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BOŽENA  PEŤKOVÁ JE 
STAROSTKOU  RADOLE 
UŽ ŠTRNÁSTY  ROK
str. 5

Kultúrny programu
12.00–19.00 – detské atrakcie 

a súťaže
17.00–22.00 program na pódiu

22.00–24.00 diskotéka 
pod holým nebom.

Atrakcie: býk, nafukovacia 
šmýkačka, hrad, darčeky.

Program:
14.00–19.00 zábavný animačný 

program pre det, súťaže 
a hry v areáli RS Vadičov, 

moderátori  budú sprevádzať 
všetkých hostí z pódia celý deň 

bude hrať v areáli  DJ až do 
začiatku hlavného programu. 

16.00 začiatok programu 
16.10 spevácke a tanečné subory
17.10 tan. skupina Grupo Caliente
18.10  tanečná show Old school brothers,
18.15 Majster N 
19.30 tan. skupina Grupo Caliente
19.40 Tomáš Bezdeda s kapelou
20.25 Old school brothers
20.30 hlavný hosť programu Tina 
21.15 tan. skupina Grupo Caliente 
21.30 ohňostroj 
21.40 diskotéka pod holým nebom 
00.00 záver akcie

Každý vstup umelca na pódium 
uvádzať moderátori Andrea  
Kiráľová, Roman Paulech a imitátor 
Peter Hruštinec. Počas programu na 
pódiu budú stále fungovať všetky 
detské s tanoviská, súťaže 
a atrakcie v celom areáli 
RS Vadičov. 

DETI VSTUP ZDARMA!!!

Jana Ďuranová 
Avon manažérka 
pre Kysuce a Oravu 
v aktuálnom 
rozhovore ...
str. 15

Janka Slyšková 
v predajni v Kysuckom 
Novom Meste ochotne 
obslúži, a ak treba, 
poradí, aby zákazník 
odchádzal spokojný ...
str. 10

DEÒ DETÍ 
V RS VADIÈOV

31. MÁJ 2008

Starosta  Vadičova 
Vladimír Káčerík 
chce svoju obec 

viac pozitívne 
zviditeľňovať

str. 4

MESTÁ  A  OBCE  JUHOZÁPADNÉHO  

SLOVENSKA  POZÝVAJÚ KYSUÈANOV  

NA  PRÁZDNINY  A  SPOZNÁVANIE  

ICH  REGIÓNU  

(str. 11, 12, 13)

Jana Ďuranová 
Avon manažérka 

v aktuálnom 

ROČNÍK II. * MÁJ - JÚN 2008 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc * CENA: 

Jana Ďuranová 

pre Kysuce a Oravu 



Kysucký ŽURNÁL                        „...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“     2

Pribúdajú nám čitatelia, rastie počet našich spriaznených duší – ďakujeme!
 Vážení čitatelia, dovoľujem si Vás privítať 
už pri treťom tohtoročnom čísle nášho Kysuc-
kého Žurnálu a ďakujem, že nám pribúdate 
a zväčšuje sa aj okruh našich sympatizantov. 
A nezabúdajme ani na našich závistlivcov. 
V podstate ďakujem obidvom táborom, lebo 
– keď by nebolo závistlivcov, nevedeli by sme 
o našich skutočných prednostiach. Práve 
vďaka závistlivcom sa vlastne dozvedáme, 
čo je na našom časopise skutočne dobré 
a pekné. A ako som už v jednom zo svojich 
príhovorov písala, len škaredým, hlúpym 
a neúspešným nikto nezávidí, tak je potom 
všetko ako má byť, teda v úplnom poriadku.
Sme v redakcii radi, že sa našimi čitateľmi 
stávajú aj ďalší občania v okolitých obciach, 
a to aj vďaka rozširovateľom, kolportérom 
a predajcom Kysuckého Žurnálu. Áno, ča-
sopis sa od konca marca začal predávať na 
vybraných miestach a rokujeme s ďalšími 
organizáciami a spoločnosťami, kde by sme 
chceli náš Žurnál v rámci dolných Kysúc 
predávať. 
 Dostali sme aj veľa „nápadov“ a telefo-
nátov od občanov, ktorí nám dávajú tipy 
na písanie. Mnohé sú výborné a určite pár 
z nich využijeme. Niektoré sú zábavné, ale 
len tak na vnútorné pobavenie v redakcii 

a niektoré obsahujú „odborné poradenstvo“, 
ako by sme mali náš časopis robiť. Ani by ste 
neverili, koľko „odborníkov“ na žurnalistiku 
a vydavateľskú činnosť máme okolo seba, 
ako „výborne“ tomu rozumejú a ako by oni 
vedeli „fundovane“ žurnalisticky pôsobiť. Aj 
nám doslova diktujú svoje predstavy. Udivuje 
ma len to, že si títo mudrlanti už dávno neza-
ložili svoj časopis, veď od roku 1990 je podni-
kanie slobodné povolanie a určite by som aj 
ja privítala radšej viac redakcií ako závratné 
množstvo vzniknutých krčiem. Vždy sa lep-
šie rozpráva, ako koná. A mnohí radi hovoria, 
ako by vedeli prácu iného lepšie robiť, hoci 
tú svoju nestíhajú ani na 10 %. Myslím si, že 
dnes má naozaj každý možnosť realizovať sa 
v tom, čo ho baví. Ale, pokiaľ to chce robiť 
ako svoju aktivitu, musí mať na zrealizovanie 
dobrej myšlienky aj kapitál. A ten sa zháňa 
ťažšie. Nie všetci sme totiž rodení manažéri. 
Takže, aj tu vyhrávajú tí, ktorí sú všestran-
nejší, ktorí vedia vedomosti spojiť s talentom, 
diplomaciu v jednaní s kapitálom. Ktorí majú 
„nos“ na niečo nové, na „neokukané“ nápady. 
Ktorí skrátka vedia prežiť v džungli všetkého, 
aby vytvorili niečo jedinečné, neopakovateľ-
né, zaujímavé. A to nielen jednorázovo, ale 
v  dlhšom časovom období, v rozpätí mno-

hých rokov, pričom sa pochodeň odovzdáva 
ďalším generáciám. Len raz „vybuchnúť“ 
nestačí. Jedenkrát je každý kráľom, ale, aby 
bolo niečo dlhodobo zaujímavé a príťažlivé 
pre druhých – to je už riadna drina a to sa 
týka aj vydávania časopisu. Každý, kto si to 
chce vyskúšať, má dvere otvorené a môže 
si to skúšať! Samozrejme, „za svoje“, lebo 
svoje predstavy predsa nemôže skúšať za 
peniaze nášho vydavateľstva, to by bolo 
veľmi jednoduché. Keďže „odborníkov“ do 
každej oblasti spoločenského života máme 
na Slovensku viac než dosť, tak si myslím, 
že práve preto by mal každý ostať v prvom 
rade verný tomu, čo robí a čomu rozumie.
 Z duše neznášam, keď niekto hovorí, 
akoby on prácu toho druhého zvládol lepšie, 
inak, atď... Je to ako s partiou murárov: vždy 
tá, ktorá príde po predchádzajúcej – nadáva 
na robotu, ktorá po nich ostala. Keď odídu, 
prídu zas noví – situácia sa opakuje. Navzá-
jom sa zhadzujú a v podstate všetci robia 
– až na výnimky – veľmi nekvalitne. Jediné, 
čo ich zaujíma je kvantita! Ale nie práce, ale 
štvorcových metrov! Preto najprv „nabehnú“ 
s metrami, že vám idú až oči vypichnúť, aby 
sa nebodaj neukrátili na nejakom tom centi-
metríku ... No a takto nejako to je aj s „kecal-

mi“ do všetkého a do každej práce. Realita 
má však zvyčajne inú podobu. 
 Preto, nechajme reči a radšej pracujme 
a nechajme pracovať aj tých ďalších. Hod-
noťme najprv samých seba, svoju prácu, až 
potom prácu tých druhých. A hlavne, nebuďte 
„vševedkovia“!

 
Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka

 Každý normálny človek sa určite sem –  tam pozastaví 
nad nejakým hrozným činom páchaným na zvieratkách. Či 
už v televízii, rozhlase, alebo v novinách, sa často obja-
vujú rôzne informácie o bezcitnom zaobchádzaní detí, ale 
aj dospelých so zvieratami. Najčastejšie týranými tvormi 
bývajú paradoxne najprítulnejšie tvory – psy a mačky. Ale 
dajme si všetci ruku na srdce. Nie sme to práve my, ktorí 
zatvárame oči pred utrpením týchto tvorov v našom okolí?
 Idúc po ulici si všímame hladné a utrápené mačky a psí-
kov, ktorí sa stali nepohodlnými pre svojich majiteľov, pre 
ktorých bolo pohodlné zbaviť sa zodpovednosti a vyhodiť 
ich na ulicu. Čakajú, že ich utratí odchytová služba, alebo 
v horšom prípade utýrajú bezcitní ľudia, či citovo labilné 

deti, ktoré sú doma vychovávané bez lásky a pochopenia.
Aj zvieratká majú svoj život a svoje city. A tak, ako aj my, 
ľudia, aj oni prežívajú strach, zúfalstvo, ku ktorému sa pri-
družuje aj hlad a  smútok, ak ich opustil niekto, koho na-
dovšetko milovali. Najmä psíky sú verné, ako sa hovorí, až 
za hrob a nechápu, že ten, čo si ich zadovážil, ich potom 
z rozmaru týra, trápi a vyženie.
 Veď nenadarmo sa hovorí, že ten, kto nemá rád zvie-
ratá a kvety, nemôže byť dobrý človek. Ľudia sú pánmi 
tvorstva, ale čoraz menej sa podľa toho chovajú. Nevážia 
si nič, čo im matka príroda dáva a čím ich obklopuje. A teda 
zamyslime sa spoločne a otvorme oči, či aj v našom okolí 
nedochádza k ničeniu vegetácie, stromov a k týraniu bez-

branných zvierat, najmä mačiek a psov? Ktoré sa stávajú 
vďaka neporiadnym majiteľom vyhladované, opustené 
a choré, ľahkým terčom pre dospelých a mladých s nedos-
tatkom citu, ktorí ich beztrestne týrajú a ubližujú im?
 Psíky sú oddaní a verní priatelia pre deti, opustených, 
starých a chorých ľudí. Napríklad “slepecké” psíky sú ne-
nahraditeľnými spoločníkmi a priateľmi a sú vlastne očami 
pre svojich nevidiacich majiteľov. Aj tí najobyčajnejší gaš-
tankovia s múdrym a úprimným pohľadom, vítajú ľudí vrte-
ním chvostíka a veselým štekotom a bývajú častokrát tými 
najlepšími priateľmi, ktorí dobro vracajú dvojnásobne. 
 Nepozerajme na trápenie a týranie zvierat bez slova! 
Buďme tvrdí k takýmto prejavom!          Ing. Karol Klimek

Aj  utrápenému  a  hladnému  psovi  tečú  slzy  ako  človeku ...
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 Občianske združenie „Stimulus“ so 
sídlom v Kysuckom Novom Meste, Kuku-
čínova 2599 organizuje v období od de-
cembra 2007 do septembra 2008 projekt 
s názvom „Poskytnutie moderných odbor-
no-poradenských a motivačno-vzdeláva-
cích služieb pre rizikové skupiny občanov 
v subregióne Dolných Kysúc“ (evidenčné 
číslo projektu DP 342/FSR/07/2.1/01, Kód 
ITMS:11220100343). Projektovým partne-
rom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Čadci.
 V tomto článku sú uvedené základné 
informácie o projekte, doterajšej činnosti a 
predpokladaných výstupoch. Uvedený pro-
jekt sa realizuje na základe písomnej zmlu-
vy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi občianskym združením 
Stimulus a Fondom sociálneho rozvoja 
v Bratislave. Spolufinancovanie projektu 
je z prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu a zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. 
Miestom konania projektu sú prenajaté 
priestory v sídle občianskeho zduženia na 
Kukučínovej ulici 2599 v Kysuckom Novom 
Meste. Základným cieľom projektu je po-
silniť inklúziu žien na regionálnom trhu prá-
ce, predísť ich dlhodobému vyčleňovaniu 
a prispieť k rovnosti príležitostí v prístupe 
žien ku vzdelávaniu a uplatneniu na trhu 
práce. Je rozpracovaný do 8 čiastkových 
cieľov, na dosiahnutie ktorých je plánova-
ných celkom 13 aktivít. Aktivity projektu je 
možno rozdeliť na tri základné skupiny.
 Prvou skupinou sú aktivity zamerané na 
priamu prácu s účastníčkami projektu. Do 
projektu je zaradených celkom 42 žien (plán 
je 40), z toho 38 žien dlhodobo nezamest-
naných a 4 ženy so zdravotným postihnu-
tím. Pre účastníčky projektu sú plánované 
tri aktivity. Prvá z nich je najrozsiahlejšia 
(celkom 154 hodín na skupinu). Aktivita ja 
označená A–2 a nazýva sa „Komplexný 
modulový blok motivácie, poradenstva 
a vzdelávania“, skladá sa celkom z piatich 
modulov zameraných na poradenstvo, roz-
voj všeobecných zručností potrebných pre 
uplatnenie na trhu práce vrátane mo

dulu internetovej 
k o m u n i k á c i e  a      
práce s PC. Bola 
organizovaná v ob-
dobí január až apríl 
2008. Do aktivity 
bolo zaradených 
všetkých 42 účast-
níčok projektu. Po 
spoločnej aktivite sú 
plánované dve vý-
berové aktivity – pre 
dve skupiny po 10 
účastníčkach. Ide 
o dva kurzy zamera-
né na rozvoj reme-
selných zručností 
s využitím regionálnych tradícií. Prvým kur-
zom je praktický výcvik v technikách spra-
covania textilu s dôrazom na výšivky (akti-
vita A–3T). Tento kurz je plánovaný v trvaní 
80 hodín na skupinu v mesiaci máj 2008. 
Druhým kurzom je praktický výcvik v tech-
nikách umeleckého drôtovania a výroby 
darčekov s využitím techniky drôtovania 
(aktivita A–4D). Aj tento kurz je plánovaný 
v rozsahu 80 hodín na skupinu a uskutoční 
sa v mesiaci jún 2008.
 Prvá aktivita je obsahovo zložená tak, 
aby rozvojom všeobecných zručností bola 
rozvíjaná celková zamestnateľnosť ako 
predpoklad lepšieho umiestnenia na trhu 
práce. Hoci projekt je iba v štádiu realizácie, 
už v priebehu a po ukončení prvej aktivity 
sa zamestnalo celkom 5 žien.
 Druhá a tretia aktivita pre účastníčky 
(oba kurzy rozvíjajúce remeselné zručnosti) 
sú zaradené do projektu ani tak nie s cie-
ľom priamo podporiť prostredníctvom nich 
zamestnanie, ako skôr s cieľom prispieť 
k celkovému rozvoju účastníčok, ponúknuť 
im novú motiváciu, novú skúsenosť a pod-
poriť ich aspoň v aktivite v prospech seba, 
rodiny alebo známych. 
 Druhou skupinou aktivít sú aktivity zame-
rané na vybraný subregión Dolných Kysúc. 
Tento región bol zvolený s prihliadnutím na 
prirodzené členenie Kysúc. Subregión sa 

neprekrýva s hranicami územnosprávneho 
celku – okresu Kysucké Nové Mesto ale je 
vymedzený širšie – zjednodušene poveda-
né od Čadce po toku rieky Kysuca až po 
Kysuckú bránu. V  tejto skupine aktivít je 
zaradený prieskum názorov zamestnáva-
teľov, zamestnaných aj nezamestnaných 
v oblasti rovnosti príležitostí žien. Patria tu 
aktivity A–5, A–6, ktorých cieľom je distri-
búcia a zber vyplnených dotazníkov a tiež 
aktivity A–7, A–8, ktoré predstavujú suma-
rizáciu získaných výsledkov, ich vyhod-
notenie a spracovanie záverečných správ 
z prieskumu. Prieskum plánovaný v rámci 
projektu začal v mesiaci december 2007 
a jeho ukončenie je plánované na mesiac 
august 2008. 
 Do tejto druhej skupiny aktivít je možné 
zaradiť aj plánovanú aktivitu A–9 „Záve-
rečný seminár spojený s workshopom 
a výstavou výrobkov“. Aktivita je plánovaná 
na mesiac august 2008 a bude venovaná 
prezentácii dosiahnutých výsledkov projek-
tu jednak v oblasti vykonaného prieskumu 
ale, aj v aktivitách realizovaných priamo 
s  účastníčkami. Súčasťou seminára bude 
aj výstavka prác, zhotovených účastníčka-
mi počas praktického výcviku remeselných 
zručností (výšivky, textilné techniky, pred-
mety s aplikáciou umeleckého drôtovania).  
Záverečného seminára sa zúčastnia jednak 

vybrané účastníč-
ky projektu a tiež 
pozvaní zástupco-
via zamestnáva-
teľov, samospráv 
a spolupracujúcich 
subjektov. Pre po-
treby seminára sa 
plánuje spracovať 
prezentačné CD
propagujúce projekt 
a výrobky účastní-
čok, a tiež jedno-
duchý informačný 
leták o projekte.

Občianske združenie „STIMULUS“ v Kysuckom Novom Meste sa stará 
o rizikové skupiny občanov

 Treťou skupinou aktivít sú sprievodné ak-
tivity. Tu patria administratíva, manažment 
projektu a finančný manažment projektu. 
Ich súčasťou je na jednej strane vytvára-
nie primeraných podmienok pre realizáciu 
plánovaných aktivít, ale zároveň na dru-
hej strane monitoring, v rámci ktorého sa 
Fondu sociálneho rozvoja v stanovených 
termínoch predkladajú príslušné žiadosti, 
zúčtovania a monitorovacie správy. Do 
tretej skupiny aktivít patrí aj aktivita A–10 
„Publicita projektu“. Jej cieľom je v súlade 
so záväzným manuálom publicity posky-
tovať účastníčkam projektu, osloveným 
subjektom a občanom, ako aj širšej verej-
nosti informácie o projekte a zdrojoch jeho 
financovania. Tento článok je tiež súčasťou 
publicity projektu. Do tretej skupiny aktivít je 
možné priradiť aj aktivitu A–13 „Sprievodná 
aktivita – opatrovateľská služba detí“. Jed-
nou z bariér prístupu žien ku vzdelávaniu 
alebo uplatneniu na trhu práce je ich po-
slanie matky a povinnosť starať sa o svoje 
deti. Občianske združenie Stimulus sa touto 
sprievodnou aktivitou snaží vytvárať pod-
mienky pre prístup žien starajúcich sa o deti 
ku aktivitám projektu. V rámci organizácie 
projektu sa harmonogramy aktivít zostavujú 
už s ohľadom na zloženie skupín a rešpek-
tujú aj starostlivosť účastníčok o svoje deti. 
V mnohých prípadoch si účastníčky projek-
tu vedia zabezpečiť počas svojej účasti na 
aktivitách starostlivosť o deti v rámci rodiny. 
Opatrovateľská služba je pre situácie, keď 
pre matku je vhodnejšie alebo nevyhnutné 
zobrať si dieťa so sebou. Opatrovateľská 
služba je k dispozícii priamo v mieste kona-
nia aktivít (spravidla susedná miestnosť).
 Pre uľahčenie prístupu žien ku aktivitám 
projektu je v rámci sprievodných aktivít za-
bezpečovaná z prostriedkov projektu účast-
níčkam teplá strava (obed) ako aj drobné 
občerstvenie. V prípade používania hro-
madnej dopravy je z prostriedkov projektu 
uhrádzané účastníčkam aj cestovné.

