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Prídite PodPoriť svojich kandidátov  
na Poslancov do nr sr - 12. júna 2010!

na volebnej 
kandidátke

kandidát žilinského kraja 

c.78

kandidát žilinského kraja 

na volebnej 
kandidátke

c.24
na volebnej 
kandidátke

kandidát žilinského kraja 

c.78

kandidát žilinského kraja 

na volebnej 
kandidátke

c.24

PhDr. Peter 
Dubravay, 
bývalý primátor 
Kysuckého Nového 
Mesta a poslanec 
slovenského 
parlamentu, 
kandiduje v 
tohtoročných 
parlamentných 
voľbách opätovne 
za poslanca NRSR 
(za SNS) – pod 
poradovým 

číslom 18

Janka 
Romanová, 
ochodná 
zástupkyňa z 
Lodna, kandiduje 
v tohtoročných 
parlamentných 
voľbách za 
poslankyňu NRSR 
(za ĽS – HZDS) – 
pod poradovým 

číslom  24

Ing. Ján Tulis, 
súkromný 
podnikateľ z 
Bytče, kandiduje 
v tohtoročných 
parlamentných 
voľbách za 
poslanca NRSR  
(za ĽS – HZDS) – 
pod poradovým  

číslom  78

„Pomáhame klientom šetriť ich peniaze, 
ale aj nervy a najmä čas, ktorý môžu využiť 
efektívnejšie...“, - hovorí Martin Tomčala, šéf 
okresnej kancelárie finančnej a poradenskej 
spoločnosti OVB v Kysuckom Novom Meste. 

str.11.

Rektor Vysokej školy v Sládkovičove – 
Prof. Karol Polák má predkov z Kysúc, 

aj preto sa netají láskou a obdivom
 k tomuto kraju. str.10.

„Avon ponúka aj teraz – v čase krízy, 
zaujímavú prácu a dobrý zárobok pre 

tých, ktorí pracovať chcú a vedia“,- hovorí 
Janka Ďuranová, zónová Avon manažérka 

z Kysuckého Nového Mesta.. str.6.

Klikni na
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na volebnej 
kandidátke

kandidát žilinského kraja 

c.78

kandidát žilinského kraja 

na volebnej 
kandidátke

c.24

na volebnej 
kandidátke

kandidát žilinského kraja 

c.78

kandidát žilinského kraja 

na volebnej 
kandidátke

c.24

• Znížime odvodové zaťaženie, čím udržíme jestvujúce a pomôžeme vytvoriť 
nové pracovné miesta.

• Zavedieme inštitút regionálnej minimálnej mzdy, ktorá zohľadní príjmové 
rozdiely v krajoch a umožní investorom ponúkať prácu v regiónoch s vyso-
kou mierou nezamestnanosti.

• Presadíme zmenu vianočného príspevku na trinásty dôchodok, na ktorý 
vznikne nárok zo zákona bez ohľadu na postoje politických strán.

• Prídavky na deti zvýšime minimálne o 50 percent.
• Zrušíme čiastočnú úhradu za lieky u detí do 6 rokov a dospelých nad 70 ro-
kov veku.

• Zasadíme sa za lacné potraviny znížením DPH z 19 % na 6 % pre základné 
potraviny.

• Zavedieme poukážku pre žiakov prvého ročníka v hodnote 100 Eur, ktorú 
dostanú rodičia žiakov na zakúpenie učebných pomôcok na začiatku škol-
ského roka.

• Stanovíme ročný finančný limit doplatkov v sume 150 Eur, po jeho dosiahnu-
tí budú lieky všetkým poistencom plne uhrádzané z verejného zdravotného 
poistenia.

• Presadíme nový zákon o športe a výrazné zvýšenie financií pre túto oblasť.
• Budeme pokračovať v príprave a výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest s rov-
nomerným pokrytím územia Slovenska.

Volebné desatoro Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko
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PhDr. PETER DuBRAvAy celé desaťročia žije v 
Kysuckom Novom Meste. Občania tohto mesta 
si ho iste veľmi dobre pamätajú najmä z rokov 
1999 – 2002, kedy vykonával funkciu ich pri-
mátora. Pod jeho vedením sa majetok mesta 
zhodnotil o približne 3 milióny Eur: zrekonštru-
ovala sa mestská športová hala, na Belanského 
ulici sa zo starej budovy vybudovali priestory 
pre činnosť Klubu dôchodcov, Matice sloven-
skej a ďalších organizácií. Belanského ulica sa 
zrekonštruovala a prestavala na pešiu zónu. 
Zrekonštruovala sa a nadstavila budova býva-
lej slobodárne č. 613, vybudovali sa podkrovné 
byty na Murgašovej a Clementisovej ulici a 27 
nájomných bytov. v období rokov 1991 – 2002, 
keď sa zvyšovala nezamestnanosť v kysuckom 
regióne, sa PhDr. Peter Dubravay – ako prvý 
muž Kysuckého Nového Mesta (primátor) vý-
znamne pričinil o to, aby sa v meste etablovala 
firma INA, ktorá vytvorila veľké množstvo pra-
covných príležitostí pre občanov mesta, ale aj 
regiónu Kysúc. v súčasnosti pôsobí ako posla-
nec NRSR, angažoval sa pri rokovaniach o vy-
budovaní nadúrovňového diaľničného 

privádzača s ministerstvom dopravy, ktoré boli 
úspešné, pomohol pri získavaní financií a do-
tácií pre základné školy v Kysuckom Novom 
Meste a okolí, aby sa mohli zrekonštruovať, 
odstrániť havarijné stavy z prevádzok škôl, aby 
sa skvalitnil výchovnovyučovací proces. PhDr. 
Peter Dubravay , ako poslanec NRSR, pomáhal 
tiež pri príprave projektov na čerpanie dotácií 
z eurofondov a pri čerpaní financií pre obce, 
ktoré nie sú zaradené do kohézneho pólu ras-
tov. v Kysuckom Novom Meste žili celé generá-
cie jeho predkov. už začiatkom 18. storočia bol 
richtárom Kysuckého Nového Mesta Gaspár 
Dubravay. Narodili sa tu jeho rodičia, deti, prí-
buzní. Otec PhDr. Petra Dubravaya prepisoval a 
dopĺňal kroniku mesta, založil hudobnú školu 
a mestskú knižnicu. A aký má PhDr. Peter Dub-
ravay vzťah k ľuďom a ku Kysuciam? Hovorí 
PhDr. Peter Dubravay: „Nikdy som nesľuboval 
ľuďom niečo dopredu, o čom som nebol pre-
svedčený, že to môžem splniť. Mám Kysuce a 
Kysucké Nové Mesto rád a zostanem mu verný 
celý svoj život.

Ďakujem za Vašu podporu.“
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Klikni na

Ondrej Ozaniak je Majstrom Slovenska 2010 
v športovej kulturistike v kategórii do 70 kg!

Tak sme sa dočkali! I keď ja som bola úprimne presvedčená, 
že Ondrej Ozaniak z  Kysuckého Nového Mesta na 
Majstrovstvách Slovenska 2010 v  Bratislave slušne 
zaboduje. Bolo nesmierne milé, keď nám telefonovala jeho 
švagriná, pani Mgr. Jana Ozaniaková a s obrovskou radosťou 
v hlase mi vo večerných hodinách 8. mája 2010 oznámila, 
že Ondro je Majstrom Slovenska v kategórii do 70 kg! Treba 
povedať, že súťaži predchádzala skutočne zodpovedná 
príprava Ondreja a  popritom nemohol zanedbávať ani 
prácu, podnikanie a rodinu. Má dve maličké deti! O to je 
víťazstvo cennejšie! Pred Majstrovstvami Slovenska sa 
Ondrej zúčastnil ešte na 4. ročníku veľkej ceny v  Starej 
Ľubovni (1. mája 2010), kde v kategórii do 75 kg obsadil 
pekné 3. miesto! Na Majstrovstvách Slovenska sa stretlo 
okolo stovky súťažiacich, bolo 7 kategórií a  súťažiacich 
prišla pozdraviť aj legenda svetového kulturistického 
športu, americký kulturista COLEMAN.
o A čo ďalej, Ondrej?
- Teraz si trochu oddýchnem a potom opäť príde príprava 
na ďalší rok Majstrovstiev Slovenska. Ak sa v  budúcom 
roku dobre umiestnim a  budem nominovaný, mohol by 
som reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy. 
To všetko však ukáže čas a moja príprava a forma. 
Ešte pripomíname, že Ondrej Ozaniak je rodákom z Kysúc 
a cvičí pod hlavičkou športového klubu PRO BODy 
BuILDING TEAM KOŠICE. 

- r -

Rok 2010 je podľa čínskeho kalendára ROKOM TIGRA. Tiger je pod-
ľa Číňanov najsilnejším zvieraťom (znamením) zverokruhu a to nie-
len podľa fyzického hodnotenia. Ľudia, ktorí sú narodení v znamení 
TIGRA – sú silné osobnosti, resp. najsilnejšie osobnosti, aj čo sa týka 
vnútornej sily - sú veľakrát charizmatickí, prirodzene autoritatívni, 
so spoločenským nadhľadom, bystrým uvažovaním, ale sú aj silní v 
postavení medzi ďalšími jednotlivcami. Ak je skrátka vo vašej blízkos-
ti TIGER – nedá sa nevidieť. Tak, ako v prírode, tak v spoločnosti, v 
miestnosti. Je nielen vládcom – a to ako v dobrom, tak v zlom poní-
maní, je šelmou, ale aj pohoďákom, je útočný, ale aj krotký. vie si pre-
sadiť svoje miesto na zemi, aj v živote a veľakrát k tomu nepotrebuje 
fyzickú silu, stačí mu len sila vlastnej osobnosti. Ak je TIGER vzdelaný 
a všestranne sčítaný, má otvorené dvere k „vyšším métam“. Máloke-
dy sa TIGER zapodieva malichernosťami, to prenecháva „slabším“. On 
rieši záležitosti väčšieho významu. Málokedy prehráva, a keď – ne-

zloží ho to, ale naopak vyprovokuje k ďalšej aktivite a ku skúmaniu 
toho, prečo neuspel. Hľadá chybu v sebe, až potom v okolí. TIGER je 
vznešený aj v chôdzi, v postoji, v rozprávaní. Ak vojde do miestnosti, 
presne viete, že je to on – niekto „iný“. Rok TIGRA je vždy rokom, kedy 
prežijú tí najsilnejší. Ale nemýľte si pojmy – silný – najsilnejší – nezna-
mená, že musí mať svaly ako kulturista. SILNÝ, to je v ponímaní Číňa-
nov, silný duchom, disciplínou, sebazaprením, vytrvalosťou, pracovi-
tosťou, štúdiom, pokorou a nevzdaním sa. TIGER – to je aj bojovník, 
nie uplakaný a usmrkaný trtko, ktorý stále na niečo čaká, prípadne 
niečo začne a nedokončí  ... TIGER medzi nami stelesňuje nielen drav-
ca, ale hlavne silnú charizmatickú osobnosť, ktorá pozná svoje kvality 
a vie ich využiť. Robí to s noblesou, eleganciou, dôvtipom a s rozu-
mom. Možno trochu viac citov by nezaškodilo, ale tiger – to je skôr 
pragmatizmus a racionálne posudzovanie vecí a života. Niekedy je to 
najmä v osobnom živote na škodu, i keď v biznise, či vo funkciách, je 
to vynikajúca investícia! TIGER - to je aj príťažlivosť osobnosti, zaují-
maví ľudia s prenikavými očami, z ktorých pri dobrej atmosfére ide 
pokoj, vyrovnanosť, pohoda a istota. Sú výborní rečníci, ktorí vedia 
zaujímavo podať akúkoľvek historku. výborne zabávajú okolie a majú 
nesmierne pevnú vôľu a vytrvalosť. Niekedy sa objaví aj tendencia k 
lenivosti, ale kto z nás ju nemá, že? TIGRE však nikdy nezanedbávajú 
svoje povinnosti, svoju prácu dokončia a aj keď majú výnimočné po-
stavenie v hierarchii spoločnosti, svoje posty nezneužívajú, i keď aj tu 
samozrejme existujú odchýlky – tak ako všade. TIGER vie, čo mu patrí. 
A to si od života aj berie. Nie však na úkor iných. Avšak po svojich 
právach a vydobytých úspechoch nenechá nikoho šliapať. Starostlivo 
si stráži „to svoje“. Nechá však miesto aj iným ... TIGER totiž vie, že keď 
by chcel získať aj ďalšie veci, ďalšie posty, celkom hravo ich získa. Má 
na to, jednoducho sa vie presadiť, vypracovať, nespolieha sa na dru-
hých, ale sám na seba. Nemusí sa teda o 
úspech deliť. TIGER – je 
skrátka TIGER! Úžasný 
a mocný tvor!  vždy, vo 
všetkom a všade!

TIGER  –  je  skrátka  TIGER! 
Úžasný a mocný tvor!  Vždy, vo všetkom a všade!

vIETE, žE TENTO ROK JE PODĽA ČíNSKEHO KALENDáRA ROKOM TIGRA?
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Len netvoriví a neúspešní sú odkázaní na „odkukávanie“ obchodných 
nápadov a falošné otravovanie klientely svojich konkurentov.

Mnohí podnikatelia sa 
dnes stretávajú s  prejavmi 
konkurencie, ktorá celkom 
prirodzene patrí do trhového 
spoločenstva a  k  podnikaniu. 
Je však rozdiel konkurencia 
a  konkurencia. A  žiaľ, skôr sa 
stretávam s  tou bezočivou, 
bezcharakternou, ako 
motivujúcou, ktorá rešpektuje 
určité obchodné pravidlá 
a  najmä pravidlá tolerancie 
a  slušnosti. Akosi sa mnohí 
súkromníci rýchlo naučili 
„odkukávať“ čo je u  druhých 
dobré, avšak poväčšine títo 
„šuplikanti“ preberú len 
nápad, ktorý väčšinou nikdy 
nedotiahnu do kvality a tak v konečnom dôsledku 
nedosiahnu želaný efekt, avšak zákazníka 
„pomýlili“, a tým na chvíľu odlákali od konkurencie. 
že je to len na chvíľu, to vedia, ale aj tak sa im to vraj 
vyplatí. všetko je vraj „raz“. Priznám sa, nesúhlasím 
s nefér podnikaním, s klamaním klienta, zákazníka, 
ako aj občana. Nemám rada, keď sa niekto pohráva 
s  dôverou občana a  keď bezcharakterne preberá 
nápady šikovnejších a schopnejších konkurentov, 
pretože ja sama vydávam už 15 rokov súkromné 
regionálne časopisy a  častokrát naše nápady 
vidím „odkukané“ v iných regionálnych novinách, 
plátkoch, letákoch, z ktorých niektoré vlastnia vraj 
(?) úspešné vydavateľstvá so sídlom v  zahraničí. 
už aj takíto vydavatelia a  dlhoročne fungujúce 
časopisy potrebujú kopírovať nápady čerstvo 
vzniknutých časopisov? Je to dosť smutné, ale 
zrejme ich nenažratosť po získavaní financií je 
väčšia!  Som rada, že sme až tak dobrí ..., že slúžime 
ako návod iným. Čo ma však zaráža, keď vidím, ako 
pracovníci takýchto „plátkov“,  „lozia“ po našich 
klientoch a odberateľoch a ponúkajú sa im, že chcú 
o nich napísať, alebo ich lákajú na inzerciu, atď. ... 
Prečo až teraz? Prečo ich neoslovovali celé roky 
pred založením Kysuckého žurnálu? Lepšie je prísť 

na hotové, že? Načo si poctivou 
žurnalistikou – doslova mravenčou 
prácou, vyhľadávať netradičné 
skutočnosti, zaujímavých ľudí, 
špecifické druhy podnikania?  
Kysucký žurnál vychádza štvrtý 
rok, takže je dieťaťom medzi inými 
médiami na Kysuciach a  napriek 
tomu, naša redakcia je terčom 
vykrádania tvorivých myšlienok, 
nápadov z  niektorých redakcií. 
Aj niektoré osobnosti, ktoré sa už 
prezentovali v Kysuckom žurnále, 
„bombardujú“ úbohí pisálkovia 
z  takýchto redakcií, hoci doteraz 
o  nich ani nezakopli. Sme radi, 
že nás naši klienti a  čitatelia 
o  takýchto nefér praktikách 

