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„Každý človek, ak našiel prácu, ktorá 
má zmysel, baví ho a je pre neho 
nielen prácou, sa môže považovať za 
šťastného. Takže – pravdepodobne 
aj ja som šťastný človek“,- hovorí Danka 
Pinčiarová, krajská riaditeľka Komunálnej 
poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group 
v Kysuckom Novom Meste.
str.10.

kontakt: 0911 567 117

AKTuálNe 
hoVoríMe 
so šéfoM 

KulTúry 
A šPorTu 

V KysucKoM 
NoVoM 
MesTe, 

JurAJoM 
ČIerňAVoM.

str.8.

Nové súkromné jasličky v Žiline 
ponúkajú 

svoje služby od 1. apríla 2011. 
Zápis detí a bližšie informácie na 

tel.č.: 
0940 833 369

e-mail: jaslicky@azet.sk

Najúspešnejší 
slovenský boxer 

súčasnosti 
Tomi Kid 
Kovács 

poskytol 
rozhovor 
pre 
Kysucký 
Žurnál

str.16.

Kulturista ondrej ozaniak 
bude opäť v tomto roku 
v apríli súťažiť o Majstra 

slovenska! str.3.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk
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Načo  chodiť  inde,  míňať  benzín  a  čas,  
keď sTK-čku máme aj v Kysuckom Novom Meste?

...u nás sa o Vaše vozidlo kvalitne a odborne postaráme...

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR 
v areáli STK w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

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

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám
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Ondrej Ozaniak je tým našim Kysučanom, 
ktorý nielen dobre, ale vynikajúco 
zviditeľňuje naše Kysuce, a  to vysokým 
bodovým ohodnotením v  kulturistických 
súťažiach. V  minulom roku získal na 
Majstrovstvách Slovenska v  Bratislave zlatú 
medailu! Nie rečami, ale práve takýmito 
výkonmi a  výbornými výsledkami v  práci, 
umení, kultúre a  v  športe ukazujeme, že 
máme na Slovensku šikovných, tvorivých 
a  zanietených ľudí, na ktorých máme 
právo byť hrdí. Lebo aj keď reprezentujú 
samých seba, resp. svoje športové kluby, 
či kultúrne organizácie, firmy, ale ak ide 
o  súťaž celoslovenskú, alebo zastúpenie 
v  zahraničí, už ide aj o  reprezentáciu mesta, 
kraja, štátu. Ondrej na mňa zapôsobil už 
keď sme v  redakcii minulý rok pripravovali 
článok – naozaj skromne, hovoril o  športe, 
ako o  koníčku, ale ak to má stihnúť tak, 
aby netrpela rodina, podnikanie, práca 
a  aby sa všetko vedelo zosúladiť, tak je 
to poriadna fuška! Nehovoriac o  tom, že 
tento šport je veľmi tvrdý na disciplínu 
stravovania, prijímania tekutín, na disciplínu 
pravidelných cvičení, prijímania presne 
určenej stravy a vitamínových doplnkov. Nie 

každý to vydrží. Keďže sama mám v rodine 
vyznávača kulturistického športu (syna), 
viem aj to, že tento šport je veľmi finančne 
náročný, pretože dávky proteínov, mäsa, 
ovocia, zeleniny, vitamínov, atď..., treba 
dodržiavať a  všetko to je vysoko kvalitná 
výživa, ktorá je dnes veľmi drahá.  Ondrej 
ako sa sám priznal, nemá sponzorov. 
- „Keďže podnikám v  oblasti služieb, 
pohostinstva, tak si mnohí myslia, že neviem, 
čo s  peniazmi a  tak ani neuvažujú o  mojej 
podpore, hoci reprezentujem slovensko“. A tiež 
sa priznáva, že je prekvapený závisťou ľudí. 
To s  ním súhlasím, pretože dnes mnohí 
závidia aj „nos medzi očami“, čím to je, že? 
Ja som od Ondreja staršia o celú generáciu, 
a tak ho môžem ukľudniť, že závidia vždy 
len tí horší, sprostejší a  najmä neschopní 
a  leniví, ale aj všetci  tí, ktorí sa nudia 
a  stále sa na niečo vyhovárajú. Tí úspešní 
na takéto prízemné city (závisť, nenávisť, 
ohováranie) jednoducho nemajú čas. Viem, 
čo hovorím. Práve úspešní športovci majú 
svoje výsledky dosiahnuté naozaj tvrdým 
športom, tréningami, odriekaním si iných 
pôžitkov života. Zaslúžia si potľapkanie, 
pochvalu. A  ak niekto závidí ešte aj drinu, 
odriekanie, potom to je už „chorý mozog“ 
a  netreba si takéto morálne odpady 
vôbec všímať. Ondrej sa systematicky 
a  zodpovedne pripravuje aj na tohtoročné 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú 30. 
apríla v  Bratislave, v  Športovej hale na 
Pasienkoch, tak ako minulý rok. 
- „Prípravu absolvujem u  Jožka rieckeho v rs 

fitclub, kde má vynikajúce športové vybavenie 
pre tieto účely a  u  Miška Kubíka v  relaxačnom 
centre „WéČKo“. Inak musím naozaj s  hrdosťou 
vyjadriť, že Kysucké Nové Mesto má aj vďaka 
týmto podnikateľom výborné podmienky na 
„fitnessšportovanie“, na zvyšovanie si svojej 
kondičky, či na vytvarovanie si peknej postavy, 
ale aj na celkové relaxačné cvičenie. len sa treba 
odhodlať a prísť. Je to námaha, ale pohľad na seba 
do zrkadla, alebo úspech v súťaži, stojí za to!“
o  Možno by ubudlo aj klebetárov 
a  ohováračov, keď by namiesto úst niektorí 
zapojili do činnosti radšej svaly a  mnohí by 
konečne pochopili, že na tej drine vlastne 
niet čo závidieť, skôr to treba oceniť a vyjadriť 
uznanie nad húževnatosťou niečo dokázať, čo 
hovoríš Ondrej?
- Myslím, že máte pravdu. Navyše sa pri cvičení 
vyplavujú aj hormóny šťastia, čo mnoho ľudí 
dnes potrebuje ako soľ, a  tak by závisť, zloba 
a ohováranie možno nahradila radosť zo športu, zo 
seba samého, zo života. Ale hovorím možno ..., lebo 
niektorí ľudia jednoducho potrebujú ohovárať 
a  robiť problémy. Majú to „v krvi“. Je to skrátka 
o charaktere. Ale ja to len konštatujem, ja sa pre to 
nejako zvlášť netrápim. Ja mám život rád. 