Eva Pauková, manažérka projektu
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„V roku 2006 som kandidoval na funkciu starostu najmä z dôvodu, dať 
mojej obci novú tvár“, hovorí starosta Horného Vadičova Vladimír Káčerík

  Horný Vadičov sa chce ako obec 
začať viac zviditeľňovať, o čom 
svedčí aj prístup novozvoleného 
starostu p. Vladimíra Káčeríka, kto-
rý sa k starostovskému žezlu do-
stal v komunálnych voľbách pred 
rokom a pol (december 2006). Nap-
riek tomu,, že v samospráve nikdy 
nerobil –  ani ako poslanec, nebál sa 
vstúpiť do komunálnej politiky. A na 
otázku, prečo to chcel skúsiť, tento 
34 ročný mladý muž plný pracovné-
ho elánu s odvážnymi zmysluplný-
mi pracovnými plánmi, odpovedal: 
- Myslím si, že po určitej dobe je dob-
ré, keď príde nejaká zmena, aby vývoj 
akejkoľvek činnosti nezačal stagno-
vať. Čoraz viac som rozmýšľal, žeby 
nebolo od veci, dať našej obci “novú 
tvár”. Našiel som pochopenie a pod-
poru a vo voľbách som s pomerne 
veľkým náskokom vyhral. A či som 
nemal obavy ísť do takejto funkcie?
Viete, ja som dovtedy podnikal v hos-
podárskej sfére, kde to nie je vô-
bec jednoduché, hovorím o staveb-
ných činnostiach, elektrikárskych 
prácach a kúrenárskych, plynofikačných. Organi-
zácia práce, dochvíľnosť, dodržiavanie disciplíny 
a  záväzkov, to všetko sú veci, ktorým sa v podni-
kaní naučíte, musíte ich rešpektovať, ak chcete 
uspieť a prežiť. Aj ako si správne zadeliť zarobenú 
korunu a zbytočne nevyhadzovať na nepodstatné 
skutočnosti, alebo na také oblasti, bez ktorých ide 
život normálne ďalej. Bola to dobrá škola života a ja 
by som ju odporúčal každému, kto chce vstúpiť do 
služieb občana. Samozrejme je to tiež o dôvere vo 
Vás, ako človeka, a vo Vašu prácu. Voliči – občania 
– očakávajú – ako plníte svoje sľuby a to netreba 
brať na ľahkú váhu.
 Horný Vadičov má v posledných rokoch viac – me-
nej stabilný stav obyvateľstva, okolo 1600 a ja mám 
zodpovednosť voči nim, aby som ich nesklamal. 
■  Pán starosta, je síce ešte len rok a pol od vo-
lieb, ale keďže ste vyslovene čerstvým novým 
starostom, nakoľko predtým túto funkciu zas-
tával viac rokov iný občan, pozrime trošku do 
Vášho volebného programu...
–  Kandidoval som ako nezávislý kandidát a mojou 
prioritou bolo, ako som už spomínal, naštartovanie 
stavebného programu obce (byty, rodinné domy) 
aj materiálna a technická pomoc pri tejto realizácii. 
S tým bezprostredne súvisí aj vyriešenie problému 
s nedostatkom pitnej vody v niektorých častiach. 
Ďalšími bodmi bolo rozšírenie cintorína v “prostred-
nom” Vadičove a vyasfaltovanie prístupovej cesty. 
Mojou srdcovkou je tiež výstavba športového centra 
pri ZŠ (miniihrisko s umelou trávou), ale tiež vybu-
dovanie cesty medzi Horným Vadičovom a Kotrči-
nou Lúčkou. V neposlednom rade mám neustále na 
pamäti, aj s poslancami – hospodárne využívanie 
majetku a financií obce.
■    Pán starosta, toto sú pekné plány, určite sa 
Vám už aj podarilo niečo zrealizovať a priebežne 
budeme aj prostredníctvom nášho Kysuckého 
Žurnálu Vašu prácu monitorovať aj v nasledujú-
cich rokoch, koniec koncov tak, ako aj ďalších 
starostov, ktorí zastupujú obce v Združení “dol-
né Kysuce”. Ale predsa len aspoň v krátkosti, čo 
sa Vám už podarilo realizovať?
– V spolupráci s COOP Jednotou Čadca sa zväčšili 
priestory v predajni, pre občanov sme vedľa obec-
ného úradu dali do prevádzky cukráreň, kaviarničku 
a Večierku, kaderníctvo, kvetinárstvo. Prevádzkujú 

si to samotní občania, ako podnikatelia, ktorí si tak 
zároveň našli prácu. A to je dobré, lebo takto nemu-
sia dochádzať za prácou inde a navyše zabezpečujú 
služby ďalším občanom v obci. Hovorím tomu – roz-
umná a výborná deľba práce – a máme ju doma. 
Čo sa týka našej školy, podarilo sa nám ju zatepliť, 
vymeniť okná, ale vyčistili sme tiež námestie v obci, 
skultúrnili plochy. Zrekonštruovali sme sálu hasičs-
kej zbrojnice a využívame ju pre občanov, keď títo 
oslavujú svoje životné jubileá, alebo na rôzne spo-
ločenské posedenia a schôdze, priateľské stretnutia 
s občanmi. Aj takou formou upevňujeme určitú spo-
lupatričnosť medzi našimi občanmi. Väčšiu pozor-
nosť venujeme tiež nášmu futbalovému klubu, tento 
začal hrať o postup do vyššej triedy.
 Občania si svojpomocne postavia 5–6 rodinných 
domov ročne, ale aj obec je rozhodnutá podporiť 
výstavbu obecných bytov pre mladé rodiny, takže sa 
v tomto duchu snažíme. Doteraz sme sa vo výraznej 
miere angažovali o vysporiadanie pozemkov pod 
školou a ihriskom, pretože až vtedy vieme žiadať 
financie z eurofondov a dať sa do výstavby už spo-
mínaného miniihriska, na ktoré sa v obci skutočne 
tešíme.
■   Pán starosta, ale Horný Vadičov sa začína 
dostávať do povedomia verejnosti aj vďaka sku-
točne nádhernému rekreačnému stredisku, kto-
ré sa rozprestiera na Vašom teritóriu...
– Áno, je to naozaj nádherný objekt, sme radi, že 
sa začína o ňom stále viac hovoriť, že aj vďaka no-
vým turistom a ďalším návštevníkom, sa dostane 
väčšieho významu aj našej obci. Toto rekreačné 
stredisko je súkromný objekt, má svojich majiteľov, 
teda nepatrí pod správu obce, ale spoločne veľmi 
dobre spolupracujeme a vzájomne sa podporujeme 
pri rôznych akciách, tak aby to slúžilo obom stra-
nám. Slávnostne bolo otvorené v júni v minulom 
roku a neustále sa dobudovávajú ďalšie súčasti, 
ktoré budú tvoriť jeden ucelený komplexný rekreač-
no-relaxačný celok, určený aj tým najnáročnejším 
návštevníkom. Izby sú nádherne štýlovo zariadené, 
vybavené počítačovou a internetovou technikou, 
vnútorný bazén, jedáleň, kaviareň, zimná záhrada, 
fittnecentrum, návštevník môže skúsiť jazdu na ka-
nadských koňoch, pripravuje sa tiež zasnežovanie 
kopcov, výstavba vlekov a to všetko v nádherných 
kotlinách Kysuckých vrchov. Treba prísť pozrieť

a  vyskúšať srdečne pozýva usmiaty 
starosta, Vladimír Káčerík.
■   Pán starosta, dozvedeli sme sa 
tiež, že ste sa spolu s vedením Ky-
suckého Nového Mesta vo veľkej 
miere angažovali z titulu svojej fun-
kcie za vyriešenie zložitej situácie 
na radoľskej križovatke, tzv. križo-
vatke smrti?
– Áno, naša obec sa spolupodieľala 
na spracovaní projektu, aby sa táto 
dlho trvajúca a skutočne nebezpečná 
situácia konečne vyriešila. Kruhová 
križovatka sa začne stavať v máji a 
mala by výrazne spomaliť premávku 
vozidiel a urobiť tak túto zónu bezpeč-
nejšou najmä pre chodcov. Dôležité 
je však aj osvetlenie priechodov pre 
chodcov, rokujeme s Radoľou, aby pri 
tejto realizácii spolupracovala. Myslím, 
že by nemali byť protichodné stanovis-
ká, práve naopak, veď problém trápi aj 
Radoľu.
■  Pán Káčerík, hovorili sme o viac 
menej hospodársko – ekonomic-
kých skutočnostiach v obci, poďme 
hovoriť konkrétnejšie o občanovi,

napríklad – ako je postarané o dôchodcov, cho-
rých...
– Áno, opatrovateľské služby u nás fungujú, máme 
aj Domov dôchodcov, chceme k nemu urobiť as-
faltovú príjazdovú cestu v spolupráci s VÚC Žilina. 
Dokumentácia k tomu je pripravená. A taktiež novú 
telocvičňu pri škole si želajú naši občania už celé 
roky. Projektová dokumentácia je pripravená, uvidí-
me, ako sa nám podarí zaistiť na to financie. Robíme 
pre to všetky potrebné kroky.
■  Pán starosta, doteraz sme hovorili o ekono-
mických sférach Vašej činnosti, teraz by som 
trochu “začrela” do Vašej duše. Akých ľudí máte 
rád?
– Priamych a takých, ktorí vlastnou iniciatívou pris-
pievajú k tomu, aby krajšie a spokojnejšie žili aj tí 
ostatní. Keď sa iniciatívni pripoja k iniciatíve iných 
a nielen o robote rozprávajú. Mám rád, ak človek po-
vie svoj názor. A vôbec nemusí byť súhlasný s  mo-
jím. Ale je to vždy férovejšie, ako mi prikyvovať a ná-
sledne ma za chrbtom ohovoriť. A ešte, čo zvlášť 
oceňujem, ak je medzi ľuďmi slušnosť, a to v každej 
rovine, v každej oblasti, aj pri výmene názorov. 
 Uplynul viac ako rok, čo je pre niekoho veľa 
času, pre iného málo. To, čo v Hornom Vadičove 
stihli urobiť pod vedením novozvoleného staros-
tu –  Vladimíra Káčeríka, však určite nie je málo. 
A keď by nás všetkých ešte nebrzdila veľakrát 
naša zdĺhavá legislatíva a byrokracia – bolo by 
toho ešte viac. Hornovadičovci sú však naštar-
tovaní dobre a tak niet dôvodu, aby sa nesplnili 
zámery starostu Vladimíra Káčeríka, dať Horné-
mu Vadičovu novú tvár.
 “Zároveň by som chcel prostredníctvom 
Kysuckého Žurnálu pozvať občanov svojej 
obce, ale aj ďalších obyvateľov Kysúc na 
tohtoročné Vadičovské folklórne slávnosti 
pod Ľadonhorou, ktoré sa budú konať v júli a 
sú spojené s pekným kultúrnym programom, 
vystúpia zaujímaví hostia, pochutnáte si na 
výborných špecialitách a chutných nápojoch. 
Tešíme sa na Vás!”,– srdečne na záver pozýva 
starosta Horného Vadičova, Vladimír Káčerík.

pracovala: Alena Jaššová
 foto: Gabo Muška
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„ V živote ma vie nahnevať hrubosť, ktorou sa niektorí jedinci 
prezentujú“, hovorí Božena PEŤKOVÁ, starostka Radole

 Božena Peťková je starostkou obce Radoľa, 
susediacou v tesnej blízkosti Kysuckého Nové-
ho Mesta a „starostuje“ od roku 1994 – veru, 14 
rokov! Je to už dostatočne dlhé obdobie na to, 
aby mohla trošku viac hodnotiť, čo vlastne práca 
starostu obnáša. 
 „Je to v prvom rade práca pre toho druhého, teda 
v tomto prípade pre občana. Zabudnite prakticky na 
súkromie, pretože byť starostom v obci – je iné – ako 
byť primátorom vo veľkom meste. Minimálne v tom, 
že na dedine sa anonymita stráca. Tu každý každého 
pozná, obyvatelia si dokonca poznajú svoje prezývky, 
svoje návyky – zlozvyky. Vidíme si „do hrncov“. Je tu aj 
väčšia súdržnosť, čo je niekedy dobré, ale inokedy zas 
nie. Starosta je vlastne v pohotovosti 24 hodín denne 
a ako veľmi správne v minulom čísle uviedla starostka 
Poviny – my vlastne žijeme životy svojich spoluob-
čanov so všetkým, čo každodenný kolobeh žitia pri-
náša. A to sú nielen veselé veci, sú to vybavovačky, 
schôdze, riešenia okamžitých havárií, pohreby..., ale 
aj svadby, posedenia s občanmi, zabezpečovanie 
rôznych prác na území obce, častokrát aj riešenie 
susedských sporov, či iných medziľudských vzťahov“ 
– hovorí na úvod Božena Peťková, radoľská sta-
rostka, ktorá priznám, sa veľmi nezmenila, ako 
som ju poznala ešte pred dvadsiatimi rokmi. Jej 
energickosť, zmysel pre objektívne a pragmatické 
riešenie dennodenných situácií, ktoré život priná-
ša – v nej bolo, aj je a zrejme tieto povahové rysy 
jej aj pomohli a pomáhajú pri výkone tak dôležitej 
a psychicky vyčerpávajúcej práce – akou je práca 
starostky. 
 „Dnes sa táto práca vykonáva oveľa ťažšie ako 
kedysi. Dnes ľuďom viac ako inokedy predtým chýba 
vzájomná úcta k sebe, je naozaj viac závisti a ohová-
rania ako kedysi. Napriek tomu, že je doba informácií 
a vládne internetový vek, ľudia rozmýšľajú menej citom 
–  a skôr ako tie počítače. Oplatí sa mi to? Neoplatí? 
A čo za to? Áno, takýmito pravidlami sa začalo ľudstvo 
riadiť a žiaľ, je to vidno aj v našich rodinách. Chýba 
mi empatia vo vzájomných vzťahoch, to, že skrátka 
nerobím inému veci, ktoré ja sama nenávidím, matky 
málo deťom čítajú, čoraz menej si ich privinú k sebe. 
Odchádzajú od svojich detí do cudziny a mladú gene-
ráciu vychováva potom ulica. Deťom nemá kto ukázať 
lásku a pochopenie. Škola na to nestačí. 
 Keď sa obzriem na roky dozadu, naša generácia 

matiek svoje deti vychovávala predsa len inak, mali 
sme na výchovu viac času. A možno sme si ten čas 
vedeli nájsť aj na úkor vlastného „ženského“ voľna.
■  Myslíte si, že citovejšou výchovou doma, by sa 

dalo zmenšiť aj násilie v našej spoločnosti?
– Rozhodne! Veď, keď dieťaťu vysvetľujete od malič-
ka, čo je zlé, čo sa nepatrí, zamýšľate sa s ním nad 
násilím, napríklad na zvieratkách a odsudzujete to, 
dieťaťu to v pamäti ostane. Ale keď matka, alebo aj 
otec takéto veci prehliadajú, „pletú si vlastne aj sami 
na seba bič“
■  Váš názor na demokraciu?
– Demokracia je možná tam, kde si každý uvedomuje 
aj svoje povinnosti a snaží sa ich plniť. Každý z nás je 
osobnostne, ale aj vzdelanostne inak vyspelý – a pre-
to si rôzni ľudia – rôzne vysvetľujú tento pojem. Som 
však presvedčená, že ak chce človek niečo dosiahnuť 
v kolektíve – je na mieste aj určitá prirodzená auto-
rita a charizma vodcovskej osobnosti, pretože niekto 
skrátka musí byť tým vodcom, ktorý veci organizuje 
a zabezpečuje, prirodzene za použitia primeraných 
prostriedkov a metód, ktoré by nemali prekročiť rámec 
ľudskosti a slušnosti,–  hovorí starostka Peťková.
■  V osobnom živote sa Vám darí?

– Myslím, že je to v norme, mám zdravé dcéry a už 
som aj dvojnásobná babka, vnučky Emmka a Nina 
– sú môj celý život a keď som s nimi, je to pre mňa 
relax.
■  Čo Vás vie v živote poriadne nahnevať?
–  Myslím si, že hrubosť, ktorou sa niektorí ľudia pre-
zentujú a myslia si, akí sú pri tom frajeri. Viete, so 
surovcami, ale ani s hlupákmi sa súťažiť nedá, slušný 
a inteligentný človek, pri nich vždy utrpí. Žiaľ, niekedy 
musím aj ja ráznejšie zakročiť, ale aj zvýšiť hlas, hoci 
mi je to nepríjemné. Mám potom vždy výčitky. Ale ako 
mi hovoria skúsenosti, primitíva netrápi nič.
■  Čo by ste si želali do budúcna, pani starostka? 