„konkurencie“ informujú. Kým naša redakcia 
zodpovedne pracuje a už štvrtý rok sleduje 
aktuálny život kysuckého regiónu, získava stále 
nové informácie o ďalších významných a  rôznym 
spôsobom zaujímavých ľuďoch, tak „kopírujúci 
babráci“ a  pisálkovia, ktorí sa akurát hrajú na 
veľkých redaktorov, sa zmôžu iba na to, aby 
otravovali osobnosti a  podnikateľov, firmy, ktoré 
sa už v  Kysuckom žurnále prezentovali. Doslova 
žasnem, ako málo tvorivosti je dnes v  mnohých 
redakciách na Slovensku a  pokiaľ nepíšu 
o vraždách, krvi a tragédiách, vlastne ani nevedia 
zaujať čitateľa a verejnosť. všimli ste si to? Kysucký 
Žurnál všetky tieto prízemné a  degradujúce 
informácie o  nešťastí a  tragédiách ľudí, 
o  pikoškách a  banálnych perličkách inak 
nezaujímavých ľudí, tzv. celebritách, ktoré 
sami veľakrát otravujú médiá, len aby sa o nich 
písalo, a neváhajú si aj veci o sebe vymyslieť a 
zaplatiť, tak všetky takéto – z  nášho pohľadu 
blbosti a  úbohosti – náš časopis nemieni 
zverejňovať. Snažíme sa do časopisu vniesť 
kultúru podania informácie, rôznorodosť článkov, 
vyzdvihnúť, čo je pekné a  zaujímavé v  regióne 
a  toto všetko podať nezbulvarizovanou formou, 

navyše na kvalitnom tlačiarenskom papieri 
a farebne. Aj preto, že si vás, vážení čitatelia, ctíme! 
Preto v našej  redakcii nepotrebujeme preberať 
od iných redakcií nápady, ale ani ich klientov. 
Ideme vlastnou cestou, vlastným marketingovým 
myslením, máme svoje výborné nápady a fantáziu. 
Len netvoriví a neúspešní sú odkázaní na kradnutie 
nápadov a  zlomyseľné otravovanie klientely 
svojich konkurentov. A na druhej strane, dovolím si 
veľmi zodpovedne tvrdiť, že Kysucký žurnál svojim 
obsahom, formou žurnalistického spracovania, 
kvalitou tlače, ale aj distribúciou a  doručovaním 
časopisu na cielené skupiny občanov, organizácie, 
firmy, štátnu správu a  samosprávy, navyše 
zadarmo! – nemá momentálne na Kysuciach 
konkurenciu! (to je názor drvivej väčšiny čitateľov, 
ale aj odborníkov, ktorí s tlačou pracujú - pozn. 
red.) Preto aj tak trochu chápeme neschopných 
konkurentov, že „od nás“ kopírujú nápady. 
v  podstate by to naše vydavateľstvo mohlo aj 
tešiť, ale aj tak si myslím, že lepšie by bolo, keby si 
„múdre“ hlavy radšej sadli a  niečo vymysleli, čím 
by oslovili čitateľov, lebo preberanie nápadov 
a  klientov nie je podnikanie na dlhú trať a  skôr, 
či neskôr je odsúdené  na zánik. Som hrdá na 
to, že Kysucký žurnál za hoci len necelé štyri 
roky, zdvihol úroveň kvalitnej informovanosti 
medzi obyvateľmi na dolných Kysuciach, že 
kvôli popularite nemusíme siahať po lacnom 
bulváre, ani kradnúť iným nápady. A  priznám sa, 
ja by som sa ako vydavateľ seriózneho periodika 
aj hanbila robiť takéto kroky. Schopnejší sa 
nemusia utiekať k takýmto úbohostiam. verím, že 
aj naďalej budeme robiť pre vás, vážení čitatelia, 
dobrý a  seriózny časopis a  vďakou pre nás je, že 
nám ostávate verní a  podporujete nás. Či už ako 
čitateľská klientela, alebo klientela ponúkajúca 
služby a podnikajúca vrstva, alebo inak zaujímaví 
a činorodí občania dolnokysuckého regiónu.

S úctou,
Mgr. Alena Jaššová, majiteľka 

a šéfredaktorka  Kysuckého Žurnálu
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Zónová Avon manažérka pre Kysuce 
a  Oravu, pani Janka Ďuranová – je 
skúsená podnikateľka s „voňavým 
tovarom“. Tak zvyknem označovať Avon 
výrobky, lebo ich aj sama používam a som 
s  touto kozmetikou naozaj spokojná. 
Nehovorím, že všetko mi vyhovuje, ale 
výrobky sú kvalitné a  cenovo dostupné. 
Vyberú si z nich ako nároční, tak aj menej 
nároční zákazníci, ale aj tí najnáročnejší 
majú „pohladené potreby“. Ekonomika 
prechádza problémami a iste to neobišlo 
ani kozmetický priemysel a tých, čo tento 
tovar predávajú.
o Cítila si aj Ty, Janka, nejaké výraznejšie 
zmeny v  obchodoch? Je stále zhánka po 
tovare Avon-u, alebo cítiť aj tu zhoršenú 
ekonomickú situáciu?
- Samozrejme, že kríza sa prejavila vo všetkých 
odvetviach. Ja však môžem povedať, že u nás 
v Avone už znova záujem zákazníkov o náš 
tovar vzrastá. Problém sme zaznamenali len 
začiatkom minulého roku, pri prechode na 
€. Každý z  nás bol opatrnejší pri nákupoch, 
ale  ľudia si už na ceny v € zvykli, predaj sa 
vrátil na pôvodnú úroveň a pred vianocami 

sme mali čo robiť, 
aby sme požiadavky 
našich zákazníkov 
uspokojili.
o Teraz viac ako 
inokedy predtým 
si zákazníci 
začínajú všímať 
za čo platia, čo 
kupujú. Na niečo 
je možno „kríza“ 
dobrá. Vyhrávajú 
tí podnikatelia 
a  firmy, ktoré sa 
vedia prispôsobiť 
trhu, jeho 
p o ž i a d a v k á m , 
n e s t o j a 
neoblomne na 
s t a n o v e n ý c h 
cenách, ale 
práve naopak, 

upravujú ich, aby nestrácali klientov. 

A  samozrejme veľký dôraz sa kladie na 
kvalitu ponúkaných tovarov a  služieb. 
„Keď už mám zaplatiť, tak nech viem, čo 
kupujem“,- také je krédo dneška. Ako na 
všetky tieto skutočnosti reaguje Avon? 
- áno, v  tom s Tebou musím plne  súhlasiť. 
Avon už prešiel podobnými obdobiami, veď 
je na trhu už viac ako 100  rokov. A  práve 
preto je nám jasné, že toto obdobie praje 
šikovným a pripraveným. Avon na Slovensku 
prišiel v tomto roku na trh s úžasnými cenami. 
v  najpredávanejších produktoch sme znížili 
ceny až o 25%. To znamená, že špirálu, ktorú 
ste si minulý rok u nás kúpili v ,,akcii“ za 7,90€ 
dnes bežne ponúkame za 5,50€ a v ,,akcii“ aj 
lacnejšie. O 20% sme znížili aj našu ,,vlajkovú 
loď“ pleťovú kozmetiku. Luxusná rada 
Anew je dnes dostupná  každej žene, ktorá 
chce vyskúšať naozaj kvalitné, prvotriedne  
novinky v starostlivosti o pleť. 
o S  čím Avon prichádza na trh 
v nadchádzajúcich letných mesiacoch? 

„avon ponúka aj teraz – v čase krízy, zaujímavú prácu a dobrý 
zárobok pre tých, ktorí pracovať chcú a  vedia“,- hovorí janka 
Ďuranová, zónová avon manažérka z kysuckého nového Mesta.

pokračovanie strana 7.
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- Koncom mája uvádzame na trh NOvINKu 
z  už spomínanej rady pleťovej kozmetiky 
ANEW: Rozžiarujúci krém a  sérum, 
ktoré  rozjasňujú pleť, zabraňujú vzniku 
pigmentových škvŕn, pomáhajú  spomaľovať 
produkciu tmavého pigmentu a  zároveň 
bojujú proti vráskam.
Našim zákazníkom ponúkame aj novú 
radu výrobkov na opaľovanie a  možnosť 
poskladať si svoju súpravu na pláž- uterák , 
pareo, plážovú tašku, klobúk...v  trendových 
tyrkysových odtieňoch. Pripravujeme aj 
kolekciu osviežujúcich letných toaletných 
vôní, Bali Blis a  Ice Sheesr v  cenách už od 
6,60€. A nesmiem zabudnúť na krásnu letnú 
bižutériu.
o V  poslednej dobe sa začal „boom“ 
s bábätkami. Generácia 13 až 15 ročných 
puberťáčiek po roku 1990 sa dostáva do 
veku 33 – 37 rokov a konečne sa rozhodli 
aj rodiť, nielen zabávať. To nie je prosím 
výsmech, ale skôr zamyslenie, že dosť bolo 
zábavy, treba myslieť aj na budúcnosť. 
Nie o tom však chcem hovoriť, opýtam sa, 
ako vychádza Avon v  ústrety mamičkám 
a bábätkám, aké výrobky ponúka, atď. ...?
- v  poslednom období sme zaznamenali 
dopyt po výrobkoch určených práve pre 
detičky, a  tak sme sa snažili naším Avon 
Lady a  ich zákazníčkam vyhovieť. Avon 
priniesol práve v  predvianočnom období  
roku 2009  okrem detskej rady doplnkov 
pre malé slečny aj  novú radu  kozmetiky 
pre deti : AvON KIDS. v  ponuke je detský 
šampón, sprchovací gél, pena do kúpeľa 
s  vôňou ovocia. Najväčší úspech však mal 
detský sprej na rozčesávanie vlasov s vôňou 
melóna. Mamičky ho kupujú nielen pre 
deti, ale aj pre seba. uľahčuje rozčesávanie  
jemných detských vláskov, aby ste dieťatko 
rýchlo a  ľahko každé ráno učesali. v  našich 
najnovších katalógoch nájdete aj ďalšiu radu 
určenú pre deti, a to  opaľovaciu kozmetiku 
pre deti AvON SuN KIDS. v  ponuke máme 
výrobky s  vysokým ochranným faktorom 
(SPF 30 až 50) a   vode odolným zložením, 
aby bola jemná detská pokožka chránená 
pred slnečnými lúčmi aj pri čľapkaní vo vode. 
A  aby deti mali pri tom zábavu, 2 výrobky 
majú tyrkysovú farbu, takže svoje dieťatko 
môžete pomaľovať a potom natrieť. Ceny sa 

pohybujú od 4,50€ do 9,90€.
o Tiež by ma Janka zaujímalo, 
aká je situácia v  kolektíve, ktorý 
máš na starosti, ako šéfka Avon-u 
pre Kysuce a  Oravu. Rozrastajú 
sa Ti spolupracovníčky, 
spolupracovníci, klienti, 
zákazníčky? Určite máš záujem 
na rozširovaní radov jednak 
pracovníkov, ale tiež klientov ...
- Nuž, môj kolektív je veľký a jediné, 
čo ma mrzí je to, že nedokážem 
byť s  každou jednou našou Avon 
Lady aj osobne. Aby sme však 
dokázali ponúknuť servis všetkým 
našim zákazníkom, mám  tím 
veľmi šikovných spolupracovníčok, 
AvON Ladys,   Top AvON Ladys a  
Sales líderiek.  Sú to  dámy, ktoré 
sa  rozhodli, že Avon je tá správna 
voľba a  musím povedať, že asi pre 
každú z nich aj ,,srdcová záležitosť“. 
Avon je totiž o vzťahoch. O vzťahoch 
medzi  ľuďmi... A ja chcem, aby ľudia, 
s  ktorými spolupracujem, robili 
túto prácu preto, že ich to baví, nie 
preto, že musia.... Je to zvláštne, 
ale  v  našej oblasti Kysúc a  Oravy  
máme najviac TOP Avon Ladys a  Sales 
Líderiek a  patria medzi najúspešnejšie na 
Slovensku! Som na ne veľmi, veľmi pyšná. To 
potvrdzuje, že  ženy z  nášho kraja sú veľmi 
šikovné a dokážu sa  presadiť a byť úspešné. 
A  aby som bola spravodlivá, medzi toľkými 
ženami sa nájde aj pár mužov, ktorým Avon 
učaril! Avon  je  možnosť pre každého. Avon, 
práve teraz, keď je taká núdza o  prácu, 
ponúka  naozaj zaujímavú možnosť zárobku 
pre každého, kto chce a  má chuť to skúsiť. 
Ponúkame  zárobkovú príležitosť na pozícii 
manažéra tímu, za veľmi dobrých platových 
podmienok.
o Čo je momentálne moderným trendom 
kozmetiky Avon, čo je ako sa 
hovorí „IN“?
- Avon je známy tým, že drží krok 
s  módnymi svetovými trendami.... 
a módnou farbou na leto je  tyrkysová, 
fialová a zlatá. Tieto farby  sme preto 
zaradili aj do našej ponuky, či sa to už 
týka dekoratívnej kozmetiky, lakov 

na nechty, očných tieňov alebo bižutérie a 
módnych doplnkov.
o Záverom uviesť kontaktné údaje, 
telefón, otváracie hodiny, dni- ak sa 
náhodou zmenili.
- Ak máte záujem o  informácie ohľadom 
ponuky zárobkovej možnosti, alebo 
výrobkov, nájdete nás v  AvON Centre, na 
námestí slobody v Kysuckom Novom Meste 
(bývalá predajňa ,,Drobček“) a to v pondelok 
a  stredu od 12.30 do 16.30. Alebo ma 
kontaktujte na t. č.:
 0904 329 779. Rada vám poskytnem bližšie 
informácie.

pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

o Pán starosta, aká je aktuálna situácia vo výstavbe nájomných 
bytov? Ako pokročili práce a  kedy sa predpokladá ukončenie 

tejto stavby? 
 - v  Obci Horný vadičov   je 
vo výstavbe 2 x 10 b. j.. 
v  súčasnosti sa realizujú práce 
týkajúce sa inžinierskych sietí 
v  objektoch (elektrika, voda, 
plyn). So SSE – D a. s. žilina 
sa uskutočnilo rokovanie vo 
veci pripojenia k  distribučnej 
sústave. ukončenie výstavby je 
plánované na apríl 2011. 
o Koľko je žiadostí,  koľko 
bude bytov a akých (plocha)? 
- Toho času obec eviduje 
celkom 55 žiadostí o pridelenie 
bytu. v  bytovom dome A  a  B 
bude celkom 20 bytových 
jednotiek, pozostávajúcich 
z bezbariérového bytu, z jedno, 
dvoj a  trojizbových bytov 
o výmere od 32,85 m² do 61,79 
m².  Celková podlahová plocha 
bytového domu je 495,21 m2.
 o Chystá sa tiež rekonštrukcia 
verejného osvetlenia 

v Hornom Vadičove? 
- Dňa 22.04.2010 bola s  Ministerstvom 
hospodárstva SR uzavretá zmluva 
o  poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu aktivít projektu: 
„Projekt rekonštrukcie verejného 
osvetlenia Obce Horný vadičov“. 
Po podpísaní  a  obdržaní zmluvy 
o  poskytnutí NFP Obec Horný vadičov 
ako obstarávateľ rokoval o podmienkach 
realizácie projektu s  úspešným 
uchádzačom.  
o 8. mája sa uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v  športovej kulturistike, 
kde Ondrej Ozaniak – rodák z  Vašej obce – „chytil“ zlato 
v  kategórii do 70 kg. Napĺňa Vás to ako starostu a  Kysučana 
zároveň hrdosťou? Aj ste si nejako Ondreja uctili, alebo ešte 
len niečo chystáte? Je to vhodná príležitosť ako si udržať úctu 
občanov a ich priazeň, aj rodiny... 
- Správa o  získaní zlata ma samozrejme potešila a  verím, že nielen 
mňa, ale určite aj ostatných spolurodákov. Pri najbližšej vhodnej 
príležitosti mu určite osobne poblahoželám k dosiahnutému výkonu 
a  poďakujem za reprezentáciu našej obce. v prípade, že by mi 
finančná situácia dovolila prispieť mu na rozvoj v tejto oblasti, budem 
sa snažiť podporiť ho. Obdobne i v informačníku obce vyzdvihnem 
jeho úspech. 