Ondrejovi držíme palce a veríme, že úspešne 
zabojuje ako v  minulom roku. Kysucké Nové 
Mesto má byť na čo hrdé! Ondrej je príjemný 
človek, starostlivý otec rodiny, ľudia z  jeho 
kruhov a  okolia ho hodnotia ako človeka, 
ktorý drží slovo a  nevyvyšuje sa. Čo robí, 
robí pre svoje potešenie a pocit spokojnosti. 
Aj pre tieto skutočnosti a  veľkú húževnatosť 
si zaslúži, aby dosiahol na Majstrovstvách 
Slovenska 2011 najvyššie priečky. Držíme 
palce!
Vstupenky na súťaž si môžete kúpiť na 
ticketportal,  priamy prenos zo súťaže uvidíte 
na internetovej televízii www.huste.sk. Ešte 
pripomínam, že Ondro cvičí pod hlavičkou 
športového klubu PRO BODY Košice a trénuje 
ho už viac rokov úspešný slovenský kulturista 
Štefan Havlík. 

pripravila: Alena Jaššová
foto: Michal Kubík

Kulturista ondrej ozaniak bude opäť v  tomto roku 
v apríli súťažiť o  Majstra slovenska!

Kulturista Phil heath je už niekoľko rokov čiernym koňom každej profi 
súťaže. Je známe, že tento športovec sa v súčasnosti plne koncentruje na 
súťaž 2011 Mr. Olympia, jeho jediným cieľom je zisk sošky sandowa. 
slovensko 30. apríla 2011 príde pozdraviť na Majstrovstvá slovenska 
v kulturistike ako najhorúcejší kandidát na zisk prestížneho titulu 
šampióna šampiónov - Mr. olympia. Je to samozrejme pre slovensko 
česť! fanúšikov kulturistiky na slovensku určite poteší aj fakt, že Heath 
okrem atraktívnej exhibície na spomenutých majstrovstvách absolvuje 
v  Bratislave tiež rozsiahlu autogramiádu, v pláne je aj tréningový 
seminár, takže všetci priaznivci tohto charizmatického kulturistu budú 
mať opakovane možnosť na osobné stretnutie.

Majstrovstvá Slovenska 
v kulturistike navštívi aj 

atraktívny hosť 
Phil Heath
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REALITNÁ
kancelária

v hoteli

KRIVÁŇ

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

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

DueM s.r.o.

Reality

STAVBY  -  OBCHOD  -  REALITY

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

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

Fax.: +421 41 421 53 86

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

PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM

REALITY KRIVÁŇ
Námestie slobody 104

024 01 Kysucké Nové Mesto

v spolupráci  so spoločnosťou

�

�

�

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

š

Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 Tel.: 041/421 3519,  0905 693 128,  0903 755 167 

Prídite k nám sledovať Majstrovstvá sveta 

v hokeji! Privítame Vás vo vynovených priestoroch!
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V posled-
ných týž-
dňoch som 
mala pár 
rozhovorov 
s priateľmi, 
blízkymi, ale 
aj s mno-
hými z vás 
– občanov. 
Neviem, či 
to robí vždy 
ten začiatok 

roka, alebo u niektorých zachmúrené zim-
né počasie, ale ľudia majú na „čele vrásky“. Z 
čoho? Zo života, akým žijú dnes mnohí z nás 
... Priateľka mi hovorí, že si našla poškriabané 
auto, kolega z brandže sa dozvedel „cez pia-
teho suseda“, ako ho ďalší ohovárajú, že mu je 
iste hej, veď sa vozí na terénnom aute, stavia 
dom, ako inak - podnikateľom a živnostníkom 
sa predsa dobre žije, všetko im padá bez prá-
ce do lona, neplatia dane, všetko „si odpisujú“, 
ľudí vyplácajú z minimálnych platov, atď... Aj 
takíto „lájoši“ a chrapoši sú v súkromnom sek-
tore, a to najmä medzi tými hornými „desaťti-
sícmi“, ktorí sa veľakrát priživujú na štátnych 
zákazkách, pretože majú svojich kamošov 
medzi poslancami a aktuálne vládnucimi poli-
tickými stranami. Ale nemôžem súhlasiť, ak sa 
takáto špina „kydá“ na všetkých. Nedávno sme 
si na jednom stretnutí navzájom gratulovali 
do nového roka. Môj známy – majiteľ menšej 
kysuckej firmy, zaželal prítomným zaujímavou 
frázou, ktorá ma zaujala. „Aby som si ja, aj Vy, 
mohli líhať večer spokojne do postele a tiež 
sa spokojne vyspať, to si želáme snáď naj-
viac“. Nevedela som o čo ide... „Nuž, zažil som 
už týždne a mesiace, keď som permanentne 
„čumel“ do steny a spánok neprichádzal. Nešli 
obchody, dodávatelia a odberatelia dlhovali 
na platbách, zhoršovala sa mi platobná schop-
nosť, ale zamestnancom to nevieš vysvetliť, 
oni potrebujú svoje výplaty, veď všetci žijeme 
z peňazí, nie zo vzduchu. A veru som si musel 
vybaviť „preklenovací“ úver, aby sme prežili. 
Odvody, poistky, telefón, energie, priestory 
musíš zaplatiť, inak Ťa vyhodia, vypnú a ešte 
Ťa aj veritelia „ponaháňajú“,- hovorí známy. 
Poznám to a so mnou iste všetci, ktorí sa ži-
via sami v súkromnom sektore. Len neznalí 
problematiky a magori môžu „tresnúť“ vetu: 
„však si to môžeš odpísať z daní.“ Ale čo si od-
píšeš, ak nič nevyprodukuješ? Ak sa Ti nedarí? 
Najprv treba zarobiť, odviesť povinné platby, 
potom pokryť náklady, vyplatiť mzdy... Na to 
treba manažérske a osobnostné schopnosti – 
vedieť prežiť a predať svoje produkty, služby, 
svoj rozum. A že to je ťažká práca, to netreba 
zdôrazňovať. To naozaj nemá nič spoločné s 
prácou v štátnom sektore, kde mnohí dve tre-
tiny pracovného času iba posedávajú, pretože 
sa nám byrokratický úradnícky systém tak roz-
rástol, že je na prasknutie. Na čo kedysi stačila 
jedna účtárka s kalkulačkou, dnes sú 3 – 4 pra-
covníčky s počítačmi, tak je len logické, že ani 
nemôžu byť dostatočne pracovne vyťažené. V 
súkromnom sektore nemôžeš zaháľať, keď by 
sa pracovalo 2 – 3 hodiny a 6 hodín klebetilo 
pri káve, každého súkromníka by to do roka 
položilo. Jednoducho produktivita práce = 
zárobok! Skutočne sú viac než pravdivé slová: 