Ako funkcionárka a ako človek?
– Želala by som si, aby sa nám spoločná práca 
v obci darila, aby sme mali čo najmenej sporov med-
zi občanmi, viac dobrých zážitkov, veselých príhod, 
aby sa nám rodilo viac detí a aby boli občania viac 
spokojní so životom v obci. Snažíme sa o to spoločne 
s poslancami, ale aj ďalšími zainteresovanými inšti-
túciami. Samozrejme, že tvoríme všetci jeden celok. 
A len keď sa všetci snažia, niečo sa aj podarí. Želala 
by som si preto viac pozitívnej energie do všetkého, 
čo spolu robíme. Tešme sa z každého pekného dňa, 
ktorý prežijeme v zdraví. To želám všetkým aj ako 
funkcionárka, aj ako človek. Zdravie je najvyššou pri-
oritou, ktorú v živote vyznávam. Keď je človek zdra-
vý, je aj spokojný, aj mu to v hlave dobre a pozitívne 
myslí. A keď mu to zdravo myslí, robí niečo dobré aj 
pre druhých. Je viac ústretový, chápavý, láskavý voči 
druhým. Preto hovorím, že zdravie je moja priorita 
číslo jeden. Chorý človek rozmýšľa inak, od fyzickej 
nepohody je potom už len krok ku psychickej a myšli-
enkové pochody potom nemajú zdravú pohodu. A  tiež 
hovorím, že ak človek šíri zlobu a nenávisť, je vlastne 
veľmi nešťastný. Šťastný človek je vyrovnaný, poho-
dový, nebude iných otravovať a šíriť negatívne myš-
lienky. Naopak, chce sa o šťastie podeliť. A ja mám 
nesmierne rada pohodových ľudí, ktorí sa vedia tešiť 
aj z mála a ešte aj z toho veľa rozdajú. To sú skutočné 
osobnosti medzi nami a veľmi ich obdivujem. Stretnúť 
a spoznať takého človeka, je dar pre človeka. Ten vám 
určite „nezdvihne“ krvný tlak. Práve naopak, pohladí 
vás pohľadom a máte sa stále od neho čo naučiť. Som 
šťastná, že som pár takýchto ľudí spoznala a verím, 
že ešte aj spoznám.

 pýtala sa: Alena Jaššová
 foto: Gabo Muška

 Radoľa si vydáva aj svoj vlastný časopis (štvrť – ročník), ktorý občania dostá-
vajú do svojich domovov zadarmo. „Spravodajca obce Radoľa“.
 Trošku som si v ňom zalistovala a v jednom z čísel v minulom roku som si so 
záujmom prečítala príhovor starostky Peťkovej k svojim občanom.
 Koniec príhovoru bol naozaj citový a veľmi pekný. Kiežby sme sa ním – my 
ľudia – riadili. Citujem: „...Nedopustite, aby Vám v srdci vyhasla láska k ľu-
ďom. Zabudnite na to, čo bolelo. Zahoďte čriepky toho, čo sa rozbilo... 
Rozhrňte suché lístie, čo opadlo a nájdite pod ním živý kvet lásky k Vám 
– ľuďom.“ – koniec citátu.
 V časopise čítame, že školský rok 2007/2008 bude školským pre 268 žia-
kov v radoľskej Základnej škole. Nová riaditeľka Dr. Blažena Gažová, spolu so 
zástupkyňou – Mgr. Jankou Ševecovou – verejne prezentovali v časopise svo-
je úmysly a snahy skrášliť a zmodernizovať prostredie školy a pomocou rôznych 
grantov získať fi nancie na tieto snahy. Napríklad vymeniť škvárové ihrisko za 
trávnaté, vytvoriť jazykové laboratórium, vybudovať školskú knižnicu a veľký 
sen – mať telocvičňu!
 Kysucké múzeum v Radoli má 35 rokov, o tom písala pani Veronika Šarleno-
vá, histórii sa zasa na stránkach Radoľského spravodajcu venuje Mgr. Ľudvik: 
Predseda správnej rady ŠK Radoľa Dušan Mičian sa rozpisuje podrobnejšie 
o športovej činnosti futbalového oddielu. Nechýba samozrejme spoločenská 

rubrika, ale tiež informácia o stolnom tenise v Radoli.
  Vypuklý a stále väčší problém je tzv. radoľská križovatka. Hovorí sa jej 
aj „križovatka smrti“. Nie je ľahostajná ani radoľskému obecnému zastu-
piteľstvu. Ešte koncom minulého roka sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
vo veci riešenia tejto situácie. Boli prijaté nasledujúce kroky:
 Situácia bude riešená formou križovatky s kruhovým objazdom s minimálny-
mi požiadavkami na terénne úpravy jestvujúceho stavu. Na usmernenie dopra-
vy sa použijú prenosné prvky – betónové profi ly a profi ly z plastov doplnené 
zvislým a vodorovným dopravným značením: vnútorný kruh s pevným jadrom 
s priemerom 11 m z betónových profi lov výška 0,7 m, vonkajší pruh vytvoriť 
z vodorovného dopravného značenia – profi lových plastov (cca 10 lúčov šírky 
25 cm), zvislé a vodorovné značenie bude zosúladené s požiadavkami Doprav-
ného inšpektorátu a KÚ CD a PK, priechody na cestách III. triedy nerealizovať, 
priechody na cestách I. triedy osvetliť, na vjazde do Žiliny vytvoriť usmernenie 
vozidiel do jedného jazdného pruhu umiestnením betónových zvodidiel opako-
vane pri pravom okraji cesty, usmernenie dopravy medzi vjazdným a výjazdným 
pruhom bude realizované plastovými zvýšenými ostrovčekmi, ŽSK zabezpečí 
dopravné značenie na prístupových cestách II. a III. triedy. Realizácia projektu 
–  jarné mesiace po ukončení zimnej údržby. Ako vidno aj z článkov v časopise, 
obec Radoľa aktívne pracuje.                                                                       – r – 

V Radoli majú až 268 žiakov
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Podnikateľ Ing. Alexander Szabó, ktorý je úspešným aj za hranicami 
Slovenska, naučil stovky ľudí efektívne podnikať

 Je jedným z výnimočných a mimo-
riadne cieľavedomých ľudí dneška, ktorí 
majú pevne stanovené ciele a snažia sa 
ich splniť. Keď splnia, vytýčia si ďalšie. 
Samozrejme, že ich dosahujú pri dodr-
žiavaní kritérií slušnosti, ľudskosti a to-
lerancie. Veľmi veľa dbajú na pravidlo 
– ak dostávam, musím aj dať. Empatia, 
pokora, mimoriadna citlivosť k ľuďom 
a prostrediu. Vzdelanosť a vysoká in-
teligencia s tým súvisiaca, subjektívne 
nezaťažený pohľad na veci, zmysel pre 
objektívnosť a pragmatické chápanie 
života svojho, ale aj tých, s ktorými žije, 
prichádza do styku, s ktorými pracuje, 
či oddychuje. Skrátka, citlivý a ústre-
tový človek, starostlivý otec rodiny, 
chápavý manžel, spoľahlivý obchodný 
partner a najmä človek, ktorý dodržiava 
v živote záväzky a plní ich...
 I keď sa narodil v Šali a dodnes tu 
s rodinou žije, už takmer 15 rokov cestu-
je po celom svete za svojim obchodom, 
ale snaží sa vo veľkej miere hlavne o to, 
aby pomáhal a spolupracoval s ďalšími, 
ktorí o to prejavia záujem. Možno aj Vy 
budete tí, ktorí sa po prečítaní tohto roz-
hovoru – budete  na neho kontaktovať, 
pretože jeho podnikanie a štýl, akým to 
uskutočňuje, ale aj spôsoby, aké voči 
klientovi a vôbec – ľuďom, používa – sú 
vysoko korektné, kreatívne, nadštan-
dardné. Posúďte sami.
Ing. Alexander Szabó.
■  Ja som Vás pán inžinier, predstavila 
z  môjho pohľadu a na základe 20 roč-
ných skúseností, ktoré som s Vami zaži-
la. Vždy ste na mňa pôsobil ako zvlášt-
ny – výnimočný človek, s mimoriadne 
čistými a férovými ľudskými vlastnos-
ťami. Ale teraz sa predstavte Vy, ako 
človek, ako podnikateľ. Nezabúdame 
ani na fakt, že  ste v podnikaní už dávno 
prekročili rámec našej republiky. Som 
preto rada, že osobnosť, ktorá je zná-
ma aj v zahraničí a naozaj zodpovedne 
reprezentuje Slovensko – môžem pred-
staviť aj Kysučanom a kraju, kde som 
sa narodila a vyrastala. Nech sa páči! 
– Ďakujem za možnosť predstaviť seba a aj 
príležitosť, ktorá mňa nesmierne oslovila, 
aj Kysučanom. Veľmi si to vážim! Ja, spolu 
s manželkou, sme v roku 1990 cestou na-
šich priateľov, ktorí vtedy žili v Nemecku, 
spoznali veľmi zaujímavú príležitosť v ob-
lasti obchodu. Okamžite nás to mimoriad-
ne oslovilo,lebo sme spoznali oblasť,ktorá 
už vo vyspelom svete fungovala viac ako 
30 rokov a vedeli sme, že už aj u nás 
sa otvárajú dvere novým príležitostiam. 
Najviac nás oslovilo to, že táto obchodná 
príležitosť môže otvoriť dvere pre mnohých 
z nás, ktorí túžia po kvalitnejšom živote, a 
ktorí sú ochotní prijať zodpovednosť za 

svoj vlastný život, rozvíjať svoje schop-
nosti, energiu a nadanie. Uverili sme, že 
mnohí ľudia si túžia splniť svoje sny a po-
trebujú k tomu vhodnú príležitosť a podpo-
ru. Pochopili sme, že práve táto možnosť, 
ktorá je prístupná pre každého a to bez 
potreby investícií a tým bez rizika, pomôže 
nám a mnohým ľuďom s našou podporou 
a pomocou výrazne zlepšiť svoj život. 
A práve v tom je podstata tejto príležitosti: 
„ Daj šancu druhým ľuďom, aby si mohli 
splniť svoje sny a ciele, pomôž im v tom 
a aj ty sa staneš úspešný!“ Základ tohto 
systému obchodu spočíva v zjednodušení 
systému odbytu. Každý, kto chce, môže 
priamo spolupracovať s výrobcom,ktorý 
poskytuje kvalitné výrobky, ale hlavne po-
skytuje možnosť prevádzkovania vlastné-
ho obchodu, a to bez limitu a obmedzení.
Nás veľmi nadchlo to, že výška príjmov 
sa priamo odvíja od vlastnej angažova-
nosti a aktivity, a že ľudia na Slovensku 
v tomto systéme obchodu môžu zarábať 
tak isto ako v najvyspelejších krajinách 
sveta. Medzitým, v rokoch 1990–1994 
som získal česť vykonávať post primátora 
v mojom rodnom meste, ale od novembra 
1994 sme sa s manželkou rozhodli naplno 
venovať nášmu podnikaniu a pomáhať 
ľuďom na ich ceste k vlastnému úspechu.
Dnes vieme, že toto naše rozhodnutie bolo 
správne,a že naše vízie sa postupne začali 
spĺňať.
■  Ako Vás uspokojuje práca, čo na nej 
zbožňujete? 
– Skutočne môžem povedať že moja práca 
je pre mňa aj mojím koníčkom. Veď komu-
nikácia s ľuďmi, vytváranie tímov kvalit-
ných ľudí, ktorí vedia, čo chcú, spolupráca 
s nimi pre spoločné ciele, to znie niekedy 
naozaj ako rozprávka. Môžem povedať, že 
tento obchod umožňuje štýl života, ktorý 
mi je absolútne vyhovujúci, a preto ho 

zbožňujem.
■    Aký zmysel má Vaše podnikanie 
a aká je budúcnosť toho, čo robíte – aj 
pre ľudí...
– To je veľmi dobrá otázka, pretože pod-
nikanie ako také má veľmi hlboký zmysel, 
podporuje rozvoj samostatnosti a aktivity 
ľudí a uvoľňuje ich potenciál.Veľakrát však 
vidím,že ľudia sa stávajú akoby vazalmi 
svojho podnikania na úkor rodiny, voľné-
ho času, čo nie je dobré.Práve v tom je 
obrovská výhoda nášho podnikania, že 
tieto riziká tu nie sú. Hlavným pilierom 
úspechu v našom systéme je podpora 
rodiny, aby rodina mohla spoločne praco-
vať, podporovať sa, dosahovať spoločné 
ciele. A to podľa svojich predstáv a tempa. 
Preto si myslím – a to dokazuje aj naša 
skúsenosť – že naše podnikanie má obrov-
ský zmysel a je absolútne v súlade s trend-
mi budúcnosti.
■  Do akej miery je potrebná pri obcho-
de a podnikaní psychika človeka?
– Psychika človeka, samozrejme, tvorí veľ-
mi výraznú úlohu pri všetkom, čo človek 
robí a dotýka sa všetkých oblastí života.Ob-
chod a podnikanie sú činnosti, kde psychi-
ka aktérov tvorí jednu z najvýznamnejších 
súčastí úspechu.Veď v týchto činnostiach 
ide predovšetkým o neustálu komuniká-
ciu.Predstavte si, ako môže komunikovať 
človek, ktorý je nevyrovnaný, nervózny, 
konfliktný, atď.Práve jedným z veľmi vý-
razných pozitív nášho podnikania je, že 
sa neustále zdokonaľujeme v tvorivej, 
pozitívnej komunikácii, rozvíjame procesy 
rozvoja osobnosti, a práve psychika tvorí 
jeden z najsilnejších pilierov.
■  Čo všetko si tento druh podnikania 

od zainteresovaného žiada?
– Výhodou nášho systému podnikania je, 
že si nežiada pri začiatku žiadne špeciálne 
znalosti, danosti alebo talent. Každý môže 

začať ihneď, s tým čo má a tam, kde je. Ak 
však chceme dosiahnuť úspech, je treba 
prijať určité princípy úspechu ako rozvoj 
tvorivej sily, tvorivého myslenia, sebadô-
very, organizačných vecí, tvorby cieľov, 
pozitívnej motivácie, a pod. Dovolím si po-
vedať, že v bežnom živote ľudia väčšinou 
nemajú možnosť osvojovať si tieto veci, 
pričom pre skvalitnenie života  sú práve 
tieto rozhodujúce. Významnou súčasťou 
našej práce a podpory našich obchodných 
partnerov na ich ceste k úspechu je pomoc 
pri zvládnutí týchto vecí, čo prináša výbor-
né výsledky.
■  Aké sú Vaše životné priority?
– Mojou základnou prioritou je, aby som ja 
osobne a moja rodina mohli žiť život podľa 
svojich predstáv, aby sme nezávisle roz-
hodovali o svojom čase a žili tak, ako my 
chceme. Pritom táto naša predstava nie je 
na úkor našich blízkych,rodinných prísluš-
níkov, priateľov, obchodných partnerov, 
spoločnosti. Naopak, chceme pôsobiť ako 
príklad, ktorý je hodný nasledovania.
■    Čo očakávate od budúcnosti ako 
podnikateľ a ako človek?
– V našom podnikaní to máme jedno-
duchšie ako v iných oblastiach podnika-
nia. Naše plány a ciele pre budúcnosť sa 
viažu s víziami a plánmi našej partnerskej 
spoločnosti, ktorá v budúcom roku oslá-
vi 50. výročie svojho vzniku. Už tento 
fakt nás nesmierne podporuje v našom 
pozitívnom a optimistickom pohľade na 
budúcnosť. Veď naša partnerská firma 
patrí k najvýznamnejším spoločnostiam 
v oblasti priameho odbytu na svete.Takže 
aj my – v budúcom roku zavŕšime 15 ro-
kov našej činnosti – očakávame ďalší rast 
nášho podnikania s výraznými úspechmi 
našich partnerov.V súčasnosti sa k nám 
pripája veľa nových záujemcov o spoluprá-
cu. Naša ponuka sa práve v tomto období 
stáva veľmi atraktívnou. Veď veľa ľudí pot-
rebuje zlepšenie svojej ekonomickej situ-
ácie, istotu, sociálne zabezpečenie, seba-
realizáciu. A my sme pripravení im v tomto 
pomôcť. Ako človek, súkromná osoba, 
som v podstate optimista, takže tento môj 
osobný postoj platí aj pre budúcnosť.
■  Kde Vás nájdu tí, ktorí prejavia záu-
jem o to, čo robíte?
– Moja práca je veľmi variabilná. Nie 
je viazaná len na jedno miesto.Často 
sa zúčastňujem rôznych vzdelávacích 
a  školiacich podujatí v rôznych regi-
ónoch Slovenska a v zahraničí. Seri-
óznym a korektným záujemcom však 
vychádzam v ústrety. Mojou prioritou je 
osobný rozhovor. Každý, kto chce, ma 
môže formou písomnou, mailovou alebo 
telefonickou kontaktovať a vieme si do-
hodnúť osobné stretnutie.

– REDAKCIA – 

PONÚKAME VÁM OBCHODNÚ PRÍLEŽITOSŤ.
	 	 S našou pomocou a podporou si splňte svoje sny a ciele.

kontakt: Ing. Alexander SZABÓ
tel.: 0903-465 120, e-mail: szabomarketing@stonline.sk

ŠANI, AKO MU PRIATELIA HOVORIA, S MANŽELKOU A DCÉRAMI
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„Gymnázium v Kysuckom Novom Meste oslávilo 50. narodeniny, 
ale stále nemá vlastné budovu (! ? ...)
 Gymnázium v Kysuckom Novom 
Meste sa “dožilo” svojich 50-tych naro-
denín. Od vzniku tejto školskej ustano-
vizne sa vystriedalo v jej vedení osem 
riaditeľov. Ondrej Suchánek, Jaroslav 
Jamriška, Justín Letko, Ladislav Lisko, 
Radoslav Haluška, Vladimír Studený, 
Janka Chládecká a teraz Eva Frišová.
 S PaedDr. Evou Frišovou (na sním-
ke) sme sa zároveň porozprávali o tom, 
čím aktuálne žije kysuckonovomestské 
gymnázium. Ako pedagogička pôsobí 
na Kysuciach od r. 1984 – narodila sa 
a dovtedy žila v Trnave. Riaditeľkou 
gymnázia je od roku 2005.
●  Zrejme Vás ešte “riaditeľovanie” 

neunavilo, ste predsa len vo fun-
kcii krátko, pani riaditeľka?

– Zatiaľ nie. Musím síce riešiť aj zloži-
té veci, niekedy nepríjemné, na ktoré 
treba nadhľad, ale vždy by to malo byť 
a ostať v medziach ľudskosti a toleran-
cie, zvlášť, keď pracujeme v školstve 
s mladou generáciou.
●  Ste v školstve už viac rokov. Ako 

by ste hodnotili dnešnú školu, 
vzdelávanie?

– Pani redaktorka, Vy ste tiež absol-
ventkou nášho gymnázia, tak iste viete,

ako ste sa museli správať v škole 
v osemdesiatych rokoch a aká je situ-
ácia teraz – to zas viete z rozhovorov s 
riaditeľmi, ale aj detí a študentov. At-
mosféra je dnes v škole oveľa uvoľne-
nejšia, v minulosti boli žiaci disciplino-
vanejší, mali pred učiteľmi oveľa väčší 
rešpekt, ani zďaleka si toľko nedovoľo-
vali čo dnes. Musím povedať, že rodič 
spolupracoval so školou oveľa úprim-
nejšie a nebral upozornenia a pokyny 
pedagóga na ľahkú váhu. Dnes veľa-
krát rodič automaticky obviňuje školu 
za problémy svojho dieťaťa, pritom 
on sám sa o svoju ratolesť nezaujíma. 
Dieťaťu chýba fenomén rodiny, otec 
– ktorý zabezpečuje a chráni rodinu 
a matka – ktorá sa stará a spoločne 
dbajú o rozvoj osobnosti ich potomkov. 
Dnes je rodina “rozbehnutá” po svete, 
dieťa doma častokrát bez dozoru – len 
so starými rodičmi a vychováva ho uli-
ca, televízia, kamaráti. Niet sa čo ču-
dovať, že nerešpektuje autority. Vyuču-

júci je nútený “meniť” nesprávne názory 
a mylné predstavy dospievajúcich detí. 
Je paradoxom, že niektorí vyučujúci sú 
s deťmi častejšie ako ich rodičia, takže 
sa vlastne pre nich stávajú akýmsi vzo-
rom do budúcna, ak u študentov riadne 
nefunguje model rodiny. Je to škoda, 
lebo ešte oveľa lepšie výsledky vo vý-
chovno – vyučovacom procese by sme 
dosahovali pri aktívnej pomoci rodiny.
●  Aká je teda dnešná mládež?
–  Mladý človek je vždy viac “neposed-
ný” ako starší, je viac temperamentný, 
výbušný, možno aj agresívnejší. Ide to 
s vekom. Záleží od nás – starších, ako 
ho usmerňujeme, čo od neho striktne 
žiadame a kedy jednoducho “mávne-
me” rukou. Je pravdou, že dnes na 
mladých striehne obrovské množstvo 
nástrah a ubrániť sa im – vyžaduje ne-
smierne úsilie. Práve preto je potrebné, 
aby dieťa, žiak, študent – cítil podporu 
rodiny, aby táto normálne fungovala. 
Podpora rodiny neznamená, že rodič 
bude spolu s dieťaťom “zatĺkať” veci, 
ktoré treba riešiť otvorene, v spolupráci 
a pedagógom, či inými inštitúciami. Nie 
je nič horšie, ako rodič, ktorý v  domá-
com prostredí nič výchovné nerieši,

 avšak pri vypuknutí problému namies-
to zaujatia reálneho postoja, začína 
urážať všetkých možných, len aby za-
kryl vlastné zlyhanie. Navyše, takéto 
správanie ešte viac podporí mladého 
nezbedníka k ďalším vylomeninám.
●  Ako sa zdá, stále viac sa stráca 

úcta medzi ľuďmi, a teda aj k peda-
gógom...

