.  Jedným 
z  nich  bola  Jakubovská  výstava  v  Klube  75,  na 
ktorej si  záujemcovia mohli už v  trochu komornej-
šej atmosfére pozrieť  ľudové výrobky svojich spo-
luobčanov  a  takýmto  príjemným  spôsobom  si  na
chvíľu  oddýchnuť  od 
jarmočného  ruchu. 
Drotárske  výrobky  čle-
nov  Klubu  drotárov  pri 
MKŠS,  maľované  ob-
razy,  drevené miniatúry 
kostolíkov  a  domčekov, 
vyšívané  a  háčkované 
obrusy,  či  kováčske 
výrobky  nezaujali  o  nič 
menej  ako  tie,  ktoré  sa 
ponúkali  na  námestí. 
Ešte  počas  sobotného 
predpoludnia  pri  príle–

 Jakubovské hody v Kysuckom Novom Meste navštívil aj prezident SR
žitosti  kysuckých  hodov  si  na mestskom  štadióne 
zmerali sily domáci futbalisti a futbalistami z poľskej 
družobnej  obce  Lodygowice.  Športovcov  sprevá-
dzali  zástupcovia z vedenia obce, ako aj  samotný 
starosta Andrzej Pitera s manželkou, ktorí v našom 
meste  zotrvali  až  do  nedeľňajšieho  podvečera. 
Milým potešením pre  ľudí bol aj nedeľný Jakubov-
ský koncert, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Ma-
riánskeho  kostola.  S  hudobným  programom  sa  tu 
predstavil Zbor kresťanskej mládeže Shema a jeho 
pozvaní hostia. Na úrovni naberá aj Kysucká desiat-
ka, toho roku sa konal už tretí ročník tejto bežeckej 
súťaže (10km) “O pohár primátora mesta”, ktorého 
sa na hodovú nedeľu zúčastňuje čoraz väčší počet 
športovcov z  celého Slovenska. V súvislosti  s Ky-
suckými  hodami  nesmiem  zabudnúť  na  návštevu 
samotného prezidenta SR Ivana Gašparoviča, kto-
rý zavítal do nášho mesta v sobotu a v spoločnosti 
primátora mesta Jána Hartela a ďalších zástupcov 
vedenia.  Jeho  návšteva  vzbudila  medzi  občanmi 
veľký záujem a prezident SR tak mohol stráviť pár 
príjemných chvíľ  v našom meste, prejsť sa pome-
dzi  remeselníkov,  pozdraviť  obyvateľov  a  potešiť 
sa spolu s  nami z výbornej hodovej atmosféry. Už 
teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník.                                                   

 spracovala: Blažena Ficková

Upozornenie!
  Vzhľadom k  tomu, že časopis Kysucký Žurnál,  je  regionálnym časopi-
som, ktorý vychádza pre celé Dolné Kysuce, rozhodlo sa vedenie redak-
cie, že zruší Spoločenskú rubriku, nakoľko táto obsahovala iba informácie 
o občanoch z Kysuckého Nového Mesta. 
  Ďalšie obce patriace do regiónu Dolných Kysúc tak boli diskriminované. 
Okrem toho tieto informácie (svadba, úmrtie, narodenie) si zverejňujú, ako 
Kysucké Nové Mesto, tak aj obce – samostatne, v rámci svojich miestnych 
možností.  Pokiaľ  však  má  občan  požiadavku  o  individuálne  zverejnenie 
rodinnej gratulácie, pozdravu, či spomienky, táto možnosť tu ostáva. 
  Cena 200,– Sk, s fotografiou 250,– Sk.
  Adresu vydavateľstva a email, tel. kontakt, nájdete na 3. strane časopisu 
v tiráži. Ďakujeme za pochopenie.                   redakcia Kysuckého Žurnálu

PONÚKAME VÁM 
OBCHODNÚ 

PRÍLEŽITOSŤ !
S našou pomocou a podporou 

si splňte svoje sny a ciele...

kontakt: Ing. Alexander SZABÓ
tel.: 0903 465 120, 

e-mail: szabomarketing@stonline.sk

■   Muž potrebuje po výdatnej konzumácii pív 

„odľahčiť” svoj močový mechúr. Vojde na WC 

a snaží sa svoje prirodzenie pripraviť k danej 

činnosti. Namáha sa dlhšiu dobu, ale „inštru-

ment” nie a nie nájsť. Po viacminútovom 

trápení si nakoniec dotyčný zahundre: „Veď sa 

neondej, však nejdeme súložiť, ale iba čúrať...”
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MÄSO
ÚDENINY
Marcel Svrček
Komenského 1287
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041 421 46 67

ponúka:
● vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych 
   druhov,
● chutné mäsové výrobky – nárezy, salámy,
   klobásy, jaternice, paštéky,...

● vieme vybaviť aj väčšie objednávky.
OTVÁRACIE HODINY:

utorok – štvrtok 7.00 – 16.30 hod. 
                piatok 7.00 – 17.00 hod.
               sobota 6.30 – 12.00 hod. 

„...za kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísť...“

vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych 

...za kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísť...

EROTICKÝ 
SALÓN 
s 15-ročnou tradíciou
Chata Vincov Les 
- Sládkovičovo
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
PRIJME NOVÉ 
DIEVÈATÁ
♥ zárobok až 
     120 000,- Sk/mes.
♥ stála solventná 
     klientela
♥ pracovná doba  
     dohodou, aj brigádne
♥ vyplácame denne
♥ ubytovanie zdarma 
(vo vlastných súkromných izbách)

♥ bezplatná lekárska 
     starostlivosť

031/784 1479, 0905 210 294, 0911 766 708

Volaj alebo pošli 

SMS, zavoláme ti!