-r-

Čo nového v Hornom Vadičove, pán starosta? -pravidelná rubrika starostu obce, Vladimíra Káčeríka

Klikni na
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o Prešlo takmer 5 mesiacov roku 2010 –  je pred 
nami leto, čas oddychu, relaxu. ÚDRŽBA Kysuckého 
Nového Mesta však neoddychuje nikdy. Musí   
byť neustále v pohybe, v teréne a adekvátne, ale aj 
promptne reagovať na poveternostné podmienky, 
či potreby občanov mesta. S  riaditeľkou, Mgr. 
Dáškou Jakubcovou sa trochu porozprávame, 
ako vlastne „ubehli“ prvé mesiace tohto roku. Čo 
všetko musela ÚDRŽBA Kysuckého Nového Mesta 
zvládať, lebo zima tento rok šantila dosť dlho ... 
- Tento rok bola snehová nádielka zatiaľ najbohatšia, 
čo sa týka obdobia mojej riaditeľskej existencie. 
v  dňoch intenzívneho sneženia sme niekedy naozaj 
nestíhali odhŕňať sneh, aj keď boli nasadené všetky 
mechanizmy. Boli dni, keď sme nemali odhrnutú 
ani polovicu úsekov a už nám občania zo začiatku 
volali, že čo robíme, kde sme a my sme ešte nedošli 
na koniec mesta. Najhoršie sú takzvané špecifické 
prípady, keď nám občania volajú a musíme promptne 
riešiť prípady, keď je nutnosť zabezpečiť terén na 
nebezpečných úsekoch (Podstránie, Budatínska 
Lehota, Oškerda- k družstvu) z  dôvodu prejazdnosti 
sanitky. Alebo napríklad Základná škola Dolinský 
Potok si dala písomnú požiadavku o  zabezpečenie 
priechodnosti cesty v  areáli školy z  dôvodu dopravy 
zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré navštevuje 
túto školu. Ešte nie je zima a  už teraz sa bojím, či 
to budeme môcť každé ráno v  školskom týždni 
zabezpečiť. Ďalej tu máme skupinu sťažovateľov, 
ktorí bývajú v  rodinných domoch na miestach, kde 
sú oproti sebe postavené domy a  delí ich len úzka 
komunikácia, alebo na úsekoch, kde sa traktor nemá 
kde v prudkom svahu otočiť a sneh odhrnúť na voľné 
miesto, alebo inak sťažený terén a nadávajú nám, že 
sme im radlicou nahrnuli sneh ku bráne, alebo do 
dvora a  pod. Pravdaže nechceme vyrábať občanom 
lopatovú robotu (väčšinou sa jedná o  osamelých 
starých ľudí, ktorí si už nevládzu odpratať sneh 
svojpomocne), ale v  čase intenzívneho sneženia, 
keď treba zabezpečiť zjazdnosť frekventovaných 
komunikácií sa niekedy nestíha, vzhľadom na kapacitu 
mechanizmov a zamestnancov, detailne odstraňovať 
sneh. Pritom niekedy ide len o  pár hodín strpenia, 
lebo našťastie počasie sa väčšinou do večera „umúdri“ 
a  naša nepretržitá zimná údržba nedostatky potom 
odstraňuje. Chcem ďalej podotknúť, aby si ľudia 
uvedomili, že pri nepriaznivom počasí vykonávajú 
mnohokrát moji vodiči prácu, pri ktorej im hrozí 
bezprostredné nebezpečenstvo. v  minulosti sa aj 
v našej organizácii stali prípady, keď sa vodič prevrátil 
v  nakladači. Našťastie sa mu nič nestalo, ešteže 
existuje „svet mobilov“ a mohli sme ho v krátkom čase 
vyprostiť zo zariadenia. Sama som si vyskúšala ako 
spolujazdec jazdu v  sypači, aby som vedela posúdiť 
prácu vodičov v  Budatínskej Lehote v  najhorších 
úsekoch počas nepriaznivého počasia a veru, nebolo 
mi do smiechu ...!  
o Ale aj jarné  mesiace sú  zložité  na upratovanie 
a  práce pri skrášľovaní životného prostredia, 
navyše na Kysuciach prišla jar neskoro ... 
 - Naozaj tento rok trvala zima veľmi dlho. Keď sa 
ako tak vyčasilo a  začali sme zametať komunikácie 
a chodníky po zimnej údržbe, napadol sneh a mohli 
sme začať od začiatku. Počasie je nevyspytateľné 
a predpovede z masmédií sa tiež niekedy nepotvrdia. 
Plánovať si práce mesiac dopredu a  dokončiť ich 
v stanovenom termíne  je v našej organizácii niekedy 
nemožné. Ako som už spomínala, jar prišla neskoro, 
a tak sme  v krátkom čase museli zabezpečiť viaceré 
činnosti. Najprv vyzametať komunikácie a  chodníky, 
zrealizovať orez a výrub drevín na základe rozhodnutia 
Mestského úradu, oddelenia životného prostredia. 
Popritom sme zrekonštruovali pamätník v mestskom 
parku, vyčistili, upravili, vyklčovali miesta, s ktorých si 
„alkoholu holdujúci občania“ urobili skrýše   pre svoje 
pijanské stretnutia, alebo čierne skládky odpadu. 
Ďalej sme upravili terén na ulici Matice Slovenskej, kde 
sa v  minulosti nachádzali na mestských pozemkoch 
záhradky obyvateľov susedných panelákov. Tieto 
miesta budú v  budúcnosti slúžiť ako verejné 
priestranstvá pre deti, aby sa mali kde hrať. Pôdu bolo 
potrebné skypriť, rozorať a zasiať novú trávu. Aby sme 
zrealizovali takéto činnosti, požičiavame si potrebné 
prídavné zariadenie za traktor od roľníckych družstiev, 

ktoré sú v  susedstve nášho mesta. Chcem sa im aj 
takto verejne poďakovať, nakoľko nám v minulosti aj 
v súčasnosti pomohli a pomáhajú pri zabezpečovaní 
rôznych činností.   Dokonca jeden z  mojich 
zamestnancov požičal vlastný valec, ktorý sme použili 
pri zasiatí trávy. Prečo hovorím o  týchto prácach? 
Lebo na oko vyzerajú, že sa dajú urobiť za štyri hodiny, 
ale opak je pravdou, vyžadujú mravenčiu prácu, na 
ktorej sa podieľa množstvo zamestnancov Údržby 
mesta a občanov, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť 
formou menších obecných prác. Pri nepriaznivosti 
počasia trvá niekoľko dní, kým sa dá terén do 
poriadku. Znova sa budem opakovať, keď spomeniem 
mojich obľúbených „občanov sťažovateľov“, ktorí ma 
„bombardujú“ telefonátmi a  majú patent na to, ako 
by sa to všetko dalo lepšie a  rýchlejšie urobiť. áno, 
rečami a spoza okien svojich bytov ... Tam sme všetci 
generálmi, že? O činnostiach, ktoré sme vykonali, by 
sa dalo ešte veľa popísať, nechcem čitateľov zaťažovať 
dlhými litániami a budiť dojem, že v meste robí všetko 
iba Údržba mesta, lebo by som urazila niektorých 
naozaj snaživých obyvateľov. Napr. na Kamencoch, 
pri nových bytovkách na ulici ČSA, si mladé rodinky 
svojpomocne upravili terén a keď som sa s niektorými 
rozprávala, páčil sa mi ich pozitívny prístup k veci, elán 
a potešenie z vykonanej práce a že nenadávajú stále 
na niečo a  niekoho. A  je naozaj niekoľko činžiakov, 
napr. na ulici 9.mája, kde si občania robia krásne 
skalky, skrášľujú si prostredie a pod. Naša organizácia  
pomáhala napr. pri odvoze odpadu pri príležitosti 
Dní zeme ZŠ Nábrežná, ktorá vyčistila nábrežie rieky 
Kysuca a ZŠ Dolinský Potok, ktorá si vyčistila prostredie 
pri škole. Taktiež sme pomáhali pri zabezpečovaní 
čistoty mesta v  dňoch Očisty mesta, kedy Mestský 
úrad zabezpečil veľkoobjemové kontajnery a  bolo 
potrebné upratať okolo kontajnerov, lebo občania 
sú stále nedisciplinovaní a  keď sa kontajner naplní, 
hádžu nepotrebné veci vedľa neho. Z ďalších činností 
by som v  stručnosti chcela povedať, že v  rámci 
skrášľovania mesta som ešte na konci minulého 
roku zakúpila nové kameninové kvetináče a  kúžely 
a vymenili sme ich za staré, už značne opotrebované 
a  umiestnili ich v  centre mesta. Slúžia ako zábrany 
proti prejazdu automobilov do pešej zóny. v  rámci 
finančných možností by sme chceli povymieňať 
všetky kvetináče v meste za krajšie a novšie. Dokonca 
sme ručne (kartáč + čistiaci prostriedok) doslovne 
vydrhli pieskové kvetináče a  lavičky, opravili 
chýbajúce laty na lavičkách na námestí. Po zime boli 
totiž značne znečistené a  hýrili nedefinovateľnými 
farbami. Aby sa naše mesto viac zeleňalo a nebolo iba 
„betónovou džungľou“, v  máji by mali byť vysadené 
nové dreviny, ktoré zakúpil Mestský úrad, oddelenie 
životného prostredia. 
o Čo čaká  Vašich pracovníkov v  lete, na čo sa 
musíte pripraviť?
- Ako každú  letnú sezónu je kosenie našou najväčšou 
prioritou. Kosí   sa nepretržite každý  deň  ( ak neprší, 
alebo je veľmi mokro a  nedá sa kosiť) väčšinou 
od mája, ale ak tráva rastie skôr, kosíme aj v  apríli. 
v  tomto období je naša organizácia posilnená 4 
sezónnymi pracovníkmi, ktorých zamestnávame 
na 5 mesiacov. Za tento čas pokosíme mesto a  jeho 
prímestské časti (Budatínska Lehota, Oškerda) 
väčšinou 3 krát, niekedy aj viac. Okrem kosenia sa 
venujeme výsadbe kvetinových záhonov, ktoré 
musíme v čase horúceho a suchého počasia polievať 
aj mimo pracovných hodín, v sobotu a nedeľu. Preto 
ma neteší, že niektorí občania nám kradnú kvety 
rovno z  kvetináčov. Mám ešte „pochopenie“, keď po 
víkende nájdeme zdemolovaných niekoľko kúskov 
kvetov, ktoré vytrhli  mladí opití vandali, ktorí sa 
vracajú z barov a pohostinstiev, ale keď nám kradnú 
normálni triezvi a vážení občania, tak to je už silná 
káva aj pre mňa! Minulý rok nám niekto, nazvime ho 
„profesionál“ (práca bola vykonaná precízne), akože 
nenápadne ukradol z  každého druhého kvetináča 
po pár kvetov v domnienke, že si to nevšimneme. 
A  teraz z  iného súdka. Pracovníci, ktorí tvoria 
tzv. stavebnú skupinu v  našej organizácii, budú 
v lete pokračovať v oprave schodov na mestskom 
cintoríne v  Dúbi, nakoľko sme cintorín minulý rok 
začali skrášľovať (starý dom smútku dostal nový 
náter, vyčistili a obnovili sme pamätné tabule 

padlých hrdinov z  I. svetovej vojny, natiahli nové 
vedenie verejného osvetlenia na dosiaľ neosvetlené 
časti ) a  chceme v  začatých prácach pokračovať aj 
v  tomto roku. Ďalej máme naplánované osadenie 
stolnotenisových stolov, basketbalových košov 
a  niekoľko preliezačiek a  hojdačiek, ktoré Mestský 
úrad zakúpil ešte minulý rok a nestihli sa nainštalovať. 
Okrem toho je v meste množstvo starých konštrukcií, 
na ktorých sa v minulosti nachádzali závesné alebo 
preklápacie hojdačky. Chceli by sme svojpomocne 
dorobiť chýbajúce časti, aby sa deti mohli cez 
prázdniny do sýtosti vyšantiť. Ďalšie aktivity nám 
mesto prideľuje priebežne, ako si to situácia vyžaduje, 
niekedy pomáhame s pomocnými prácami pri väčších 
akciách, ktoré mesto organizuje. Mám ešte veľa 
plánov, ale nebudem o  všetkých hovoriť, lebo sa mi 
možno nepodaria zrealizovať a potom by ma mrzelo, 
že som niečo sľúbila čo nemôžem splniť. Aby sme 
vykonali ešte viac prospešného pre obyvateľov mesta 
často nás brzdí nepriaznivé počasie, ale aj množstvo 
tzv. „malých prácičiek“, ktoré musíme ihneď vykonať 
a  tým pádom stoja všetky rozrobené akcie. Medzi 
ne patrí napr. oprava dopravných značiek, zábradlí, 
ktoré sú poškodené z  dôvodu dopravných nehôd 
alebo vandalizmu, poruchy verejného osvetlenia 
a  mestského rozhlasu, keď treba vykonať výkopové 
práce a  vymeniť káble, alebo aj celý stĺp verejného 
osvetlenia, opraviť rozbitý dažďový kanál na mestskej 
komunikácii, chodník, zámkovú dlažbu alebo 
odvodňovací rigol, a pod.  
o Nechystáte nejaké  upratovanie, ktorého by 
sa zúčastnili aj občania, ako kedysi „akcie Z“? 
Možno by to mnohým nezaškodilo, lebo viacerí   
sú nevďační, naučili sa len všetko kritizovať, ale len 
máloktorý  priloží ruku k upratovaniu. Pritom veľa 
ľudí je nezamestnaných, mnohí dôchodcovia sa 
tiež často nudia..., ale okolo činžiakov si nevedia 
upratať. Čakajú na Vás – ÚDRŽBU mesta, pani 
riaditeľka. Čo na to hovoríš? 
- určite by som rada privítala „akcie Z“, o  ktorých 
hovoríme, ale zo skúsenosti musím priznať, že som 
veľmi skeptická, či by mali občania o  takéto akcie 
záujem. A ani nie je  v mojej právomoci ich k niečomu 
takémuto nútiť. v  poslednej dobe sa dosť často 
stretávam s nepríjemným správaním práve zo strany 
niektorých dôchodcov, či  ľudí staršieho veku. Sú 
najväčšími kritikmi našej práce. Mnoho krát prídu alebo 
zavolajú s opodstatnenými požiadavkami na 
vylepšenie svojho okolia, ale 
b o h u ž i a ľ , 

„Nepríjemné správanie niektorých občanov ma mrzí, lebo ja a  moji zamestnanci 
a občania, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť, si nezaslúžime, aby sa niektorí obyvatelia 
nášho mesta k nám správali ako ku novodobým otrokom len preto, že si platia dane a že 
je doba, kedy sa dá sťažovať na všetko a na nič, veľakrát pre nič – hoci aj na lampárni“,- 
hovorí Mgr. Dáša Jakubcová, riaditeľka ÚDRŽBY Kysuckého Nového Mesta.