– Žiaľ, je to tak. Ono aj stále pretrakto-
vaný fenomén násilia – si každý vysvet-
ľuje podľa seba. U puberťáka je násilie 
pomaly aj to, ak mu rodič, alebo učiteľ 
niečo prikáže, alebo zakáže. Takže aj 
pedagóg má dnes sťaženú pozíciu, 
lebo denne sa stretávate v  časopi-
soch, v televízii – s násilím, ako treba 
proti nemu bojovať, ako sa nesmie die-
ťa trestať, čo je psychické a čo fyzické 
násilie... Mladý človek si potom z toho-
to všetkého vyberá len to, čo mu vy-
hovuje, navyše, ak mu nikto ani nevys-
vetlí, čo vlastne násilie je, je veľakrát 
zmätený. Veľakrát pozná všetky svoje 

práva, možnosti, ale zabúda na to, čo 
je jeho povinnosťou, čo je elementárna 
slušnosť, pokora, láskavosť. My, peda-
gógovia, pomáhame pri výchove, ale 
suplovať rodinu vo výchove mladého 
človeka nemôžeme. A ak počuje mladý 
človek neslušné vyjadrovanie na ad-
resu pedagóga doma, stojí pred nami 
ťažká úloha, niekedy až bojovná – ako 
u neho pestovať k sebe úctu v škole? 
Všetko so všetkým súvisí, len si to 
mnohí rodičia neuvedomujú.
●  Preferujete teda filozofiu života 

– že čo človek dáva, to aj dostáva?
– Jednoznačne, veď v konečnom dô-
sledku si ľudia s bezohľadným a fa-
lošným prístupom k ľuďom, k životu, 
k výchove – sami na seba “pletú bič”. 
Čo hovoríš, ako žiješ, ako sa správaš 
k iným, ako sa staviaš k ich bolesti 
a problémom – tak ťa ľudia vnímajú a aj 
keď ťa mnoho ľudí sklame – nájde sa 
veľa aj tých, ktorí ťa naopak uznávajú, 
chápu a podporujú. 
●  Čo Vás vie nahnevať, pani riadi-

teľka?
– Ľudská hlúposť, keď človek napríklad 
za nič na svete nepripustí fakt, že sa 
mohol mýliť. Aby nevyzeral ako

 porazený – z jeho pohľadu – bude 
radšej stále tvrdiť a obhajovať “svoju 
pravdu“, ale chybu neprizná. Také-
to skúsenosti mám a jednoducho sa 
s nimi ťažko bojuje, musíme ich len 
“vydýchať”. Asi preto chodím rada do 
prírody – na túry – napríklad na Ostré, 
do Vrátnej doliny, do Tatier...
●  Pani Frišová, ste nepochybne zau-

jímavou osobnosťou, niečo ste už 
v živote “preskákali” ako človek, 
aj ako pedagóg, , čo považujete za 
priority svojho života?

– Mám vždy na zreteli, že človek sa 
má k človeku správať ako človek. To 
znamená neubližovať mu bez dôvo-
du, či len tak, z pocitu nadradenosti,  
namyslenosti. Avšak – neublížiť, to ne-
znamená, že každému budem hovoriť 
len príjemné veci a pri nedostatkoch 
budem mlčať. Aby som nebola zle 
pochopená. Chcem len povedať, že 
aj iný pohľad na vec, kritika niekoho, 
či niečoho – sa dá povedať pokojným 

spôsobom, zvažujúc pritom slová, aby 
som dotyčnému neublížila. Aj v bežnej 
debate, radšej volím prirodzený prístup 
a nie vulgarizmy, či aroganciu. 
●  A keďže Vaša škola oslávila krás-

ne okrúhle výročie, vyslovte si ako 
šéfka tejto školskej ustanovizne 
nejaké svoje želanie. ..

–  A viete, že mám jedno želanie, kto

ré by som veľmi rada videla zrealizo-
vané? Aby sme konečne po toľkých 
rokoch – mali budovu gymnázia vo 
svojej správe, aby bola skrátka naša. 
V súčasnosti je vlastníkom budovy 
gymnázia v Kysuckom Novom Meste 
(za Billou) Kysucké Nové Mesto. Vo 
veci prevodu správy vlastníctva k tejto 
budove už koná náš zriaďovateľ ŽSK 
a Kysucké Nové Mesto. Verím, že sa 
táto vec podarí zrealizovať, že všetci 
zainteresovaní majú na zreteli, že bu-
dova bude slúžiť predovšetkým deťom 
z dolných i horných Kysúc. Bude slúžiť 
výchove a vzdelávaniu. Budú sa v nej 
vychovávať dobrí, múdri a zodpovední 
ľudia. 

pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ

(spoločná snímka pedagógov 
gymnázia KNM)
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Spisovate¾ka Mária Ďuranová hovorí: 
„Niektorí ¾udia si nevážia ani to, že im je v porovnaní s druhými naozaj dobre ...“
 Mária Ďuranová, drobná žienka, av-
šak s obrovským životným entuziaz-
mom a chuťou niečo tvorivé a zmys-
luplné robiť. Nechodiť do práce len 
preto, aby bola zamestnaná, ale kvôli 
sebe, aby bola užitočná aj pre druhých 
a aby prebudila trochu toho životného 
elánu aj v okolí. 
 Pani Ďuranová pracuje v kultúr-
nom stredisku Kysuckého Nového 
Mesta a tak sa môže naozaj venovať 
tvorivému mysleniu, plánovať stále 
nové a nové kreatívne tvorivé po-
stupy v práci a obohatiť tak kultúrny 
život Kysučanov. Bezpochyby to aj 
robí, pretože rôznorodosť kultúrnych 
podujatí, programov a vystúpenia za-
ujímavých ľudí z oblasti kultúry, špor-
tu a šoubiznisu – je nepopierateľná.
Aj úroven týchto aktivít je v súlade s požiadavkami 
doby a diváka. Absolventka kysuckonovomestského 
gymnázia najprv pracovala v úplne odlišnom odbore, 
ako je kultúra. Až po prakticky 15-tich rokoch v takejto 
činnosti – prechádza Mária do oblasti kultúry a zrejme 
jej táto práca naozaj “sedí”, lebo aj ona hovorí, že ju 
robí s láskou a baví ju objavovanie nových a  zaujíma-
vých ľudí, vecí, aktivít a potom ich následné priblíženie 
obyvateľom.
 „Na kultúru sa vždy pozerajú naši „šéfovia” až po hospo-
dárskych a ekonomických aktivitách. Kultúra vlastne dosť 
často ostáva na „chvoste” spoločnosti. V Kysuckom Novom 
Meste sa však naši poslanci a vedenie snažia držať krok 
s dobou a podporujú jej rozvoj. To musím naozaj úprimne 
priznať a oceňujem to nielen ja”,– hovorí Mária Ďuranová.
►Pani Mária, Vy ste však aj spisovateľkou, čím 

nepochybne aj v tejto oblasti pozitívne zviditeľňu-
jete Kysucké Nové Mesto. Kedy ste objavili v sebe 
„spisovateľské črevo”?

– Myslím, že už na gymnáziu. Mala som rada hodiny slo-
venčiny s profesorom Falťanom, ktorý bol veľmi prísny, aj 
preto ma tak veľa naučil. A tu som sa dostala aj k výrobe 
rôznych plagátov na počítači, napadla ma nejaká tvorivá 
myšlienka a zrealizovala som si ju prostredníctvom grafi c-
kého programu. V podstate v tejto tvorivej práci sa „vŕtam” 
stále – aj teraz, keď si pripravujem v kultúre upútavky, pla-
gáty, oznamy, atď. Postupne som po skončení gymnázia 
(v r. 1986) začala dopisovať do rôznych novín, časopisov. 
Niekde uverejnili, niekde nie.
►Kedy vlastne vznikol nápad s napísaním knižky?
– Asi pred dvoma rokmi. Proste som myšlienku, ale aj sa-
motný príbeh, nosila dlho mesiacov v hlave, až som si pove-
dala – čo tak “hodiť” to na papier? Urobila som tak a poslala 
som ho skutočne len kvôli sebe – istému vydavateľstvu na 

posúdenie. Rukopis mal názov „Stálo to za to” a opisovala 
som tu problém alkoholizmu mladej ženy, ktorá nakoniec 
nad svojím problémom zvíťazila. To bola hlavná pointa. 
Čuduj sa svete, z  vydavateľstva sa mi ozvali, že rukopis 
berú a vydajú ako knižné dielo. To bol môj prvý obrovský 
úspech a naštartovalo ma to ďalej, navyše sa kniha veľmi 
dobre predávala. Ďalšou knihou bola “Nikdy nie je neskoro” 
a treťou knihou, ktorú mi vydalo Vydavateľstvo Motýľ, je 
dielo pod názvom: „Teraz to už viem”. Je o  psychologičke, 
ktorá lieči ľudí, ale sama prechádza ťažkou fázou života, 
kedy aj ona potrebuje poradiť a odborne pomôcť. A tak sa 
lieči tajne, aby vzápätí denne mohla pomáhať aj ona svo-
jim pacientom. Témy si vyberám zo života, veď čo človek, 
to problém, takže život je naozaj hlboká studňa nápadov 
a myšlienok a ak človek nie je slepý – môže písať vlastne 
stále. 
 Ale viete, že najjednoduchšie je napísať práve tú prvú 
knihu? Potom to je stále ťažšie a náročnejšie, aby ste 
neprepadli stereotypu a opakovaniu fráz a slov,– hovorí 
Marika.
►A pripravujete aj ďalšie prekvapenie?
– Áno, ale uvidíme, ako sa mi to podarí, lebo ja chcem kaž-
dou knihou niečo povedať, naznačiť, možno aj pomôcť nie-
komu, ako niečo začať, či skončiť, ako sa postaviť k životu 
zodpovedne a nezahadzovať šance, ktoré nám ponúka, 
alebo prináša. Viete, aj ja som nie so všetkým spokojná, ale 
nebudem v kuse nadávať a znepríjemňovať si tak deň za 
dňom. Skúšam si vytvoriť “vlastný svet”, realizovať vlastné 
túžby a potreby. Potešiť sa, zasmiať sa. Tešiť sa s dcérou, 
s rodinou, priateľmi, potešiť sa z podarenej práce. Ak chce-
me prežiť, musíme si tak trochu aj pomôcť. Nájsť vlastný 
recept štastia a napĺňať si pohár štastia viac menej sám. 
Nenadarmo sa hovorí, že každý sme si strojcom vlastného

osudu a štastia zároveň.
►Vás zrejme neodradí čiastkový 

neúspech?
– Rozhodne ma to ani neodradí, ale ani 
nepokorí. Porozmýšľam, kde sa stala chy-
ba a skúšam ďalej. Raz sa to podarí. Bolo 
by to strašne v živote jednoduché, keby 
sa nám vždy len darilo.

►Čo Vás na dnešnom živote hnevá?
– Napríklad to, že šikovnost človeka 
je niekedy na jeho škodu. Len čo iní 
zistia, čo viete robiť, zahádžu vás 
požiadavkami a robotou, že neviete, 
kde skôr skočiť. Alebo ešte aj vašu ši-
kovnost zneužijú. Len málo vás okolie 
ocení, žiaľ, závisť pracuje na Sloven-
sku možno viac, ako kdekoľvek inde. 
A tak si aj k oceneniu musíte doslova 
pomôcť sami.

►Vy ste zrejme naozaj vytrvalá, len tak rýchlo 
neodbočíte z trendu, ktorý ste si vytýčili, dokázali 
ste to  aj doterajším životom. Ste znamenie “lev”, 
ktoré je naozaj silným znamením a zvláda v živote 
veľa nástrah. Tak nech sa Vám darí. Opýtam sa Vás 
na Vašu fi lozofi u života...

– Rada mám svoju rodinu, preto sa snažím vytvárať takú 
atmosféru, aby sme boli súdržní, lebo v tom je sila rodiny. 
Podpora a dôvera. Otvorene poviem, že niektorí ľudia si 
nevážia to, že vlastne majú normálny a celkom bezprob-
lémový život v porovnaní s druhými. Skrátka nevedia ani 
to, ako im je dobre. Mnohí zabúdajú na pokoru a vďačnosť 
a všetko berú akosi samozrejme, čo je veľká chyba. Nič nie 
je samozrejmosť a nič nie je zadarmo! Ani v citovej oblasti. 
Všetko si treba vážiť a zvlášť opatrovať lásku, porozumenie 
a priateľstvo – ako najväčšie poklady – spolu so zdravím. 
Tie sa nedajú nahradiť peniazmi, rovnako tiež žime viac 
v prítomnosti! Všímajme si ľudí a život okolo nás. Zajtra 
môže byť neskoro. Nech nemusíme na sklonku života ľu-
tovať, že sme žili vlastne prázdny a citovo chudobný život. 
Radujme sa z bežných vecí, z našich detí. Rozprávajme 
sa s nimi viac. Prežívajme s nimi ich radosť, ale aj bolesť. 
Osvetľujme im všetko, čo súvisí so životom. Aby boli na 
život lepšie pripravení, a aby vedeli životaschopne prežiť. 
Nielen zo dňa na deň, ale tvorivo, cieľavedome, s radosťou 
a aby vedeli radosť dať aj iným.
►Vyzeráte veľmi mladistvo, zrejme to súvisí s Vaším 

pozitívnym nazeraním na život..
– Možno áno, skrátka neriešim veci, ktoré neviem a ne-
dokážem zmeniť. Verím, že moje písanie je dar od Boha, 
rada by som v tom pokračovala. A chcem samozrejme uro-
biť ešte veľa vecí, aby som svoj život naozaj zmysluplne 
využila a naplnila.

spracovala: Alena Jaššová

 V apríli 2008 zorganizovalo spevácke oddelenie ZUŠ v Kysuckom Novom Meste 
13.r očník speváckej súťaže v komornom a sólovom speve, pod názvom “Vokálna 
jar”. Tento rok sa v nej predstavilo 78 žiakov, pedagógov a korepetítorov z 13-tich 
ZUŠ v Žilinskom kraji. Malí aj väčší súťažiaci spievali v štyroch sólových a troch 
komorných kategóriách. Predsedom poroty bol Mgr. Ján Vaculík, profesor Konzer-
vatória v Žiline, ďalší členovia boli učitelia ZUŠ z Vrútok Mgr. Jana Jamborová a zo 
ZUŠ Žilina Martinská, Mária Beloridová.
 Za kvalitnú korepetíciu získala cenu Ing. Jelena Holá zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline 
a náš, medzi deťmi obľúbený a charizmatický učiteľ Zdenko Mravec zo ZUŠ Kysuc-
ké Nové Mesto. Vo výbornej a priateľskej atmosfére, prekypujúcej dobrou náladou, 
sa o brušká našich súťažiacich postarala školská jedáleň ZŠ Nábrežná.
Okrem krásnych spomienok, nadobudnutých speváckych skúseností, si víťazi jed-
notlivých kategórií odniesli diplomy a pekné ceny. Nikto neodišiel naprázdno. Každý 
súťažiaci si odniesol pamätný list a drobný suvenír – malý perníček.
 Aj takýmto spôsobom naši pedagógovia zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto propagujú 
hudbu medzi deťmi a mládežou, za čo im patrí naša úcta a vďaka.       –  Ficková –

UŽ PO 13-KRÁT “VOKÁLNA JAR” V KYSUCKOM NOVOM MESTE

Mária Ďuranová s dcérou
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►JUDr. Milan Očko je poslancom 
VÚC – Žilinského samosprávneho 
kraja za kysucký región. Opýtali 
sme sa ho, čo ho najviac trápi...

– Zdá sa mi, že akosi nevidieť prílev in-
vestície a investora v oblasti dolných Ky-
súc. Súčasné vedenie Kysuckého Nové-
ho Mesta sa tejto problematike nevenuje? 
Alebo je tu všetko už tak vybudované a 
vyriešené, že nič nepotrebuje?
►Myslíte si, pán poslanec, že sú 

vytvorené v regióne dolných Kysúc 
– podmienky aj pre prácu žien?

– Myslím si, že nie, bolo by dobre – veno-
vať práve im väčšiu pozornosť, lebo tvoria 
prevažnú väčšinu nezamestnaných, evi-
dovaných na úradoch práce. Práve preto 
sami zdá nanajvýš čudné, že predstavite-
lia vedenia Kysuckého Nového Mesta aj 
takúto oblasť podceňujú tým, že neoslo-

vujú investorov, ktorí by im mohli pomôcť 
pri odstraňovaní nezamestnanosti kysuc-
kých žien.
►Máme zistenia, že sa venujete 

do značnej miery aj školskej 
problematike. Súvisí to snáď s tým, 
že Vaša manželka je učiteľka, takže 
máte v podstate aktuálne informá-
cie priamo “zo zdroja“?

– Samozrejme, že sa s manželkou roz-
právame o všetkom a teda aj rozoberie-
me to, čo sa deje v oblasti školstva. Ale 
neznamená to, že by som v tomto smere 
nemal aj svoje vlastné získané informácie 
a prehľad o situácii v regióne dolných 
Kysúc. Máme totiž v Kysuckom Novom 
Meste rozostavaný objekt stredného 
odborného učilišťa strojárskeho, ktorý 
keby ŽSK dokončil, môže byť využitý na 
umiestnenie gymnázia, ktoré v meste 

tiež funguje a je umiestnené v prena-
jatej budove patriacej mestu. Mestu 
by sa tak uvoľnila budova, ktorá by mohla 
byť po prestavbe využitá na byty pre mladé 
rodiny, prípadne na rozšírenie predškol-
ských zariadení, či na ubytovanie seniorov.
►Ako sa Vy, ako poslanec, vzdelaný 

a zamestnaný odborník v produk-
tívnom veku a ako občan Kysúc, 
angažujete napríklad v otázkach 
starostlivosti o starých občanov?

– Táto oblasť je pre mňa naozaj veľmi dô-
ležitá. V Kysuckom Novom Meste Domov 
dôchodcov kapacitne nestačí. Preto sa 
snažím aj z titulu môjho postavenia vyba-
viť, čo sa dá, a pripraviť podmienky pre 
realizáciu nového Domova dôchodcov. 
A keď hovoríme o starých občanoch, spo
meňme aj mladé rodiny, lebo nie všetky 
sú schopné si vyriešiť napríklad problém 

Poslanec za VÚC – Žilinský kraj, JUDr. Milan Očko sa zamýšľa nad otázkou:

Prečo sa súčasné vedenie v Kysuckom Novom Meste tvári, akoby nepotrebovalo ďalších investorov, ani ďalšie investície?