dobre si ľahnúť a dobre sa vyspať, ak všetko 
ide „v rámci normy“. A o to viac to platí, ak sa 
neživíte len sám, ale zodpovedáte aj za to, aby 
ste zabezpečili živobytie (zárobok) ďalším ľu-
ďom a rodinám. Ale poďme naspäť k téme, že 
žijeme v akomsi „čudnom svete“. Ak len trošku 
„vytŕčate“ z radu, ste viditeľný a dobre sa do 
vás hádže špina. Samozrejme, že šikovných, 
schopných a pracovitých ľudí máme aj v štát-
nom sektore. Oddaných svojej práci a vtedy im 
nie je čo závidieť. Lebo takíto to zasa „schytá-
vajú“ od svojich zlenivených kolegov, ktorým 
sa nechce pomaly ani dýchať a tak na hocičo, 
kde sa musia čo i len málo namáhať, reagujú 
podráždene, až doslova s odporom. Ale na vý-
platu nezabudnú nikdy ...! Čím to je, že úspešní 
sú vždy ohováraní lajdákmi a neschopnými? Aj 
na to som prišla – po rokoch a vďaka osobným 
skúsenostiam. Šikovní a schopní sú preto takí, 
lebo sa neustále zdokonaľujú vo svojej profesii, 
koníčkoch, pracujú na sebe, vzdelávajú sa, pra-
cujú aj navyše ..., teda nemajú čas na klebety, 
ohováranie a všímanie si nepodstatných vecí. 
Naopak – klamári, lenivci, neschopní a ťažko-
pádni magori – tí stíhajú všetko, čo úspešný 
nestíha. A naopak – na vlastné zdokonaľova-
nie, tvorivú prácu, magorovi a lajdákovi vlast-
ne ani neostáva čas ..., veď potom by ako stíhal 
ohovárať a klebetiť? Ale povedzme si úprim-
ne, takýto úbožiak vlastne ani nič poriadne 
nevie, ani vlastne riadne nežije. Len sa pretĺ-
ka životom, živorí a roznáša klebety. Poznám 
mnohých úspešných a príjemných ľudí, ktorí 
ohováranie denne zažívajú. Pritom viem aj to, 
že k svojim úspechom, postaveniu a majetku 
sa dopracovali naozaj po tvrdých úskaliach, 
po rokoch striedavého úspechu a neúspe-
chu, prešli mnohými chorobami, niektorým 
sa rozpadla aj rodina. A keď sa dozviem, akí 
„pracanti a odborníci“ ich ohovárajú, tak ma 
to ani neprekvapuje. Sama som prešla terčami 
závistlivcov a neprajníkov, a tak veľmi dobre 
viem, čo blbci svojou ohováračskou aktivitou, 
v ktorej sú nesmierne vynachádzaví, dokážu. 
Ale možno práve preto idú úspešní a pracovití 
stále ďalej, lebo slová „aktívnych blbcov“ ako 
prídu, tak odídu. Musím však naozaj zodpo-
vedne vyhlásiť všetkým tým, ktorých práve 
niekto ohovára, že hlupákov bolo a vždy bude 
viac – ako normálne zmýšľajúcich ľudí. Je veľ-
kou pravdou, že ako Ty sám rozmýšľaš a cítiš 
- si myslíš, že cítia a rozmýšľajú aj tí druhí. Pre-
ložené, ak sa ja teším, keď sa mi niečo podarí, 
som rád, ak sa niečo podarí aj susedovi a ani 
ma nenapadne závidieť mu. A ak sa mi niečo 
nedarí, neznamená to, že za to môžu iní a teda 
im budem priať zle a ohovárať ich. Treba hľa-
dať chybu v sebe, čo som urobil zle, prečo sa 
mi to nepodarilo, atď. ... A nie kliať a ohovárať 
kamaráta, lebo jemu sa to podarilo, také sú to-
tiž zbrane blbých a neúspešných. Dostať však 
svoje zmýšľanie do takéhoto „levelu“, to je už 
fuška a znamená to neustále sa zdokonaľovať 
na svojej vnútornej sile – psychike. Mňa nieke-
dy napríklad aj teší, keď ma ohovárajú. Lebo 
viem, že nezaujímavého človeka by závistliv-
ci neohovárali.  Rozhodne sa však kvôli oho-
váračkám netrápim. Ak totiž vznikne medzi 
normálnymi ľuďmi nedorozumenie, zvyčajne 
si to za stolom vysvetlia, problém uzatvoria a 
život ide ďalej. Zadubenec však otvorene ne-
povie nič, ale za chrbtom „odvedie“ na adresu 

iného, ktorý sa ani nemôže v tej chvíli brániť, 
celú plejádu zbabelých útokov. Tak ho ne-
chajme pokojne „v jeho práci“. Vyvracať niečo 
nemá zmysel, veď načo si míňať drahocennú 
energiu pre nič a pre nikoho? Aspoň ja vždy 
takto nejako zhodnotím situáciu. Čím viac sa 
totiž trápite, tým väčšou silou dopujete vášho 
ohovárača. Práve nevšímavosť ho odrovná. A 
ešte jedna rada: Jeden môj veľmi múdry pria-
teľ, dnes už na dôchodku, predtým dlhé roky 
pôsobil ako riaditeľ veľkého priemyselného 
komplexu, svetaskúsený odborník, ale aj s vy-
sokým citovým vnímaním okolia a ľudí, mi raz 
povedal: „Hlúpych je veľa, múdrych však veľmi 
málo – a práve tých si všímaj a od nich sa uč. 
Neplytvaj vlastnou energiou na tých, ktorým 
je hlúposť vlastná. Nezaťažuj sa na verejnosti 
vysvetľovaním niečoho, čo je zložité a súvisí s 
viacerými okolnosťami. Zapletieš sa zbytočne 
do ďalších podrobností a ak dotyčný nebol 
osobne na veci prítomný a zainteresovaný, aj 
tak si vysvetlí veci po svojom – je to skrátka 
slovo proti slovu. Tak načo vysvetľovať, aj keď 
hovoríš všetko po pravde a po poriadku, keď 
ten druhý to nechce a nedokáže pochopiť? 
Každý človek je inak „vybavený“ na chápanie. 
Zvoliť správnu metódu vysvetlenia je preto 
obtiažne. Rôzna inteligencia predstavuje rôz-
ny stupeň chápania a taktiež u každého člove-
ka sú rôzne priority. Vyberie si z výpovede len 
to, čo chce. Ak Ťa má niekto úplne pochopiť, 
musí rozmýšľať a konať ako Ty. Používaj slo-
vá rozumne, zvažuj ich výber a rovnako tiež 
vysvetľovanie, či nevysvetľovanie. Len ten Ťa 
pochopí, kto Ťa chce pochopiť. A ak Ti bude 
chcieť niekto fyzicky ublížiť, alebo Ťa ohovoriť, 
vždy si nájde palicu, aj dôvod. S tým sa treba 
jednoducho naučiť žiť. A netrápiť sa preto“. 
Múdre slová, čo myslíte? Ja som si ich zobra-
la k srdcu a musím povedať, že mi v živote 
naozaj pomáhajú. A na záver pridám ešte ja 
jednu myšlienku, ktorú som si premietla do 
života a je ozaj dobrým kladivom napríklad na 
neschopné a hlúpe ženy, o ktoré sa niekedy v 
živote potknem: „S hovienkami sa nebavím, tie 
prenechávam sliepočkám, ktoré sa na dvore 
veselo prehrabávajú v zrne a sem tam do tých 
hovienok aj zobnú ...“ Presne takto sa totiž cho-
vajú mnohé klebetné a neúspešné „sliepky“ 
okolo mňa a je jedno, či sú vo vedúcom, alebo 
podriadenom postavení, či sú vysokoškolsky 
vzdelané, alebo len vyučené. Všetky majú jed-
no poznávacie znamenie:  namiesto toho, aby 
si sledovali hlavne svoje problémy, svoje rodi-
ny, aby popracovali na vlastnej nedokonalosti 
a aspoň trošku ju odstránili, rozoberajú „od-
borne“ problémy iných, najradšej niekde pri 
káve, cigarete, či na víne, ohovárajú všetkých 
a každého a ešte s tým aj doma natlakúvavajú 
svoje rodiny a ničia svoje mužské polovičky, 
ktoré si potom celkom opodstatnene a radi 
vyhľadávajú priateľky a milenky práve medzi 
šikovnými a úspešnými ženami, s ktorými sa 
dá aj normálne porozprávať a požartovať. A 
viete prečo? Lebo práve tieto ženy sú protipó-
lom ich zakomplexovaných a úbohých man-
želiek. A nie sú sliepky. Tak čo sliepky, ktoré ste 
sa našli v týchto riadkoch? Možno by sa z vás 
dala založiť aj slušne fungujúca a prosperujúca 
„slepačia farma“...

