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Najlacnejšie  „Ako 
som sa stal 
hasičom...“, 

hovorí snáď 
najznámejší 

hasič 
z Kysúc  
Ľudovít 

Hoch, 
str.8.

Andrea Šidlová a Alexandra Kocúrová 
sú úspešné Kysučanky, str.5.

„Veľa ľudí 
si myslí, že 
poľovník 
zoberie pušku 
a ide niečo do 
hory zastreliť 
len tak z 
roztopaše a 
pre mäso. Ale 
poľovníctvo 
má svoje 
prísne 
pravidlá,“ 
hovorí Ing. 
Pavol Šutý, 
str.10.Dobrovoľný hasičský zbor v Dunajove 

vlastní aj ručnú hasičskú striekačku  
z roku 1890, str.7.



Už vyše dve  
desaťročia sme tu 

pre Vás!
Ďakujeme, že ste si 

nás vybrali!

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Už 21 rokov
 Požičovňa svadobných a 

spoločenských šiat „Venček“ 
ponúka kvalitu, štýl a noblesu.

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

Otváracia doba:  pondelok - piatok od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

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

Už 26 rokov 

na trhu
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O tak závažnej 
skutočnosti, akou 
je elektronizácia 

našich  
zdravotných kariet, 
sa prešlo v médiách 
priam nebadane... 
asi schválne, aby 

sa o tom veľa 
nediskutovalo vo 
verejnosti, lebo 

je to závažný 
zásah do ochrany 

najintímnejších 
oblastí života 

každého človeka, 
ktoré ktokoľvek, 
ak sa dostane k 

moci, môže zneužiť 
proti každému z 
nás. Kto odobril takýto 
antiosobnostný krok? 
Toto už nie je prejav 

slobody, pretože sme 
neslobodne/slobodne 

tlačení k tomu, aby sme 
sa virtuálne vyzliekali z 
nášho najintímnejšieho 

tajomstva pred 
verejnosťou, pretože 

sa inak tomu ani nedá 
hovoriť!

Kartotéka pacienta, či 
chorobopis človeka – sa 

má čoskoro dostať na 
internet. Tí, ktorí toto 

„ospevujú“ a objasňujú 
ako prínos a uľahčenie 
práce pre zdravotníkov 
a lekárov, ma však ako 
človeka nepresvedčili a 

práve naopak, som hlboko 
pohoršená tým, že až do 

takých krajností a intimity 
osobnosti má zájsť akože 

registrácia zdravotných kariet 
obyvateľstva cez internet. 

Som presvedčená, že je 
každého vyslovene osobným 

rozhodnutím, či chce o 
sebe nechať poskytovať 
informácie do éteru. Aj 
keď odborníci tvrdia, že 
všetko je zabezpečené 

najšpičkovejšími 
technológiami a heslami, 
hackeri sa dostali už do 

iných vysokochránených 
informačných zón a tajných 

informácií. Pred rokmi sa 
dokonca hromadne poškodili 

databázy zdravotných 
poisťovní vo Veľkej Británii, 
keď sa státisíce informácií 
o dôchodkovom poistení 

občanov dokonca stratili. Ak 

sa chce niekto odbavovať 
na verejnosti a internete 
– je to jeho rozhodnutie 
a musí za neho znášať aj 

následky. Či už sa odhaľuje 
fyzicky, alebo psychicky. 

Štát sa veľmi rýchlo zbavuje 
zodpovednosti, ak niečo 
„vyparatí“ v neprospech 

občana. Príjme nové 
nariadenie a hotovo! Vidíme 

to aj v bežnom živote, ak 
my musíme niečo štátu dať, 
platia termíny a nasledujú 

pokuty. Ale ak nám má štát 
niečo vrátiť, vyplatiť, trvá 
to celú večnosť a súdiť sa 

neoplatí.
 Intímne informácie 

o zdraví kohokoľvek sú 
veľmi citlivou oblasťou a 

dajú sa vždy zneužiť v každej 
oblasti. Ak niekto chce, 

vie sa k nim dostať. Vždy 
existujú možnosti. Malo 

by preto ostať výsostným 
právom každého jednotlivca 
rozhodnúť sa, či chce o sebe 

informovať kohokoľvek 
a v prvom rade, ak by 

chcel informácie o svojom 
zdraví nechať „zavesiť“ na 

internete, alebo odbornejšie 
povedané, nechať sa zaradiť 

do elektronickej databázy 
kartoték obyvateľstva.  
Mňa však napadá ešte 

jedna myšlienka, hrozím 
sa čím ďalej toho, ako 
sa všetci stávame viac 
a viac „očipovaní“. Sme 
stále viac pochodujúce 

variabilné symboly a daňové 

identifikačné čísla. Už nám 
skutočne chýbajú len značky 

na krk – ako majú psíky. A 
ak tá najintímnejšia sféra 

– zdravie a vnútro človeka 
(fyzické a psychické) nemá 

byť len „naše“, potom sa 
pýtam: „Kam to človeče, 
smeruješ? Staneš sa len 

hmotou? Tovarom? S číslom 
a kódom ako neživá hmota, 

počítač....?“ Kto ma skúsi 
presvedčiť, že aktérom tejto 

iniciatívy nejde v prvom 
rade o to, aby ešte viac 
a podrobnejšie ovládali 

človeka ako takého cez jeho 
zdravie, či „achilové päty 
v zdraví!“. Ten, kto sa totiž 

dostáva k moci, nemusí byť 
vždy aj psychicky zdravý, a 
ak sa chorí jedinci dostanú 

k rozhodovaniu, veľmi 
jednoducho sa utajované 

skutočnosti zmenia na 
neutajované a zneužitie 

moci sa len ťažko dokazuje. 
Naše najosobnejšie údaje o 
zdraví môžu vtedy poslúžiť 

práve v náš neprospech, 
ale aj k likvidácii nášho 

spoločenského postavenia, 
rodiny, vzťahov, v krajnom 

prípade dokonca naštartujú 
fatálny koniec hocikoho z 

nás. 
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - 

šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail:  
kysuckyzurnal@gmail.com

Stávajú sa ľudia variabilnými symbolmi  
a daňovými identifikačnými číslami? 
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WOLF PRIDE GYM
 MMA (zmiešané bojové umenia)

 BOX / THAI BOX

 FUNKČNÝ TRÉNING

 KRUHOVÝ TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)

 FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK

30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD

20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČEK - PORADENSTVO

PO-PIA: 7:00 - 22:00  SO-NE: 9:00 - 21:00

SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)

Wolf Pride Gym MMA Žilina

0940 119 185

info@wpg.sk

www.wpg.sk
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Andrea Šidlová a Alexandra Kocúrová sú úspešné Kysučanky
Aj v ročníku 2016/2017 sa zopakovalo finále slovenskej  ženskej Extraligy medzi 

klubmi ŠK 98 Pruské a Kométa Spišská Nová Ves. Ako Kysučania sme tam mali opäť 
zastúpenie v klube ŠK 98 Pruské – Andreu Šidlovú a Alexandru Kocúrovú. Obe 
Kysučanky po dramatickom finále získali titul Vicemajster Slovenska v ročníku 
2016/2017. Andrea Šildlová patrila k najlepším hráčkam celej súťaže, o čom 

svedčí aj jej umiestnenie v tabuľke produktivity, kde sa umiestnila na peknom 
5. mieste medzi ženami z celého Slovenska. Zároveň patrí aj do výberu 

širšieho kádra slovenskej reprezentácie žien, kde sa v tejto kategórii 
budú konať Majstrovstvá sveta 2017 v decembri v Bratislave. Druhá 
naša Kysučanka, Alexandra Kocúrová, sa žiaľ, z dôvodu rehabilitácie po 

minuloročnom vážnom zranení kolena,  nedostala skoro vôbec na 
palubovku. Avšak svojou účasťou na všetkých zápasoch družstva bola 
ich veľkou oporou. Veríme, že  zdravotný stav jej už počas najbližších 

dní (leto 2017) umožní absolvovať prípravu na ďalší ročník Extraligy 
. Držme našim dievčatám palce, aby sa svojimi výkonmi presadili na 
klubovej i reprezentačnej úrovni  a úspešne  reprezentovali náš región.