Klikni na
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nemôžeme im vždy vyhovieť, nakoľko kapacita 
mojich zamestnancov a  mechanizmov, ktoré máme 
k  dispozícii, nám to nedovoľuje. Aj keď musím 
podotknúť, že veľa takýchto podnetov som s mojimi 
zamestnancami vyriešila k ich spokojnosti. Išlo hlavne 
o umiestnenie kvetináčov a zábran na zelené plochy, 
ktoré boli zničené, nakoľko si tam urobili parkoviská 
autá. Niektorí sa potrebujú vyrozprávať, počúvam 
príbehy kedy, kde a  ako   vysadili stromčeky, starali 
sa o zeleň a teraz im to ničia autá a neposlušné deti 
a žiadajú odo mňa, aby som to ihneď riešila a  rôzne 
iné záležitosti, ktoré nie sú v mojej kompetencii, alebo 
nemám na ne dostatok finančných prostriedkov 
Ak vo všetkom nevyhoviem, lebo sa to naozaj nedá 
a  nemám v  povahe, aby som sa umelo usmievala 
a  sľubovala veci, ktoré naša organizácia nakoniec 
neurobí a nemám čas s  nimi dlhšiu dobu rozprávať 
a  rozhovor už naozaj nie je k veci problému, ktorý 
môžem vyriešiť, (som v  pracovnej dobe a  musím 
vybaviť množstvo organizačných záležitostí),   
bývajú popudliví a  drzí. Najčastejšie sa stretávam 
s vetou: „My platíme dane a ak to neurobíte, pošlem 
na vás televíziu, alebo budeme volať na patričné 
miesta“. A  najnovšie mi jedna pani „vstupovala do 
svedomia“ (vôbec ma nepoznala a  ani nevedela, 
ktorú organizáciu zastrešujem, ale videla ma v teréne 
pri rozhovore, keď som dojednávala nejaké pracovné 
činnosti ) a  nadala mi, že sa iba vyvážam autom 
a  nič nerobím. Aby si náhodou niekto nemyslel, 

že hovorím o  ľuďoch sociálne 
neprispôsobivých, v  alkoholickom 
opojení. Nie, podotýkam, sú to 
navonok normálne vyzerajúci občania. 
Možno si niektorí čitatelia pri čítaní 
tohto článku pomyslia, „tak jej treba, 
a   zamestnancom Údržby mesta, veď 
je to pravda a my máme právo na nich 
kedykoľvek nakričať“. Ak sa im uľavilo 
v  ich škodoradosti, nech sa páči! 
Musím však zdôrazniť, že sa nájdu aj 
slušní jedinci, či už mladí, alebo starí, 
ktorí sú veľmi zlatí a príjemní a jednajú 
s nami tak, ako by sa to očakávalo od 
kultivovaného občana a  sú naozaj 
vďační za prácu, ktorú sme urobili. 
Potešil ma napríklad jeden staručký 85 
ročný pán, ktorý sa prišiel poďakovať 
za to,   ako sme minulý rok skrášlili 

cintorín. Bol vtipný, sršal z  neho elán, 
dokonca so mnou flirtoval ako keby mu 
bolo dvadsať. Úprimne som mu závidela 
jeho entuziazmus. Alebo stručný, milý 
telefonát jednej pani, ktorá sa ani 
nepredstavila, ale  poďakovala sa nám 
za pozametanie ulice. vtedy si poviem: 
„Dáša vydrž, snáď má zmysel, čo robíme.“ 
Nepríjemné správanie niektorých 
občanov ma mrzí hlavne preto, lebo si 
myslím, že ja a  ani moji zamestnanci 
a občania, ktorí vykonávajú aktivačnú 
činnosť formou menších obecných prác   
si nezaslúžia, aby sa niektorí obyvatelia 
nášho mesta k  nám správali ako ku 
novodobým otrokom, pretože si platia 
dane a  je doba, kedy sa dá sťažovať na všetko a  na 
nič, hoci aj na „lampárni“. A pritom v tíme pracovníkov 
našej organizácie je veľa šikovných a naslovovzatých 
odborníkov, ktorí sa snažia vykonávať svoju prácu 
naozaj poctivo. Niektorí sú veľmi kreatívni a  prídu 
aj s  mnohými dobrými nápadmi ako ešte vylepšiť 
svoju prácu a  tým skrášliť mesto, alebo urobiť niečo 
prospešné pre obyvateľov mesta.         
o Máš, Dáška, nejaké osobné želanie, resp. chceš 
niečím apelovať na svojich spoluobčanov? Môžeš 
to teraz využiť ... 
 - v závere by som chcela iba povedať, že mojim želaním 

by bolo, keby ľudia boli na seba viac ohľaduplní. Kde 
sa podela úprimná radosť z  našich sŕdc a  pozitívne 
myslenie? Prečo niekto „pchá nos“ do niečoho, čomu 
nerozumie a  iba kritizuje, negatívne hodnotí toho 
druhého a pritom si nikdy na vlastnej koži nevyskúšal 
o  čo ide? Pekár nech sa stará do pečenia, obuvník 
do výroby obuvi, mäsiar do spracovania mäsa. 
Nemôžeme byť predsa všetci odborníkmi na všetko! 
Napriek  tomu, že v tejto funkcii mi akosi spadli klapky 
z  očí, neprestala som veriť v  ľudské dobro, snažím 
sa pozerať na svet ružovými okuliarmi, aj keď sú 
v poslednej dobe akési zahmlené. 

pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Niektorí naši murári, obkladači a stavebníci „pochopili“ hospodársku krízu po svojom. 
vraj, keď je menej práce, treba pýtať od zákazníka za prácu viac. vynaliezavosť živnost-
níkov? Nie! – obyčajné ľudské chrapúnstvo a úbohosť podnikateľského myslenia!

Odpozorované zo života...

Paradoxom dneška sa stáva, že niektorí z 
nás ešte nepochopili, čo je zlá ekonomická 
situácia, čo je zhoršené existenčné prostre-
die pre ľudí, čo je kríza v hospodárstve a aké 
tomu zodpovedá podnikateľské správanie 
sa. viete o tom, že niektoré súkromné pro-
fesie, živnostníci, si to vykladajú tak, že zvý-
šia ceny svojich služieb? v minulom roku 
napríklad obkladači pýtali za obklad 400 Sk 
na meter štvorcový, tento rok sa nehanbia 
!!! vypýtať za tú istú prácu raz toľko. vraj je 
menej práce, takže museli zvýšiť ceny. Je 
v tom logika, že? Ale ich!!! Kde je slušnosť 
obchodníka, či živnostníka ponúkajúceho 
služby? Pretože, ak sa zhoršuje ekonomický 
stav spoločnosti, zmenšuje sa aj objem pe-
ňazí v našich peňaženkách a keď predtým 
si nechal objednávateľ prác obložiť 100 m², 
teraz zvažuje, že túto plochu si musí rozde-
liť na viackrát, aby ju vedel zaplatiť. A pre 
murára to znamená, že zákazníka „ošklbe“, 
len aby zarobil? Ako by to jemu padlo, keby 
si obchodník za 1 liter mlieka vypýtal nie 
30 Sk, ale 60 Sk len preto, lebo ľudia kupu-
jú o polovicu menej mliečnych výrobkov? 
Nuž takto voľajako „myslia“ niektorí naši 
stavebníci, murári a obkladači. Keď som to 

na vlastnej koži skúsila, bola som skutočne 
prekvapená, ale aj nahnevaná a v duchu 
som si zaželala, aby takíto „odborníci“ raz 
museli prosiť o každý meter štvorcový prá-
ce a za cenu, ktorú im zaplatia zákazníci, 
a nie, ktorú určia oni. A verte, že aj takáto 
doba zaklope čoskoro na ich dvere ...! Se-
riózny obchodník, či podnikateľ je predsa 
ten, ktorý robí aj rôzne zľavy pri väčšom 
odbere výrobkov, alebo služieb, ktorý pri 
opakovaných zákazkách urobí ústretové 
kroky, čo sa týka výhodnejšej ceny, nie-
čo možno urobí grátis, atď. ... Nie ako naši 
murári a obkladači, ktorým, keď dáte ešte 
aj dobre najesť, vypiť, namiesto toho, aby 
takéto slušné jednanie zákazníka aspoň 
trochu zohľadnili v cene v jeho prospech, 
to prejdú bez povšimnutia a naopak zaúč-
tujú doslova každý klinec, každý nabeha-
ný kilometer, či pokazený meter, ktorý pri 
práci zlomili. vôbec nechápu, alebo nechcú 
chápať ...(?), že strava a pijatika, či pivo, ale-
bo nealko, káva sú dnes drahé položky! Je 
síce doba trhová, ale pri cenách platí dnes 
viac – ako kedykoľvek predtým, aby sme sa 
jednali a hľadali cestu dohody, aby boli obe 
strany spokojné. Aj podnikateľ, aj zákazník. 

To je koniec koncov férové obchodovanie 
v tom pravom zmysle slova. Nie direktíva 
zo strany poskytovateľa služieb a absolút-
ny súhlas „od strachu“ zo strany zákazníka. 
Snáď len jedna rada, plynúca zo zdravého 
sedliackeho rozumu – odmietajte takých-
to bezcharakterných „tiežpodnikateľov“ 
- úžerníkov, nedajte im zarobiť, skúšajte 
iných – poctivých a takých, ktorí si prácu 
vážia a nezdierajú vás z ťažko našetrených 
finančných zásob, akoby zajtra končil život. 
Preto sa mi páči jedno známe príslovie: 
„Radšej nech po troche kvapká celý život, 
ako mať veľa len občas“, čo v „preklade do 
života“ znamená – radšej mať prísun finan-
cií na obživu počas celého života primerane 
a neprehnane, ako len občas, avšak za cenu 
toho, že nikdy nevieš, či ešte bude ďalšie 
„občas“. Len škoda, že tieto riadky mnoho 
našich stavebníkov, murárov a obkladačov, 
ktorí žijú len pre dnešok a to ďalšie ich ne-
zaujíma – až tak nečíta. verím však, že aj oni 
čoskoro na vlastnej koži pochopia, čo je to 
zhoršená ekonomická situácia štátu, len ich 
to už bude bolieť oveľa viac.

Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka časopisu
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vysoká škola 
v Sládkovičove má 

v osobe rektora jedného 
z významných a vysoko 
vážených odborníkov 
na poli vedy, techniky, 
vzdelávania a výchovy 
ako na Slovensku, tak 

v zahraničí. určite je to 
aj pre samotnú školu 
vysoké hodnotenie 
a vynikajúci imidž 

pri akomkoľvek 
rokovaní, rozhodovaní, 
stretnutí, či vymieňaní 

si výsledkov práce 
a názorov s inými 

vzdelávacími 
ustanovizňami 

vysokoškolského 
charakteru u nás, či 

v zahraničí. 
Prof. Ing. Karol Polák, 

Dr.Sc. et Dr.h.c. dnes už 
78- ročný,  je z môjho 

pohľadu jeden príjemný 
a nenútene pôsobiaci človek, ktorý si ma počas rozhovoru úplne získal pre 

svoje myšlienky – prirodzenou autoritou a veľmi jednoduchým 
vysvetlením priorít života, ktorými sa riadi, ale ktoré sa aj snaží prenášať 

do života, lebo mnohé logicky a nevyhnutne do seba zapadajú. Tak 
napríklad hovoril o tom, že by sme nemali robiť rozdiel medzi duševnou 

a fyzickou prácou. Dnes mnohí duševne pracujúci ľudia myslia veľmi 
„odtrhnuto“ od bežného praktického života, keďže zo svojich kancelárií 
ani nevystrčia nos, aby privoňali, ako sa teória zhoduje s každodennou 
praxou. „Som za budovanie odborných vysokých škôl, aby človek vedel 

robiť viacero činností, a nie sa len úzkoprso orientoval na tú „jedinú svoju 
špecializáciu“. Stretol som sa aj v Amerike, aj v Kanade s tým, že tam úplne 

bežne ľudia s vysokoškolským titulom robia fyzicky a nebránia sa tomu 
tak ako u nás, kde fyzickú činnosť stále mnohí berú ako niečo 

podradnejšie. veľmi by som sa prihováral za tzv. „heterogénnu univerzitu“. 
vzorom mi je gymnázium. Ja som chodil na gymnázium do Nových 

Zámkov a učili sme sa všetky predmety od jazykov po chémiu, geológiu, 
deskriptívu, atď. ... A mne sa to pre život veľmi pozdáva, študent dostáva 

všeobecné vedomosti zo všetkých oblastí, nielen z niečoho 
vyšpecifikovaného a navyše si trénuje pamäťové učenie. Na strednej škole 
sa treba, jednoducho povedané, naučiť princípy vyučovacích predmetov, 
o čom sú ... Na vysokých školách je princíp kauzality, t.z. prečo je to tak ... 

Musíme vedieť, o čom rozprávame. Ja skutočne veľmi radikálne 
odmietam, aby sa v rámci jedného predmetu išlo do totálnych detailov, 

aby sa katedry ešte ďalej rozdeľovali, trieštili. Máme sa učiť pre život a čím 
je viac informácií a poznatkov z viacerých vedných odborov, tým je človek 

všestrannejšie pripravený na život, prácu, každodennú realitu, ktorá sa 
rýchlo mení! To máte, ako keby sme sa úzkoprso chceli držať toho, že 

napríklad budeme vyrábať vagóny vlakov stále ťažké a hrubé ..., keď dnes 
máme už dobu ľahkých konštrukcií. Ako by sme uspeli s takýmto 

konzervativizmom? Je teda nanajvýš potrebné, aby sa táto teória ďalej 
zdokonaľovala a prepájala sa s ďalšou technikou a myslením, a nie, aby sa 

začala od ďalších techník vzďaľovať, uzatvárať do seba“,- hovorí prof. 
Polák. všetky tieto názory rektora vysokej školy v Sládkovičove- prof. 
Poláka jasne naznačujú jeho nesmierne pozitívny, až obdivný vzťah 

k odborným vysokým školám v Nemecku, ktoré začal veľmi podrobne 
sledovať a študovať ešte v roku 1992. Podľa ich filozofie sa „učíš, aby si 

vedel žiť, pracovať a prežiť, nie, aby si mal akurát diplom“. Je úplne nanič, 
ak si v teórii odborník, ale v praxi sa nevieš orientovať, prispôsobiť 
zmeneným podmienkam, chýba ti flexibilita, asi takto nejako som 

pochopila slová profesora Poláka. A že je zákonité, ak máš tých vedomostí 
viac, a teória je naviazaná na prax, aj prácu by si mal relatívne zvládať 
lepšie, logickejšie pri nej rozmýšľať, zorganizovať si ju, racionálnejšie 

chápať situácie a riešiť ich pohotovejšie, bez zbytočných trecích plôch, 
konfrontačných stretov, predpokladať možné riziká, problémy a včas sa im 

vyvarovať, atď. ... Poďme však ešte k predstaveniu samotnej osobnosti 
rektora vysokej školy v Sládkovičove Prof. Ing. Karola Poláka, Dr.Sc., et 

Dr.h.c., pretože verejnosť by mala vedieť, aká vedecká kapacita a špičkový 
pracovník vedy a techniky uznávaný doma aj v zahraničí, pôsobí v našom 
galantskom a šalianskom regióne. Prof. Polák ukončil vysokú školu v roku 

1957 a následne sa neustále vzdelával a dopĺňal si odbornosti. v roku 1973 
získal titul docenta, v roku 1990 doktora vied a v roku 1991 titul profesora 

v odbore strojárska technológia, v roku 2002 – Dr.h.c.. v rokoch 1989 – 
1993 pôsobil ako dekan Materiálno - technologickej fakulty STu Trnava, 
neskôr v rokoch 1993 – 1995 – ako dekan Fakulty odborných štúdií STu 

Trnava a v roku 2004 sa stal jedným zo zakladateľov vŠ 
Sládkovičovo a rektorom 
tejto inštitúcie. Profesor 

Polák pôsobí vo vedeckých 
radách univerzít a fakúlt, je 

členom slovenskej rektorskej 
konferencie a v dvoch 

vedeckých radách univerzít. 
Je tiež členom 

a korešpondentom Asociácie pre fyziku a techniku vysokých parametrov 
v Moskve a New yorku. Patrí k spoluzakladateľom školy „Teoretické 
technológie“ – školy parametrického vytyčovania sofistikovaných 
procesov vo výrobe. v rámci komunikácie inžinierskych štúdií prvý 

zaviedol študijný odbor – „Sociálne vedy“ a „Bezpečnosť sofistikovaných 
prác“. Profesor Polák bol prezidentom Slovenskej strojárskej spoločnosti 

ZSvTS, členom Rady ZSvTS, členom Slovenskej spoločnosti pre náuku 
o kovoch a Technického zboru pri MH SR. Prof. Polák má však aj veľmi 

zdravé názory na život. Práve preto, zažil v živote biedu, strach, chudobu, 
poníženie, stratil rodičov, prišiel o majetok – lepšie chápe život a váži si 
každý deň, ktorý prežil a prežíva. veľmi sa mi páči jeho pohľad na život 

podľa návodu z detstva a tzv. „dedinskej univerzity“. Hovorí, že keď rástol 
vedel, že pre život boli dôležité 3 veci: pálená tehla – bola totiž zárukou 

teplého domova, bravčová masť – bola zárukou zdravého života bez TBC 
a zdravý sedliacky rozum, bez ktorého človek nemá sebavedomie. 

univerzita života (praxe) je podľa neho trvalým získavaním nemenných 
vzťahov a riešení. Zo vzťahov je u neho prioritou stavanie dobra proti zlu 
(nie opačne!), rozumný dostatok hmotného a bezhraničnosť duchovného 

majetku. Zdôrazňuje, že všetky lásky a priateľov bez akýchkoľvek 
rozdielov si nesmie človek nechať stratiť za nič na svete. Z riešení profesor 

Polák zdôrazňuje, že čo človek pochopí, tomu sa aj venuje, a čo človek 
nepochopí, tomu nech verí. veď viera nás odľahčuje a usmerňuje na 

užitočné konanie a spoluprácu pre blaho a šťastie všetkých! Nádherné 
názory na život, že? Avšak podložené skúsenosťami a múdrosťou získanou 

prežitím života. Páči sa mi aj jeho názor na to, ako a čím človek žije 
a pracuje, sa automaticky prenáša na okolie a ak je takýto človek verejne 
činný, resp. vychováva mladú generáciu, má ísť príkladom. Pretože jeho 