Mgr. Alena JAššová
šéfredaktorka
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Aj Vy sa podkýňate o závistlivcov a neprajníkov? 
otravujú Vás klebetné a neúspešné „sliepky“? 
Tak potom sú nasledujúce riadky aj pre Vás ...
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Komenského 27, 902 01  Pezinok 
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
č. t.  033/6442016, 033/6443779, fax  033/6443900
web www.soskompk.sk
e-mail sekretariat@soskompk.sk
 riaditelka@soskompk.sk
a) pre deviatakov
učebné odbory  (výučný list)
forma: denná 
dĺžka štúdia 3 roky  
6445 2   kuchár    
 
6444 2   čašník, servírka 
6456 2 kaderník  
8573 2  umelecký keramik 
2962 2 pekár   
študijné odbory (výučný list, maturitné vysvedčenie)
forma denná
dĺžka štúdia 4 roky  
6446 4 kozmetik   
6444 4 čašník, servírka 
b) pre absolventov 3 - ročných kaderníckych a gastronomických 
odborov (držiteľov výučných listov) - nadstavbové štúdium  
(maturitné vysvedčenie)
forma denná 
dĺžka štúdia 2 roky
6421 4 spoločné stravovanie
6426 4 vlasová kozmetika
c) pre absolventov stredných škôl iného zamerania
 (nie pre absolventov ZŠ!)  
forma diaľková - štúdium jednotlivých predmetov
dĺžka štúdia 1 až 3 roky  
6445 2   kuchár    
 
6444 2   čašník, servírka 
6456 2 kaderník

PONÚKAME!
a) ubytovanie, stravovanie (školský internát a kuchyňa sú súčasťou 
školy), výmenné pobyty  v  družobných školách (Izola v  slovinsku, 
lomnice u Tišnova v Čr; pripravujeme Bulharsko Maďarsko, rakúsko 
a Nemecko)

b) odborný výcvik a odborná prax v  zahraničí: Cyprus, grécke 
ostrovy (pre gastronomické odbory), Rakúsko (  pre kadernícke 
odbory)
c) organizovanie veľkých spoločenských udalostí vo vlastných 
priestoroch
d) krúžky športové, jazykové, umelecké, remeselných zručností
e) baristický a barmanský kurz, certifikát o absolvovaní hAccP, kurzy 
angličtiny so zameraním na budúcu profesiu, kurzy varenia a pečenia 
pre celiatikov, diabetikov…, kurz vizážistu pre kadernícke odbory 
f) športová hala, multifunkčné ihrisko uprostred zelene + 
blízkosť mestskej plavárne, futbalového štadiónu, futbalového 
ihriska s umelým povrchom

Môžeme sa pochváliť:
a) spolupráca s  renomovanými hotelmi a reštauráciami  
v Bratislavskom  a Trnavskom kraji
b) organizovanie medzinárodnej súťaže  v  kaderníckej tvorbe 
(v roku 2011 sa uskutoční 4. mája!!!)
o práci kaderníkov sa môžete presvedčiť každý deň: 
033/6423297; 033/6432055
o práci kuchárov a čašníkov: 
0905591112, 0918466914
Poďte k nám študovať, 
naša škola má naozaj 

skvelé možnosti 
a poskytujeme aj 

internát!

sTreDNá oDBorNá šKolA PeZINoK - člen slovenskej živnostenskej komory

(platená informácia)

Na Strednej 
odbornej škole 
v Pezinku študujú aj 
deti z Kysúc, prváci 
Beáta Skorčíková 
z Turzovky a Marek 
Rezetka z Kysuckého 
Nového Mesta. 
Beáta bude 
kaderníčkou, Marek 
kuchárom. Keďže 
školy s obdobným 
študijným 
zameraním sú aj 
bližšie ich bydlisku, 
zaujímalo ma, prečo sa rozhodli 
študovať práve v Pezinku? Hovorí 
Beátka Skorčíková: 
- Mala som potrebu sa trochu 
osamostatniť a, ako sa hovorí, 
„vypadnúť z domu.“ chcela som 
si vyskúšať život na internáte, 
zoznámiť sa s novým prostredím 
a ľuďmi. Keď som riešila otázku, 
na akú školu by som chcela po Zš 
ísť, jednoducho som si „ťukla“ na 
Google-i zoznamy stredných škôl 
na slovensku, našla som odkaz i na 
soš Komenského v Pezinku, prezrela 
som si stránku školy, rozhodla 
som sa, že sa sem prídem pozrieť, 
zapáčilo sa mi tu a od septembra 
som tu nastúpila ako žiačka 
prvého ročníka v učebnom odbore 
kaderník.
Hovorí Marek Rezetka:
- Tak asi od svojich ôsmich rokov 
sa venujem stolnému tenisu, od 
desiatich aj závodne. Ako žiak 
základnej školy som navštevoval 
stolnotenisový klub (sTK) 

v Kysuckom Novom 
Meste, neskôr sTK 
v Čadci, kde som hrával 
štvrtú ligu. Prestúpil 
som do sTK v Pezinku, 
kde hrávam tretiu ligu 
a dorasteneckú extraligu, 
a tak som sa rozhodol, 
že najlepšie bude, ak aj 
strednú školu budem 
navštevovať práve 
v meste Pezinok. soš 
Komenského som si 
vybral  preto, že sa chcem 
stať kuchárom, táto práca 