- redakcia Kysucký Žurnál - 

MUDr. Regan BELOVIČ
odborný garant pre plastickú 

chirurgiu 

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;  

85105 Bratislava
www.ulk.sk

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Chceš byť trendy?
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Fašiangy sú nepochybne 
obľúbeným obdobím 
všetkých milovníkov 
zábavy. Ženy majú špeciálnu 
príležitosť predviesť sa 
v krásnych róbach, muži 
zas môžu oprášiť svoje 
smokingy. Pre Dunajov bola 
tohtoročná plesová sezóna 
výnimočná, záujemcovia 
sa dočkali prvého 
reprezentačného plesu obce.
Kultúrny dom v Dunajove sa 
poslednú februárovú sobotu 

premenil na očarujúce 
miesto. Takmer stovka 
ľudí si užila ples, aký 
obec nezažila už dvanásť 
rokov. Tí najvytrvalejší 
sa zabávali od siedmej 
hodiny večer až 
do siedmej hodiny 
rána. Medzi hosťami 
nechýbal ani prednosta 
okresného úradu 
v Čadci Peter Šimčisko, 
primátor mesta Krásno 
nad Kysucou Jozef 
Grapa, starostovia obcí 

Ochodnica, Zborov 
nad Bystricou a Klubina, či 
kardiológ Stanislav Mizera 
spolu s manželkou. V rámci 
programu sa predstavili 
mažoretky z Ochodnice, 
detské trio, folklórny súbor 
Zborovanka a dievčatá 
z Veľkého Rovného, ktoré ohúrili 
prítomných svojím spevom. 
Hudbu mal počas celého 
plesu na starosti DJ Milan 
Števík. Okrem umeleckého 
zážitku sa hostia dočkali aj 

toho gurmánskeho, podávalo 
sa predjedlo, hlavné jedlo 
a nechýbala ani neskorá večera. 
Tombola obsahovala až sto cien, 
niektoré z nich boli vskutku 
atraktívne. Jedného šťastlivca 
dokonca čaká okružná jazda na 
Ferrari! Ples by však nemohol 
zožať úspech, keby si na ňom 
niekoľko ľudí nedalo naozaj 
záležať. O nádhernú výzdobu sa 
postarala Michaela Brodňanová 
z Kysuckého Nového Mesta, 
chutné jedlo pripravili 
kuchárky Anna Koprnová, 
Anna Vojtášová, Adela Červená 
a príjemnou obsluhou sa starali 

Dana Šimaliaková s dcérami 
Slávkou a Zuzkou, Ľudmila 
Macurová a Adela Stupavská. 
Sponzorsky neváhali prispieť 
Slávka Mečárová, Michaela 
Brodňanová, Zdenko Sedlák, 
Pavol Šutý,  stavebná firma 
Tempro, Jednota Čadca 
a mnoho iných. Všetkým patrí za 
pomoc úprimné poďakovanie. 
Prvý reprezentačný ples obce sa 
vydaril natoľko, že hneď po jeho 
skončení bol záujem o lístky 
na ďalší rok. Odteraz bude mať 
Dunajov teda o jedno tradičné 
podujatie viac!

Dominika Chrastová

Prvý reprezentačný ples obce Dunajov zožal úspech, po 
jeho skončení bol  veľký záujem o lístky už na ďalší ročník!

Prečítali sme si v novozaloženom časopise obce Dunajov

Bc. Dana Brňáková vykonáva prácu 
knihovníčky v Dunajove na dohodu, jej 
hlavný pracovný pomer je vychovávateľka 
školskej družiny v Dunajove. Poďme sa 
s ňou trochu porozprávať o knižničnej 
činnosti, lebo táto je naozaj na Slovensku 
vzácnosťou, keďže mnohé obce svoje 
knižnice zrušili. Mimochodom, viete, že 
knižnica v Dunajove funguje už od roku 
1956?
Ďalej hovorí Bc. Dana Brňáková:
- Obecná knižnica Dunajov je umiestnená 
v kultúrnom dome. Je tu čitáreň s 20imi 
miestami. Nachádza sa v nej 5838 ks kníh, 
z toho náučná literatúra pre dospelých 864 
ks, krásna literatúra pre dospelých 2296 ks 
kníh, odborná literatúra pre deti 323 ks kníh, 
krásna pre deti 2355 ks kníh. Každoročne 
pribúdajú do knižnice najnovšie tituly zo 
svetovej i slovenskej literatúry, ale tiež odborné 
publikácie. Knižnica je otvorená v stredu 
a piatok 16,30h – 18,30h. Samozrejme, ak si 
potrebujete súrne požičať knihy mimo týchto 
hodín, je to možné po dohode s vedúcou 
knižnice. 
o Obec sa ako stará o dopĺňanie knižného 
fondu?
- Obecný úrad Dunajov poskytuje ročne 
333 eur na nákup kníh. Pri nákupe kníh 

rešpektujeme záujmy našich 
čitateľov. 
o Aké akcie poriada knižnica 
počas roka pre občanov?
- Počas roka prebiehajú akcie 
s deťmi do 15 rokov. Medzi 
tradičné patria podujatia: Moja 
najkrajšia vianočná knižka, 
Daj otázku knihe, Čitateľský 
maratón, Vytvor knihu pre 
mamičku. Veľký úspech a 
motivácia pre žiakov prvého 
stupňa je „Súťaž o najlepšieho 
čitateľa“ a „Súťaž o najlepšiu 
čitateľskú triedu“. Prvé tri 
miesta sú odmenené vecnými 
cenami. Najlepšia čitateľská 
trieda získava od pani starostky 
veľkú chutnú tortu. 
 o Ako vyzerá „Marec – mesiac knihy“ 
v knižnici v Dunajove?
- Deti aj dospelí majú možnosť navštíviť 
knižnicu celý rok. V tomto mesiaci však 
navštevujú obecnú knižnicu častejšie. 
Prezentujú svoje najobľúbenejšie knihy, 
overujú si vedomosti o knihe v kvíze, starší 
žiaci sa oboznamujú s historickými povesťami, 
pripomenieme si aj šetrné zaobchádzanie s 
knihou, aktivitou: „Príbeh smutnej knihy“. K 

zvýšenej návštevnosti knižnice v 
marci prispievajú aj naši najmenší 
čitatelia – škôlkári. Majú radosť z 
aktivity – Pomenuj rozprávku. Ich 
úlohou je uhádnuť nadpis – Oživ 
bábku. V tejto aktivite sa škôlkári 
pokúsili vdýchnuť život bábke, 
ktorú zhotovili ich starší kamaráti, 
žiaci zo ZŠ. Knižnica usporadúva 
stretnutia s regionálnymi autormi. 
o Ako sa ku knihám stavajú 
občania, deti, študenti? Je 
dostatočne využívaná, to 
znamená – plní účel, pre ktorý 
funguje? Lebo veľa obcí zrušilo 
knižnice ako nepotrebné 
a zbytočne nákladové...
- Naši občania považujú knihu aj v 

súčasnom období, keď sa ju postupne internet 
snaží vytlačiť, za dôležitú a mnohí jej dávajú 
prednosť. Naša knižnica má bohatý knižničný 
fond. Čitatelia majú na výber dostatok 
krásnej a odbornej literatúry. Pri výbere kníh 
rešpektujeme spätnú väzbu našich čitateľov. 
Žiaci a študenti tu nájdu knihy na povinné 
čítanie, na štúdium. Som presvedčená, a nielen 
ja, že knihy vždy budú mať svoje miesto 
v našom živote.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ 

 V dunajovskej knižnici majú takmer 6000 kníh 

DUNAJOVSKÉ info

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 6



Dobrovoľný hasičský zbor v Dunajove vlastní 
aj ručnú hasičskú striekačku z roku 1890

Dobrovoľný hasičský zbor v 
Dunajove bol založený v roku 
1929. Zakladajúcich členov sa 
žiaľ, nepodarilo zistiť, pretože 

sa stratila kronika, aj  ďalšia do-
kumentácia. Hasiči v Dunajove 

vlastnia od roku 1939 ručnú 
hasičskú striekačku, vyrobenú 
ešte v roku 1890. Bližšie údaje 
o členskej základne sú z roku 