 

Podnikatelia Gregvorkovci sa okrem obchodovania venujú 
aj výchove učňovského dorastu, za čo im skutočne patrí 
uznanie. Potraviny majiteľa pána Petra Gregvorka na ul. 
1. mája č. 559, sa tešia čoraz väčšej obľube zákazníkov, 
a to nielen z Kysuckého Nového Mesta, ale aj z okolitých 
dedín. Je to opäť dané tým, že Gregvorkovci sa svojmu 
podnikaniu venujú celým srdcom. Navyše vo svojich 
priestoroch. V “dome na rohu” sme navštívili  manželov 
Gregvorkových, aby sme sa trošku o podnikaní v dneš-
nej dobe – porozprávali.
 „Určite to nie je ľahký chlebíček a ten, kto si myslí, že áno, 
tak nech si to skúsi. Dnes je veľmi silná konkurencia a so 
zahraničnými obchodnými reťazcami sa jednoducho súťažiť 
nedá. To sú predsa len spoločnosti – zabehnuté na Západe 
celé desaťročia, sú rozťahané po Európe, majú svoje pev-
né sídla. Takže, môžem ponúkať svoje služby len v rámci 
vlastných, bežných a jednoduchých možností. Neznamená 
to však, že by náš tovar bol iný, alebo nebodaj horší. Práve 
preto, že sme malým obchodným subjektom, musíme sa 
snažiť o prežitie oveľa viac ako veľké giganty” – začal roz-
právanie pán  Peter Gregvorek.
  Tu pridám ja svoj osobný názor, ktorý sme už načr-
tli aj v minulom čísle Kysuckého Žurnálu, že súťažiť 
so spoločnosťou, ktorá vlastní stovky predajní po ce-
lej Európe sa malému obchodu určite neoplatí. Ale na 
druhej strane – práve malý obchod môže celkom slušne 
prežiť a aj sa rozrásť, ak má popularitu u nakupujúcich. 
A tú môže v dnešnej dobe získať predovšetkým kvali-
tou ponúkaného tovaru, slušnosťou personálu a prí-
jemným prostredím. Ja osobne mám nesmierne rada 
malé obchodíky. Sú to také predajničky rodinného typu, 
ktoré navštevujú zákazníci, ktorí sa poznajú celé roky 
a vlastne medzi sebou, rodinami a priateľmi rozširujú 

dobré meno takejto “rodinnej” predajne. Majiteľ takého-
to obchodu si už zo slušnosti voči svojim zákazníkom 
nedovolí to, s čím sa častokrát stretneme v niektorých 
zahraničných obchodných reťazcoch. Jednoducho nie 
je v anonymite, ako spomínané reťazce. Keď im obcho-
dy nejdú, resp. im skončia daňové prázdniny, poväčšine 
“zbalia švestky” a z viacerých oblastí sa jednoducho 
stiahnu a odídu inam. 
 Ja si takéto niečo nemôžem dovoliť, pretože tu žijem, 
žili tu moji predkovia, teraz zasa potomkovia. Keď by už od 
mala videli “nefér” spôsoby, aké dedičstvo by som im vlast-
ne zanechal? Ja nie som v anonymite a to, čo v predajni 
ponúkam, je také isté, čo nakupuje a  spotrebuje aj moja 
rodina. To znamená – kvalitné výrobky. Aké by som mal pred 
svojimi zákazníkmi svedomie, keby to tak nebolo?”– hovorí 
Peter Gregvorek.
Áno, je to o tom, že “stará dobrá škola–” obchodníkov 
sa veľakrát hanbí za prakticky súčasných predajcov. 
A hoci sa nám stále dáva za príklad tzv. moderný eu-
rópsky obchod, nie je ani tam všetko v poriadku. Ľudia 
sa stále viac vracajú k osvedčeným starým značkám, ku 
svojim obchodom a obchodíkom, vyhľadávajú radšej tie 
menšie, útulnejšie a sympatickejšie, ktoré si odovzdá-
vali majitelia z generácie na generáciu a  tak si vlastne 
budovali svoj osobný obchodnícky imidž. Za svoju prá-
cu pred verejnosťou zodpovedajú a snažia sa pre toho 
“svojho” zákazníka zabezpečiť naozaj v prvom rade 
kvalitu. Aj pán Gregvorek s manželkou sa držia týchto 
pravidiel. A čo všetko si môžete v jeho predajni nakú-
piť? Hovoria manželia Gregvorkovci:
 Tuky, oleje, nealko, alkohol, sušienky, keksy, cukrovin-
ky, konzervy, rybie výrobky, kompóty, zaváraniny, sirupy, 
hydinu, mäso, údeniny, mrazené výrobky, mliečne výrobky, 
chlieb, pečivo, ovocie, zeleninu, koreniny, kávu, čaje, pochu-
tiny, cigarety, noviny, kolkové známky, drogériu, kozmetiku 
a  drobný tovar. Rybie výrobky zabezpečujeme od troch do-
dávateľov a taktiež aj mliečne výrobky od troch dodávateľov. 
Mäsové výrobky zabezpečujeme od šiestich dodávateľov 
a pekárenské výrobky od siedmich dodávateľov. Aby sme 
mohli  tovar pre našich zákazníkov zabezpečiť už v skorých 
ranných hodinách, otvorené máme od 5.30  do 18.00 hodi-
ny. So všetkými  dodávateľmi veľmi dobre spolupracujeme 
a podľa našich požiadaviek nám plne vychádzajú v ústrety. 
■ Vymýšľate pre zákazníkov aj nejaké akcie?
– Akcie na uvedený sortiment robíme pravidelne každé dva 
týždne, podľa jednotlivých dodávateľov. Taktiež robíme pre 
našich zákazníkov zlosovacie akcie pri rôznych príležitos-
tiach.  Zaoberáme sa tiež výchovou učňovského dorastu 
hlavne po praktickej stránke a to už 17 rokov. Záverom 
chceme poďakovať všetkým zákazníkom za prejavenú dô-

veru a  tešíme sa na ich ďalšie návštevy v našej predajni!
. . .

  Je len na škodu, že náš štát sa najmä v prvých rokoch 
po “nežnej revolúcii” správal veľmi macošsky ku do-
mácim podnikateľom. Cudzím robil obrovské ústupky, 
odpúšťal platby, penále, priznával päť až desať ročné 
daňové prázdniny... Pomoc nášho štátu zahraničným 
investorom je ešte aj dnes doslova nadštandardná! 
Myslím si, že to nie je vôbec spravodlivé voči našim 
podnikateľom a živnostníkom. Tí sú dnes zaťažovaní 
rôznymi predpismi, zvyšovaním odvodovej povinnosti, 
zvýšenými daňami, ale aj množstvom byrokratických 
nariadení, pričom pri ich nedochvíľnom splnení, čo 
len najmenšom, nasledujú pomerne tvrdé sankcie. Zlý 
je gazda ten, ktorý si vlastných bije a cudzím všetko 
odpúšťa. A v prípade slovenských malých a stredných 
podnikateľov mám stále ten dojem, že títo sú neustále 
vystavovaní tlakom a nariadeniam, zákazom, príkazom 
a platbám, kým “veľké ryby” sa podľa takýchto pravidiel 
veľakrát nesprávajú, (lebo si to vedia asi na správnych 
miestach vybaviť). Preto by mal byť rovnaký meter na 
každého, od najmenšieho živnostníka až po toho naj-
väčšieho veľkopodnikateľa, ale aj na zahraničný sub-
jekt. Lebo inak si niektorí dobre profitujú na úkor nás 
všetkých z našich daní, ale žiaľ, toto si uvedomuje len 
málokto. Kto chce pracovať a pracuje, ten by sa mal 
vždy mať lepšie. A aj malý obchod, keď v ňom majiteľ 
pracuje poctivo a zodpovedne, by nemal mať horšie po-
stavenie na našom trhu ako veľký reťazec. A v tom je 
vlastne filozofia slušnosti štátu voči podnikateľom, bez 
rozdielu veľkosti, ako aj sídla, či krajiny pôvodu.

spracovala redakcia
  

Podnikatelia Gregvorkovci sa okrem obchodovania venujú aj výchove 
učňovského dorastu, za čo im skutočne patrí uznanie.

bývania. Bývať pritom mladá rodina pot-
rebuje – je to vlastne základ fungovania 
každej rodiny. A tak potrebujeme nové 
nájomné byty. Aj v tejto oblasti sa veľkou 
mierou angažujem.

pýtala sa: redakcia Žurnálu
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„Keď je náš zákazník spokojný, vždy sa k nám rád vracia, 
a o to nám všetkým ide“, hovorí Marcel Svrček

 Marcel Svrček sa venuje podnikaniu v oblas-
ti obchodovania s mäsom a údeninami už viac 
rokov. Pochádza z Radole a ako nám prezradil, 
plánuje v krátkej dobe –  etablovať sa nadobro 
v Kysuckom Novom Meste, lebo by si chcel nad 
predajňou „nadstaviť” byt pre seba a manželku, 
keďže deti má už dospelé. Skrátka, ťahá ho to 
do Kysuckého Nového Mesta, kde má svoju pre-
dajňu. Hovorí, že si tu zvykol a dobre sa tu cíti. 
Zrejme je to obojstranná náklonnosť, lebo Ky-
sučania ho majú tiež radi. Je otvoreným a  pria-
mym človekom, skoro vždy má dobrú náladu 
a tú “pribalí” ku každému nákupu. 
 „Jasné, že niekedy prídu aj také nepríjemné dni 
– keď by človek najradšej niekoho vyfackal, alebo 
by niečo porozbíjal. Všetci sme len ľudia a aj keď 
sa snažíte ovládať, niekedy to „horšie ja” vo Vás 
praskne. Ale takéto situácie iste pozná každý z nás. 
Napriek všelijakým problémom sa však v prvom 
rade snažím, aj spolu s mojimi zamestnancami, 

o to, aby sme maximálne vyšli v ústrety našim zá-
kazníkom. Ich nezaujíma, či sme ráno vstali „hore 
zadkom” z postele a nemáme dobrú náladu. Tú 
jednoducho musíme nechať doma. Žijeme z ob-
chodu a predaja a tak je náš zákazník skutočne 
náš pán. Túto prioritu máme na zreteli všetci v na-
šom obchode. Keď je zákazník spokojný, vždy sa 
k nám rád vracia a povie o nás dobrú informáciu, 
či pochvalu aj ďalším, a to je zas dobrá reklama 
celému kolektívu predajne. Som vďačný za prácu 
a spoluprácu svojím zamestnancom, bez ktorých by 
som svoju živnosť nezvládol tak, ako sa nám to darí 
spoločnými silami. Preto využijem túto možnosť 
a aj takto v časopise poďakujem svojim kolegom 
za ich prístup k svojej práci a za to, ako si plne-
nia svoje povinnosti voči zákazníkom: vďaka patrí 
Jarke Kasákovej, Jožkovi Kuriakovi a Paľkovi 
Matejovičovi.”
 Marcel Svrček je obchodník, ktorý vtipne reaguje 
aj na malé nedorozumenia a vždy sa snaží v prvom 
rade o to, aby si „toho svojho zákazníka“ neurazil. 
Moderne sa tomu hovorí, že má v predajni „dobrú 
energiu”. Nesmieme však zabúdať hlavne na naj-
dôležitejší aspekt, ktorým je kvalita ponúkaného 
tovaru. Veď zákazník nechodí do predajne Mäsa 
– údenín, aby sa porozprával s predavačmi, resp. 
sa zasmial na vtipoch.
 „Je dobré, keď máme v predajni dobrú náladu, 
ale zákazník príde v prvom rade nakupovať”,  hovo-
rí Marcel Svrček, majiteľ predajne Mäso – údeniny 
na ul. Komenského 1287 v Kysuckom Novom Mes-
te. A o tom, že ponúkané mäso a výrobky sú kvalit-
né a je ich bohatý sortiment, niet pochýb. Treba tiež 
zdôrazniť, že tovar je čistý, poškodené, či staršie 
výrobky sa do predaja nezaraďujú a zákazník ich 
môže za zníženú cenu – alebo niekedy doslova 
zadarmo, dostať pre svojich „zvieracích miláčikov”. 
Priestory predajne, pulty aj sklady, chodby, chlad-

ničky sa udržiavajú v čistote a čistia sa v pravidel-
ných intervaloch, presne podľa smerníc hygieny. 
A tie sú veru neúprosné. Načo zbytočne platiť po-
kuty a penále za nedodržiavanie predpisov?
  Ale Marcel Svrček pridáva nakoniec to najdô-
ležitejšie: „Penále sú jedna vec, resp. nedodržanie 
nejakého príkazu. Moje svedomie je však dôleži-
tejšie. Ako by som sa mohol pozrieť do očí môjmu 
zákazníkovi, ktorému by som ponúkol nekvalitný 
tovar a ešte k tomu v nehygienických – nečistých 
priestoroch? To v žiadnom prípade. Ja si svojich zá-
kazníkov vážim, veď z ich príjmov žijem. A to mám 
vždy na zreteli. Ďakujem všetkým za ich dôveru.”
  A my v redakcii len dodávame, že len má-
loktorý zamestnávateľ si váži prácu svojich 
zamestnancov tak ako Marcel Svrček a ktorý 
nezabúda ani na to najdôležitejšie – slušnosť 
k zákazníkovi, ktorú dnes v mnohých, najmä 
veľkých obchodných reťazcoch, hľadáme már-
ne. Tak nech sa mu darí!

spracovala: A. Jaššová,  foto: G. Muška

 Príjemná pani majiteľka obchodu 
„S ponožkami a galantériou” na Be-
lanského ulici č. 2292 v Kysuckom 
Novom Meste sa volá Janka Slyš-
ková. A prečo príjemná? Pretože 
tak sa správa k zákazníkom, keď 
ich obsluhuje.  Poradí  a snaží sa 
aj usmerniť, ak si zákazníčka, zá-
kazník – nevie vybrať... V obchode 
nájdete okrem bežných výrobkov 
galantériového charakteru, aj veľmi 

pekné a luxusné výrobky pre ná-
ročnejšie zákazníčky. Ja sama som 
si v tejto predajni kúpila nádherné 
vyšívané pančucháče.
 Veľmi ma pani majiteľka poteši-
la, keď mi dokonca “vydolovala” 
aj sieťové podkolienky, súčasný 
módny trend. Musím zdôrazniť 
aj ďalší dôležitý fakt, že výrobky 
v tejto kysuckej galantérke nie sú 
zbytočne predražené, pretože nap-
ríklad v mieste môjho bydliska, 
vzdialeného približne o 210 km od 
Kysuckého Nového Mesta – obdob-
né výrobky kupujem o 30 % až 50 % 
drahšie! Hneď ma zaujali keď som 
do obchodu pani Slyškovej vstúpila 
– krátko pred vianočnými sviatkami, 
a vlastne som si už vtedy zabezpe-
čila pár pekných a elegantných dar-
čekov pod stromček.
 Nechajme však hovoriť ju, pani 
Janku Slyškovú, pretože ma zau-
jíma, čo všetko vo svojej predajni 
ponúka?
– Sú to pánske ponožky oblekové, 
kotníkové, thermoponožky, športové, 
vzorované, 100%-ná bavlna, rovnako 
tiež dámske a detské ponožky, ale 
aj pančucháče, či podkolienky pre 

babky, pre staršie ženy, tehotenské 
pančucháče, pančucháče pre silnej-
šie dámy, ale aj pre mladuchy, ďalej 
ťapky. Výrobky sú rôznych farebných 
prevedení. Pre dievčatká tu nájdete 
silonky rôznych farieb, detské pyžam-
ká, tielka chlapčenské aj dievčenské, 
šortky, slipy, ale aj dáždniky, detské 
klobúky, šatky, čiapky, šály.
Vy však máte aj luxusnejšie výrob-
ky – pre náročnejšie zákazníčky, 
pretože práve tie ma zaujali...
– Áno, to sú rôzne druhy pančúch, 
vyšívané, s ozdobami, rôzne farebné 
prevedenia, vzorované, ale aj “kaba-
ret silonky“, sieťovky, samodržiace 
s čipkovaným okrajom, alebo ktoré 
upnete na podväzkový pás. A máme 
aj trendové sieťované podkolienky, 
ako ste spomínali. Otváracie hodiny 
v predajni máme od pondelka do piat-
ku od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.30 
do 11.00 hod. 
 Momentálne dosť veľa tovaru pre-
dávame za výpredajové ceny, lebo 
chceme doplniť nový tovar, ktorý zá-
kazníčky a zákazníci požadujú v súla-
de s módnymi trendmi, – dokončuje 
Janka.
  Janka je mladá dáma, je záro-

veň matkou a skončila ekonomic-
ké vzdelanie. Keď som sa jej však 
opýtala, či by vymenila svoj “ro-
dinný obchodík” za dochádzanie 
do práce niekde inde, napríklad 
do učtárne, rozhodne odmietla. 
– Lepšie je skutočne, keď pracujete 
pre seba. Viete, čo ste stihli a čo nie, 
nikomu sa nespovedáte, prečo robíte 
to, alebo tamto. Je to aj akási istota, 
keďže dnes sa stále v spoločnosti 
mnoho ľudí borí s nezamestnanosťou. 
A ak náhodou potrebujem, rodina ma 
zastúpi, pomôže mama, sestra – lebo 
vieme, že je to “naše živobytie”, vďaka 
ktorému máme zabezpečenú existen-
ciu.

 pýtala sa: Alena Jaššová                                                                                             
                foto: Gabo Muška

V predajni u Janky Slyškovej v Kysuckom Novom Meste nájdete ochotu, prívetivý úsmev a kvalitný tovar
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GALANTA 
Ing. Alexander Mézeš, 

primátor mesta:

„Tešíme sa 
na Vašu návštevu, 
vážení Kysučania!“

  Počet slnečných teplých dní pribúda 
a my sa čoraz častejšie myslíme na letnu 
turistickú sezónu, ktorá sa nezadržateľne 
blíži. Pre mnohých je to obdobie dovole-
niek, oddychu a relaxu, pre prevádzko-
vateľovakvaparkov a kúpalísk obdobie 
najvyššieho pracovného tempa. 
 Už desať mesiacov uplynulo od ot-
vorenia nášho Termál centra Galandia 
s  celoročnou prevádzkou. Som veľmi rád, 
že návštevníci, ktorí sa s Galandiou už 
oboznámili a vyskúšali jej služby, sa sem 
opätovne vracajú. 
 Snažíme sa ponúkať nielen kúpanie, 
ale v rámci možností dopĺňať ponuku 
o zaujímavé aktivity. V letných mesiacoch 
na Vás čakajú zaujímavé podujatia plné 
hudby, tanca a skvelých miešaných ná-
pojov. Zároveň v TC Galandii pokračujú 

obľúbené kurzy plávania pre deti vo veku 
od 3 mesiacov do 3 rokov.
 TC Galandia vás pozýva do troch  von-
kajších a štyroch vnútorných nerezových 
bazénov aj na tri tobogány. Môžete nás 
navštíviť od pondelka do nedele vždy od 
10.00 do 22.00 hod. Pripravujeme aj kondič-
né plávanie v skorých ranných a v nesko-
rých večerných hodinách. Podrobnejšie 
informácie budú uverejnené na www.
galandia.sk.
 Doprajte telu oddych, načerpajte nové 
sily a vybláznite sa s ratolesťami v našom 
zariadení. V prípade, že uprednostňujete 
aktívny oddych, nevynechajte pri návšte-
ve Galanty agroturistický areál, ktorý po-

núka jazdecké možnosti. Milovníci kultúry 
môžu navštíviť zaujímavé výstavybv rene-
sančnom kaštieli, ale aj vo vlastivednom 
múzeu. Aj tohtoročné leto v našom meste 
bude bohaté na kultúrno-spoločenské po-
dujatia. Určite si príde na svoje mladšia 
aj staršia generácia. Ďalší zaujímavý typ, 
ktorý Vám odporúčame je Jazda Nostalgia 
– 10 minútová jazda mestom na historic-
kom veteráne, počas ktorej sa oboznámite 
s najzaujímavejšími pamiatkami mesta, 
ale spoznáte aj jeho modernú tvár. Uvede-
ný historický veterán je zo zbierky Múzea 
veteránov, ktoré sa takisto oplatí vidieť. 
 Ponuku Galanty vhodne dopĺňa zaují-
mavé okolie, tvorené množstvom mŕtvych 

Vodný svet Galandie s celoročnou prevádzkou 
si Vás podmaní!