sa mi páči a vždy ma trochu lákala. 
o Máte za sebou prvý polrok 
výučby na našej škole, ako by 
ste toto obdobie zhodnotili, ste 
spokojní?
Hovorí Beátka:
- Na škole sa mi veľmi páči, našla 
som si tu veľa priateľov a zžila 
som sa i s internátnym životom. 
Na škole sa nám strieda týždeň 
teórie s týždňom praxe. My 
prváčky pracujeme v rámci praxe  
v školskom kaderníctve, kde sa pod 
vedením pani majsterky venujeme 
rozličným úpravám vlasov, učíme 
sa nové postupy, oboznamujeme 
sa s rozličnými technikami 
vlasovej úpravy, sledujeme nové 
trendy, vládne tu dobrá pracovná 
atmosféra. Každý polrok máme 
postupové skúšky, tú prvú mám už 
úspešne za sebou a dúfam, že sa mi 
bude dariť aj v budúcnosti. 
Hovorí Marek:
- som zatiaľ veľmi spokojný, 
spolužiaci sú fajn, veľmi sa mi páči 

na praxi. učitelia sú 
tu príjemní, „nesedia“ 
na mne, s čím som 
mal často problém 
na Zš, aj na internáte 
je super, čiže celkovo 
môžem zhodnotiť svoj 
prvý polrok na soš 
Komenského v Pezinku 
veľmi pozitívne.
o Marek, našu školu 
reprezentuješ a robíš 
jej dobré meno aj 
svojimi športovými 
aktivitami v STK 
Pezinok. Čím sa 
môžeš pochváliť a aké su tvoje  
najbližšie plány v stolnom tenise?
- Na slovensku som v rebríčku 
dorastencov na 35. mieste, 
vo februári som sa zúčastnil 
medzinárodného turnaju MolNár 
cuP v Budapešti, kde som sa 
umiestnil na treťom mieste 
v skupine. V  blízkej budúcnosti sa 
chystám na turnaje do rumunska 
a Prahy. Dúfam,  že šťastena bude 
pri mne stáť. 
o Odporučili by ste našu školu 
aj ďalším svojim kamarátom, 
a prečo?
Hovorí Beátka:
- určite by som odporučila soš 
Komenského v Pezinku aj ďalším 
žiakom.  som tu veľmi spokojná, 
páčí sa mi tu, najmä život na 
internáte nám poskytuje množstvo 
zaujímavých aktivít. Máme 
k dispozícii posilňovňu, môžeme 
zadarmo navštevovať plaváreň, 
v letných mesiacoch navštevujeme 

amfiteáter, pani 
vychovávateľka 
Alžbeta smolinská 
sa nám snaží 
neustále vymýšľať 
rôzne spestrenia 
internátneho života, 
robievame rôzne 
výlety a exkurzie, 
nedávno sme boli 
na exkurzii v  múzeu 
v Modre, zúčastnili 
sme sa živej nahrávky 
zábavného programu 
Partička, často si  
v teplejších mesiacoch  

opekáme,mali sme super 
vianočný večierok, spravili sme 
si turnaj stolného futbalu a pani 
vychovávateľka by nám chcela 
zorganizovať nejaký koncoročný 
výlet, možno aj v zahraničí, tak 
verím, že sa to podarí. Myslím si, že 
už len všetko to, čo som spomenula, 
stojí zato, aby žiači i z väčšej diaľky, 
ktorí majú záujem študovať niektorý 
z učebných odoborov, ktoré ponúka 
naša škola, prišli študovať práve 
k nám.Mne sa na našej škole veľmi 
páči.
Hovorí Marek:
 - Pretože tu je dobre. oslovilo ma 
i samotné mesto Pezinok. Je to  
mesto veľmi pekné a zaujímavé.  
Páči sa mi život na internáte, môžem 
sa tu venovať rôznym aktivitám, 
na škole celkovo je taká správna 
atmosféra a som tu spokojný. 
som presvedčený, že naša škola 
má skutočne čo ponúknuť novým 
žiakom. Treba sa prísť pozrieť. 

pýtala sa: redakcia KŽ

V Strednej odbornej škole v Pezinku študujú aj Kysučania
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Aktuálne o činnosti ÚDRŽBY 
Kysuckého Nového Mesta 
hovoríme v nasledujúcom 
pravidelnom rozhovore 
s Mgr. Dášou Jakubcovou, 
riaditeľkou tejto 
organizácie.
o Zima začala v minulom 
roku skôr ako obvykle 
a určite to malo adekvátny 
vplyv na Vašu činnosť 
a zvýšené finančné náklady 
mesta, vynaložené mestom 
na zabezpečenie schodnosti 
ciest, chodníkov ...?
- Zimné obdobie v  túto 
sezónu začalo skôr a vo väčšej 

snehovej nádielke. Pred vianočnými sviatkami bola intenzita sneženia 
v takej miere, že nánosy snehu na niektorých uliciach v centre mesta 
(Belanského, ul.1.mája, hviezdoslavova) sa museli likvidovať formou 
odvozu, aby bolo zabezpečené parkovanie a  prejazdnosť vozidiel. 
Keďže naša organizácia už technicky nedokázala zabezpečiť odvoz 
snehu, na všetkých horeuvedených uliciach, museli sme využiť 
služby inej firmy a  náklady na zimnú údržbu sa zvýšili. Taktiež bol 
zlikvidovaný sneh aj na Námestí slobody z dôvodu vianočných trhov. 
Podľa predbežných výpočtov môže naša organizácia skonštatovať, 
že finančné náklady na posypový materiál (soľ, štrk), PhM a  mzdy 
sú vyššie ako boli rok predtým. Ďalej nám pribudli  náklady za 
dodávateľské služby (odvoz snehu), ktoré sa nevyužívajú každé 
zimné obdobie. Naposledy to bolo v  roku 2005, keď bolo veľa snehu 
a  taktiež sa sneh musel likvidovať dodávateľsky. V  zimnom období 
pokračujeme  stále dookola „nesmrteľnou“ prácou: zber odpadkov 
z  verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty okolo kontajnerov, 
ktorá sa v zime vykonáva po intervaloch v čase odmäku, keď sa sneh 

roztopí a  odpadky, ktoré milosrdný sneh zakryl, sa 
zrazu vynoria a mesto vyzerá akoby sa nečistilo pol 
roka. A potom napadne ďalší sneh a kolotoč začína 
od začiatku......
o  Ale už sa zároveň pripravujete aj na jarné 
obdobie ...
- áno, v  tomto období sa už pripravujeme na 
prichádzajúcu jar. Využívame teplejšie dni bez 
snehových zrážok a  v  spolupráci s  referátom 
životného prostredia začíname orez drevín na uliciach 
Murgašova, litovelská a  Dlhomíra Poľského a  s tým 
súvisiaca likvidácia konárov formou štiepkovania. 
Ale tiež sa už pripravujeme aj na leto, lebo niektoré 
„letničky“ si dokáže naša organizácia vypestovať 
svojpomocne v  skleníku a  tak záhradníčka nasadila 
semienka, z  ktorých, keď vyrastú kvietky skrášlime 
verejné záhony v meste.
o  Koncom roka ste sa aj v  organizácii trochu 
„zmodernizovali“. Nemýlim sa?