1948, kedy mala organizácia 37 
členov: Mikuláš Belák, Adam 

Pukalík, Urban Gundáš-Sýkora, 
Filip Pukalík, Ľudovít Pukalík, 

Rudolf Adámek, Adam Červený, 
Štefan Červený, Michal Olejko, 

Gabriel Božek, Ján Sýkora, Jozef 
Flak, Rudolf Gardlo, Štefan Brisu-

da, Jozef Čičman, Pavol Švaňa, 
, uvádza sa aj ženské družstvo: 

Božena Masláková, Margita 
Vajdíková, Zlatica Bajcarová, 

Vincencia Murčová, Jolana Olej-
ková, Emília Kašubová, Božena 

Čičmanová, Anastázia Beláková, 
Margita Červená. Vlastnili cvičné 

uniformy, v ktorých sa zúčast-

ňovali výcviku v rokoch 1954 – 
1957. V roku 1961 vytvorili druž-
stvo dorasteniek pod vedením 

predsedu Františka Filípka, ďalší 
funkcionári boli František Dir-

bák, Alfonz Štrba, Rudolf Ďuriš, 
a Gabriel Božek. Prvý hasičský 

sklad bol drevený, spolu s vežou 
na sušenie hadíc. V roku 1959 
bola postavená budova MNV, 

kde na prízemí v jednej z garáži 
slúžila hasičom, ktorá zásluhou 
M. Beláka a  starostu obce,  bola 
vzorne udržiavaná. 13. septem-
bra 1970 pod vedením predse-
du DPZ Karola Huráka a veliteľa 
Mikuláša Beláka bolo vytvorené 
hasičské družstvo mužov. V roku 
1975 dostali prvú automobilovú 

striekačku Praga RND – AS-16, 
ktorá im slúžila až do roku 1981, 
kedy bola vyradená a odovzda-
ná do Muzea Kysuckej dediny 
vo Vychylovke. V roku 1977 sa 

stal predsedom DPZ 
M. Belák, veliteľom 

Milan Kopas, tajom-
níkom Jozef Čičman, 
strojníkom František 

Kubinčánek, ktorý 
pracoval na ZPU ZVL 
Kysucké Nové Mesto 

ako veliteľ zmeny, 
preventívar Stanislav 

Ďuroška, ďalšími 
členmi výboru boli 

Ondrej Mekyňa, Ján 
Mekyňa, František 

Filípek. V roku 1979 
uskutočnili súťaž 

požiarnych družstiev 
pri príležitosti osláv 

50 rokov založenia DPZ. Domáci 
túto súťaž vyhrali, druhé bolo 

Lodno, tretia Ochodnica, štvrtý 
Kysucké Nové Mesto, a piata 

Rudina. Po ukončení súťaže od 
radosti z víťazstva vykúpali v rie-
ke Kysuca veliteľa M. Kopasa. Na 
týchto oslavách obdržali Čestné 

uznanie od ÚV DPO Mikuláš 

Belák, od KV DPO Jozef Čičman 
a Milan Kopas. Medailu Za prí-
kladnú prácu a Čestné uznanie 
bolo udelené DPZ od OV DPO z 
rúk Ladislava Dediča tajomníka 
OV DPO Čadca za prítomnosti 

predsedu MNV Pavla Chylého a 
Mateja Kubalu z Krásna nad Ky-

sucou. 60. výročie založenia DPZ 
uskutočnili 29. júla 1989. Čestné 
uznanie od KV DPO prevzal veli-
teľ Milan Chlasták. Po roku 1998 

nastal útlm v činnosti. V roku 
2000 pripravovali družstvo žia-
čok a dorasteniek pod vedením  
Ing. Martina Mečára PhD., Petra 

Chylého, Jána Murču a Jožka 
Buknu, družstvá získali mnohé 
ocenenia. Nový omladený zbor 

pod vedením predsedu Ing. 
Martina Mečára PhD. a postup-

nými veliteľmi Stanislavom 
Šidlíkom, Pavlom Jarabicom, 
Petrom Chilým, neskôr Fran-

tiškom Adámkom a Bc. Jurajom 
Mičianom, ktorí vzišli z radov 

žiakov a dorastencov, strojníka 
robili Jozef Bukna, Ján Murčo, 

neskôr František Adámek, a Pa-
vol Pinďák. Tento mladý kolektív 
ukázal svoju zručnosť a potrebu 
chrániť občanov pri ľadovej po-
hrome, kde hladina rieky Kysuca 

zatápala kanalizá-
ciu vedenú k blíz-

kym bytovkám, 
tu strávili takmer 
24 hodín prečer-
pávaním vody. 
Hasičom v Du-

najove chýba nová 
hasičská technika, 
zatiaľ im slúži AVIA 

31, PS 12. Podali 
si žiadosť na nové 

vozidlo IVECO a 
ďalšiu žiadosť na 

prestavbu po-
žiarnej zbrojnice. 

Veríme, že nová žiadosť bude 
úspešná. V súčasnosti majú 

dobrú spoluprácu so susednými 
dobrovoľnými hasičmi z Krásna 
nad Kysucou, ako i s domácou 

samosprávou pod vedením 
starostky obce pani Mgr. Mila-
dou Chlastákovou.  Štvrťročne 

sa na taktickom cvičení hasiči 
zdokonaľujú na zásahy lesných 

požiarov. Venujú sa žiakom 
ZŠ v obci, kde na branných 
cvičeniach zasväcujú žiakov 

do hasičskej abecedy, spájanie 
hadíc, ukážkami hasičskej tech-
niky a podobne. V auguste 2016 

zasahovali pri lesnom požiari 
nad poľovníckou chatou a tohto 
roku 4. marca 2017 hasili požiar 

trávnatého porastu pri rieke 
Kysuca. Zo spoločenských akcií 
je to pálenie vojany, stavanie a 
váľanie mája a pochod obcou 

na hody Sedembolestnej panny 
Márie. Nedarí sa im získať a 

zabezpečiť preventívara obce, 
lebo o túto dôležitú funkciu nie 

je záujem. Hasičské družstvo, 
ktoré sa  v súčasnosti  odborne 
pripravuje v Rakovej, je zarade-
né v skupine “C“. Veríme, že po-

stupne sa dunajovským hasičom 
podarí doplniť zásahovú výstroj, 

ktorá im chýba a po odbornej 
príprave budú môcť si plniť 

svoje povinnosti pri ochrane 
občanov pred živelnými pohro-

mami a požiarmi. 
pripravil:  Ľudovít Hoch, člen 

RKH DPO SR

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 7



 „Ako som sa stal 
hasičom...“, hovorí snáď 
najznámejší hasič  
z Kysúc – Ľudovít Hoch.

V roku 1959 začal 
Ľudovít Hoch pracovať 

vo fabrike na výrobu 
ložísk v Kysuckom 
Novom Meste, bol 

mladý, mal 25 rokov, 
založil si rodinu, 

manželka tiež pracovala 
v tejto fabrike. Takto 
si spomína on sám na 

svoje začiatky: 
„Ja som začal robiť na 

sústruhoch, bol som síce 
vyučený baník, ale kvôli 

zdraviu som baníčinu 
povesil na klinec a tak sa 

stal zo mňa kovoobrábač, 
ako to stálo vo výučnom 

liste, ktorý som si tu urobil 
popri zamestnaní. Ale čo 

čert nechcel, z chrómu 
a alkálií som dostal 

kožný ekzém. Začala sa 
tortúra priznania choroby 

z povolania, ktorú na 
tretí rok mi nakoniec 

priznali. Známi a doktor 
mi hovorili, aby som 

zmenil robotu, „doplň 
si vzdelanie“, hovorili. 
Nič mi neostávalo, len 
sa prihlásiť na večernú 
päťročnú priemyselnú 
školu strojnícku. Tú sa 
mi podarilo ukončiť 

maturitou. Medzitým 
som už robil 

v náraďovni ako 
vedúci medziskladu, 
neskôr som pracoval 

na „Zvláštnom 
oddelení“, kde 

som pričuchol aj 
k hasičine. Pracoval 
som ako požiarny 

technik, ale maturita 
na túto funkciu 

nestačila, absolvoval 
som dvojročnú 
nadstavbu na 

požiarneho technika 
v Poličke v Čechách. 
Tam som sa naučil 
abecedu, ale i čosi 

viac o hasičine. 
Najviac mi tam 
dali skúsenosti 

starých harcovníkov 
Krajánkov – riaditeľ 

krajskej správy 
hasičov z celej 

bývalej ČSSR. Lebo, 

ako sa hovorí, život naučí 
najviac a my sme na ich 
skúsenostiach získavali 
najcennejšie informácie 
o práci hasičov. Pracoval 
som aj ako veliteľ ZPÚ, 
ale len krátko, technika 

požiarnej ochrany robím 
doteraz. Zapojil som sa aj 
do dobrovoľnej požiarnej 
ochrany, ako radový člen 

i funkcionár.“
o Kto je Ľudovít Hoch?
Narodil sa v roku 1935 v 
Trenčianskej Turnej, okr. 