MESTÁ  A  OBCE  JUHOZÁPADNÉHO  SLOVENSKA  POZÝVAJÚ 
KYSUÈANOV  NA  PRÁZDNINY  A  SPOZNÁVANIE  ICH  REGIÓNU

Termál centrum Galandia,  ul. kpt. Nálepku 2373,  Galanta, www. galandia.sk
ramien, kanálov, prírodných vodných plôch 
a lesov, ktoré majú vhodné podmienky pre 
rekreačné a športové aktivity ako je cyk-
loturistika, jachting, windsurfi ng, vodné 
lyžovanie. Sú tu aj dobré podmienky pre 
rybolov a poľovníctvo. 
 Neoddeliteľnou súčasťou regiónu sú 
historicko-kultúrne pamiatky – domy ľu-
dového bývania a vodné mlyny, ktoré sú 
vyhľadávané nielen návštevníkmi zo Slo-
venska, ale i zo zahraničia. 
 Veríme, že si z našej ponuky mesta 
a regiónu vyberiete. Tešíme sa na Vašu 
návštevu v našom meste! Budeme radi 
ak sa o ponúkanej kvalite presvedčíte na 
vlastné oči.
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Vážení občania z regiónu Kysúc!
 Sládkovičovo je malé mesto v okrese 
Galanta a hoci tu žije iba 5 670 obyvateľov  
je to mesto malebné, živé, stále sa rozví-
jajúce, s bohatou históriou a kultúrou.
 Pri návšteve nášho mesta vás oslo-
ví jeho história, ale aj jeho súčastnosť. 
Minulosť je prezentovaná historickú 
budovu Kuffnerovského kaštieľa, ktorý 
je dnes sídlom vysokej školy. Kaštieľ 
stojí na hlavnej ulici mesta, vedľa budo-
vy mestského úradu, tak ako aj ďalšie 
dôležité budovy – historická budova 
školy, moderný technologický inkubátor, 
požiarna zbrojnica, hotel, mestské kultúr-
ne stredisko, ...
 Návštevníkov mesta čaká príjemné 
posedenie v reštauráciách, kaviarňach, 
cukrárniach alebo v mestskom parku. 
Najväčším lákadlom pre turistov je Ter-
málne kúpalisko Vincov les, s termálnym 
vrtom. Mnohí pripisujú tejto vode liečivé 
účinky a chodievajú k nám s cieľom 
uzdraviť sa. V areáli kúpaliska je 5 bazé-
nov. Plavcom je určený bazén 50 x 20 m 
s teplotou vody okolo 26 °C, pre rekre-
antov sú určené dva rekreačné bazény 
s teplotou 28 °C  a hĺbkou 1,30 metra. 
Pre najmenších je k dispozícií detský 
bazén a pre tých, ktorí preferujú pokoj-

né posedávanie v termálnej vode máme 
kľudový bazén s teplotou 38 °C a masáž-
nymi tryskami. Okrem kúpania si môžete 
v areáli zahrať stolný tenis, futbal, volej-
bal či streetball. Pre deti sú tu hojdačky, 

šmykľavky, preliezky, pieskovisko a veľká 
skákacia trampolína. Ponúkame vám aj 
možnosť stravovania v reštaurácii alebo 
v bufetoch s rýchlym občerstvením.
 Dalo by sa ešte veľa písať o našom 

meste, ale najlepšie je navštíviť ho 
a presvedčiť sa na vlastné oči. Tešíme sa 
na vašu návštevu. 
 Ste u nás vítaní!
info na www.vincovles.com

Milí priatelia, navštívte naše mesto a Termálne kúpalisko Vincov les! 
– srdečne pozýva Ing. Anton Szabó, primátor Sládkovičova

Festival Gorazdov Močenok, od 21. do 27. júla 2008
     Obec Močenok, ktorá je najpravdepodobnejším rodiskom sv. Goraz-
da si bude aj v tomto roku opäť pripomínať život a odkaz tohto nášho

významného rodáka, slovenského svätca, pedagóga, literáta, vzdelanca európskeho 
formátu, diplomata, ale aj kňaza a mučeníka. V tomto roku sa v Močenku, rodisku 
sv. Gorazda, už po 16.krát rozozvučí znelka festivalu Gorazdov Močenok, už po 16. 
krát sa stretnú ctitelia sv. Gorazda i priaznivci kresťanského divadla. Vernisáže výstav, 
prednášky a praktické ukážky, semináre, tvorivé dielne, uvedenie príležitostnej poštovej 
pečiatky sv. Gorazda, putovanie po ceste solúnskych bratov, cyklotrasa Močenok-Nit-
ra-Gorazdov, sv. omše,  večerné promenádne koncerty sakrálnej piesne, vystúpenie 8 
divadelných súborov z celého Slovenska a veľa iných zaujímavostí pripravili pre Vás 
organizátori Festivalu Gorazdov Močenok. 
     Celonárodný festival kresťanského divadla poctia svojou prítomnosťou mnohé 

významné osobnosti občianskeho i náboženského života. Gorazdov Močenok už od 
prvých ročníkov navštevuje nitriansky diecézny biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák, 
J. Em. Kardinál Ján Chryzostom Korec i náš rodák J. Ex. Mons. František Rábek. Bude 
nám cťou, ak prijmete pozvanie i Vy. Vašou prítomnosťou sa nielenže  rozšíri  odkaz sv. 
Gorazda aj do vášho regiónu, ale určite vzniknú i nové kresťanské a divadelné priateľst-
vá. Dovoľte mi, aby som Vás, milí Kysučania, i touto cestou srdečne pozval na festival 
kresťanského divadla Gorazdov Močenok.               Ing. Marián Borza, starosta obce

Bližšie informácie na tel. č.: 0907 100 081,  0907 759 854,  
Kultúrne stredisko, Gabriela Borzová, vedúca kultúrneho strediska, ul. Školská 
č.1690, 951 31 Močenok, e-mail: kulturamocenok@mocenok.sk
Občianske združenie KREDIV, Mgr. Peter Sýkora, Ul. Rokošová 222, 
Močenok, e-mail: ptsykora@gmail.com, www: web.stonline.sk/krediv

Celonárodný festival kresťanského divadla - Gorazdov Močenok 2008!

TOLDI 
Hlavná 521

925 01 Matúškovo
okres Galanta   

toldi@restauraciatoldi.sk
ipdesign@ipdesign.sk

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

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

www.restauraciatoldi.sk
www.ipdesign.sk

Tešíme sa na Vás!

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

bývanie, ponúka svoje služby 

PENZIÓN – RESTAURANT TOLDI 
Matúškovo (1 km od Galanty). 

Prídite vyskúšať výbornú kuchyňu 
rôznych národov, ale aj chutné 

domáce špeciality v útulnom prostredí, 
s príjemnou obsluhou!

– srdečne pozýva Ing. Anton Szabó, primátor Sládkovičova– srdečne pozýva Ing. Anton Szabó, primátor Sládkovičova
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►Ste iste spokojná, veď sa Vám 
podaril uskutočniť užitočný zámer 
a generácie aj po nás ho iste budú 
využívať k relaxu. Kto všetko Vám 
najviac pomohol, chcete niekomu 
poďakovať?

– Toto nie je práca pre jedného človeka. 
Chce to celú rodinu, každý deň a po celý 
rok. Od prvého kroku, všetko čo sme 
urobili, sme prediskutovali aj s deťmi. 
Počas výstavby a aj teraz pracujeme 
celá rodina. Deti okrem toho, že trénujú 
kone, súťažia a starajú sa o ne, si vyberú 
svoj podiel aj z ostatnej práce. Ďakujem  
Bohu, že mám takého manžela a deti, 
s ktorými sa dá pracovať, a aj chcú pra-
covať! Som im za to veľmi vďačná.
►A teraz konkrétne, čo všetko Váš 

nádherný Czajlik ranch ponúka?
– Okrem výučby jazdy na koni, poníkoch 
a hipoterapie a vychádzok do prírody 
popri Klátovskom ramene  na kočiari 
sa dá u nás objednať aj svadobný koči-
ar. Máme na prenájom boxy pre kone 
a zabezpečujeme pre ne aj pastvu. 
Robíme výcvik jazdcov a koní. Dávame 
do prenájmu člny a bicykle. Predná časť 
ranča slúži na pohostenie návštevníkov. 
Je tu parkovisko, reštaurácia, bar, roko-
vacia miestnosť, detské ihrisko, 11 dvoj-
posteľových izieb s možnosťou prísteľky. 
Zabezpečujeme k spokojnosti spoločen-
ské podujatia, svadby, rodinné oslavy, 
koncerty, parkúrové a drezúre  preteky 
a rôzne podujatia s koňmi. 
►Vy ste aj učiteľka jazdy na koňoch. 

Môžete povedať, ako vlastne 
prebieha jazdecká škola a koľko 
trvá? Koľko fi nančne stojí?

– Áno, mám na to vzdelanie, ale časo-
vo mi to už tak nevychádza. Aj túto časť 
služieb prevzali deti, ktoré  to tiež študo-
vali. Záujemci sa môžu bližšie informo-
vať mailom, telefonicky, alebo osobne, 
keď nás navštívia. Je veľmi dôležité, aby 
sa každý opýtal na vhodné oblečenie, 
aby boli dodržané všetky bezpečnostné 
predpisy.
►Všimla som si, že máte aj službu 

pre verejnosť “ustajnenie koní” 
– čo to je ?

 Neďaleko Dunajskej Stredy je dedin-
ka Dunajský Klátov. Ešte v roku 1984 
vyhlásilo Ministerstvo životného pro-
stredia Klátovské rameno za prírodnú 
rezerváciu. Nájdete tu krásne zákutia 
našej zachovalej prírody a z člnov pri 
člnkovaní môžete obdivovať vzácne 
druhy vtáctva a rastlinstva, v období, keď 
nie je hniezdenie vtákov. A práve v tom-
to krásnom prostredí nájdete JK Czajlik 
ranch – majiteľky pani Kataríny Czajlí-
kovej, ktorá je zároveň učiteľkou jazdy 
na koňoch, pretože vo svojom športovo 
– rekreačnom areáli v Dunajskom Kláto-
ve okrem reštauračných a ubytovacích 
služieb prevádzkuje aj jazdeckú školu 
a ustajnenie koní. Ale porozprávajme sa 
trošku bližšie.
►Čo ste pani Katarína, robili pred-

tým – ako ste sa stali majiteľkou 
svojho naozaj atraktívneho “ran-
ču” v Dunajskom Klátove?

– Nič mimoriadne. Môj život bol stere-
otypom bežnej žitnoostrovskej ženy. 
Počas materskej dovolenky – rodina, 
domácnosť, skleník, fóliovník, výstavba 
rodinného domu. Neskôr v r. 1987 kúpa 
prvej kobyly a pribudla starostlivosť ešte 
aj o ňu.
►Kedy vo Vás prebehla iskra, že by 

ste mohli podnikať v oblasti, ktorú 
ste rozbehli?

– Po “nežnej” sme vybrali z družstva 
rodičovské pozemky a už sme si sami 
dopestovali krmivo. Pribudli aj kone. 
Vybudovali sme maštale vo dvore, aj 
pastvu. Život a ďalšia existencia nás 
vlastne prinútil k  tomuto kroku.
►K takémuto zámeru sú však 

potrebné fi nancie. Ako sa Vám ich 
podarilo získať?

– Práve včas a vhod nám prišla výzva 
lesohospodárstva. Tak ako iní, aj my 
sme si dali žiadosť o fi nančný príspevok. 
A keďže len také žiadosti mali nádej na 
úspech, ktoré boli komplexné – viacúče-
lové, museli sme činnosť rozšíriť, okrem 
služieb spojených s koňmi, aj o pohostin-
ské a ubytovacie služby. Našu žiadosť a 
zámer považovali za dobré a odsúhlasili 
nám realizáciu.

– Majitelia, ktorí nemajú vhodné podmi-
enky pre svojich miláčikov, odborné zna-
losti, alebo čas, si môžu u nás ustajniť,  
“ubytovať”, svojho koňa.
►A na záver – prečo by mali turisti 

navštíviť práve Váš ranch, ako by 
znelo Vaše pozvanie pre nich?

– Náš ranč je pri nádhernej prírodnej 
rezervácii Klátoské rameno. Vítame 
všetkých, ktorí si vážia dedičstvo, ktoré 
nám zanechali naši predkovia, ktorí ho 
chcú vidieť a chrániť ho, aby mohlo slúžiť 
nielen nám, ale aj tým, ktorí prídu po nás. 
Veď príroda je pre nás všetkých!.
 Bude nám cťou, keď nás navštívite 
a postaráme sa o čo najkrajšie prijatie 
každého hosťa, aby bol s našimi služba-
mi spokojný a aby sa k nám vracal čo 
najčastejšie. S radosťou očakávame, že 
sa k nám prídu pozrieť vo väčšej miere 
aj občania z iných regiónov Slovenska 
a   tešíme sa tiež na Vás, milí Kysučani! 
Vyskúšajú naše služby. Blížia sa mesi-
ace prázdnin a oddychu, budeme veľmi 
radi, keď si svoju rodinnú dovolenku 
vyberú stráviť práve v našom zariadení.  
A  postarané je aj o kone, a to po kaž-
dej stránke, za čo sa Vám ony odvďačia 
svojím výkonom a krásou. A chvíle strá-
vené s nimi v prírode, sú tým najlepším 
dopingom, ako získať stratenú energiu.

pýtala sa: Alena Jaššová
foto: archív majiteľky

JK Czajlik ranch, 
Dunajský Klátov 
ŠPORTOVO 
REKREAČNÝ 
AREÁL
reštaurácia ● ubytovanie 
● jazdecká škola ● ustajnenie 
koní
Hlavná ul. č. 600, 
930 21 Dunajský Klátov
tel.: +421 31 559 11 88, 
+421 918 629 068
+421 903 834 000, 
+421 907 573 994
e-mail: info@czajlikranch.sk
www.czajlikranch.sk

KATARÍNA  CZAJLÍKOVÁ  POZÝVA  KYSUÈANOV  DO  DUNAJSKÉHO  
KLÁTOVA  NA  PRÁZDNINOVÉ  A  RELAXAÈNÉ POBYTY
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SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
A OSOBNÝCH VÝŤAHOV
Marián Škorvaga tel. a fax.: 041/420 1901 
mobil: 0908/240 538 
e-mail: skorvaga@m.slovanet.sk 
skorvaga@skorvaga.eu
 

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

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

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

BIOREZONANČNÁ METÓDA 
odvykania od fajčenia 

už aj v Žiline! 
Až 80 %-ná úspešnosť!

tel.: 0911 020 060
0918 964 911

www.nefajcim.sk

Poďte s nami dovolenkovať!

Grécko - Vrasna: 20.7.-30.7. apt. ubytovanie na 
9 nocí za 4 390,- Sk/osoba, doprava za 3190,- 
Sk, 2 .deti do 15 r. ubytovanie zdarma,
Thassos - Potos: 31.7.-11.8. ubytovanie na 9 nocí za 3990,-/osoba, doprava za 
3650,- Sk, dieta do 15 r. ubytovanie zdarma,
Nei Pori: 28.6.-9.7.- ubytovanie na 9 nocí 3690,- Sk/osoba, doprava 3190,- Sk, 2 deti 
do 15 r. ubytovanie zdarma,
Kréta: študio Evilion - 31.7.-11.8. letecká doprava, ubytovanie na 11 nocí za 
16990,- Sk, 1. junior do 21 r. 7990,- /2.junior do 21 r. 10990,-
Rhodos: št. Irinna - 8.7.- 18.7. letecká doprava, ubytovanie na 10 nocí za 
14990,- Sk, 1. junior do 21 r. 7990,-/ 2. junior do 21r. 9 990,- Sk,
Zakynthos: htl.Ilaria – 18.6.-28.6. letecká doprava, ubytovanie na 10 nocí za 
16990,- Sk, 1.dieta do 10r. 7990,-/ 2.dieta od 2-6r. 14 590,- Sk,
Mallorca: htl.Mara Pins- 12.6.- 23.6. letecká doprava z BA ,ubytovanie na 11 nocí, 
all inclusive za 17 990,- Sk,
Bulharsko: Prímorsko - penzion Zoro - 7.9.-14.9. letecká doprava z BA, ubytovanie 
na 7 nocí za 7990,- Sk,
Bulharsko: penzion Gugla - 28.6.-9.7.- letecká doprava, ubytovanie na 11 nocí 
v cene 11 590,- Sk, 2 deti do 12 rokov 6 990,- Sk,
Chorvátsko: Omiš - dom Borje 21.6.-28.6. ubytovanie v apartmáne 3+2 za 
11 000,- Sk, doprava v cene 1800,- Sk,
Paríž: 10.7.- 14.7. autobusovou dopravou, 2x ubytovanie s raňajkami 6 790,- Sk,
Paríž a zámky na Louvre: 27.7.-1.8. autobusovou dopravou, 3 x ubytovanie s raňaj-
kami 7 990,- Sk,
Londýn a Windsor: 22.7.-26.7. autobus.dopravou, 2 x ubytovanie s raňajkami 
7 990,- Sk,
Barcelona - 21.6.-24.6.08 za 16 990,- leteckou dopravou ,3x ubytovanie s raňajkami.
Pri návšteve našej kancelárie Vám urobíme najlepšiu cenovú 
ponuku práve pre Vašu rodinu. Nájdete nás na Belanského 
ul. 218 v Kysuckom Novom Meste. tel./fax: 041/421 54 49, 
mobil: 0903 279 024, e-mail: eurosun@stonline.sk

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

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

                   v sobotu od 8.30 – 11.00

Tešíme sa  na Vás!