- 29. decembra 2010 sme zakúpili formou verejného 

obstarávania nové nákladné vozidlo-trojstranný sklápač áVIA, typ D 120 
N, a  tým sme obnovili zastaralý vozový park v  našej organizácii. Vozidlo 
nahradilo starú áVIu, ktorá je už značne opotrebovaná a vyžaduje zvýšené 
finančné prostriedky na údržbu. Nakoľko má nová áVIA aj vyššiu úžitkovú 
hmotnosť (6600 kg), umožňuje zefektívniť prácu v  organizácii a  prevoz 
ťažších materiálov rôzneho druhu ako doposiaľ, keďže úžitková hmotnosť 
starej áVIe je len 2900 kg. 
A  záverom ešte jedno upozornenie: Vo  vianočnom čase sa v  jednom 
obvode, ktoré zahŕňa ulicu Vajanského, 1.mája, ul. SNP, 9.mája 
a  Hviezdoslavovu, porušilo vedenie verejného osvetlenia, ktoré vedie 
v zemi a jeho oprava je väčšieho rozsahu ako bežne vykonávame. Oprava 
nie závislá len na našej organizácii, ale sa zabezpečuje v  spolupráci 
s SSE a.s. a   je v  súčasnosti v  riešení. Pokiaľ sa oprava neodstráni, 
horeuvedené ulice svietia na úsporný režim, t.j. niektoré svietidlá sú 
odstavené z dôvodu, aby sa sieť nepreťažila a nedošlo k vypnutiu celého 
obvodu. Touto cestou žiadam o pochopenie obyvateľov z týchto ulíc a 
o ich trpezlivosť. Možno po zverejnení tohto článku už bude problém 
vyriešený. 

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Zima bola na Kysuciach oveľa dlhšia, intenzita sneženia 
a mrazov ďaleko vyššia oproti minulým rokom, ale ÚDRŽBA 
Kysuckého Nového Mesta to k spokojnosti občanov zvládla

Údržba KNM je ako jedna veľká rodina, dobré vzťahy udržujú aj po práci...
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„Veľmi ma poteší, keď kdekoľvek na Slovensku počujem o Kysučanoch 
pozitívne veci a fandím každému, kto šíri a propaguje dobré meno 
nášho mesta a Kysúc“,- hovorí Juraj Čierňava z Kysuckého Nového Mesta.

Mestské kultúrno-športové stredisko 
v Kysuckom Novom Meste už celé roky 
vedie Juraj Čierňava, riaditeľ, ktorý 
vo svojej brandži pôsobí už takmer 
30 rokov (na snímke aj s manželkou 
Jarmilkou - záber je z tohtoročného 
plesu mesta). Stredisko za svoje roky 
existencie prešlo viacerými zmenami, 
smermi, ale základná myšlienka 
jeho existencie a  pôsobenia ostala: 
organizuje a  zastrešuje 
celkový športový a  kultúrny 
život Kysuckého Nového 
Mesta.
o Ako Vašu prácu a  celkové 
postavenie Vašej organizácie 
vnímajú občania, pán riaditeľ?
- Zjednodušene by som povedal, že na 
to sa treba opýtať samotných občanov. 
Mám skúsenosti, že sa mi občania 
prihovárajú a  ich ohlasy sú pozitívne, 
aj negatívne. Ich kladné reakcie ma 
určite tešia a  motivujú k  ďalšej práci. 
Veľmi si vážim tých, ktorým, ak sa 
niečo nepáči, povedia to priamo mne, 
alebo niekomu z Mestského kultúrno-
športového strediska (MKšs) ... Mnohé 
veci môžeme hneď vysvetliť a tie, ktoré 
sa vyriešiť dajú, tie sa snažíme s celým 
kolektívom MKšs vylepšiť. Preto, ak sa 
obyvateľom mesta niečo na našej práci 
nepáči, povedzte to nám a ak opačne, 
pokojne to hovorte iným...
o Čo všetko (aké odbory, krúžky, zoskupenia, 
atď... zastrešuje kultúrno-športové stredisko? 
- MKšs vzniklo v  r. 1996 - ako príspevková 
organizácia mesta. okrem kultúry a  športu je 
našou činnosťou aj správa majetku mesta, okrem 
Domu kultúry v  Kysuckom Novom Meste sa 
teda staráme aj o  domy kultúry v  prímestských 
častiach, kde sme vybudovali spoločenské 
priestory k  stretávaniu miestnych obyvateľov 
a  umeleckých kolektívov (Dom kultúry oškerda, 
Dom kultúry Budatínska lehota), ďalej spravujeme 
Klub 75 na Belanského ulici, ktoré funguje ako 
Denné centrum mesta, prevádzkujeme kysucké 
kino a  staráme sa o  celý areál štadióna vrátane 
mestskej športovej haly a  viacúčelového ihriska 
s umelým trávnikom pri budove gymnázia. 
o Ktoré sú najzaujímavejšie akcie organizované 
Vašou organizáciou v  minulých rokoch, ktoré 
sa tešia tiež veľkej priazni návštevníkov 
a obyvateľov?
- Medzi najúspešnejšie podujatia podľa odozvy 
našich obyvateľov určite patrí každoročný 
„Ples mesta“, ďalej fašiangová zábava spojená 
s  pochovávaním basy, tiež Jakubovské hody, na 
ktorých sa naozaj snažíme robiť z  roka na rok 
atraktívnejší kultúrny program. Počas leta robíme 
aj akcie v  rámci Kysuckého kultúrneho leta, 
ktoré má v  našom meste už 28- ročnú tradíciu. 