Trenčín. Po základnej 
škole ukončil odborné 

učilište banícke, strednú 
priemyselnú školu 

s maturitou, pomaturitnú 
školu požiarnych 

technikov, rôzne kurzy. 
Pracoval v bani v Karvinej, 

v ZVL Kysucké Nové 
Mesto. Vychoval päť 

detí. Medzi jeho  záujmy 
patrí fotografovanie, 

zberateľstvo poštových 

známok a hasičských 
artefaktov – história 

hasičstva, dopisovanie do 
rôznych médií o hasičskej 

problematike. Za svoju 
vyše 40 ročnú prácu 

v dobrovoľnej požiarnej 
ochrane dostal ocenenia: 

Medaile Za príkladnú 
prácu, Za zásluhy, Za 
mimoriadne zásluhy, 

Zaslúžilý člen DPO SR, 
Miroslava Šmída za 

výcvik, Svätého Floriána, 
Odznak odbornosti 

prvého stupňa, Odznak 
preventivára mesta. 
V tomto roku oslávil 

Ľudovít Hoch už 
osemdesiatedruhé 

narodeniny. Za obetavú 
prácu v prospech 

našej spoločnosti a pre 
občanov si určite zaslúži 

od nás všetkých veľké  
„ĎAKUJEME“!
spracovala redakcia 

Kysucký Žurnál 
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Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,

Pred dovolenkou dajte auto skontrolovať a opraviť u odborníka

Kontakt:

Peter Laš:  0944 277 541

Servis:  0911 553 662

Predajňa:  0911 668 538

e-mail: 

autoservispneumod@gmail.com

Sídlo: Pneumod s.r.o

Povina 389

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Vlastním 
Susedov 
chlapec  pri 
hre s tenisovou 
raketou rozbil 
okno na 
vchodových 
dverách na 

činžiaku. Bola som zhodou náhod akurát 
vonku a telefonovala som, takže sa 
mi podarilo zachytiť celý incident na 
mobilnom telefóne. Keď som to ukázala 
otcovi chlapca, ten ma obvinil, že čo som 
si to dovolila, že je to nezákonný dôkaz, 
lebo nemám čo snímať jeho dieťa bez 
dovolenia, pričom ho vôbec nezaujímalo, 
čo syn spôsobil. Práve naopak, povedal, 
že keďže je video protizákonné, nie je 
to ani dôkaz a je to slovo proti slovu, 
že jeho syn spôsobil škodu. Obyvatelia 
činžiaku nechcú platiť za škodu, keďže je 
vinník jasný a škoda je dosť vysoká, lebo 
nejde o obyčajné sklo, a navyše dvere 
sú dvojkrídlové. Otec chlapca odmieta 
konsenzus, iný svedok bohužiaľ, nebol na 
mieste a ja som ani nevolala políciu. Ako 
sa dá k danej veci postupovať právne, 
aby vinník škodu zaplatil?
- Nahrať si  obrazový, zvukový  alebo 
obrazovo-zvukový záznam druhých ľudí  je 
možné len s ich súhlasom. Ak tento súhlas 
od dotknutej osoby nemáte, nahrávku 
nemôžete použiť. Podľa §-u 12 Občianskeho 

zákonníka písomnosti osobnej povahy, 
podobizne, obrazové snímky a obrazové a 
zvukové záznamy, týkajúce sa fyzickej osoby 
alebo jej prejavov  osobnej povahy, sa smú 
vyhotoviť alebo použiť  len s jej privolením. 
Privolenie nie je potrebné, ak sa tieto  
záznamy vyhotovili na úradné účely na 
základe zákona. V ust. čl. 16 ods. 2 Civilného 
sporového  poriadku je upravený princíp 
legality, podľa ktorého súd pri prejednávaní 
a rozhodovaní vo veci nezohľadňuje 
skutočnosti a dôkazy, ktoré boli získané 
v rozpore so zákonom, ibaže vykonanie 
dôkazu získaného v rozpore so zákonom 
je  odôvodnené uplatnením čl. 3 ods. 1 CSP. 
Z uvedeného vyplýva, že v zásade je súd 
viazaný zákonom, pričom pojem zákon je 
tu potrebné vykladať  širšie, zohľadňujúc 
hierarchiu právnych predpisov- pod 
pojmom zákon je treba rozumieť aj Ústavu 
SR, ústavné zákony, úniové/ európske právo/ 
medzinárodné zmluvy a pod.. S ohľadom na 
vyššie uvedené, súd môže vykonať aj dôkaz  
získaný v rozpore so zákonom, ak je právo 
protistrany ústavnokonformne  posúdené 
ako v konkrétnom 
prípade silnejšie právo 
než porušené právo 
toho, na koho úkor 
sa právo vykonáva. 
Záleží preto na súde, 
či vezme do úvahy  
Váš mobilný záznam, 

ktorý zachytáva konkrétne poškodenie 
dverí chlapcom a či súd uzná, že právo na 
ochranu osobnosti tohoto subjektu je v 
konkrétnom prípade proporčne slabšie  
oproti tomu ústavnému právu, ktorého 
porušenie sa má takto získaným dôkazným 
prostriedkom preukázať. Vy ste získali 
dôkaz o škode a kto ju spôsobil   bez 
súhlasu dotknutej osoby  a  v podstate  v 
rozpore s §-om 12 Občianského zákonníka, 
ale o jeho uplatnení ako dôkazného 
prostriedku by rozhodol v konečnom 
dôsledku súd. Doporučujem, aby ste sa so 
svojím nárokom na opravu vchodových 
dverí obrátili na správcu bytového fondu, 
ktorý si  náklady na odstránenie škody 
spôsobenej na vchodových dverách  uplatní 
na príslušnom súde, kde môžete svedčiť 
ako svedok a prípadne so súhlasom súdu 
použiť aj Váš dôkazný prostriedok.  Riziká 
použitia nelegálnej nahrávky môžu mať 
aj trestnoprávne následky. Je to veľmi 
rozsiahla problematika, preto nie je možná 
jej podrobná analýza  v tomto článku.

Nahrať si  obrazový, zvukový  alebo obrazovo-zvukový záznam 

druhých ľudí  je možné len s ich súhlasom, pretože nerešpektovanie 

tejto skutočnosti môže mať aj trestno právne následky.

§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §

JUDr. Emília Mušková, advokátka
Advokátska kancelária so sídlom 

Námestie slobody 73, 024 01 Kysucké 
Nové Mesto

t. č. : 0905 200 190, 
e-mail: muskova.emilia@gmail.com
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„Veľa ľudí si myslí, že poľovník zoberie pušku a ide niečo do hory zastreliť len tak z roztopaše a pre mäso. 
Ale poľovníctvo má svoje prísne pravidlá,“ hovorí Ing. Pavol Šutý.