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

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

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

Toto všetko Vám ponúkame!
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„To, čo rozdávame, sa nám aj v kolobehu života vracia, tak prečo nerozdávať 
pekné slovo a dobrú náladu?“ hovorí Jana Ďuranová z Kysuckého Nového Mesta 

 Pani Jana Ďuranová je Avon zónovou manažérkou 
pre oblasť Kysúc a Oravy. Túto elegantnú a jemnú 
dámu nájdete v Kysuckom Novom Meste, v Avon Cen-
tre – na Námestí Slobody 184 (budova Mýta), kde má 
svoje hodiny pre verejnosť: v pondelok a v piatok od 
10.00–16.30 hod. A budete sa s ňou častejšie stretávať 
aj prostredníctvom nášho Kysuckého Žurnálu, pretože 
na našich stránkach bude radiť dámam aj pánom, vo 
svojej “avoňáckej” rubrike, ako byť krajším, zdravším, 
voňavejším, skrátka trendovým.
 Byť „in”, je dnes viac než dôležité a to, že vôňa člo-
veka prezrádza, je viac než isté. Ale porozprávajme sa 
o tom trošku viac...
►Pani Janka, máte svoje pracovisko aj inde, ako 

v Kysuckom Novom Meste?
–  Okrem tejto kancelárie máme pobočky aj v Čadci, 
v budove hlavnej pošty a tiež na Orave. Tu poskytuje-
me verejnosti bezplatné poradenstvo v oblasti pleťovej 
i telovej kozmetiky a možnosť vidieť a vyskúšať naše 
produkty, a tiež informácie, ak si dámy môžu objedná-
vať naše výrobky. Ostatný čas venujem stretávaniu sa 
s našimi Avon Ladys, s mojimi asistentkami, pripravu-
jem pre ne rôzne stretnutia a tréningy.
►Odkiaľ pochádzate, prezradíte niečo zo 

súkromia? 
–  Pochádzam priamo z Kysuckého Nového Mesta, 
kde aj momentálne žijem. Je to pre mňa najkrajšie 
miesto na svete a vôbec netúžim po svetlách a zhone 
veľkomiest. Veď, keď sa pozriete na ktorúkoľvek stra-
nu, vidíte krásnu prírodu a príjemných ľudí...
►Kedy ste sa začali značke “Avon” venovať, 

najprv tak trochu zo zvedavosti a kedy už tak 
profesionálne?

–  S AVON-om som sa po prvý krát stretla pred šest-
nástimi rokmi. Kamarátka z Ružomberka mi pri náv-
števe ukázala katalóg. Dovtedy som o žiadnom Avon-e 
nepočula, bolo to niečo nové a zaujímavé. S výrobka-
mi, ktoré som si objednala som bola veľmi spokojná, 
ale chodiť si objednávať ku kamarátke a potom čakať, 
kedy mi to donesie, ma nebavilo a tak som sa sama 
zaregistrovala ako Avon Lady. Tovar mi vozili domov, 
mala som stále nové katalógy a veľmi sa mi to páčilo. 
Avon sa stával známou a obľúbenou značkou a ja som 
mala veľa známych, ktorí si u mňa objednávali. A vte-
dy prišla ponuka z Avon-u na prácu asistentky zónovej 
manažérky. Nuž tak sa začala moja kariéra s Avonom. 
Po 4 rokoch som postúpila na pozíciu „tímový mana-
žér“. Keď pred dvomi rokmi vynikli nové zóny, pozvali 
ma na konkurz na funkciu zónového manažéra, ktorú 
teraz zastávam.
►Ste vo svojej práci spokojná?
–  Táto práca ma napĺňa dobrým pocitom a čo už 
môže byť lepšie, ako robiť to, čo vás baví? Je to práca 
náročná na čas, ktorá vyžaduje celého človeka, 7 dní 

v týždni a 24 hodín denne. Je to práca, ktorá je nielen 
zaujímavá, ale aj voňavá.
►Čo Vám Vaša práca dáva?
–  Čo mi táto práca dáva? Dovolím si povedať, že 
nielen táto práca, ale celkovo práca v Avon-e mi dala 
veľa. Pomocou nej som spoznala mnoho úžasných 
a  zaujímavých ľudí, precestovala som kus nášho 
krásneho Slovenska, ale aj zahraničia, našla nových 
priateľov a veľa sa naučila. Je pre mňa veľmi dôležité, 
že môžem pracovať s ľuďmi, s ktorými si rozumiem.
►Aké obete ste museli priniesť, aby ste dosiahli 

ten post, ktorý zastávate?
–  Musela som skrátiť svoj voľný čas. Už ho nemám 
toľko ako kedysi a tak museli moje záľuby ustúpiť do 
úzadia. Ostáva mi menej času na rodinu, knihy, záh-
radku... Vystriedal ich počítač a cestovanie.
►Konkurencia ponuky kozmetických produk-

tov je silná, zvlášť dnes. Vyžaduje si to, aby 
výrobky boli naozaj kvalitné. Ako hodnotíte Vy 
–  kvalitu toho, čo ponúkate?

–  Práve kvalita našich výrobkov je to, čo Avon drží 
už toľké roky na prvom mieste v predaji kozmetiky na 
Slovensku. Kvalita a spokojný zákazník, to sú naše 
priority. Avon má vlastné laboratóriá, kde sa vyvíjajú 
nové produkty. Vlastníme viacero svetových patentov 
na kozmetické prípravky. Myslím si, že ponúkame 
kvalitnú kozmetiku za dostupné ceny, pre všetky ve-
kové skupiny. Ponúkame prípravky bez umelých far-
bív a parfumácií, na rastlinnej báze, zaujímavé vône ... 
Keby som sama nebola presvedčená o kvalite našich 
výrobkov, nevedela by som ich ani odporučiť.

►Majú zákazníci radi výrobky Avonu?
–  Avon je na Slovensku veľmi obľúbený. Najviac sa 
predávajú vône, pleťová a dekoratívna kozmetika. 
Keď je zákazníčka spokojná, poradí to ďalším a to 
je pre nás najlepšia reklama. Veľké sympatie si Avon 
získal aj vytvorením nadácie proti rakovine prsníka. 
Chceme, aby ženy boli nielen krásne, ale aj zdravé!!!
►Čo všetko pre zákazníkov zvyknete organizo-

vať (stretnutia, posedenia, akcie), pretože aj 
takéto skutočnosti upevňujú vzťah zákazníka 
k svojej obľúbenej značke?

–  Pre širokú verejnosť organizujeme zaujímavé pro-
jekty. Najväčší úspech má RAD SHOW, kde priamo na 
ulici mohli ľudia vidieť a vyskúšať naše produkty, od-
vážnejší sa dali nalíčiť alebo upraviť si nechty. Nikdy 
tu nechýba onkologická poradňa. Teraz pripravujeme 
„AVON BABINEC“, kde si dámy na svoju párty môžu 
pozvať naše vizážistky, ktoré ich naučia používať našu 
dekoratívnu kozmetiku a nalíčia ich. Pre naše členky, 
Avon lady, pravidelne pripravujeme kozmetické škole-
nia, aby vedeli sebe aj zákazníkovi čo najlepšie pora-
diť pri výbere správnych výrobkov. Mávame stretnutia 
s prednáškami o nových produktoch s praktickými 
ukážkami líčenia. V Avon-e je úžasné to, že dáva 
možnosť každej žene realizovať sa, zdokonaľovať sa, 
byť nezávislá, alebo vybudovať si vlastnú kariéru, či 
už ako asistentka, alebo Avon lady. Nezáleží či ste na 
materskej dovolenke, na dôchodku, alebo pracujete. 
Stačí, že máte odvahu to skúsiť. Keby bol mne pred 
tými šestnástimi rokmi niekto povedal, že dnes budem 
robiť manažérku, bola by som sa tomu zasmiala.
►Pani Janka, myslíte si, že v dnešnej dobe musí 

človek viac ako hocikedy predtým dbať o to, 
aby sa o seba, svoj vzhľad, zdravú pleť, kožu, 
vlasy – staral?

–  Práve dnes viac, ako kedykoľvek predtým! Ja sa 
stále držím hesla, že každá žena môže byť krásna. 
Stačí sa to naučiť. Keď sme upravené, jemne nalíčené 
,aj my samé sa cítime lepšie, sebavedomejšie... A tak 
potom aj pôsobíme na naše okolie. Čistá pleť, zdravé 
vlasy, upravené nechty, by mali byť samozrejmosťou. 
Je to ľahké, len treba vedieť, ako na to.
►Aká je Vaša životná filozofia, čo je pre Vás 

v súkromí a v práci najdôležitejšie?
–  To, čo rozdávame, sa nám raz v kolobehu života 
vráti a tak sa snažím rozdávať úsmev a dobrú náladu, 
aby sa ľudia v mojej blízkosti cítili príjemne. Dúfam, že 
sa mi to darí. A čo je pre mňa najdôležitejšie? V súkro-
mí zdravie a spokojnosť mojich najbližších. A v práci 
– aby ma to stále bavilo, aby mi nadšenie a pracovný 
elán ešte veľa rokov vydržali. Najmä pre spokojnosť 
tých, pre ktorých pracujem. 

 pýtala sa: Alena Jaššová

Jana Duranová, AVON,  zónová manažérka pre Kysuce a Oravu
AVON Centrum Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 184 (v budove Mýta)

e-mail: duranova@stonline.sk, t.č. 0904 329 779
Otvorené pre verejnost': v pondelok a v piatok od 10.00 –  16.30 hod.

ˇ
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Čo je to klimaktérium?
    Klimakterium (prechod) je obdobie prechodu medzi plodným ve-
kom ženy a začiatkom senia (staroba), v ktorom dochádza k fyziolo-
gickému poklesu funkcie vaječníkov (endokrinného orgánu v tvorbe 
ženských hormónov – prevažne estrogénov) a následným endokrin-
ným, somatickým a psychickým zmenám v organizme ženy (zmenám 
fyzickej kvality tela a krásy u ženy, psychickej vyrovnanosti a záujmov 
o životné diania a potreby a neodmysliteľne i o sexuálny život ...) 
Termín menopausa je niekedy chápané ako synonymum klimakteria. 
Väčšinou tak označujeme poslednú menštruačnú periódu, teda krvá-
canie riadené ešte ovariálnou (vaječníkovou) funkciou. Priemerný vek 
začiatku menopausy je 49–51 rokov. Toto  označenie – menopausa 
– je z latinsko-greckej terminológie (menses pre označenie mesiac 
a „pausis“ pre označenie prerušenie). Zmeny na konci ktorých je 
posledné menštruačné krvácanie, predchádzajú mnoho rokov pred 
aktuálnym výpadkom posledného menštruačného krvácania a sú len 
časťou procesu starnutia. Príčina klimakterických zmien v organizme 
ženy a z toho vyplývajúce ťažkosti je multifaktoriálna, ale za základnú 
príčinu sa považuje vyčerpanie folikulov v ovariu (endokrinnej funkcie 
tvorby ženských hormónov vaječníka hlavne estrogénov). Proces, 
ktorý spôsobuje tieto endokrinné zmeny funkcie vaječníkov je ovplyv-
ňovaný rôznymi faktormi:
● vekom prvého nástupu menštruácie v živote ženy – čím včasnejší   
    nástup, tým neskorší nástup menopausy,
● doby trvania dĺžky menštruačného cyklu – čím dlhší je menštruač-

ný cyklus, tým neskorší je nástup menopausy,
● parity (počet pôrodov) –  pri väčšom počte narodených detí je 

nástup menopausy neskorší alebo ak posledná tehotnosť a pôrod 
boli vo vyššom veku ženy,

● fajčenia – u fajčiarok je nástup menopausy skorší,
● rasy, zemepisná šírky a nadmorská výšky,
● kvality sociálno-ekonomických faktorov. Vo vyspelých, priemysel-

ných krajinách sveta má priemerný vek menopausy veľmi úzke 
rozpätie. Napríklad v Holandsku je stredný vek menopauzy 51,7 
roku života, zatiaľ v USA je 49,8 rokov života u ženy. V rozvojo-
vých krajinách je vek menopausy niekde okolo 44 rokov, 

● predčasné zlyhávanie funkcie vaječníkov v tvorbe hormónov 
a s tým spojené všetky príznaky sú zrejme i geneticky predurčené,

● samostatnú skupinu žien s predčasným nástupom klimaktéria tvo-
ria ženy, kde zo zdravotného hľadiska – prevažne onkologických 
ochorení bola odobratá (operačné odobratie vaječníkov) alebo 
zastavená  (ožarovaním) činnosť vaječníkov. 

 Vo všeobecnosti možno povedať, že existuje individuálne geneticky 
„predurčený“ vzorec pre nástup posledného – definitívneho menštru-
ačného krvácania u ženy – ako dôsledku už hormonálneho zlyhania. 
Tento stav je prísne individuálny, ale určite ovplyvňovaný hore uvede-
nými faktormi, ako i nemálo faktorom životného, pracovného, relaxač-
ného, tempa každej ženy.
  Neexistuje na vašu otázku odpovedať jednoznačne – čo je 
lepšie?
 Žena, ktorá má ešte menštruačné krvácania v neskoršom období 
ako napríklad aj po 55. roku života – je síce fyzicky i psychicky sta-
bilnejšiu – pre dostatok ženských hormónov, ale vystavená možným 
komplikáciám v prípade nepravidelnosti menštruačného cyklu – so 
vzniku hormonálne (z estrogénov) závislých ochorení prevažne ná-
dorov. Preto musí byt pravidelne kontrolovaná gynekológom – využí-
vajúc všetky dostupné vyšetrovacie metódy – v prevencii nádorových 
ochorení.
 Žena, u ktorej je skorší nástup zlyhávania funkcie vaječníkov, je 
vystavená vzniku množstva nepriaznivých príznakov ovplyvňujúcich 
fyzický a psychický „komfort“ života ako sú:
● vegetatívne príznaky, 
● poruchy vazomotorické (návaly, potenie, palpitácie), psychické 

(nespavosť, úzkosť, zmeny nálady, strata sebavedomia),

● organické 
poruchy 
(zmeny na 
koži, zmeny 
v urogenital-
nom trakte), 

● kvalita poš-
vových stien 
a stabilita 
močového 
mechúra, 
zmeny

    v telesnej 
hmotnosti,

● metabolické poruchy, ovplyvnenie metabolizmu tukov, ateroskleró-
zy, osteoporózy – rednutie kosti.

 V dosahovaní stabilizácie stavu – liečba hormonálnymi liekmi ako 
i inou liečbou – zasa musí byť správne vedená a riešená svojím gy-
nekológom v spolupráci i s inými lekármi špecialistami v navrhovaní 
rozsahu a možnosti liečby, ale nutnosti vylúčenia všetkých kontrain-
dikácii ku tejto liečbe. 
 Nie je správny ultimatný názor – „nechať všetko len na prírodu ale-
bo liečiť za každú cenu“. Každá žena je prísna individualita vo svojich 
požiadavkách a pocitoch. Ideálny postup – len v „nejakej šablóne 
liečby“ neexistuje. Existuje len prísne individuálny prístup k naplneniu 
požiadavky každej ženy zo strany gynekologickej praxe a vždy váž-
ny rešpekt ako k požiadavke ženy – indikácii tak i nemožnosti liečby 
– kontraindikácií v používaní a nepoužívaní liekov prevažne hormo-
nálnych. Historicky vývoj, životná kultúra, zvyky a návyky a reálne 
súčasne medicínske možnosti a postupy predurčujú výšku chcenia a 
požiadavky každej ženy byť „stále peknou, atraktívnou“.

(kontaktné údaje na str- 19)

Gynekologické poradenstvo vedie MUDr. Pavol Hartel
ul. Bajzova 8401/48A, Žilina, tel.: 041 500 78 00

 Otázka: Mám veľmi zložitý problém. Po 
matke zostalo viacero roztrúsených pozemkov 
v katastri obce, ktoré sú momentálne pod sprá-
vou urbariátu a obce, ale nie sú vysporiadané. 
Chýbajú mi viaceré dokumenty a listy vlastníc-
tva. Obec ma vyzýva, aby som si uplatnil svoje 
právo a predložil listiny, na základe ktorých by 
i vedeli vydať adekvátny (náhradný) staveb-
ný pozemok v inej časti obce (v rozlohe, akú 
vlastním), nakoľko v časti obce, kde sú matkine 
pozemky, spolu s ďalšími, chce obec podnikať. 
Lenže je neviem tieto dokumenty získať a spo-
lumajiteľov k pôde je viac. 
Čo robiť?
 Odpoveď: V súvislosti s výkladom k problému 
nášho čitateľa je potrebné si ozrejmiť niektoré 
fakty. V prvom rade z textu otázky nášho čitateľa 
vyplýva, že jeho matka zrejme už zomrela. Ďalej 
je zrejmé, že sa jedná o nevyporiadané pozemky, 
to znamená, že ako vlastník, resp. spoluvlastník 
týchto pozemkov, je v listoch vlastníctva (ďalej 
len LV) stále zapísaná matka nášho čitateľa. 
Poslednou podmienkou k riešeniu problému je 
tá skutočnosť, že z textu otázky nie je zrejmé, či 
náš čitateľ má súrodencov, koľko a či všetci žijú, to 
všetko za predpokladu, že otec čitateľa jeho matku 
predumrel, t. j. že už tiež nežije. Môj výklad sa pre-
to bude týkať čitateľa, ktorý je sám a jeho matka 
zomrela ako druhá z rodičov, pričom o dedičstve 
po jeho otcovi už bolo právoplatne rozhodnuté. 
Vo svetle uvedených predpokladov ako prvý krok 
doporučujem nášmu čitateľovi, aby ako výlučný 
dedič po svojej matke požiadal súd o prejednanie 
novoobjaveného dedičstva. Návrh na prejednanie 
novoobjaveného dedičstva sa podáva na súd, 
ktorý prejednal pôvodné dedičstvo, s tým, že je 

potrebné predložiť aktuálne LV tých nehnuteľnos-
tí, ktorých sa návrh týka, teda tých, ktoré chce náš 
čitateľ vyporiadať na svoje meno. Pokiaľ ide o tvr-
denia nášho čitateľa, že nevie získať dokumenty 
o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve pozemkov 
jeho matkou, je potrebné, aby zašiel na prísluš-
nú správu katastra a zabezpečil si príslušné LV. 
V prípade, že LV nie sú vedené, musí náš čitateľ 
požiadať o výpis z pozemkovej knihy. Tento získa 
tak, že požiada správu katastra o jeho vydanie 
podľa čísiel parciel dotknutých pozemkov. Vydanie 
oboch dokumentov (LV, prípadne PK vložka) je 
spoplatnené správnym poplatkom vo výške 250,- 
Sk za jeden LV, prípadne PK vložku. Ak by náš 
čitateľ mal predsa len problémy s identifikáciou 
parcelných čísiel dotknutých pozemkov, je po-
trebné, aby sa spojil s ostatnými spoluvlastníkmi, 
ktorí určite budú mať k dispozícii základné údaje 
pre lustráciu pozemkov. Po vyporiadaní vlastníc-
tva, resp. spoluvlastníctva dotknutých pozemkov 
v prospech nášho čitateľa, doporučujem ako druhý 
krok rokovanie s vedením obce o ďalšom postupe. 
V prípade, že obec má vôľu poskytnúť nášmu čita-
teľovi stavebný pozemok v rovnakej výmere, akú 
má vo vlastníctve, resp. v spoluvlastníctve, je túto 
situáciu možné riešiť zámennou zmluvou. Ide o ob-
dobu kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti, v ktorej sa 
zmluvné strany zaviažu, že si navzájom vymenia 
vlastníctvo k približne rovnakým nehnuteľnostiam. 
V prípade, že niektorá zo zmluvných strán prijme 
pozemok vo väčšej výmere, než aký poskytne, je 
povinná rozdiel v hodnote vymieňaných pozemkov 
zaplatiť druhej zmluvne strane podľa ich vzájom-
nej dohody. V súvislosti s uzavretím zámennej 
zmluvy pripomínam, že tento druh právneho úko-
nu je najvýhodnejšie pre obec, ale i pre zamieňa-
júcich spoluvlastníkov pozemkov, uzavrieť naraz 
so všetkými spoluvlastníkmi pozemkov, ktoré sa 
nachádzajú v záujmovom území obce. V danom 
prípade tak pôjde o prevod spoluvlastníctva k uce-
lenému celku (z pohľadu obce) za vlastníctvo 
k jednotlivým stavebným pozemkov (z pohľadu 
zamieňajúcich spoluvlastníkov). Záverom by som 
chcel povzbudiť nášho čitateľa, aby pri lustrácii 
dokladov a podkladov pre preukázanie svojho 
vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k  pozemkom 
po jeho matke preukázal odvahu a bez ostychu sa 
obrátil na ostatných spoluvlastníkov, prípadne na 
do úvahy prichádzajúce orgány štátnej správy, ako 
sú príslušná správa katastra, oblastný, či celoná-
rodný archív a pod.