životný štýl, správanie, názory vidia a napodobňujú iní a to aj vtedy, ak nie 
je v súlade s normou, ako by takýto človek mal žiť. Preto je veľmi dôležité 
určiť si hodnotové priority života, ak chceme pôsobiť v spoločenstve ľudí 
a niečomu ich naučiť, resp. ich pre niečo získať, či ovplyvniť. „Inak je lepšie 

predávať kaleráby“,- smeje sa zhovorčivý prof. Polák, ktorý je vcelku 
príjemným spoločníkom. Na súčasnosti ho najviac trápi fakt, že súkromné 

školy sú akoby v nemilosti štátu, lebo akreditačné komisie si „vyrobili“ 
nejaké pravidlá, podľa ktorých hodnotia školy, avšak akosi pozabudli, že 

súkromné školy nemôžu hodnotiť v mnohých oblastiach podľa 
parametrov a pravidiel zaužívaných celé roky na štátnych školách ... „Tu 

neustále dochádza ku stretom názorov a zbytočným konfrontáciám, čo by 
pri troche pochopenia a nadhľadu na vec vôbec nemuselo byť“,- hovorí 

prof. Karol Polák, rektor vŠ Sládkovičovo. „Musím podotknúť, že ako 
súkromné školy pociťujeme určitú diskrimináciu na Slovensku, nemáme 
napríklad zastúpenie v našich najvyšších organizáciách (Rada vysokých 
škôl, Slovenská rektorská komora, atď. ...)“,- dopĺňa prof. Polák.  „veľmi si 
vážim názory Humboldta, ktorý upozorňoval neučiť, čo nepreveril život, 

treba učiť v náväznosti na každodenný život a pre zabezpečenie 
a pokračovanie života. Opakovať život je dôležité, ale aj niečo úžasné, čo 
príroda vymyslela ...  A tiež kvitujem jeho myšlienku, že učenie naspamäť 

– je zabíjanie talentu.“,- hovorí prof. Polák. Profesor Polák je zároveň 
veľkým vyznávačom kresťanskej kultúry a filozofie Kafku a Hegla. „Kafka 

učí všímať si krásu, nerušiť rovnováhu, Hegel nás varuje pred 
zovšeobecňovaním osobného pre ostatných a podceňovaním celostného 

pre seba. Neničme krásu, neporušujme rovnováhu. život, veci, javy, my 
samotní – musia byť v rovnováhe a v súlade s vnútornom, aj s vonkajším 

okolím a vtedy je to správne. Každý nový jav treba najprv vycítiť 
a porozumieť mu po svojom a len potom ho skúmať s vierou, že to 

dokážem a neustúpim, ale ak pocítim pred javom nekonečnú veľkosť, 
radšej treba uveriť ako bezhlavo skúmať. viera nám posilňuje vzťahy 
a oslabuje neistoty, skrátka viera nás chráni od premrhania života na 

nemožné!“,- dodáva profesor Polák. 
o Ja som sa dozvedela, že Vaše korene siahajú až na Kysuce, 

pán rektor...?
- áno, môj dedo pochádza z Kysúc, oženil sa však na Dolniakoch a tak 

potom už naša rodina  pôsobila na južnom Slovensku. Kysuce mám však 
veľmi rád, rád tam cestujem, mám tam priateľov, aj príbuzných. Pomáhal 
som napríklad ZvL- ke v Kysuckom Novom Meste, keď sme v 60 – 70- tych 

rokoch pre jej prevádzky v našich laboratóriách na univerzite sledovali 
kvalitu výrobkov ložiskového priemyslu, rôznych teliesok, ložísk, atď. ... 

Pomáhali sme, testovali, radili, skrátka škola a prax boli prepojené, tak ako 
treba. Pri vzniku univerzity v Ružomberku som sa tiež angažoval a veľmi 

sa mi tá oblasť Slovenska páči. Rád sa vraciam aj tam. Prof. Ing. Karol Polák, 
Dr.Sc. et Dr.h.c. – výnimočný človek, osobnosť s prirodzeným talentom 

získať si ľudí a doslova ich ohromiť životnými skúsenosťami a obrovskými 
znalosťami z viacerých vedných disciplín. Aspoň mňa určite zaujal, aj 
ohromil. Tiež názormi na život, postojmi k bežnej realite a prioritami 

života, ktoré uznáva. Ale aj múdrosťou našich predkov, ktorú rešpektuje, 
lebo je to „škola života“. Prezradil, že jeho ďalší život sa bude uberať 

v tendenciách posilnenia spoločenského postavenia a významu vysokej 
školy v Sládkovičove, umocnenia základov súkromnej heterogénnej 

regionálnej univerzity a tešiť sa do konca života z jej úspechov v prospech 
ďalších generácií. Profesor Polák  je výnimočný človek aj v tom, že sa vie 

tešiť z každodenného života, aj z tých najmenších úspechov a maličkostí, 
ako úplne bežný človek. Miluje ľudí, svoju prácu, uznáva rodinu, váži si 
priateľov a všetko, čo má budúcnosť. „život treba vedieť žiť dôstojne 

a byť užitočným a nápomocným aj pre druhých. Malo by to však všetko 
fungovať v súlade, čo sa vždy zaručiť nedá“,- dokončuje Prof. Karol Polák, 

rektor vŠS. 
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová  

Klikni na

Rektor Vysokej školy v Sládkovičove – Prof. Karol Polák má predkov 
z Kysúc, aj preto sa netají láskou a obdivom k tomuto kraju 
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Martin Tomčala je mladý, ambiciózny 
finančný poradca, ktorý po otvorení svojej 
finančnoporadenskej kancelárie v  Čadci 
na Námestí slobody 6, obdobnú otvoril aj 
v  Kysuckom Novom Meste, na ulici 1. mája 
275 (na poschodí nad Rempom- pozn. red.). 
Spoločnosť, pod hlavičkou ktorej pán Martin 
Tomčala pracuje, nesie názov OVB a  z  jeho 
poradenských služieb som vyčítala, že sa 
zaoberá, spolu so spolupracovníkmi, finančným 
a  majetkovým auditom, úvermi a  lízingami, 
poistením, sporením a  investíciami, ale aj 
finančným plánovaním a  ďalšími činnosťami, 
spojenými s financiami a ekonomikou.  Ale na 
úvod snáď stačí – nechajme priestor pánovi 
Tomčalovi, nech sa on trochu viac predstaví 
čitateľom Kysuckého Žurnálu a občanom 
regiónu dolných Kysúc.
o Prečo práve táto profesia?
- Pochádzam zo Starej Bystrice, kde aj žijem. Ako 
každý mladý človek hneď po skončení strednej 
školy som bol plný energie a  očakávaní. Moje 
predstavy o živote  po škole boli o  samostatnosti 
a  slobode. Nielen o  slobode dospelého človeka, 
ale aj slobode finančnej. Konečne si budem 
môcť kúpiť veci, po ktorých som vždy túžil, 
budem konečne zarábať. vyštudoval som 
strednú drevársku školu so zameraním operátor 
drevárskej a  nábytkárskej výroby. Hneď po škole 
som sa zamestnal v  nábytkárskej firme v  Starej 
Bystrici. Práca s drevom ma vždy bavila, no moje 
očakávania nesplnila. vyšší plat a rýchlejší postup 
v  hierarchii firmy na vyššie pozície sa nedostavil. 
v  roku 1999 som nastúpil na základnú vojenskú 
službu a keď som sa vrátil po roku opäť do reality, 
uvažoval som nad tým, ako by mal vyzerať môj 
život. vtedy som sa ocitol na križovatke života, 
mal som sa rozhodnúť, ako chcem ďalej žiť. Neskôr 
som pochopil aj to, že ak sa nerozhodnete, aj to je 
vaše rozhodnutie. Dal som v práci výpoveď a šiel 
som si hľadať niečo lepšie do Bratislavy, no platové 
podmienky boli horšie ako na Kysuciach. vtedy mi 
pomohol otec a  zamestnal som sa v  úplne inom 
odbore v  Čechách, kde som opäť pochopil, že 
takto si svoj život nepredstavujem. Na rad prišlo 
ďalšie rozhodnutie, dal som si prihlášku na vŠ do 
Zvolena, kde ma prijali na externé štúdium. Popri 
škole som si hľadal prácu, ktorá by sa dala spojiť 
so štúdiom. Náhodou  som sa dostal k myšlienke: 
pomôcť sebe i ľuďom dostať sa k  informáciám 
o  peniazoch. Rád sa učím,  táto oblasť bola pre 
mňa niečím úplne novým. Bola niečím, s  čím 
som sa dovtedy nestretol. váhal som však, ako 
sa na mňa budú pozerať moji známi, viete človek 
v  obleku znamená pre mnohých „poisťovák“, 
či podvodník. Práve v   tomto roku skrachovali 
nebankové inštitúcie, v ktorých ľudia prišli o svoje 
ťažko zarobené peniaze, aj preto som mal určité 
predsudky. No na druhej strane, aj to bol jeden 
z  dôvodov, prečo som začal vykonávať túto 
profesiu, aby sa aspoň ľudia okolo mňa nedostali 
do finančných problémov, aby neprichádzali 
o  svoje finančné prostriedky. Jeden môj dobrý 
známy raz povedal: „Buď sa ty prispôsobíš okoliu, 
alebo sa okolie prispôsobí tebe“, a s tým súvisí aj 
iná fráza: „Buď ty ovládneš svoje problémy, alebo 
problémy ovládnu teba“.
o Ako by ste priblížili svoju prácu verejnosti 
a potencionálnym klientom?
- Je dôležité si uvedomiť fakt, že pred rokom 1989 
tu bola pre bežných ľudí jedna banka a  jedna 
poisťovňa, teda ľudia nemali potrebu niečo 
porovnávať, či vyberať si, bola iba jedna možnosť 
a hotovo. No s nástupom kapitalizmu k nám začali 
prichádzať rôzne bankové i nebankové spoločnosti 
s jediným cieľom – vytvoriť zisk. Pribudli stavebné 
sporiteľne, lízingové spoločnosti, správcovské 
spoločnosti, dôchodkové spoločnosti, dnes 
tu máme desiatky bánk a  poisťovní. A  tu je tá 
základná otázka: ktorú spoločnosť mám využiť na 
dosiahnutie môjho cieľa? Alebo posunul by som 
to ešte ďalej, ktorý typ produktu mám využiť? 
v dnešnej dobe máme možnosť výberu a na to je 
dobré poznať čo najviac ponúk a  mať čo najviac 
informácií. Dovoľujem si ale povedať, že ľudia 
na Slovensku sú finančne negramotní a  to nie 

z toho  dôvodu, že by to tak chceli, ale z  dôvodu 
nedostatku informácií a času k ich získaniu. Našou 
úlohou je: zastupovať klienta na celom finančnom 
trhu, šetriť jeho čas, energiu, podať mu čo najviac 
objektívnych informácií, aby sa mohol správne 
rozhodnúť. Predstavme si situáciu: vy budete 
pracovať v banke, ja tam prídem a chcem napr. úver 
na auto, alebo na bývanie. vy mi poviete, v ktorej 
inej banke je ten úver výhodnejší? Ako sa mám 
teda dozvedieť, kde je to pre mňa v mojej situácii 
najvýhodnejšie? Potom mám iba dve možnosti, 

buď si tie informácie získavam sám (strata času, 
energie, peňazí, neobjektívne informácie), alebo 
mám na to človeka, odborníka, ktorý je v  tom 
dennodenne a  pozná aj varianty, na ktoré by 
som sám neprišiel. Pozrime sa okolo seba, sme 
obklopení reklamami na výhodné úvery, alebo 
poistenie. Reklama je pre málo informovaných 
ľudí, prezentuje iba plusy. v reklame ide iba o to, 
dostať týchto ľudí do pobočiek, kde na nich už 
čaká dobre vyškolený personál. Chceme to takto? 
o Aký systém máte Vy?
- Najskôr sa sústredíme na ciele klienta, jeho 
potreby, či priania. Dnes takmer každý už využíva 
mnohé finančné inštitúcie a má s nimi zrealizované 
rôzne zmluvy, preto je možné dať skontrolovať 
stav týchto zmlúv. v našej spoločnosti robíme tzv. 
bezplatný audit už existujúcich zmlúv. Takýmto 
spôsobom zisťujeme, či zmluvy spĺňajú očakávania 
klienta. Následne určíme stratégiu a vypracúvame 
individuálny finančný plán, ktorý zahŕňa viaceré 
varianty pre dosiahnutie potrieb klienta. Pokiaľ si 
klient vyberie nejakú z  možností, nemusí nikam 
behať, ale všetky „papierovačky“ rieši priamo 
u nás, na jednom mieste.  Je to pre vás, ako klienta, 
pohodlnejšie, ušetríte veľa času, ktorý môžete 
venovať napr. svojej rodine, či koníčkom. Takisto 
si ušetríte nervy, ktoré pri tom stratíte a  navyše 
máte možnosť pozerať sa na peniaze z iného uhla 
pohľadu ako napr. v banke, či poisťovni. 
o S čím sa najčastejšie stretávate?
- Sú to najmä prípady, keď ľudia chcú sporiť, 
riešia otázku bývania, dôchodku, zabezpečenia 

svojich detí, zabezpečenia svojho majetku, či už 
svojho domu, bytu, chaty alebo automobilu, chcú 
brať úvery a  pôžičky, chcú využiť štátne dotácie 
a  daňové úľavy. Jednoducho sa dá povedať, 
všetko čo sa týka peňazí a finančných produktov. 
Napr. riešil som prípad, keď klient má už 2 roky 
hypotekárny úver s  úrokovou sadzbou 7,75 % 
p.a. a  mesačnou splátkou 235 Eur. Po dôkladnej 
analýze sme našli spôsob, kde dnes má nový úver, 
no so sadzbou 5,19 % p.a. a  mesačnou splátkou 
181 Eur, pričom ušetrí cca 20000 Eur. Keby sme 
vám ušetrili peniaze na vašom úvere, zaujímalo by 
vás to? Teraz sme mali ďalší prípad, keď klient má 
doma dva automobily a platí za povinné zmluvné 
poistenie spolu za obidva automobily 360 Eur 
ročne. Opäť po dôkladnej analýze sme našli 
možnosť a dnes bude platiť za obidva automobily 
280 Eur ročne. Jeden môj dobrý známy mi potom 
ako sme pripravili financovanie štúdia na vysokej 
škole jeho dcéry povedal, kde som bol pred piatimi 
rokmi, keď sa mu narodila dcéra? Prečo som mu to 
neukázal už vtedy? Mohol by som menovať veľa 
príkladov z  praxe, kedy sme pomohli klientom 
ušetriť ich peniaze, ale predovšetkým čas, lebo ten 
sa vám už nikdy nevráti.
o Stíhate to všetko sám?
- Práca ma veľmi baví, darí sa mi, ale ak  vidím okolo 
seba mojich kolegov, ktorí zažívajú úspech, je to 
pre mňa to najväčšie zadosťučinenie. Chcem moje 
skúsenosti a  túto skvelú myšlienku odovzdávať 
ďalej. v kancelárii v  Kysuckom Novom Meste 
pracujú so mnou pani Helena Škoríková a slečna 
Ivana Kvašňovská a  cením si na nich hlavne ten 
pozitívny prístup, chuť učiť sa a pomáhať ďalším 
ľuďom. No určite sa budeme musieť čoskoro 
opäť rozšíriť, kvôli množstvu práce. Naše služby 
poskytujeme v Čadci, žiline a  v Turzovke. Keďže 
v  tejto oblasti podnikám, som neustále zdravo 
nespokojný a  sústredím sa na nové aktivity, 
predovšetkým na rozširovanie našich pobočiek, 
osobne vidím v tejto profesii obrovský potenciál. 
o Čo je pre Vás – ako finančníka v  osobnom 
živote to najdôležitejšie, dúfam, že to nie sú 
„iba“ peniaze?
- Samozrejme, že to nie sú len peniaze, lebo ak 
nemáte túžbu po niečom viac ako sú peniaze, 
môžete mať aj miliardy, no sú vám na nič. Túžba 
po niečom viac je ten hnací motor, ktorý určuje 
môj smer. No najdôležitejšia je pre mňa rodina, 
mám skvelú manželku, ktorá ma vo všetkom 
podporuje, necháva mi priestor, akceptuje moje 
rozhodnutia. Ako sa hovorí za každým väčším 
úspechom muža stojí žena.
o Aká je Vaša životná filozofia?
- Jednoznačne byť prínosom pre svoje okolie a žiť 
pritom čestne.
o O  finančníkoch sa hovorí, že nemajú 
dušu, resp. že sa nezaťažujú s  abstraktnými 
vecami, otázky duchovna a  vnútra ich až tak 
nezaujímajú. Ja si naopak myslím, že vtedy je 
to skutočný odborník a skutočná osobnosť, ak 
sú fyzické, ale aj psychické stránky u  človeka 
vyrovnané a nepodceňuje sa, ani nepreceňuje 
žiadna stránka. Čo Vy na to a aký ste typ Vy?
- Podľa mňa je to individuálne. Stretol som sa vo 
viacerých odvetviach s  ľuďmi, ktorí svoju prácu 
robia iba pre peniaze a  nedajú do svojej práce 
dušu. Povedal by som, že ich práca nebaví a 
nenapĺňa. Ja som si túto profesiu vybral a robím ju 
rád, baví ma spoznávať nových ľudí, porozprávať 
sa s nimi, vypiť si s nimi kávu, vymeniť si názory, 
skúsenosti. 
o Ekonomická situácia sa všade na svete dosť 
zhoršila. Cítime to aj my, všetci na Slovensku. 
Aká je Vaša rada na prekonanie „finančných 
suchôt“, resp. finančných problémov?
- Na túto otázku je možné odpovedať len: príďte 
nás navštíviť do našej kancelárie.
o Na záver nám uveďte kontaktné údaje: 
adresu, telefón a otváracie hodiny kancelárie, 
aby Vás klienti vedeli nájsť... 
- Sídlime v Kysuckom Novom Meste, ul. 
1. Mája 275, mobil: 0907 98 33 59, každý 
pracovný deň od 8:30h do 16:30h.