Viete, čo je Poľovnícka 
spoločnosť Kremienok - 
Povina? Z rozprávania Ing. 
Pavla Šutého, jedného z jej 
členov, sa to dozviete.
Hovorí Ing. Pavol Šutý:
- Poľovníctvo tvorí 
neoddeliteľnú súčasť 
ochrany prírody, tvorby 
životného prostredia 
a vytvárania  vhodných 
podmienok pre zver. 
Poľovníctvo má aj na Kysuciach 
svoju históriu a vždy bolo 
neoddeliteľnou súčasťou života 
ľudí. Je treba povedať dôležitú 
informáciu, že na Kysuciach sa 
poľovníci nerozdeľujeme podľa 
okresov Kysucké Nové Mesto 
a Čadca, ale máme založenú 
Regionálnu organizáciu 
Slovenského poľovného 
zväzu (SPZ) a spoločnú 
obvodnú poľovnícku komoru. 
Keď zoberieme Dolné Kysuce 
ako okres, tak na tomto 
území je 6 uznaných revírov:  
Vadičov, Vreten, Rudina, 
Nesluša, Povina, Kysucké Nové 
Mesto- Ochodnica,  výmera 
ktorých je spolu 15973ha. Tieto 
revíry sú tvorené prevažne 
ihličnatými lesmi s podhorskými 
lúkami a dnes už veľmi málo 
obrábanou poľnohospodárskou 
pôdou. Poľovnícka spoločnosť 
(PS) Kremienok má výmeru 

3908ha a jej revír  
Povina je na území 
obcí Povina, Kysucký 
Lieskovec, Lodno,  malá 
časť aj obec Dunajov 
a Budatínska Lehota. 
Spoločnosť bola 
založená  v marci 2016 
pretransformovaním 
z poľovníckeho 
združenia (PZ) 
a založilo ju osem 
zakladajúcich členov. 
S malými zmenami 
bolo prevzaté všetko 
to, čo dobre fungovalo 
ešte za obdobia PZ 
(založeného v roku 
1965). Celkovo má 
naša PS  45 stálych 
členov a 16 poľovníkov 
má štatút dočasného 
členstva. Úctu 
k dlhoročným členom, 

ktorí už z rôznych dôvodov 
nemôžu poľovať, napĺňame 
čestným členstvom. Predsedom 
našej PS je Vladimír Trúchly, 
poľovným hospodárom Jozef 
Kloska a tajomníkom je Ing. 

Daniel Janek.            V našom 
horskom revíri  žije hlavne 
zver jelenia, srnčia, diviačia, 
ale aj danielia zver, ktorá 
sa v minulosti objavovala 
len sporadicky. Z drobnej 
úžitkovej zveri je to zajac 
poľný. Voľakedy tu v hojnom 
počte žili aj jarabice, prepelice 
a trochu aj bažanty, v lesoch 
poslovia jari- sluky. Dravú zver 
zastupuje početne hlavne 
líška, kuna lesná a skalná. Zo 
vzácnych živočíchov dravcov 
možno stretnúť medveďa, vlka, 
rysa. Voľakedy poľovná zver 
rys a sluka sú dnes celoročne 
chránené. Redukcia počtu 
medveďov a vlkov sa vykonáva 
pod prísnym dohľadom na to 
určených organizácií. 
o Odkedy ste poľovníkom, 
pán inžinier?
- Ja som v tejto PS, predtým PZ, 
od roku 1974. Ale už aj predtým, 
ako chlapec som poľovníctvu 
pričuchol s mojim otcom 
poľovníkom. Som vďačný, 
že môžem byť v tejto dobrej 
spoločnosti, veď nakoniec 

v Kysuckom Lieskovci aj bývam. 
Vo výbore som robil 15 rokov 
finančného hospodára, teraz 
mám na starosti osvetu a som 
členom rady PS. 
o Keď sa povie poľovník, tak 
čo to naozaj znamená?
- Veľa ľudí si myslí, že poľovník 
zoberie pušku a ide niečo do 
hory zastreliť len tak z roztopaše 
a pre mäso. Ale poľovníctvo 
má svoje prísne pravidlá. Nie 
nadarmo poľovníkov v Česku 
volajú myslivci. Už dávno 
v minulosti bolo známe, 
že poľovník musí pri love 
zohľadňovať veľa vecí, teda 
musí myslieť na to, čo jeho čin 
spôsobí. V prvom rade musí 
dbať na bezpečnosť pri love, 
zákonnosť lovu, čo môže a čo 
nemôže loviť a to nie len podľa 
druhu zveri, ale aj podľa veku 
a vhodnosti na ďalší chov. 
Poľovník musí dbať aj na etiku 
lovu. Musí vzdať ulovenej zveri 
úctu a ošetriť divinu na použitie. 
Musí mať pri sebe povolenku 
na lov, plombu na jednorazové 
označenie ulovenej zveri, musí 

Predseda poľ. spoločnosti (PS) Vladimír Trúchly – šiesty zľava 
Poľovný hospodár PS Jozef Kloska   –  pod ľavou rukou zástavnika 
Tajomník PS Ing. Daniel Janek s manželkou Evkou – druhý zprava 
Zástavnik Ján Martikán  
  

Poľovnícka spoločnosť Kremienok obcí Povina, Kysucký Lieskovec a Lodno                        
na slávnostiach Sv. Huberta v Svätom Antone so zástavou 

Foto Ing. Pavol Šutý 
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„Veľa ľudí si myslí, že poľovník zoberie pušku a ide niečo do hory zastreliť len tak z roztopaše a pre mäso. 
Ale poľovníctvo má svoje prísne pravidlá,“ hovorí Ing. Pavol Šutý.

byť zapísaný v knihe návštev, 
musí mať pri sebe poľovný 
lístok a zbrojný preukaz! Zákony 
a tresty sú pre poľovníkov 
prísne. Alkohol nesmie byť 
žiadny! 
Ale poľovníctvo má viac 
pozitív ako negatív  a hlavným 
bonusom poľovníctva je aktívny 
pobyt v prírode, stretnutie 
s priateľmi poľovníkmi a hlavne 
radosť z toho, ako sa zveri 
v revíri darí. Môžu sa s ňou ľudia 
stretávať.  Isto, pred medveďom 
treba byť opatrný.
o Ako vyzerá taký poľovnícky 
rok?
- Práve sa skončilo prikrmovacie 
obdobie, keď poľovníci našej 
PS v dňoch núdze prikrmovali 
zver, aby vôbec  prežila  krutú 
zimu. Na jar, aj keď sa takmer 
nič nestrieľa, intenzívne 
pozorujeme prebúdzajúcu 
sa prírodu.  Koncom marca 
prebehlo sčítanie zveri, 
do konca apríla vyčistíme 
prikrmovacie zariadenia, 
urobíme políčka pre zver, 
vyčistíme lúky na kosenie, 
nosíme do lesa soľ, lebo ju zver 
potrebuje. Na strelnici v Zákopčí 
si začiatkom mája vyskúšame 
naše pušky a zručnosť v streľbe. 
Ešte postavíme posedy, 
opravíme krmelce a senníky. 

V júni už začína poľovačka 
na srncov. Jún je mesiac 
poľovníctva, preto ho vždy 
na chate v Povine u Tatarich 
oslávime spolu s rodinami 
a vzápätí  už treba pripravovať 
seno na zimu. A tak to ide 
ďalej.  Pokračuje odstrel diviačej 
zveri, aby nerobila škody na 
poliach, lov jelenej a danielej 
zveri, aby neboli škody v lese. 

V jeseni musíme 
ešte stihnúť niekoľko 
akcií a osláv nášho 
patróna Sv.Huberta. 
Samozrejme, že 
s divinou sa vieme aj 
podeliť, dať divinu na 
akcie obcí, hasičom, 
turistom pri usporiadaní 
ich podujatí.  Pred 
zimou ešte zregulovať 
stav diviačej a dravej 
zveri spoločnými 
poľovačkami, kde 
vidno našu už doslova 
profesionalitu, prácu 
našich štvornohých 
pomocníkov -psov 
a na posedeniach po 
poľovačke aj družnosť, 
humor a hlavne je čo 
počúvať o zážitkoch 
poľovníkov. A bude zasa 
zima, čas prikrmovania. 
Veľa poľovníkov sa 

teší na toto obdobie, čas, keď 
treba pomôcť zveri. Ostatní 
nepoľovníci potom môžu v lese 
stretnúť zvieratká a zanechá 
to u nich nezabudnuteľný 
zážitok. A potom príde čas 
poľovníckych plesov, krásne 
ženské šaty, účesy, výzdoba 
a hlavne poľovnícke špeciality. 
Zasa je o čom rozprávať, 