obľúbený je  Kokteil pohody, teda 
prehliadka umeleckých súborov 
MKšs (Jedľovina, Jedľovinka, 
Nová Kysučanka, Kysučanka, 
Didero, Babylon, Divadelný súbor 
dospelých, Žubrienky, Kysucké 
Margaréty, mažoretkový súbor 
Asanka, tanečná skupina Niagara, 
hudobná skupina KaNeM), 
poriadame vianočné programy 
ako Živý betlehem, v  spolupráci 
s  centrom voľného času robíme 
detský karneval, uskutočňujeme 
hudobné koncerty pre verejnosť, 
estrádne programy, divadelné 
predstavenia, na námestí mesta 
plánujeme tento rok uskutočniť 
aj súťaž amatérskych kysuckých 
skupín, ktoré už prejavujú záujem, 
realizujeme sa v  rámci spolupráce 

s  francúzskym mestom rive de 
Gier a  poľskými mestami lodygowice a  Gogolin, 
o  čom by som mohol rozprávať na ďalšiu celú 
stranu, v  spolupráci s  dôchodcami pripravujeme 
podujatia aj pre nich, napr. senior party, alebo 
Majáles, na 1. Mája zvykneme robiť mažoretkový 
pochod mestom, úspech má každoročná 
Katarínska zábava a  mnohé ďalšie podujatia. 
V Dome kultúry vedieme aj rôzne kurzy ako kurz 
brušných tancov, kurz country tanca, veľký záujem 
v  posledných rokoch je o  kurz spoločenských 
tancov, spravujeme Klub drotárov, do ktorého 
môže vstúpiť každý, kto má záujem priučiť sa 

drotárskemu remeslu a  v  súvislosti s  kultúrnou 
oblasťou dbáme o kvalitnú propagáciu programov 
na stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk, 
prostredníctvom propagačných skriniek v meste, 
rozhlasu, novín... Čo sa týka športu, spravujeme 
atletický klub, hádzanárov, turistov, šachistov, 
volejbal, stolnotenisový klub, florbal a celý 
futbalový klub, ktorý združuje v súčasnosti celkom 
až 215 futbalistov od najmenších po dospelých. 
Aj naďalej mám v pláne vylepšovať 
priestory štadióna tak, aby mali z  nich 
úžitok všetci športovci v  meste, ale aj 
verejnosť. Čo sa týka športových akcií, 
rád by som spomenul Kysuckú desiatku. 
Tieto preteky sa uskutočnia v  našom 
meste už šiestykrát, z toho z  poverenia 
slovenského atletického zväzu 3. krát 
ako Majstrovstvá slovenska v  cestnom 
behu na 10 km v  kategóriách muži, 
ženy, juniori, juniorky.  Veľmi sa teším, 
keď vidím na našich ihriskách našich 
najmenších futbalistov, ktorí majú 6 - 7 
rokov a  už na nich vidieť, že sú šikovní, 
darí sa im a majú z tohto športu radosť... 
Čo sa týka športu, nesmiem zabudnúť na 
každoročné vyhodnocovanie najlepších 
športovcov mesta, ktoré motivuje našich 
mladých k ďalším športovým výkonom...

o Akú pozornosť venujete dospelým a  akú 
deťom, študentom..., čo všetko zabezpečuje 
mesto?
- u  nás sa môže realizovať každý bez ohľadu na 
svoj vek, v  meste sú možnosti pre všetkých od 
najmladších po tých starších. Konkrétne pre deti 
poriadame v  Dome kultúry pravidelne nedeľné 
popoludnia, v  rámci ktorých si môžu pozrieť 
divadelné rozprávky, okrem toho je aj veľa ďalších 
podujatí venovaných deťom... Z  umeleckých 
súborov by som spomenul detský folklórny 
súbor Jedľovinka, v ktorom tancujú deti od 6 do 
12 rokov a  mažoretkový súbor Asanka, ktorý má 
v súčasnosti už 100 členiek a o členstvo v súbore 
majú dievčatá stále veľký záujem. Keď sa pýtate 
na študentov, práve minulý rok som pod vedením 
mesta začali oceňovať tých najlepších študentov 
z  jednotlivých škôl. okrem toho majú všetky 
stredné školy u  nás dvere otvorené, čo sa týka 
poriadania mimoškolskej činnosti, poskytujeme 
im priestory na venčeky, stužkové, imatrikulácie 
a  rôzne ďalšie školské podujatia, vychádzame 
im maximálne v ústrety a myslím, že so všetkými 
kysuckými školami máme dobrú spoluprácu. 
V  dome kultúry sa uskutočňujú aj spoločenské 
a  rodinné akcie, svadby, oslavy, prednášky, 
prezentácie, schôdze, výstavy, snažíme sa 
priestory zabezpečovať k  spokojnosti všetkých 
a  niekedy máme naozaj čo robiť, aby sme to 
časovo všetko zvládali...
o Aké má postavenie Vaša organizácia medzi 
ostatnými kultúrnymi organizáciami na 

Kysuciach a v rámci Slovenska?
- Čo sa týka spolupráce s  ostatnými 
kultúrnymi alebo športovými 
strediskami, mnohé z  nich sú 
prekvapené, že v  našom meste 
funguje šport aj kultúra pod jedným 
strediskom s  takým nízkym počtom 
zamestnancov a  uznávajú, že 
zvládame mimoriadne veľký objem 
činnosti... Týmto sme pre iné mestá 
a obce zaujímavíJ
o Za  tie roky už určite vyrástlo na 
Kysuciach veľa osobností, či už na 
kultúrnom, tak na športovom poli. 
A  ďalšie sa formujú ako v  radoch 
dospelých, tak detí. Koho by ste 
mohli takto verejne menovať 
a  označiť za takého, že robí dobré 
meno Kysuckému Novému Mestu, 
ale zároveň aj Slovensku...? 
- V  prvom rade by som chcel 
spomenúť tých, ktorí nie sú až 
tak na očiach verejnosti a  pritom 
odvedú veľký kus práce, sú to napr. 

naši vedúci umeleckých súborov a klubov, tréneri, 
režiséri, spolupracovníci, ktorí nám pomáhajú pri 
organizácii niektorých našich podujatí a všetkých 
tých, bez ktorých by naša činnosť nemala ten 
správny cveng.... Veľmi ma poteší, keď kdekoľvek 
na slovensku počujem o  Kysučanoch pozitívne 
veci a  úprimne ma teší úspech každého, kto šíri 
dobré meno nášho mesta...

pripravila: Mgr. Alena Jaššová



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 9

PrIPoMeňMe sI ATMosféru TohToroČNého 
rePreZeNTAČNého Plesu KysucKého NoVého MesTA...