pýtala sa: Alena Jaššová, foto: Gabo Muška

„Pomáhame klientom šetriť ich peniaze, ale aj nervy a najmä čas, 
ktorý môžu využiť efektívnejšie a byť viac napr. s vlastnou rodinou“,
- hovorí Martin Tomčala, šéf okresnej kancelárie finančnej a poradenskej spoločnosti OVB v Kysuckom Novom Meste.
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Otázka: Chcela by som urobiť závet, aby 
sa moje deti po mojej smrti nehádali. Som 
však jednoduchá žena, nikdy som sa s 
niečím takýmto konkrétnejšie nestretla, 
neviem preto aký je tu postup pri spísaní, 
aké sú pravidlá, aby bol platný. Ďalej by som 
chcela, aby  mal závet notár u seba uložený 
až do konca môjho života. Potrebujem teda 
vedieť, aké kroky mám urobiť, aby som toto 
zrealizovala, čo ma to bude finančne stáť – od 
spísania závetu až po jeho „zatrezorovanie“ 
u notára ... Môže mi pán notár všetko toto 
viac ozrejmiť a podrobne opísať? Ďakujem 
za pomoc. Štefánia H., Kysucké Nové Mesto
Odpoveď: Závet je jednostranný právny úkon 
poručiteľa, ktorým robí poriadok o svojom 

majetku pre prípad smrti /mortis causa/. Musí ísť o výslovný prejav vôle, ktorý 
nevzbudzuje pochybnosti, čo chcel ním poručiteľ prejaviť a musí k nemu dôjsť 
vo forme požadovanej zákonom. Pre výklad prejavu vôle platí aj pri závete 
pravidlo §35 odst. 2 OZ. Závet musí poručiteľ urobiť osobne. Jeho zastúpenie, 
či už zákonným zástupcom, alebo splnomocnencom, je pri tomto právnom 
úkone vylúčené. Pre platnosť závetu ako jednostranného právneho úkonu 
sa vyžaduje splnenie podmienok §37,38,39,40 odst. 1 OZ ako aj špecifických 
podmienok podľa ustanovení §476 až §479 OZ. Závet môže zriadiť každá 
fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá vlastnými úkonmi nadobúdať práva a 
povinnosti. Z maloletých môžu zriadiť závet iba tí, ktorí dovŕšili pätnásty rok 
veku, pre platnosť ich závetu zákon však vyžaduje formu notárskej zápisnice. 
Maloletí mladší ako pätnásť rokov nemajú spôsobilosť zriadiť závet. Rovnako 
nemôžu zriadiť závet osoby, ktoré sú úplne pozbavené spôsobilosti na právne 
úkony a ďalej osoby, ktoré by konali v duševnej poruche, ktorá by ich robila 
na tento právny úkon neschopnými. Pokiaľ ide o osoby, ktorých spôsobilosť 
na právne úkony je rozhodnutím súdu obmedzená, môžu zriadiť závet 
len ak ich spôsobilosť na tento úkon nebola rozhodnutím súdu výslovne 
vylúčená, prípadne, ak to možno z obsahu výroku súdneho rozhodnutia 
vyvodiť.       Možnosť zriadiť závet osobou staršou ako pätnásť rokov zaviedla 
novela OZ v r. 1991 - Zákon č. 509/91 Z.b. Táto novela rozšírila aj formy závetu, 
keď okrem holografného závetu /vlastnoručný/  a závetu vo forme notárskej 
zápisnice pripustila i závet nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa /alografný/ 
a zároveň stanovila podmienky platnosti takéhoto závetu. Pre všetky druhy 
závetov je spoločné, že musia mať písomnú formu. Nezáleží na podklade 
písma, môže ním byť papier alebo aj koža, umelá hmota, drevo, textilná 
látka a akákoľvek iná hmota spôsobilá zachytiť písomné osvedčenie tak, aby 
mohlo tvoriť listinný dôkaz. Písomná forma sa dovršuje podpisom závetcu a v 
prípade závetu podľa §476b, §476c podpismi svedkov.    Druhou podstatnou 
náležitosťou závetu je, aby z neho bol zjavný deň, mesiac a rok, kedy bol 
podpísaný. Ak závet neobsahuje presný dátum podpísania, je neplatný.   
Za neplatný treba považovať i závet, v ktorom sa uvádza iný, než skutočný deň 
podpísania. Chýbajúci a nepresný dátum nemožno nahradiť iným dôkazom 
a súd je povinný prihliadať na tento nedostatok z úradnej povinnosti. 
Spoločný závet dvoch alebo viacerých poručiteľov je neplatný. Pre platnosť 
vlastnoručného /holografného/ závetu sa vyžaduje po formálnej stránke, aby 
ho závetca napísal sám, v celom znení vlastnou rukou, uviedol v ňom deň, 
mesiac a rok, kedy ho podpísal a na konci pripojil svoj podpis. Platí zásada, že 
čo nie je kryté podpisom, nemožno považovať za platné. Preto, ak závetca po 
podpísaní listiny pripíše ešte niečo k závetu treba, aby listinu pod pripojeným 

textom opätovne podpísal a uviedol dátum, kedy to urobil. u vlastnoručného 
závetu zákon nevyžaduje, aby bol zriadený v prítomnosti svedkov, ani to, 
aby podpis závetcu bol úradne overený. vlastnoručný podpis však nemožno 
nahradiť pečiatkou alebo faximile podpisu závetcu. Ďalšou formou závetu je 
alografický závet. Je to závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou. Závet 
môže napísať ktokoľvek písacím strojom, alebo inak mechanicky, alebo ho 
môže napísať i vlastnou rukou iná osoba. Závetca musí taký závet vlastnoručne 
podpísať /podpis nemožno nahradiť pečiatkou podpisu poručiteľa, nemožno 
ho urobiť strojom, závet nemožno opatriť len znamením ruky poručiteľa - 
závetcu, napr. troma krížikmi/ a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými 
výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa potom 
musia na závet podpísať. Samozrejme, že aj pre túto formu závetu sa vyžaduje, 
aby bol v ňom uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Bez uvedených 
náležitostí závet je neplatný. Svedkovia závetu musia byť spôsobilí na svedecký 
úkon. Závetcovo vyhlásenie, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu, musí byť 
výslovné a pri tomto vyhlásení musia byť súčasne obaja svedkovia, nestačilo 
by, keby závetca urobil svoj prejav pred každým svedkom osobitne. Osobitná 
forma sa vyžaduje pre závety: - tých, ktorí nemôžu čítať alebo písať §476c 
OZ, - maloletých, ktorí dovŕšili pätnásty rok §476d odst.2 OZ, - nevidomých 
osôb §476d odst.3 OZ, - nepočujúcich osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať § 
476d odst. 4 a 5 OZ. Pokiaľ sa týka osobitných foriem, doporučujem sa poradiť 
u príslušného notára, ktorý poskytne každej osobe odbornú poradu a v tejto 
rubrike to nechcem ďalej rozvádzať. K samotnej vašej otázke chcem uviesť, 
že každá osoba, ktorá sa obráti na notára, môže prejaviť svoju poslednú vôľu 
do notárskej zápisnice /pod slovom každý treba rozumieť osoby spôsobilé 
zriadiť závet/. Ak ide o  maloletých starších ako pätnásť rokov jedine táto 
forma je pre zriadenie závetu prípustná. Notársku zápisnicu spíše na žiadosť 
účastníka hociktorý notár na území Slovenskej republiky, pričom postupuje 
sa podľa Notárskeho poriadku Zákon č. 323/92 Zb. Ak spisuje notár notársku 
zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov 
úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle poručiteľa o tom, čo 
sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení poručiteľom. 
Tieto okolnosti musia byť v  zápisnici uvedené. Ak je závetca hluchý alebo 
nemý, avšak môže čítať a  písať, musí si notársku zápisnicu sám prečítať 
a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje. Ak takýto závet 
sa nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý aj jeho 
dôverník, ktorý sa s  ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí 
a do notárskej zápisnice uvedie, že závetca zápisnicu schvaľuje.  Pokiaľ spíše 
notár závet, originál závetu je uložený  v trezore u notára a zaregistrovaný v 
notárskom centrálnom registri závetov. Pre prípad smrti osoby, ktorá spísala 
závet,  sa vykonáva šetrenie, či bol zanechaný závet. Ak áno, s týmto závetom 
sú dedičia na pojednávaní oboznámení. Závet dedičia môžu uznať za platný, 
môžu  namietať relatívnu neplatnosť závetu /čo znamená, že neopomenuteľní 
dedičia - deti majú nárok na 1/2-icu svojho zákonného podielu, maloleté deti 
na celý podiel,   i napriek tomu, že závet je napísaný/ a môžu neuznať závet 
za platný, v takom prípade notár odkáže takúto osobu na podanie návrhu na 
súd a súd rozhodne, či je dedičom alebo nie je dedičom. Za služby spojené 
so spísaním závetu sa notár riadi vyhláškou MS SR č. 604/2008 v znení noviel  
a predstavuje sumu okolo 50 EuR+DPH. 

§ NOTáR váM PORADí..., Koľko stoja služby notára, ak chcem urobiť závet? §

Otázka čitateľa: Pani doktorka, v minulom 
čísle ste veľmi stručne opísala rozdiel medzi 
tradičnou čínskou medicínou a bežnou 
európskou medicínou. Pochopila som, že 
najdôležitejší rozdiel je skutočne v tom, že 
čínska medicína neoddeľuje psychiku od 
choroby a v podstate aj zdravý sedliacky 
rozum hovorí, že „v zdravom tele, zdravý duch“ 
a ak človek je smutný, nešťastný, tak začnú aj 
choroby. To vedeli aj naši dedovia a babky a 
nepoznali čínsku medicínu. Mňa však zaujala 
posledná veta Vašej výpovede. Citujem: 
„Zmena myslenia niekedy bolí ...“ Doplním, že 
len málokto to však dokáže. Vy ste študovaná 
a podľa všetkého veľmi múdra žena. Čo by ste 
nám, čitateľom poradili? Ako postupovať pri 
zmene myslenia? Odkiaľ a z čoho má človek 
začať, čo má urobiť, aby sa „inak“ naštartoval? 
Ďakujem za odpoveď. Viera K., Povina.
Odpoveď: v svojej praxi počas individuálnych 
konzultácií vidím, že ľudia si vo svojom živote zvykli 
na veľký počet ochorení, na nezdary, trápenia a 
rôzne strachy, že samotná myšlienka na šťastný, 
zdravý a kľudný život bez stresu im pripadá ako 
naivná fantázia. A tu niekde sa nachádza ideálna 
príležitosť na zmenu. Netrúfam si pár vetami 
opísať, čo všetko je obsiahnuté v tomto termíne, 
ja však v ňom vidím predovšetkým úchvatný 
proces práce na sebe, pri ktorom sa ale treba riadiť 
určitými zákonitosťami. Len tak v stručnosti. Prvou 
z nich je, že človek nie je pasívny tvor, ale aktívne 

tvorí. Či chce alebo nie, je tvorcom od samotného 
narodenia a zostáva takým až do konca svojho 
života. To, čo vidí jeden človek sa nikdy úplne 
nezhoduje s tým, čo vidí iný. Každý si vytvára svoj 
model reality. Druhá zásada je: pokiaľ si vytvárame 
svoj svet sami, znamená to, že ho môžeme zmeniť. 
Ale ako to urobiť? Pokiaľ chcete zmeniť okolitý svet 
a ľudí okolo vás, treba zmeniť seba. všetko, čo nás 
obklopuje, je odrazom nás samotných. Pokiaľ sa 
vám na iných ľuďoch niečo nepáči, určite je to vo 
vás, vo vašom podvedomí. Treba sa vzdať priania 
zmeniť okolitý svet a ľudí, svojich blízkych. Každý z 
nás by mal vziať zodpovednosť za svoj svet. Zákon 
o zodpovednosti je kľúčovým zákonom pri práci na 
sebe. Od ranného detstva prijímame pravidlá hry, 
ktorú hráme v priebehu celého života bez toho, 
aby sme sa zamysleli nad následkami. Problém je 
v tom, že sme zabudli vnímať proces života ako 
samotnú hru, a preto sa už nehráme, ale hrajú sa 
s nami. Snažíme sa vlastniť veľa vecí, ale zabudli 
sme, že máme k dispozícii obrovské hospodárstvo, 
o ktoré sa stará 
ktokoľvek, len nie 
my. Predstavte si, 
že do vášho domu 
prídu neznámi 
ľudia, ktorí robia a 
hovoria všetko, čo 
sa im zachce. Páčilo 
by sa vám to? Ale 
predsa so sebou 

takto zachádzame. 
Dovoľujeme, aby 
ktokoľvek určoval 
náš život. Každý, kto 
si len zaumieni sa 
zaoberá nami, len nie 
my. Politici, známi, 
lekári, duchovní atď... 
Z mojej skúsenosti 
môžem povedať, že 
väčšina ľudí uteká pred 
chorobami a problémami, ale nemajú konkrétny 
cieľ, kam smerovať. Podmienkou, aby ste mohli 
začať pozitívnou zmenou myslenia ovplyvniť 
svoj život, musíte v prvej rade vedieť, čo v živote 
chcete a to veľmi konkrétne. väčšina presne vie, 
čo v živote nechce, akonáhle majú vyjadriť čo 
konkrétne od života chcú, rozhovor  viazne. A to je 
myslím odpoveď na vašu otázku, aj keď je to téma 
na niekoľko strán.

CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny

MUDr. Martina Roubalová , konzultácie a objednávky
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com

Odborníčka na tzv. celostnú a detoxikačnú medicínu radí:

Pokiaľ chceme zmeniť okolitý svet a ľudí okolo nás, treba zmeniť seba.

JUDr. Andrej Kubaščík, notár
Nám. Slobody 2288;  Kysucké N. Mesto

Tel.: 041/ 422 02 33
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Radí vám a odpovedá na vaše otázky viera Marčišová, poisťovacia maklérka:

Chcem si dať poistiť chrbticu a oči ...

Aká je prepojenosť s celkovým stavom ženskej psychiky a maternice?