zatancovať si aj s manželkami 
kamarátov a takto upevňovať 
vzťahy v našej poľovníckej 
spoločnosti. A že všetko nie 
je vždy ružové?  Áno, stanú 
sa aj chyby, aj previnenia, ale 
to si my vyriešime okamžite, 
nepotrebujeme na to súdy 
a previnilec si isto rozmyslí, či 
bude rešpektovať pravidlá našej 
PS.
o Ale Vaša poľovnícka 
organizácia má aj jedno 
prvestvo...?
- Naša PS sa hrdí tým, že 
v novodobej histórii poľovníctva 
máme poľovnícku zástavu ako 
prvý na Slovensku. Na jednej 
strane zástavy je medveď, ako 
najvzácnejšia zver nášho revíru 
a na druhej strane symbol 
Sv.Huberta- jeleň s krížom 
medzi parohami.
o Ako sa u vás stane záujemca 
poľovníkom?
- Takmer každý rok niekto nový 
urobí skúšky z poľovníctva. Ak 
stojí za to, prijmeme ho a ak 
je schopný, stane sa postupne 
členom a vykonávateľom 
poľovného práva. Každý musí 
pochopiť, že poľovníctvo nie 
je len o love a strieľaní, ale aj 
o starostlivosti o zver a úcte 
k prírode, dobrých vzťahoch 
jedného k druhému.
o Poľovníci idú však 
príkladom aj pre deti..., 
nemýlim sa?
- Presne tak, pôsobíme aj na 
mladú generáciu. V Povine 
funguje krúžok mladých 
poľovníkov pod vedením Jozefa 
Drugu. V Kysuckom Lieskovci 
chceme obnoviť krúžok 
ochrancov prírody a mladých 
poľovníkov, ktorý v minulosti 
viedol Michal Kubánek 
a v Lodne sa ponúkol Ľudo 
Roman pre prácu s mládežou. 
Je to pekné, pre spoločnosť 
potrebné a prospešné. Ja 
verím,  že chýb, ktorých sa 
ako poľovníci dopúšťame, 
bude čoraz menej a viac bude 
toho pozitívneho a dobrého 
pre všetkých, pre zver, pre 
prírodu, pre ľudí. Poľovačka 
nie je len o peniazoch, ktoré 
do toho dávame, o mäse, 

Prví traja zľava - tajomník, predseda a poľovnícky hospodár PS.
Vpravo finančný hospodár Ing. Bronek Hejtmánek

Úspešní lovci - v prednom rade sprava:  
predseda, tajomník a autor článku Ing. Pavol Šutý

dokončenie na str. 12.
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o zbraniach, o psoch, ale hlavne 
o medziľudských vzťahoch  
poľovníckej  i nepoľovníckej 
verejnosti. Na to sme tu. Lovci 
tu vždy boli a verím, že aj do 
budúcna budeme dôstojne 
naplňovať naše poslanie. 
A nakoniec jeden z mojich 
zážitkov. Keď som v roku 2012 
v júni v Lodne, v časti Hájnice, 
ulovil medveďa hnedého, 
na ktorého som bol v lesoch 
Poviny, Lodna, Vadičova 
a Kysuckého  Lieskovca 88 krát! 
Celé noci a rána. Rád som sa so 
svojim zážitkom podelil aj na 
posedení poľovníkov  ešte v ten 
deň, hlboko do noci. Na druhý 
deň sme medveďa so všetkou 
úctou vystavili aj v obci Kysucký 
Lieskovec a občania sa mohli pri 
ňom odfotiť, zadarmo občerstviť 
a dozvedieť sa viac o tomto 

vzácnom druhu zveri z našich 
lesov. To mi však nestačilo 
a napísal som do Kysuckých 
novín informačný článok 
s fotografiou, ktorý uverejnili 
na prvej strane.  Isto nie všetci 
vnímame takúto vec rovnako... 
V nasledujúcich 
novinách sa 
ozvala mladá 
19 ročná slečna, 
že prečo som 
ho zastrelil, keď 
nič zlé neurobil. 
Trochu úsmevné, 
ale aj dosť 
vážne. Medveď 
bol ulovený na 
základe špeciálnej 
povolenky, 
zmluvy, ako  
redukčný odstrel 
pre udržanie 

optimálneho 
stavu medveďov, 
predchádzaniu 
škôd, ale aj 
napádaniu 

ľudí. Je preto nutné ľuďom 
vysvetľovať a písať o tom, 
čo sa stalo, aj keď to vyzerá 
dramaticky proti prírode, 
nevhodné do tohto storočia,  
presýteného ochrancami. Verím, 

že nielen medveď, ale aj ďalšie 
vzácne zveri v našich lesoch 
prežijú v únosnom množstve 
a bude sa im dariť. A preto 
nie len „Lovu zdar“, čo je náš 
pozdrav, ale aj klobúk sňať pred 
krásou našej prírody a vážiť si ju.

otázky: Kysucký Žurnál
foto: archív kysuckých 

poľovníkov a Ing. Pavla Šutého

Poľovačka začína:
„Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte.“

Slávnostný nástup pred poľovačkou:
„Vítame Vás, priatelia poľovníci, prírody a zveri 
vášniví milovníci, milovníci.“

Oddych počas lovu:
„Zastavme poľovanie, posilnime sa.“

Na výrade zveri po poľovačke:
„Poctu poslednú skladáme zveri lovenej, vďaku za 
dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko 
zanes naše ha-la-li.“

Ale aj trúbenie  a spev o jeleňovi:
„Hľa, svetlo dňa už dohasína v očiach kráľa našich 
hôr, zažiaril a znovu zhasol, sťa na nebi meteor. 
Kraľoval tu dlhý čas v týchto horách vôkol nás. 
Trávu spásal, vodu pil a nič zlého netušil.“

A na záver  zopár poľovníckych signálov, ktoré trúbi a spieva 
náš trubač Ing. Andrej Ficek z Kysuckého Lieskovca.

Trubač a spevák Ing. Andrej Ficek z Kysuckého Lieskovca-poľovník vpravo

Srnky už čakajú

Členovia našej PS na Svätohubertovskom dni v Oščadnici
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Mgr. Alena Jaššová, majiteľka regionálneho 
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom 

regionálnom mediálnom trhu 
už 21 rokov 

Vám zabezpečí

všetky práce, súvisiace s redakčnou prípravou, 
korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:

• firemného buletinu,
• reklamného a volebného plagátu,
• prezentačnej brožúry,
• alebo knižnej publikácie k významnému 

výročiu... pre mesto, obec, firmu.

Všetko pod odborným dohľadom fundovaných odborníkov  
z mediálnej praxe a profesionálnych žurnalistov, grafického 
štúdia a tlačiarov. Presvedčte sa o našej práci a produktoch

www.zurnaly.sk
tel. 0903 516 499
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Najvýhodnejšia inzercia vo Vašom 
regióne je v Kysuckom Žurnále! 

Tel.: 0903 516 499 
email: kysuckyzurnal@gmail.com
www.zurnaly.sk

UŽ 10 ROKOV

presne  cielená  inzercia 

na  Vašich  zákazníkov !

kontaktujte nás...

NOVINKA 2017
Geberit AquaClean Tuma
Prekvapivo všestranná toaleta.
Pod jednoduchým a elegantným dizajnom tohto 
šikovného produktového konceptu sa skrýva 
sofistikovaná a inovatívna technológia, ako napríklad 
prietokový ohrievač optimalizovaný pre tvrdú vodu, 
funkcia odstránenie vodného kameňa alebo vysoko 
efektívna technológia sprchovania WhirlSpray s 
nízkou spotrebou vody. Ďalšie funkcie, ako napríklad 
ohrev sedadla, sušenie teplým vzduchom, odsávanie 
zápachu a keramická misa bez okrajov Rimfree® 
ešte viac umocňujú zážitok komfortu a pohodlia. 
Užívateľsky prívetivé diaľkové ovládanie umožňuje 
intuitívnym spôsobom nastaviť všetky funkcie tak, 

aby vyhovovali osobným preferenciám majiteľov. 
Od polovice roka 2017 bude Geberit ponúkať tiež 
aplikáciu s dodatočnými funkciami, ktorá umožní 
ovládať toaletu pomocou smart telefónu. AquaClean 
Tuma je k dispozícii predovšetkým ako kompletná 
toaleta s dokonale prispôsobenou WC misou a 
skrytým prívodom vody a elektriny. Alternatívou tohto 
kompletného riešenia je sedadlo Geberit AquaClean 
Tuma pre dodatočnú montáž na existujúcu WC misu. 
Jej dizajnový kryt, ktorý je k dispozícii v niekoľkých 
farbách a materiáloch, možno zladiť s tlačidlom 
splachovania Geberit.
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Mám už svoj vek a myslela 
som si veľakrát, že ma 
nedokáže len tak niečo 
prekvapiť, či zaskočiť.... Ale 
zisťujem, že takmer každý 
deň ma zaskočí nejaká 
tá ľudská obmedzenosť, 
blbota, či nelogickosť... Idete 
večer z práce... a neviete 
sa dostať domov, lebo 
pred Vašim domom stojí 
zaparkované auto. Musíte 
svoje odstaviť inde a ťahať 
sa aj so všetkými ridiklami 
cez celú ulicu. Dotyčného 
pri odchode upozorníte,  že 
či nevidel bránku a teda, že 
mi znemožňuje nielen vjazd 
domov – ale aj výjazd, keby 
som potrebovala vyjsť na 
ulicu.  On prevrátil vodnaté 
oči... „No a čo“? Stalo sa 
niečo? Však toto je verejný 
priestor, pani.... tak čo tu 
hysterčíte?? (Samozrejme, že 
odtiahol až po chvíli..., akože 
on je tu pán a nemá mu kto 
čo rozkazovať). Musela som 
sa pod fúzy usmiať, aj keď 
som nechcela, lebo som 
mu doslova závidela ten 