JUDr. Pavol Kolenčík, 
tel. kontakt: 0907 021 825

§ AKO ZÍSKAŤ DOKUMENTY O VLASTNÍCTVE § 
Ako sa zbaviť slaninkových vankúšikov?
● Aké riešenie ponúkate klientkam, ale i klien-
tom, ktorí potrebujú upraviť postavu?  
 Základom je vždy zdravá životospráva. Iba 
ten, kto je rozhodnutý urobiť niečo so svojou pos-
tavou a už podnikol prvé kroky úpravou svojho 
životného štýlu, môže uvažovať o modelácii tela 
s pomocou plastického chirurga.
 Niektorí ľudia trpia nadmernými tukovými 
zásobami v určitých partiách tela, ako sú boky, 
stehná, brucho. Tieto nežiaduce tukové „zásoby“ 
je možné odstrániť pomocou niektorej z techník 
liposukcie alebo tzv. rozbitím pomocou ultrazvu-
ku. Ultrazvuková metóda je nová, drahá a dá sa 
použiť len v určitých prípadoch. Prakticky použí-
vanejšia liposukcia má lepší a trvalý efekt.
 Pri tejto príležitosti musím podotknúť, že lipo-
sukciou nemožno riešiť nadváhu či obezitu. Nie 
je to metódou na redukciu hmotnosti, ale na mo-
delovanie tela, aj keď určitý úbytok hmotnosti po 
výkone nastáva.
● Kto je vhodným kandidátom na liposukciu?
 Aby ste boli vhodným kandidátom, je treba 
mať realistické očakávania toho, čo vám môže 
táto procedúra priniesť. Najlepšími kandidátmi 
na liposukciu sú ľudia s relatívne normálnou 
hmotnosťou a pevnou elastickou kožou, ktorí 
majú nadmerné, cvičením neodstrániteľné, tuko-
vé kapsy v určitých partiách. Musíte byť fyzicky 
zdravý a psychicky stabilný. Vek pacienta nehrá 
zásadnú úlohu, ale u osôb so zníženou elastici-
tou kože (po 40. roku veku) sa nemusí samotnou 
liposukciou dosiahnuť rovnaký výsledku, ako 
u mladších klientov s pružnejšou kožou. Zákrok 
sa preto v týchto prípadoch často kombinuje s 
plastickou operáciou, pri ktorej je odstránená 
prebytočná koža.
● Aká je predoperačná  príprava na tento zá-
krok?
 Pri prvej konzultácii vám bude plastickým 
chirurgom detailne objasnený priebeh operácie. 
Spoločne určíte, kde ležia vaše tukové zásoby 
a chirurg zhodnotí stav vašej kože. Určite otvore-
ne prediskutujete vaše vyhliadky. Lekár vám musí 
popísať všetky alternatívy, riziká a obmedzenia 
liposukcie.
Ako prebieha samotná operácia?
 Zákrok trvá jednu, dve až päť hodín, v závis-
losti na rozsahu výkonu (veľkosti a počte ošet-
rovaných miest, množstve tuku, ktorý má byť 
odstránený, typu anestézie a použitej technike). 
Pred zákrokom vám chirurg na koži vyznačí 
miesto, z ktorého má byť tuk odstránený. Nákres 
má byť urobený vo vzpriamenej polohe, pretože 

poležiačky sa mení poloha podkožného tuku.
Na operačnej sále vám bude miesto nákresu 
a okolie vydezinfikované a obložené sterilnými 
rúškami, aby nedošlo ku kontaminácii, ktorá by 
mohla vyvolať infekciu. Potom plastický chirurg 
urobí nárez kože skalpelom a to obvykle 1–2–3 
nárezy na jedno odsávané miesto. Cez tieto rezy 
(cca 6 mm) zavedie úzku trubičku (kanylu), ktorá 
odsáva vrstvy tuku. Zákrok sa vykonáva v celko-
vej alebo v lokálnej anestézii.
● Aká je „životnosť“ takejto úpravy postavy?
Po operácii môžu asi týždeň pretrvávať mierne 
bolesti (niekto ich nemá vôbec) a mierny opuch, 
ktorý sa upraví do 2 - 3 týždňov. Definitívny výsle-
dok však uvidíte až za 2 - 3 mesiace, výnimočne 
až 6 mesiacov po operácii. V čase rekonvales-
cencie sú nutné pravidelné kontroly, aby váš lekár 
mohol posúdiť, či nepotrebujete napríklad opravu 
zákroku, či vás nepostihla niektorá z komplikácií 
(komplikácie sú veľmi zriedkavé a pri tomto vý-
kone som sa s nimi ešte nestretol). Približne po 
4 týždňoch už môžete začať s rekreačným špor-
tom a fyzickou námahou. 
 Obvykle už do týždňa po operácii uvidíte 
znateľné rozdiely v tvare vášho tela, ale zlepše-
nie bude viditeľnejšie až po 4-6 týždňoch, kedy 
spľasknú opuchy. Pokiaľ boli vaše očakávania 
realistické, budete pravdepodobne veľmi poteše-
ný výsledkom operácie a určite budete mať širšie 
možnosti vo výbere šiat. Ak budete dodržiavať 
zdravú životosprávu, bude zmena vášho vzhľa-
du trvalá. Výsledkom liposukcie je pekný vzhľad, 
spokojnosť a psychická rovnováha.

(kontakt na plastického chirurga 
nájdete na str. 19)

RADY PLASTICKÉHO CHIRURGA, MUDr. R. Beloviča



PNEUSERVIS
AUTOSERVIS
Kragujevská 12, 010 01 Žilina, tel.: 041/500 09 07, 0911 540 224, 

www.montservis-za.sk, landrover@montservis-za.sk
Špecializujeme sa na servis vozidiel Land Rover.

Novootvorený autoservis a pneuservis na Kragujevskej ulici ponúka nasledovné služby za výhodné ceny:
►servisné práce pre všetky značky automobilov,
►pneuservisné práce,
►dodávku pneumatík podľa požiadaviek,
►diagnostiku a nastavenie geometrie (Visualiner V3D Arago),
►diagnostiku motorov všetkých značiek,
►kontrolu podvozku vozidla, bŕzd, tlmičov,
►výmenu brzdových obložení a kotúčov,
►výmenu motorového oleja, brzdovej kvapaliny,
►výmenu fi ltrov (vzduchový a olejový),
►nastavenie svetieľ,
►čistenie interiéru komplet (rohože, koberce, vysávanie, čistenie plastov a okien),
►umývanie vozidla, motora.

 Našu činnosť sme začali 1.4.2008. Sídlime v areáli fi rmy Montservis s.r.o. Kompletne zrekonštruovaná autoopravá-
renská dielňa je vybavená špičkovou autoservisnou technikou. Okrem iného disponujeme automatickou prezúvačkou 
a vyvažovačkou americkej fi rmy JOHN BEAN, najmodernejším laserovým zariadením – Visualiner V3D ARAGO na me-
ranie geometrie vozidieľ, hydrauricko-pneumatickými zdvihacími zariadeniami od francúzskej fi rmy FACOM FOG, diag-
nostickým zariadením MULTI DIAG HANDY pre diagnostikovanie motorov všetkých značiek automobilov. V máji 2008 
plánujeme uviesť do prevádzky modernú lakovaciu a sušiacu kabínu talianskeho výrobcu TERMOMECCANICA GL.

Príďte si k nám urobiť kompletnú prehliadku vozidla a získate darček zadarmo podľa vlastného výberu:
► univerzálny čistiaci prostriedok WD-40 pre technické účely,
► čistiace utierky do auta (na plasty, okná, kožu, čalúnenie),
► esencie rôznych vôní pre spríjemnenie interiéru vozidla.
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cele cb ramika na orezane fotkz
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Kameňáčiky o sexe
*   Sedí babka s dedkom pri polievke a babka hovorí:
–  Joj dedko, ako ma hreje pri srdci.
Dedko na to: –  Bodaj by nie, keď máš prsník v polievke.
*   Dve mníšky kupujú v obchode uhorku.
–  Zober radšej dve, jednu zjeme...

*   Sedí Jano s Jožom na pive a Jano sa chváli:
–  Dnes večer som “to” mojej žene urobil šesťkrát.
Jožo hovorí:
–  To ti neverím, táraš...
Jano: “Fakt, šesťkrát: dnu, von, dnu, von, dnu, von.
*   Viete, čo najviac vzrušuje ženu?
18 ročnú: keď jej siahnete na prsia,
30 ročnú: keď jej siahnete medzi nohy,
60 ročnú: Keď jej siahnete na dôchodok ...

*   Aký je rozdiel medzi okom a mužským prirodzením?
Oko vytečie len raz ...

Drevené domčeky pána 
Milana Bíleša 
z Kysuckého Nového 
Mesta sú skutočnými 
folklórnymi a umeleckými skvostami!
 Ak chcete vidieť malebné kostolíky postavené pred vyše tristo, či päťsto rokmi, 
typické staré dreveničky, zemianske kúrie, či roztomilé malebné chalúpky, netreba 
vám hľadať na mape skanzeny, ani precestovať celé Slovensko. Stačí vám navštíviť 
príbytok nášho spoluobčana, ľudového etnografa, pána Milana Bíleša. Tento milý, 
usmievavý pán, rodák z Černovej (pri Ružomberku), býva v Kysuckom Novom Meste 
od roku 1950. Svojej záľube sa začal venovať v roku 1970. Jeho prvým výtvorom 
bola usadlosť z Vysokej nad Kysucou, časť Vrchrieka č. 740. Je to skutočný maj-
ster, pretože jeho dielka sú zmenšeniny autentických ľudových stavieb na Kysuciach, 
Orave, Liptove, Turci, Spiši, Šariši a vlastne celého severného Slovenska, ktoré bolo 
v minulosti zastavané drevenými zrubovými stavbami. Prečítal množstvo odbornej 
literatúry a prešiel Slovensko krížom – krážom, aby svoj život mohol zasvätiť výrobe 
týchto nádherných a zaujímavých miniatúr. K ich výrobe používa drevo, kov, špajdle, 
dyhu, farbené reziny, praný piesok a mnohé iné materiály. Popri zhotovovaní svojich 
diel, sa však zaujíma aj o život ľudí, ktorí tieto domy a kostoly stavali v reálnom živote. 
Jeho pozornosti neunikli ani také detaily, že naši predkovia si na stavbu svojich dreve-
níc vyberali drevo zo stromov, ktorým sa vyhol blesk. Alebo pri rúbaní stromov dávali 
prednosť niektorým dňom v týždni. V Ochodnici chystali drevo na stavbu v zime a za 
splnu. Vtedy bolo stavisko, ako verili, najpevnejšie a najdlhšie vydržalo. Na stavbu sa 
zásadne nepoužívali stromy, na ktorých sa niekto obesil. Podľa povery to nosilo smo-
lu. Pokiaľ chcel niekto druhému uškodiť a pokaziť mu stavbu, išiel na cintorín, našiel 
tam klinec z rakvy a zatĺkol ho do rohu domu, ktorý mal byť poškodený. V Bystrickej 
doline používali na ochranu stavieb Judášovo drevo. To získali tak, že pred omšou na 
Bielu sobotu zapálili pred kostolom drevo a po omši pozbierali zuhoľnatené zvyšky. 
Tie sa potom pri stavbe natlačili do výrezov v tvare kríža, ktoré sa urobili v každom 
rohu domu. Podobne sa používali pri stavbe chlievov kosti z ryby, aby bol dobytok 
zdravý a čulý.  Ako som sa ďalej dozvedela, najťažšie je získať prvotné informácie 
– presný nákres, prípadne fotografie, aby sa zoznámil so stavbou a jej okolím. Ďal-
ším zložitým krokom je získanie vhodného materiálu na stavbu a nakreslenie plánu 
s presne zmenšenými rozmermi. Ale dielka nestačí len tvoriť z pevných materiálov. 
Určité veci treba aj kresliť a maľovať. Najmä sakrálne stavby, kríže s Kristom a Bet-
lehemy. Celá činnosť Milana Bíleša je veľmi rozsiahla. Z desiatok miniatúr dreveníc, 
či kostolov medzi popredné patria napr. pravoslávny kostol z východného Slovenska, 
na ktorého streche je nalepených vyše 4 tisíc šindlíkov, ktoré vytvoril z dyhy. Ďalším 
priam unikátnym dielom je gotický kostol sv. Juraja z roku 1393, ktorý má v oknách 
zhotovené dokonca kovové mreže. Zaujímavý je aj starý banícky dom zo Španej do-
liny, ktorého súčasťou je aj reliéf pozemku. Oku lahodná je tiež drevenica pokrytá 
bielou slamou, ktorá pochádza z obce Huťka. Jej tvorcovi pripomína tragédiu úteku 
obyvateľov v roku 1598. Nesmiem zabudnúť, že na spodku každého dielka je vytlače-
né, o akú nehnuteľnosť ide, z ktorého je obdobia, ale aj stručné informácie o  dejinách 
obce a s tým spojené zaujímavé príhody. Z vlastnej iniciatívy zhotovil p. Milan Bíleš 
výkresy kostola sv. Jakubka v Kysuckom Novom Meste. Je na nich aj hrúbka múrov, 
výška chrámu a pod. Toto všetko robí nie kvôli oceneniam, ale pre vlastné potešenie, 
akoby niekde podvedome cítil, že to raz mesto bude potrebovať a jeho prácu patrične 
ocení. Okrem tejto záľuby sa venuje aj vypaľovaniu obrazov do preglejky. A na ich 
tvorbu vymyslel zvláštny prístroj. Mnohé zo svojich diel daroval do škôl.  Pri otázke, 
či bude mať v  rodine nasledovateľov, sa zasmeje. Jeho tri dcéry Milka, Ľudka a Maj-
ka sa skôr popýšia hotovými dielkami, ktoré dostanú od otca. Možno jeho vnučky 
Klárka, Julka, alebo Berenika, ktoré dedkovi asistujú, pôjdu v jeho šlapajách. Nám 
už ostáva popriať tomuto činorodému staviteľovi veľa úspechov, zdravíčka, dobrých 
námetov, aby sa mu podarilo vytvoriť ešte veľa takých krásnych diel. A nám ostatným 
pripomenúť, že tieto unikátne dielka budete mať možnosť obdivovať v decembri 2008 
na výstave v kaštieli Radoľa. Pán Milan má krásny koníček, pretože ním zanecháva 
odkaz ďalším generáciám o krásach slovenskej ľudovej kultúry a našej histórie.

 - Blažena Ficková -

Spoločenská kronika 
MAREC 2008
Narodené deti:
Branislav Kopas
Sarah Mrňáková
Ema Borončová
Simona Maráčková
Nikola Zádorová
Dominika Jurkovičová
Alexander Krúpa 
a Klaudia Krúpová
Jakub Cupec
Vanesa Jurašová
Barbora Šamajová
Adriana Dršmanová
Michal Mordáč
Soňa Bajanková
Dávid Janda
Samuel Ondrejáš
Viktória Balková
Vanessa Jarabicová

Manželstvo uzavreli:
Ján Mikulík 
 a Dáša Harceková
Miroslav Tomačec 
 a Miriama Líšková
Ján Pišček 
 a Lenka Špačková
Peter Čelko 
 a Petra Unucková
Radoslav Stopjak 
 a Darina Palicová
Jozef Steiniger 
 a Martina Marcová
Roman Plevko 
 a Zuzana Hricová
Ing. Roman Pisch 
 a Eva Pijaková

Opustili nás:
Libuše Halamčáková (76)
Ján Orlický (68)
Emil Vlček (76)
Milan Kašík (46)

Kysuckého Nového Mesta
APRÍL 2008
Narodené deti:
Karin Hodoňová
Tereza Martinčeková
Mária Piovarčiová
Nikola Polláková
Marián Sládek
Vanda Vnuková
Romana Malíková
Sára Ochodničanová
Bibiána Bugáňová
Lea Ochodničanová
Roman Kuric

Opustili nás:
Juliana Ondrušková (78)
Pavol Roháč (56)
Michal Jankovič (61)
Anna Kubalová (88)
Miroslav Materlín (66)
Pavol Mravec(58)
RSDr. Ján Sága (59)
Róbert Jakubík (57)
Štefan Veselý (71)
Mária Svrčková (85)
Štefánia Bučková (81)
Štefan Cudrák (75)
Ing. Anton Šnegoň (76)
Mgr. František Omasta (67)
Ľudmila Jantošíková (58)
Adam Masnica (79)
Terézia Hrnková (60)
Mária Ďuranová (95)
Igor Kovalík (63)
Štefánia Čadecká (84)
Irena Krásňanová (81)
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Váš finančný poradca - DANA PINÈIAROVÁ, 
Kysucké Nové Mesto, tel.: 0905 345 800

Štúdio krásy VILLIA
ul. 1.mája 1051
Kysucké Nové Mesto

tel.: 041/4212287, 0907 844 317, 0908 918 085

Ponúka služby:
� solárium
� kaderníctvo
� kozmetika
� masáže
� piercing
� nechtový dizajn
� parafín
� rašelinové zábaly
� laserová terapia
� zahusťovanie a nadväzovanie 
   vlasov keratínom za studena
Majitelia Vás zároveň pozývajú do útulnej 

kaviarničky na príjemné posedenie.

Otvorené: pondelok - piatok 9.00 - 19.00 hod.
                   sobota 9.00 - 12.00 hod.

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

NEMOCNICA ŠA¼A, AMBULANCIA: PIATOK 13.00 - 15.00 hod.

ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY Tematínska 3, Bratislava 
AMBULANCIA: UTOROK 13.00 - 17.30 hod.
tel. 0905 822 333

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA 
GYN-PRAKTIK, s r.o. - MUDr. Pavol Hartel 

Bajzova 8401/48A, 
Źilina
tel: 041/500 7800

Objednajte sa na:
odbornú poradňu, konzultáciu, vyšetrenie 
na špickových prístrojoch, stanovenie 
diagnózy, liečbu...

ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU!

Máte zdravotné problémy? 
Navštívte nás v 

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

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

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

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

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

vitamíny, ponožky bez gumičky, atď.).

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

tel.: 041/4386870
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NÁBYTOK
            JUKO s.r.o.
Nábytok všetkých generácií...

Belanského 2725, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
tel./fax: 421 50 09, e-mail: nabytok.juko@mail.t-com.sk

MÄSO
ÚDENINY
Marcel Svrček
Komenského 1287
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041 421 46 67

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

● vieme vybaviť aj väčšie objednávky.
OTVÁRACIE HODINY:

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

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

vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych 

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