Maternica je dutinový svalový orgán, ktorý svojou funkciou je 
úzko spojený s  funkciou vaječníkov /je pod vplyvom ženských 
hormónov tvorených sa vo vaječníku / a  samozrejme ako 
telový orgán v  brušnej dutine je spojený a  následne pod 
vplyvom pôsobenia neurovegetatívneho systému organizmu /
parasympaticus:sympaticus - časť nervového systému riadiaceho 
funkcie dutých orgánov dutiny brušnej, hrudnej v  ich činnosti –
ako sú napr. i  srdce, žalúdok, čreva.../ predovšetkým. Samozrejme 
je to len časť riadenia regulačnými systémami. Z  toho vyplýva, že 
maternica ako svalový dutinový orgán môže vytvárať svalové kŕče/
sťahy/, ktoré žena môže pociťovať dvojako aj ako bolesti aj ako 
„príjemné slasti“/kontrakčné vlny pri orgazme v  spojitosti tvorbou 
chemických mediátorov /. výstelka dutiny maternice/sliznica/ 
obsahuje žľazové štruktúry - ktoré viac alebo menej sú schopné tvoriť 
sekréty /výtoky/, ktoré sa vylučujú do dutiny maternice, do dutiny 
kanála krčku maternice a  výsledne do pošvy. Toto je všeobecný 
pohľad na štrukturálno - funkčné časti maternice. Stabilita celého 
tohto systému je silne závislá na kvalitatívnej aj kvantitatívnej dobrej 
funkcii vaječníkov /v tvorbe hormónov/ a  to zasa silne závisí od 
mozgových riadiacich centier /ktoré riadia vylučovanie hormónov 
vaječníkov/ . Samozrejme nadradenosťou a možným ovplyvniteľom 
tohto aj   ostatných systémov v  organizme je kôra mozgová. Kôra 
mozgová prijímajúca informácie vonkajšieho prostredia a  ako 
i vnútorného prostredia tela, môže prenášať pozitívne aj negatívne 
impulzy do riadenia činnosti orgánov ľudského tela. Najčastejšie 
prenášania psychických stresov sa popisujú rôznymi príznakmi 

naorgány ako: srdce /poruchy činnosti/ , žalúdok /bolesti, zvýšenie 
kyslosti / čreva /, funkčné hnačky/ , močový mechúr /časté nútenie 
na močenie/.  Nemožno od tohto diania vylúčiť ani maternicu 
s tvorbou kŕčov - bolesti, výraznejšej sekrécie žliaz dutiny tela a krčka 
maternice ako výtoky do pošvy. Stabilita endokrinného systému 
a neurovegetatívneho systému dáva predpoklady i funkčnej stability 
orgánu ako je maternica. Aby sme mohli prehlásiť tieto zmeny i na 
orgáne ako je maternica, že sa jedná len o  prejavy nesúhry riadiacich 
systémov v  organizme pod vplyvom narušenia stability   „duše 
tela“, musíme vylúčiť všetky jasne definované / zistené / 
organické príčiny endokrinného systému /vaječníkov s  ostatnými 
endokrinnými žľazami/ a samozrejme samotného orgánu maternice 
/vylúčenie nádorových zmien, zápalových, pozápalových zmien.../ 
Každá dlhotrvajúca, na začiatku len funkčná zmena môže vyústiť pod 
vplyvom pôsobenia rôznych činiteľov /stres, toxíny, infekcia, vírusy.../ 
do organickej zmeny akou je i nádor. Individuálne dávka stresu sa 
môže podieľať u ženy významne na tvorbe chronických výtokov 
z pošvy, ako aj bolestivých stavov v podbrušku, nepravidelným 
krvácaním i častých nútení na močenie. Prehlásenie takéhoto stavu 
ako dôvodu ťažkosti musí byť ako posledné. Prvoradé je potvrdenie 
alebo vylúčenie jasne definovaných medicínskych nálezov po 
kompletnom gynekologickom   následne i  konziliárne rozšírenom 
vyšetrení /urológ, chirurg, endokrinológ ale i  psychológ.../. Celú 
štruktúru vyšetrení – v riešení ťažkostí v spojitosti s reprodukčnými 
orgánmi u  ženy vedie gynekológ v  kvalitnej spolupráci s  inými 
špecialistami.

Aká je prepojenosť s celkovým stavom ženskej psychiky a maternice? Kedysi mi jedna ženská lekárka povedala, že maternica je ako že „v malom“, keď sa trápi žena, trpí aj jej 
maternica, keď plače žena, „plače“ aj ona. Je to rôzna forma výtokov, krvácania, bolesti, silnejšia menštruácia, ale môže psychická bolesť ženy vyústiť až do vážneho stresu, 
odkiaľ je len krôčik k vzniku nádorového ochorenia maternice. Veď nenadarmo sa hovorí, že rakovina má svoj pôvod v nevyrovnanej psychickej stránke osobnosti. Ako Vy, 
po odbornej stránke hodnotíte to, na čo sa pýtam? Má súvislosť bolesť psychiky ženy s následným „chovaním“ maternice ženy? Za odpoveď ďakujem.

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

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

GYNEKOLOGICKÁ   PORADŇA

Chcela by som si dať špeciálne poistiť niektoré partie tela, nakoľko ich 
mám viac ohrozené ako ostatné – pri mojej profesii. Som programátorka 
a tak neustále trpia moje oči a chrbtica. Poviem otvorene: Chcem, aby 
som mala poškodenie zraku poistené čo najvýhodnejšie. Prosím Vás o to, 
či mi viete poradiť, ktorá poisťovňa je v tomto smere „najústretovejšia“ v 
prípade poistenia a prípadného plnenia si záväzku, ďalej, čo to pre mňa 
obnáša (výška poistky, ktorú si musím zaplatiť), ale aj čo všetko musím 
ako poistenec záväzne dodržiavať podľa Zmluvy o poistení, aby som sa 
pri možnom plnení záväzku zo strany poisťovne nestretla s problémami, 
krátením vyplatenia poistnej udalosti, atď. ... 
Ďakujem za radu. Jaroslava K., Horný Vadičov
Odpoveď: Poistenie jednotlivých častí tela u nás momentálne neexistuje. Na 
Slovensku poisťujeme jednotlivca na ním vybrané typy poistení a možných 
dopoistení. v základe to býva poistenie na dožitie a na smrť, k tomu si môže 
jednotlivec dopoistiť pripoistenia, ktoré si môže u jednotlivých poisťovní vy-
brať balíčkovo, alebo podľa svojich potrieb, dnes sú už v tomto smere pois-
ťovne veľmi variabilné. Z možných pripoistení sú to hlavne nasledovné: - smrť 
následkom úrazu, kde sa pri vyplácaní sčítava smrť bežná, napr. následkom 

choroby so smrťou úrazo-
vou, ak zomrie následkom 
úrazu, -čas nevyhnutného 
liečenia úrazu , alebo denné 
odškodné následku úrazu, 
-trvalé následky úrazu s bež-
ným alebo progresívnym 
plnením až do výšky 500%, -denné odškodné za 
pobyt v nemocnici, v závislosti od poisťovne hra-
dené od 1. dňa, -denné odškodné za chirurgický 
zákrok, denné odškodné v prípade dočasnej prá-
ceneschopnosti, vážne choroby, plná invalidita. 
Samozrejme životné poistenie je zmluva ako ktorákoľvek iná, takže platia tu 
podobné pravidlá, ktoré by mali obidve strany dodržiavať, na jednej strane 
sa klient zaväzuje, že bude riadne a včas platiť, na strane druhej sa poisťov-
ňa zaväzuje v prípade nepredvídanej udalosti zmierniť dočasnú zlú životnú 
situáciu. Krátenie zo strany poisťovne prichádza vtedy, ak došlo k nešťastnej 
udalosti v dôsledku požitia alkoholu, alebo v prípade samovraždy. 

Kontakt:
ČSA 2809

(v areáli Hotela Kriváň)
024 01  

Kysucké Nové Mesto
0907 800 730, 
0910 549 044

e-mail: 
marcisova@universalsk.sk

www.universalsk.sk

kontakt: 0911 567 117
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OTÁZKA:  Priateľka 
ochorela a museli ju 
operovať. Celý život 
riadne pracuje a za-
mestnávateľ poctivo 
odvádza odvody na 
zdravotné a nemo-
censké poistenie. Po 
operácii, ktorá bola 
našťastie úspešná, ju 
však nemilo zasko-
čila jedna z lekárok, 
keď jej povedala, že si 

bude asi musieť operáciu zaplatiť „zo svojho“, keďže 
nechodila na preventívne prehliadky. Napokon sa nič 
také nestalo, ale napriek tomu sa pýtam, či je možné 
takéto niečo zo strany štátnej nemocnice? Veď je to 
na hlavu postavené, napr. bezdomovci, ktorí neplatia 
odvody, ani nechodia na preventívne prehliadky a 
pritom sú, ak treba odoperovaní ... Taktiež mám ko-
legyňu, ktorá celý život poctivo pracuje, maródova-
la hádam 2 razy, teda nečerpala žiadne nemocenské 
dávky, avšak pri operácii jej vytkli, že nechodila na 
preventívky. Operácia hrozí vždy, či chodíš na pre-
ventívky, alebo nie. A ten, kto prispieva do zdravot-
ného systému, má byť ošetrený bez ohľadu na to, či 
vyznáva preventívne prehliadky, alebo nie. Sú pred-
sa aj takí ľudia, ktorí majú z lekárov doslova fóbiu, a 
preto nechodia k lekárovi, kým nemusia. Týchto ne-
cháme umrieť, alebo čo? Aký je zákon na to, čo som 
vyššie opísala? Ďakujem. 

ODPOVEĎ: Ľudia v poslednom čase čoraz častejšie vy-
hľadávajú drobné operačné zákroky. v niektorých prí-
padoch ide o zdravotne nevyhnutný zákrok, inokedy sa 
zasa chcú „iba“ páčiť.  Malé operácie si väčšinou platíme 
sami, pomoc od poisťovní prichádza iba pri ohrození 
zdravia. Najčastejšie ide o plastické operácie tváre a 
odstraňovanie znamienok, ženy vyhľadávajú operácie 
prsníkov. Či hradíme celú cenu, to určuje príloha záko-
na. Podľa zákona č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku 
v jeho platnom znení a jeho prílohe, fyzická osoba alebo 
právnická osoba, v ktorej záujme sa poskytla zdravotná 
starostlivosť, uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ná-
klady na zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú určuje 
vyhláška ministerstva zdravotníctva. Prostredníctvom 
maximálnych limitov reguluje ceny zdravotných výkonov 
podľa zákona o Liečebnom poriadku a na základe zmlúv 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených so 
zdravotnými poisťovňami. Tieto ceny platia pre štátne aj 
neštátne zdravotnícke zariadenia. v prípade zdravotníc-
kych zariadení, ktoré nemajú uzavretú zmluvu so žiadnou 

zdravotnou poisťovňou, sa ceny stanovujú dohodou me-
dzi pacientom a zdravotníckym zariadením, ktoré medi-
cínsky zákrok vykonáva. výkony úplne alebo čiastočne 
hradené zo zdravotného poistenia sú uvedené v prílohe 
číslo 1 zákona o Liečebnom poriadku. 

Platby v zdravotníctve určuje zákon č. 577/2004 z. z. o 
rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších pred-
pisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006. Neplatíte za 
preventívne prehliadky:

1. u všeobecného lekára pre dospelých, pozostávajúce 
z:

- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov 
veku raz za dva roky,

- jednej preventívnej prehliadky poistenca, ktorý je evi-
dovaným darcom krvi, raz za rok. 

2. u gynekológa, s ktorým má poistenka uzatvorenú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozo-
stávajúce z:

- jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov 
veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok, 

3. u gynekológa – pôrodníka, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz 

za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov 
po pôrode, 

4. u zubného lekára, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov 

veku raz za šesť mesiacov, 
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov 

veku raz za rok,
- dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehoten-

stva, 
5. u urológa, pozostávajúce z:
- jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov 

veku raz za tri roky. 
Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

neplatíte. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdra-
votná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene 
jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej 
život. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je 
aj neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zaria-
denia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zaria-
deniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a 
buniek určených na transplantáciu. 

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne 
uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu 
ochorenia a určeniu diagnózy. Poskytnutú zdravotnú sta-
rostlivosť hradí osoba, ktorá si výkon vyžiadala. Platíte za:

• medicínsky potrat (interrupcia), ak nejde o zákrok zo 
zdravotných dôvodov, 

• sterilizáciu (ak nie je nevyhnutná na zachovanie zdra-
via osoby), 

• umelé oplodnenie (viac ako 3 cykly výkonov asistova-
nej reprodukcie), 

• dôkazy vplyvu alkoholu, 
• krvné testy na alkohol a návykové látky, 
• tuboplastiku alebo vazoplastiku po predchádzajúcej 

sterilizácii. 
Platíte za výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej 

indikácie:
• transplantácia vlasov, 
• plastická operácia pre kozmetickú chybu, 
• rutinná a rituálna obriezka, 
• prepichnutie uší, 
• iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dô-

vody, 
• bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako tera-

peutické dôvody. 
Platíte za vyšetrenie na administratívne účely:
• vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích 

ústavov, 
• vyšetrenie na vodičský preukaz, 
• vyšetrenie pred športovou súťažou, 
• vyšetrenie pre poisťovňu, 
• vydávanie lekárskych potvrdení, 
• bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely. 
Neplatíte nasledovné položky.
• v nemocnici ani v ambulancii sa neplatí za zdravotníc-

ky materiál (napríklad ihly, striekačky alebo obväzy). 
• všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, všeobecné-

mu lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatoló-
govi, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, náklady 
za vstupnú prehliadku poistenca (t. j. za založenie zdra-
votnej karty) uhrádza zdravotná poisťovňa. Lekár nemá 
právo požadovať za tento výkon úhradu od poistenca. Ta-
kisto nemá právo spoplatňovať vedenie zdravotnej karty. 

• Lekáreň nesmie požadovať od poistenca poplatok 
0,17 € za recept, ak poistenec uhrádza plnú cenu lieku. 

Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje platbu za 
ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo 
v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že 
od vás žiada neoprávnené platby, máte možnosť sťažovať 
sa. Môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou.

Otázka občana: Chcela by 
som sa opýtať aj za ostatných 
občanov Kysuckého Nového 
Mesta z Kukučínovej ulice pána 
župného poslanca, či by sa 
nedalo niečo urobiť pre nás, čo 
sa týka služieb. Absolútne nám 
v tejto časti absentuje obchod 
s potravinárskym a ďalším 
bežným spotrebným tovarom. 
Viem, že v meste máme viacero 
predajní, aj supermarketov, ale 
pre nás- dôchodcov je to ďaleko. 
Zvlášť, ak nemáme vozidlo, 
resp. zo zdravotných dôvodov 
ho neriadime. A verte, práve na 

tejto ulici je starobných dôchodcov naozaj veľa. Nedalo by sa vybaviť 
podmienky, hoci pre súkromníka, súkromníčku, veď utekať za každým 

litrom mlieka, či kusom toaletného papiera do centra mesta je naozaj 
nenormálne ... A otravovať deti, ktoré majú svojich starostí viac než dosť, 
tiež nemôžeme stále. Ďakujeme za pomoc.
Za dôchodcov z ul. Kukučínova,  Kysucké Nové Mesto, Libuša K.
odpoveď: v prvom rade vám chcem poďakovať za otázku.
Plne vás chápem, že zabezpečovanie základných potravín pre vás nemusí byť 
také jednoduché ako pre nás, väčšinu obyvateľov v produktívnom veku. Je 
však skutočnosťou, že vytváranie obchodných sietí samospráva ani poslanci 
nemôžu ovplyvniť. Zriadenie predajní a zotrvanie ich činnosti je v súčasnosti 
vecou podnikania a trhu. Samospráva nemôže prikázať niekomu zriadiť 
predajňu a ani mesto nemá zákonné možnosti takéto zariadenie uviesť do 
prevádzky. Súčasné zákony nevytvárajú možnosti , aby mesto  podporovalo 
podnikanie fyzických alebo právnických osôb. viem si však predstaviť 
vytvorenie určitej možnosti v blízkej budúcnosti. A riešenie tejto možnosti 
bude môcť ovplyvniť prípadne nové zastupiteľstvo. Čo vám môžem poradiť 
teraz je možnosť, obrátiť sa na oddelenie sociálnych služieb na Mestskom 
úrade. Tam posúdia, či nespadáte do siete starostlivosti o spoluobčanov, 
ktorým mesto môže zabezpečiť pomoc. Prajem vám všetko dobré.

VY  sA  PýTATE,  POsLANEC  ŽILINsKéhO  sAMOsPRÁVNEhO  
KRAJA  ING.  VLADIMíR  MACÁšEK  ODPOVEDÁ...

JUDr. Pavol KOLENČÍK
advokátska kancelária: 

Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

Klikni na

§§§ načo platím povinné odvody do zdravotného poistenia, ak si mám hradiť operácie z vlastného?
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S  Mgr. Richardom Chromíkom (na snímke) naturálnym kulturistom a  teraz aj trénerom 
naturálnych kulturistov zo Zákopčia – v Čadčianskom okrese – som sa stretla vo veľkom Grobe, 
kde prišiel so svojimi zverencami na „II. ročník vICTORIA NATuRAL CuP 2010“. Slovo dalo slovo 
a vymenili sme si pár informácií. Richard pracoval ako policajt, neskôr ochrankár a v súčasnosti sa 
rozhoduje ísť na súkromné podnikanie. Kondičnej kulturistike sa venuje 12 rokov, z toho 5 rokov 
súťažne naturálnej kulturistike. Aj on potvrdil, 
prečo si vybral tento druh športu, že je to výlučne 
preto, že si nechce „katovať“ telo nedovolenou 
chémiou, zakázanými anabolikami, ktoré 
„nafukujú“ svaly do neprirodzených rozmerov, 
pričom zdravie dostáva vážny a nebezpečný záber.  
v  súčasnosti pôsobí teda Richard už pár rokov 
ako tréner v Klube naturálnych kulturistov Čadca 
a  svojich zverencov 
dozoruje a radí im vo 
Fitnesscentre v Čadci, 
ktorý prevádzkuje 
vladimír Baranec. 
Treba povedať, 
že obaja jeho 
zverenci vo veľkom 
Grobe bodovali na 
najvyšších priečkach. 
Libor Maták cvičí 6 
rokov, má 25 rokov 
a  v  kategórii muži 
obsadil 3. miesto. 
S e d e m n á s ť r o č n ý 
Michal Elischer cvičí 
len rok a  v  kategórii 
dorastenec obsadil 
pekné 2. miesto! 
Ešte doplníme, že 
obaja boli v  súťaži 
nováčikmi! Srdečne 
g r a t u l u j e m e 
k pekným výsledkom 
obidvom, aj trénerovi 
Mgr. Richardovi 
Chromíkovi!

- redakcia -

Mladý, nenápadný a  skromný 26 ročný Michal Ondrušek 
z  Kysuckého Nového Mesta bol jedným z  takmer 80 – tich 
súťažiacich na II. ročníku VICTORIA NATURAL CUP 2010 
v naturálnej kulturistike a fitness, 15. mája 2010 vo Veľkom 
Grobe. Ako redakcii prezradil, tomuto športu sa venuje už 7 
rokov, vzorom mu bol otec. Keď som sa ho pýtala, prečo sa 
rozhodol práve pre naturálnu kulturistiku, povedal: „Chcem si 
telo vybudovať do formy a svalov, ale prirodzenou cestou, nie 
s anabolikami“. Začiatkom roka 2009 sa stal členom športového 
klubu PROFIT žILINA a odvtedy sa v podstate venoval pravidelnej 

príprave na súťaž. Na 
súťaži vo veľkom Grobe 
v kategórii muži do 180 cm 
sa umiestnil na peknom 
4. mieste. v  minulom roku 
na jeseň sa zúčastnil tiež 
na súťažiach naturálnych 
kulturistov, a to v Dunajskej 
Strede – žitnoostrovský 
pohár a na Banskobystrickej 
Grand Prix.
o  Budete Miško, 
pokračovať v  tomto 
roku ešte v  športovom 
zápolení?
- „Nie, rozhodol som 
sa, že sa budem ešte 
intenzívnejšie venovať 
príprave, zdokonaľovať 
sa viac vo forme a 
„dopracovať“ tie partie tela, 
ktoré zaostávajú, skrátka 
musím sa oveľa viac fyzicky 
zlepšiť a potom v budúcom 
roku opäť budem pokúšať 
šťastie“,- hovorí skromný 
a dušou pre kulturistiku 
zanietený Miško Ondrušek, 
rodák z  Kysuckého Nového 
Mesta. DRžíME PALCE!

- redakcia -

Michal Ondrušek z Kysuckého Nového Mesta 
získal Iv.miesto na súťaži naturálnych 

kulturistov 2010 vo veľkom Grobe

Michal Elischer a Libor Maták obsadili na súťaži 
naturálnych kulturistov 2010 

vo Veľkom Grobe II. a III.miesto

victoria Natural 
Cup veľký Grob 
sa konal už 
po druhý krát. 
C e l o n á r o d n á 
súťaž v naturálnej 
k u l t u r i s t i k e 
a  fitness 
v  tomto roku 
z a z n a m e n a l a 
väčší úspech 
ako minule, 
pretože súťažilo 
takmer 80 

nádherných ženských a  mužských tiel 
v  rôznych kategóriách. A  nechýbali 
ani kategórie nováčikov, pretože ako 
povedal hlavný usporiadateľ – viliam 
Rigo – generálny sekretár Slovenskej 
spoločnosti pre naturálnu kulturistiku 
a fitness – táto kategória je veľmi dôležitá, 
nakoľko tým sa otvárajú dvere ďalším 
záujemcom o  tento šport a  zvyšuje sa 
členská základňa. Ako ďalej viliam Rigo 
povedal, naturálna kulturistika má šancu 
stať sa štátom evidovaným a  uznaným 
športovým odvetvím a  tak by konečne 
po dlhých rokoch mohla federácia dostať 
aj štátnu dotáciu. výsledky sú skutočne 
úctyhodné a  tak by bolo naozaj načase, 
aby sa pozornosť zodpovedných štátnych 
orgánov konečne preniesla aj na iné 
druhy športu, než len napr. na hokej, či 
futbal. veď o  koľko viac medailí naturálni 
kulturisti už z  reprezentácie v  zahraničí 
priniesli a  stále sú niekde „na chvoste“ 
záujmu zodpovedných? Na tohtoročnom 
vICTORIA Natural Cup súťažili športovci 
doslova z  celého Slovenska (Banská 
Bystrica, Bratislava, Poprad, Martin, Nitra, 
Krompachy, Slovenská Ľupča, Moldava 
nad Bodvou, vlčany, Čadca, žilina, Šaľa, 
veľký Grob, Dunajská Streda, Zvolen, 
Čečejovce, Rajec, Brezno, Senica, Šintava, 
Neded, Topoľčany, Považská Bystrica, 
Nitrianske Rudno), ale na tomto ročníku 
boli už aj súťažiaci z  Litvy a  z  Česka! 
Takže spokojne by sme mohli hovoriť 

už o  medzinárodnej úrovni súťaže. Čo 
treba opätovne pochváliť, bola celková 
príprava a  organizačné zabezpečenie 
súťaže. Táto bola na vysokej úrovni a opäť 
sa veľký Grob ukázal v  tom najlepšom 
zmysle slova. Sála vyzdobená, výborné 
občerstvenie, pohostenie a  záverečný 
banket pre zúčastnených športovcov, 
víťazov, sponzorov a  organizátorov. 
Organizátori „padali“ na konci dňa od 
únavy, ale boli zároveň spokojní a  hrdí, 
že sa ročník vydaril a  podľa objektívneho 
hodnotenia prítomných bol aj „o čosi“ 
kvalitnejší, ako ročník predchádzajúci. 
„A tak to má byť, všetko čím žijeme, čo 
robíme, by sa malo z roka na rok zlepšovať, 
len vtedy sa to rozvíja“,- hovorí s  veľkou 
hrdosťou v  hlase viliam Rigo.  Súťažiacich 
skvele uvádzal konferenciér Peter vons, 
ktorý sa vždy „nadopuje“ vtipom a potom 
úsmevnými narážkami, či prirovnaniami a 
„perličkami“ baví divákov, ale tiež pomáha 
odbúravať stres, ktorý medzi súťažiacimi 
jednoducho vždy je aj bude, a  napätie sa 
smerom k finále stupňuje. On to však vždy 
správne „ukočíruje“ a  tak je atmosféra 
uvoľnená. Treba upozorniť, že najmä 
posledné dni pred súťažou sú mimoriadne 
ťažké na psychiku, ale aj celkovú pohodu 
pretekára. Je tu totiž ešte viac sprísnený 
režim prijímania stravy (doslova je 
stiahnutý na minimum) a  rovnako je to 
s  tekutinami. Takže na pódiu už mnohí 
prežívajú naozaj vážnu vnútornú fyzickú 
krízu a pritom sa musia usmievať do svetiel 
kamier a  fotoaparátov. To mi potvrdili 
viacerí súťažiaci, že príprava na súťaž je 
nesmierne náročná, ale posledné dni sú už 
doslova „naťahovaním gumy do krajnosti“. 
Na konci súťaže na pódiu mnohí ani 
poriadne nevnímajú atmosféru, a  ako mi 
jeden z pretekárov povedal, už sa mu pred 
očami premietala len mamina sviečková. 
áno, aj takéto odriekanie a tvrdú disciplínu 
v  stravovaní musia pretekári absolvovať. 
A že je to fakt drina a následne zaslúžené 
víťazstvo, to môžem potvrdiť, lebo som so 
synom minulý rok takúto prípravu zažívala 

a priznám sa, niekedy som ho až ľutovala. 
Ale treba priznať, že potom je o  to väčšia 
radosť, ak sa dostaví ocenenie a  medaila 
a  zabúda sa na všetko to negatívne, 
odriekanie a  obete ... Treba povedať, že 
najmä vekovo starší pretekári vedeli urobiť 
niekedy oveľa lepšiu show, ako mladšie 
ročníky. Správnym výberom hudby 
a  dobrou choreografiou voľnej zostavy 
dostávali divákov doslova do tranzu 
a  títo im to vracali obrovským potleskom 
a  povzbudzovaním. Názvy sponzorov, 
reklamných a  mediálnych partnerov 
boli viditeľne umiestnené a  taktiež sa 
neustále zviditeľňovali aj na veľkoplošnej 
obrazovke. Aj takto sa prejavuje úcta 
tým, ktorí pomohli, aby podujatie dobre 
fungovalo. Konferenciér Peter vons potom 
ešte zvlášť poďakoval starostovi obce 
veľký Grob - RNDr. Ladislavovi Andorovi 
za ústretový prístup k  celému podujatiu, 
podporu a pomoc. Na súťaži nechýbal ani 
šéfredaktor Československého časopisu 
Muscle fitness, Ľudovít Major, ktorý 
pravidelne informuje o takýchto aktivitách 
a  keďže sa veľký Grob už po druhýkrát 
prezentoval ako vynikajúci organizátor 
súťaže v  naturálnej kulturistike a  fitness, 
určite v  časopise bude mať opäť svoje 
miesto. Rovnako ako v regionálnom 
GALANTSKOM a  ŠALIANSKOM 
ŽURNÁLE, ktorý bol spolu s KYSUCKÝM 
ŽURNÁLOM, hlavnými mediálnymi 
partnermi podujatia. A  môžem 
otvorene priznať, že pre našu redakciu 
to bola česť, byť hlavným mediálnym 
partnerom takému spoločensky 
a  športovo kvalitnému podujatiu – 
akým je VICTORIA NATURAL CUP VEĽKÝ 
GROB! 
Bodka za podujatím...
Ešte jeden dôležitý fakt musíme zdôrazniť: 
Na podujatí bola fantastická atmosféra 
ľudskosti, súdržnosti, vzájomnej úcty 
medzi prítomnými a  vzájomnej podpory, 
ale aj vynikajúcej nálady a  dobrých 
medziľudských vzťahov. Dolniaci 
podporovali Horniakov, Dunajská Streda 

držala prsty Kysučanom, Kysučania 
naopak južnému Slovensku, východ Nitre, 
Maďari Slovákom, Slováci Maďarom, 
úcta bola preukázaná rovnako Čechom, 
ako aj Litovcom. Súťažili aj občania 
rómskej národnosti a  tešili sa rovnakej 
podpore a  potlesku divákov ako všetci 
ostatní súťažiaci. Skrátka takto nejako si 
predstavujem spoluprácu a  priateľstvo 
medzi regiónmi a  občanmi Slovenska 
a  ďalších štátov. A  nie tak, ako to dnes 
prezentujú niektorí naši politici a poslanci. 
v  zhode a  dobrej nálade, či atmosfére sa 
dajú vyriešiť aj veľmi vážne problémy. 
A  práve šport veľmi dobre odbúrava 
nevraživosť, znevažovanie, či národnostné 
a  rasové rozdiely. Tu slúžia práve 
športovci príkladom pre mnohých „akože“ 
inteligentov. A bolo to vidieť aj cítiť tiež vo 
veľkom Grobe, ktorý v rozširovaní dobrých 
medziľudských vzťahov a priateľstva medzi 
športovcami a ľuďmi navzájom, začal písať 
ďalšiu príjemnú kapitolu života, ktorá 
nerobí rozdiel medzi ľuďmi, regiónmi, 
štátmi ani národnosťami. Ďakujeme 
všetkým,  ktorí pri tomto nádhernom 
spoločenskom podujatí aspoň trochu 
pomohli!

spracovala: Mgr. Alena Jaššová 
foto: organizátor

Na II. ročníku VICTORIA NATURAL CUP vo Veľkom Grobe súťažili naturálni 
kulturisti z celého Slovenska, Litvy, aj Česka. Nechýbali ani Kysučania.

Ak máte záujem o naturálnu 
kulturistiku a všetko, čo s tým súvisí, 
môžete sa kontaktovať na p. Viliama 
Rigu, ktorý je ochotný poradiť Vám a 
získať Vás pre tento šport: 
tel.: 0905 353 289
e-mail: viliamrigo@centrum.sk
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Požičiava: 
- Svadobné šaty od € 62,73- (1890,- SK)
- Detské šaty od € 11,61- (350,- SK)
- Spoločenské šaty od € 22,90- (690,- SK)
Predáva:
-bielizeň, bižutériu, topánky, košele, 
obrúčky

Pri výbere svadobných šiat a obrúčok, 
zľava € 33,- na doplnky požičovne. 

Ponúka:
- kozmetické služby
- vizáž

- kadernícke služby
- nechtový dizajn

Požičovňa 
Svadobných a spoločenských šiat

Supermarket Jednota, 
Kysucké Nové Mesto

041/421 64 17, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

salÓn krásy nika
manikúra – vizážistika – kaderníctvo

Belanského 91
024 01 kysucké nové mesto

tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

Slávka  MEČÁROVÁ

možnosť objednania na termín

Reštaurácia 
„Starý pivovar  

u Bociana“
roFis Gastro s.r.o. 

Pivovarská 174, kysucké nové Mesto 
tel.: 0917 645 479, 041/433 2732

e-mail: starypivovar@ubociana.sk
www.ubociana.sk

Prídite ochutnať naše špeciality, vyskúšajte naše služby!
Nový jedálniček - nový kuchár! 

Možnosť sledovania športových podujatí!

Kysucké Nové Mesto (v budove TatraBanky)



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 17

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

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

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Najvýhodnejšia celoročná 
inzercia v Kysuckom Žurnále! 

Tel.: 0903 516 499,
email: kysuckyzurnal@gmail.com

Od apríla v našom časopise 
už každý mesiac !

Presne  cielená  inzercia 
na  Vašich  zákazníkov !
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úspešný aranžér, účastník mnohých súťaží v aran-
žovaní kvetov, návrhov záhrad a ich realizácií. 
Zákazníci využívajú jeho služby od roku 1989.

- návrhy a realizácie záhrad
- dekorácie interiéru a exteriéru
- aranžovanie kytíc
- dovoz kvetov a kytíc na miesto určenia
- exkluzívne služby pre VIP zákazníkov
- aranžovanie rôznych akcií s celkovou dodávkou
- poradenské služby

REALITNÁ
kancelária

v hoteli

KRIVÁŇ

Mob.: +421 905 797 402
+421 918 491 695

Tel.: +421 41 421 53 85
Fax.: +421 41 421 53 86

DueM s.r.o.

Reality

STAVBY  -  OBCHOD  -  REALITY

DueM s.r.o. Námestie slobody 104, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Mob.: +421 911 366 399
+421 944 231 921

Fax.: +421 41 421 53 86

web: www.duem.sk
email: duem@duem.sk

PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM

REALITY KRIVÁŇ
Námestie slobody 104

024 01 Kysucké Nové Mesto

v spolupráci  so spoločnosťou

�

�

�

Príprava a realizácia stavieb
Predaj stavebného materiálu a kon trukcií
Reality - predaj, kúpa, prenájom

š
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- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

Digitálne foto formát 
10 x 15 cm už za hodinu!

Nám. Slobody 168
Kysucké Nové Mesto

Tel.: 041 421 2681

FOTOSLUŽBA A FOTOATELIÉR - GABRIEL MUŠKA

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

Ďakujeme, že využívate naše služby!

NOVINKA!!!

Firma František Sidor, Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 Tel. kontakt: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167 – kancelária,

 majiteľ – František Sidor: 0905 640 795
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