„blažený prihlúply pokoj“.... 
Niekedy by som potrebovala 
takto takmer cynicky vyriešiť 
dobiedzanie otravných ľudí... 
Alebo, zaparkujem ráno auto 
na neďalekom parkovisku 
vedľa pracoviska... Po 
dvoch hodinách musím 
nečakane odísť, ale do auta 
sa nedostanem, lebo nejaký 
„chytrák“  zaparkoval auto 
tak, že medzi autami je iba 
10 cm medzera, a to by sa 
už nepretlačila ani  Twiggy! 
Lenže tu sú hneď dvaja 
„chytráci“ – lebo aj sprava, 
aj zľava neviem otvoriť 
dvere, kvôli minimálnej 
medzere... Ešte ostáva kufor... 
že by som sa prešplhala 
zozadu dopredu a tak si 
naštartovala...? Nie, už 
nie som 30 ročná .... Takže 
čakám, kým majitelia auta 
neprídu.... Aspoň jeden – ten 
zľava stojaci by bol lepší... 
Aha... už ktosi prichádza, 
rozrehotaný ako lečo na 
tanieri.... Ale je to ten sprava 
stojaci... Keď sa darí  - tak 
sa darí, ani nemá význam 

mu niečo hovoriť. Už podľa 
fyzimónie a čŕt tváre je to 
polomongol, takže je jasné, 
že logika tam nehrá veľkú 
rolu. A do tretice, v ten deň 
ma zamrazilo, keď som si 
vypočula informáciu, že 
máme veľa tínedžerov, ale 
aj dospelákov, závislých na 
počítači a internete. Ale že 
sme pre nich už zriadili 
centrum pomoci. Čuduj 
sa svete..., nie v kamennej 
budove, kde môžete prísť 
a posadiť sa, veci riešiť 
osobne, ale je to pomoc  
- cez počítač (internet).  
Takže internetoví 
závisláci a pomoc nájdu 
na internete? Že by 
nová ozdravná metóda? 
Dáva to logiku, ak je 
niekto závislý na internete 
a zároveň ho aj chceme 
liečiť cez internet? Možno 
to funguje, ale ja neviem, 
čo si o tom myslieť... Len 
by ma zaujímalo, koľko 
na takúto „pomoc“ štát 
uvoľnil peňazí a koľko sa tu 
skutočne použije na niečo 

zmysluplné... Alebo – len sa 
urobí čiarka, že sa urobilo...? 
EÚ si odfajkne splnenie 
úlohy a kopec peňazí zmizne 
opäť v nedohľadne, tak ako 
kopa peňazí, ktoré nalievame 
ročne do rôznych sociálnych 
a protidrogových programov 
– bez viditeľných výsledkov. 
Ale veď platia sa z daní 
občanov..., a tí už niečo 
chudáci poplatili... tak 
hore – dole jedno centrum 
pomoci.... Nuž – nemáte 
pocit tak ako ja, že u nás 
- na  Slovensku, musíme 
byť permanentne od rána 
do večera natlakovaní 
a vytočení tuposťou 
niektorých spoluobčanov, 
ale tiež amatérizmom 
a povrchnosťou tých, ktorí 
tam hore, vo funkciách, 
rozhodujú o nás – pre 
nás? A to som napísala len 
o jednom dni, ktorý som 
zažila ja. Čo tie ďalšie dni? 

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Myslela som si, že v mojom veku ma už hlúpota 
neprekvapí... Ale prekvapí... Vždy a znovu... 

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk 

Robme nábytok 
spolu
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!- Navrhovanie nábytku

- Kuchynské linky
- VSTAVANÉ SKRINE
- Pracovné dosky
- Rezanie drevotriesky
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- Za vypadávaním vlasov stojí 
viacero faktorov – vek, pohlavie, 
dostupnosť potrebných 
vitamínov a stopových prvkov 
pre rast vlasov, hormonálne 
zmeny, dedičnosť, ochorenia 
obličiek, štítnej žľazy, kožné 
choroby, psychické a sociálne 
faktory.
Keďže ide zrejme o prípad, 
kedy do daného problému s 
vypadávaním vlasov vstupuje 
hlavne vek a zrejme aj 
hormonálne zmeny, budem sa 
venovať tomu, prečo dochádza 
k strate vlasov a ako tento stav 
zmierniť a podporiť tak rast a 
zlepšiť kvalitu vlasov.
Aby sme pochopili, prečo k 
tomu dochádza, je dôležité 
uvedomiť si, že na rast vlasov 
pôsobia  pohlavné hormóny či 
už mužské (androgény) alebo 
ženské (estrogény,progesterón). 
Androgény stoja za 
vypadávaním vlasov tzv. 
androgénnym vypadávaním 
vlasov u mužov, avšak tak isto 
pôsobia u žien a to hlavne v 
období, keď už nie je vlasový 
folikul dostatočne „chránený“ 
estrogénmi. Androgény 
(testosterón – hlavne jeho 
metabolit dihydrotestosterón) 
poškodzujú vlasové púzdro 
a následne skracujú rastovú 

fázu vlasu. Vlasový folikul sa 
zmenšuje, vlasy sú tenšie a 
vypadávajú. Nakoniec dochádza 
k odumretiu folikulu a tak k 
nenávratnej strate vlasov. Tieto 
procesy sa dejú nielen u mužov 
ale aj u žien, ako som spomínal 
hlavne v období po menopauze, 
kedy hladina estrogénov, ktoré 
pôsobili proti testosterónu, je 
veľmi nízka.
A čo s tým? Na trhu je mnoho 
rôznych produktov. Rast vlasov 
môžeme podporovať buď 
dodaním chýbajúcich vitamínov 
a minerálov alebo môžeme rast 
stimulovať priamo, pomocou 
špeciálnych sér alebo roztokov, 
či špecializovanej vlasovej 
kozmetiky. 
Doplniť treba hlavne biotín, 
kremík, zinok, selén, ktoré sú 
obsiahnuté napr. prípravku 
Silicea kapsule (Hubner). Ďalšie 
preparáty sú zamerané na 
doplnenie hlavne aminokyselín 
potrebných pri stavbe rastu, 
spolu s vitamínmi skupiny B a 
minerálmi (železo, zinok, meď)– 
Revalid kapsule. 
Priama stimulácia vlasových 
folikulov prebieha hlavne 
pomocou špecializovanej 
vlasovej kozmetiky – 
Plantur 39, Dercos od Vishy, 
DermoCapillaire od Eucerinu. 
A iné. Dôležité je vybrať si tú 
kozmetiku, ktorá vám sadne. 
Každý výrobca sa odlišuje 
zložením jeho preparátov. 
Základom je dodržať isté 
pravidlá, nech si už vyberiete 
ktoréhokoľvek výrobcu:
1. Čistá vlasová pokožka 

– dôležité je zbaviť sa 
každodennej nečistoty, 
ktorá sa ukladá na vlasovej 

pokožke. Odporúča sa 
umyť si vlasy čistou vodou, 
každý deň a 2-3 krát do 
týždňa použiť kvalitný 
šampón.

2. Prekrvenie pokožky 
– dôležité je dopriať 
pokožke pomocou aj 
špeciálnych valčekov tzv. 
dermaroller dostatočné 
prekrvenie. Spolu so 
sérom, či tonikom, 
zabezpečí lepšie 
vstrebanie účinných látok, 
čím sa zvýši ich účinnosť.

Dôležité je uvedomiť si, 
že používanie len napr. 
špeciálnych šampónov 
nemusí mať výrazný vplyv na 
rednutie vlasov. Pokiaľ chcete 
skutočne zastaviť či zmierniť 
vypadávanie vlasov, je dobré 
doplniť potrebné vitamíny a 
minerály a k tomu si vybrať 
špecializovanú kozmetiku. 
Každý výrobca sa líši v zložení, 
preto je dôležitá aj priama 
komunikácia s pacientom, 
aby sa našiel prípravok, ktorý 
mu bude vyhovovať. Plantur 
39 používa práve kofeín na 
zvýšenie prekrvenia vlasovej 
pokožky, aby bolo zaistený 
lepší prienik účinných látok. 
Ponúkajú šampóny, toniká 
pre rôzne typy vlasov. Firma 
Vichy má špeciálnu radu pre 
vlasy Dercos. Zaujímavé je 
sérum Aminexil clinical 5, s 
účinnou látkou aminexil, ale aj 
s kofeínom a ďalším zložkami. 
Túto kúru je možné doplniť aj 
šampónom z tejto rady. Eucerin 
ponúka špeciálnu radu proti 
vypadávaniu vlasov, zameranú 
na dedične podmieneného 
vypadávania vlasov. Používa 

účinnú látku licochalcon 
A, pôsobiaci proti vzniku 
mikrozápalov.
    Ako ďalšiu možnosť riešenia 
problému s vypadávaním 
vlasov  by som uviedol možnosť 
nechať si vyšetriť pokožku a 
štruktúru vlasov odborným 
pracovníkom firmy Preline 
Slovakia, ktorý na základe 
tohto vyšetrenia doporučí  
individuálne špecifickú terapiu 
z množstva prípravkov firmy, 
uvedených na trh pod značkou 
Vital Active Plus.  Toto vyšetrenie 
prebieha jednou mesačne v 
určenom termíne v našej lekárni 
a je možno sa naň prihlásiť na 
oddelení volného predaja.
Na záver by som chcel 
ešte dodať, že je potrebná 
veľká trpezlivosť pri týchto 
problémoch. Vždy je si 
treba uvedomiť, že zvrátiť 
vypadávanie vlasov nie je 
otázkou pár dní, ale pár 
mesiacov. A ak sa jedná o 
vypadávanie vlasov spôsobené 
hormonálnou zmenou po 
menopauze, čiže ide o tzv. 
androgénnu alopéciu - 
vypadávanie vlasov, ide už o 
skutočne dlhý boj.

Vedeli by ste mi doporučiť, pán lekárnik,  nejaké výživné prípravky na rast vlasov, resp. 
spevnenie vlasov? Po 50-tke sa mi dosť zhoršila kvalita vlasov a mám ich aj menej. Počula 
som o prípravku s názvom „Plantur 39 kofeínová kúra“, že pomáha. Poznáte ho? Čo ako 
odborník na neho hovoríte? Ďakujem za radu.

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
Kysucké Nové Mesto

Telefón: 041/421 45 98
Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok 
od 7.30h do 16.30h

V starobe sa zhoršuje kvalita vlasov, 
ale dá sa tomu pomôcť...

Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
 je v Kysuckom Žurnále = 1,10 €/cm2 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.comtel.: 0903 / 516 499    /
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Vyšší seniorský vek a staroba prirodzene prichádza v živote 
ľudí a aj zvierat. Prejavy opotrebovania organizmu sú 
viditeľné na fyzickej kondícii, ale aj na psychických zmenách. 
Prejavy vyššieho veku , ako popisuje čitateľ, prináležia 
seniorskému veku psíka. Samozrejme aj psy starnú odlišne 
rýchlo ako aj ľudia. Vekom sa otupujú zmysly, zhoršuje 
sa zrak a sluch, psíkovi sa zhoršuje orientácia. Majiteľ 
by danému stavu mal prispôsobiť okolie psíka, celkovú 
starostlivosť, prípadne zmeniť kŕmenie. Pravidelnými 

prehliadkami u veterinára môže majiteľ zabrzdiť, prípadne 
zvrátiť prejavy starnutia. Je potrebné venovať pozornosť 
ochoreniam typickým pre vyšší vek napr. ochorenia kĺbov, 
srdca, tráviaceho a močového systému, kože, očí a takisto 
ako u ľudí, aj ochorenia zubov. U psíkov nie sú typické zubné 
kazy- majiteľ si asi všíma vyššiu ,,kazivosť zubov“, časté sú 
však nánosy zubného kameňa, silné gingivitídy, zápach z 
papule, bolestivý príjem krmiva, periapikálne abscesy alebo 
výtok krvavo sfarbených slín. Majiteľ by mal učite psíka 
nechať vyšetriť, prípadne si nechať poradiť, čo sa dá s daným 
nálezom v papuľke ešte robiť. Samozrejme je nutné zvážiť 
celkový zdravotný stav pacienta. Majiteľ môže navštíviť 
ktoréhokoľvek veterinára zaoberajúceho sa stomatologickým 
ošetrením. Následne bude majiteľovi ponúknutá terapia a 
prípadne prevencia dentálneho ochorenia. Čím skôr majiteľ 
pristúpi na možné riešenia, tým viac sa zlepší stav zubov, 
prípadne sa predíde chronickým ochoreniam, ktoré súvisia 
so zlým stavom ústnej dutiny.

Keď psíky starnú....

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113;  Kysucké Nové Mesto

Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Psík môjho dedka má už vyše 12 rokov, začal byť veľmi ospalý, hocikde sa vyvalí a zaspí... Vždy 
sa naľakám že či náhodou neumrel, ale on sa po chvíli dvihne a všetko je OK. Čím to je? Je to 
starobou? Všimol som si tiež, že sa mu začínajú kaziť zuby. Ako sa mu dá pomôcť v tomto, viete mi 
poradiť? Poznáte nejakých „psích“ zubárov?

Pre všetko, na čom záleží

VY ROZHODUJETE, KEDY POUŽIJETE KAPITÁL 

Provital Invest
• Investovanie ponúka veľkú šancu na výnos
• Fondy namiešame na mieru klientovi s možnosťou 

kedykoľvek ich meniť
• Flexibilná forma sporenia

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Čiastočné výbery v momente potreby poistenca
• Znížená poplatková štruktúra 
• Lacnejšie pripoistenia
• Bez posudzovania zdravotného stavu

Z HODNOTENIE V PODIELOVÝCH FONDOCH
 I  NVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI                                 
S PORENIE NA DOSIAHNUTIE CIEĽA                                   
K APITÁL K DISPOZÍCIÍ, KEĎ SAMI BUDETE CHCIEŤ

Kľúčové rozhodnutie 
pre úspešný život

Daniela Pinčiarová, Kysucké Nové Mesto, mobil: 0905 345 800
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Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

Ponúkame 
už aj pomníky!

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338,
web:  www.dostojnypohreb.sk,
Facebook: Archa pohrebná služba 

SLOVENSKÝ VÝROBCA
ANTISTATICKÝCH ODEVOV

A RUKAVÍC

www.advertask.sk

adverta@advertask.sk

+421 35 650 7777
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Od marca začíname 
predávať ovocné stromy 

a okrasné kríky. 
Ponúkame: sadbové 

zemiaky, výsevové zeminy, 
zeminu na pelargónie, 

čučoriedky, izbové kvety, 
umelé aj prírodné hnojivá, 

priesady paprík, rajčín, zeler, 
kaleráb, liečivé bylinky, cibuľa 

sadzačku, ďatelina, facélia. 

Pre chovateľov ponúkame: kŕmnu 
pšenicu, jačmeň, ovos, proso, zmesky 
pre nosnice, králiky, brojlere, kurčatá, 

morky. 

Adriana Slováková informuje:

Záhrad
kári s p

latným
 členským

 p
reukazom

 
m

ajú u nás 10%
 zľavu. 

Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900

Obedové menu
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Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK