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 10

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance 
Group už takmer dva roky funguje aj 
v  Kysuckom Novom Meste a  šéfuje jej 
Danka Pinčiarová, ktorá je zároveň krajskou 
riaditeľkou. V roku 2009 Komunálna poisťovňa 
fúzovala s poisťovňou Kontinuita, v ktorej pani 
Pinčiarová taktiež veľmi úspešne pôsobila od 
jej vzniku v  roku 1997. Sídlo nájdete v  Dome 
kultúry v Kysuckom Novom Meste. 
o Kým prejdeme k  pracovným otázkam, 
nedá mi, neopýtať sa, prečo si Danka vlastne 
„zakotvila“ v poisťovníctve, a ako sa zdá, stále 
viac tu „zapúšťaš korene“ ... 
- Moje rozhodnutie ovplyvnilo viac činiteľov. 
Jedným z  nich bola snaha zmeniť svoje 
zamestnanie. Preto mi vyhovoval spôsob 
spolupráce popri zamestnaní, keďže som 
sa mohla „otestovať“, či sa na  prácu vo 
finančníctve hodím a  či sa v  budúcnosti 
vydať týmto smerom ako profesionál. Dnes, 
s  odstupom času, môžem konštatovať, že 
rozhodnutie, stať sa v  tom čase finančným 
konzultantom, bolo jedným z  najlepších 
rozhodnutí v mojom živote.
 o Si spokojná so svojou pracovnou 
kariérou, smerovaním a postavením, ktoré 
Ti z práce vyplývajú?
- Vo svojej podstate áno. Ak človek dostane 
príležitosť, už záleží len na ňom, ako 
ju využije, čo je pre to ochotný spraviť 
a  niekedy aj obetovať. Táto práca je veľmi 
zodpovedná, či už voči klientom, alebo 
spolupracovníkom. To vyžaduje systematický, 
vytrvalý a húževnatý prístup k povinnostiam. 
Tu nemôžem nič zanedbať. Na to, aby som to 
dokázala, musím mať okrem spomínaných 
schopností predovšetkým veľa optimizmu, 
trpezlivosti, odvahy a  vedieť sa „zapáliť“ 
pre prácu ostatných, pôsobiť motivujúco 
a  v  neposlednom rade mať podporu 
vlastnej rodiny. Kto chce seriózne pracovať 
v   tejto sfére finančníctva, musí byť nielen 
presvedčený o  kvalite produktov, ale hlavne 
veriť v  spoločnosť, pre ktorú pracuje. Každý 
človek, ak našiel prácu, ktorá má zmysel, 
baví ho a  je pre neho nielen prácou, sa 
môže považovať za šťastného. Mám rada 
ľudí a  v  tejto práci sú veľmi dôležité vzťahy. 
Motivuje ma a  uspokojuje, keď vidím 
úspech obchodníka a  viem, že aj ja som 
k  jeho úspechu prispela. To isté však platí 
aj pri klientoch. Taktiež prispievame k  ich 
spokojnosti a  to je na tom to najkrajšie. Práca, 
ktorú robím je krásna, ale aj náročná, no robím 
ju rada. sama by som však toho veľa nedokázala, 
keby som nemala pri sebe takých skvelých ľudí 
ako mám. Aj touto cestou im za ich prácu z celého 
srdca ďakujem a prajem veľa úspechov, ale najmä 
veľa, veľa  spokojných klientov.
o Pokiaľ ide o  ponúkané služby jednotlivých 
poisťovní – na čo by si chcela, ako odborníčka 
a znalá problematiky poisťovníctva upozorniť 
občanov, ktorí sa rozhodujú, ktorú poisťovňu 
si vybrať?
- Bolo by odo mňa veľmi neprofesionálne, keby 
som povedala, že niektorá poisťovňa je zlá, 
alebo horšia ako tá naša.  Ale, ak by som bola 
klient, tak u  mňa by to bol v  prvom rade rozsah 
a  kvalita ponúkaných produktov, rýchlosť 
a  komplexnosť poskytnutia návrhov poistenia, 
ochota a  schopnosť poisťovne prispôsobiť 
poistenie podľa požiadavky klienta, rýchlosť 
zaregistrovania poistnej udalosti,   vykonania 
obhliadok, ukončenia likvidácie po poistnej 
udalosti, no a  v  neposlednom rade samozrejme 
cena poistenia.
o Prečo by sa mali záujemcovia rozhodnúť 
práve pre Komunálnu poisťovňu, a.s.? V  čom 

je „vpredu“, resp. v  čom iná ako konkurenčné 
poisťovacie inštitúcie?
- Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group zahájila svoju činnosť ako komerčná 
poisťovňa 1. januára 1994. Zabezpečuje poistnú 
ochranu mestám, obciam a  podnikateľským 
subjektom. Je generálnym partnerom ZMos. Vo 
svojej širokej ponuke poskytuje aj zabezpečenie 
pre občanov podľa individuálnych potrieb 
a  požiadaviek. hlavným poslaním je poskytovať 
klientom kvalitné poistné produkty a  služby 
v  životnom, úrazovom, majetkovom a  tiež 
v  oblasti poistenia podnikateľov a  priemyslu. 

V  roku 2001 jej bola pridelená licencia na 
predaj povinného zmluvného poistenia za 
škody spôsobené prevádzkou motorového 
vozidla. Komunálna poisťovňa, a.s. má veľké 
produktové portfólio kapitálového,  investičného 
a  rizikového životného poistenia, poistenie pre 
deti a  mládež, dôchodkové a  úrazové poistenia, 
poistenie pohrebných nákladov, poistenie straty 
zamestnania, kritické choroby, denné odškodné 
v prípade práceneschopnosti, skupinové úrazové 
poistenia, záchrannú horskú 
službu, denné odškodné za pobyt v  nemocnici, 
termínované vklady s  garantovanými výnosmi 
od min. 2,5% p.a. No a  samozrejme poistenie 
majetku fyzických a  právnických osôb, poistenie 
domu a domácnosti, havarijné poistenie, povinné 
zmluvné poistenie, poistenie zodpovednosti za 
škodu, liečebné náklady v  zahraničí, tuzemské 
cestovné poistenie, poistenie vnútroštátnej 
a  zahraničnej prepravy, poistenie strojov na lom 
stroja a  mnoho ďalších. Medzi najväčšie výhody  
patrí centrálny dispečing hlásenia škôd, kde sa 
naši klienti dovolajú nonstop 24 hodín denne a 7 
dní v  týždni. Pri povinnom zmluvnom poistení 
motorového vozidla majú naši klienti 3 bezplatné 
benefity – živelné kasko, úrazové poistenie 

a  nadštandardné non-stop asistenčné služby 
technické, administratívno-právne a  lekárske 
asistencie – zdarma. Možnosť zľavy až do výšky 
30% z výšky poistného, bonus až do výšky 60% za 
bez škodový priebeh. Asistenčné služby sú taktiež 
súčasťou havarijného poistenia. Naši klienti, ktorí 
majú v Komunálnej poisťovni uzatvorené životné 
poistenie, majú výrazné zľavy pri uzatvorení 
majetkového poistenia. 
o Danka, sme spolužiačky, bývalé 
spolupracovníčky (kolegyne), máme už „pár 
rokov“ odžitých. Keď by si tak chcela ľudsky 

zhodnotiť svoj život, povedz, si spokojná 
s tým, ako žiješ, čo máš, zmenila by si niečo, 
alebo ľutuješ niečo?
- Ďakujem za opýtanie. Žijem dobre, ale veľmi 
rýchlo. Niekedy nestíham spraviť to, čo by 
som chcela, ale to bude asi tými „pár rokmi“ 
odžitými!!! Čo mám? V  prvom rade zdravú 
rodinu, potom priateľov, ktorí  vždy stoja pri 
mne – moje najväčšie bohatstvo. Ak by som 
niečo chcela zmeniť, tak len mať viac času na 
mojich blízkych a  už spomínaných priateľov, 
lebo potom ľutujem a mám výčitky svedomia, 
že ich pre prácu zanedbávam.
o Aké máš svoje ďalšie pracovné a osobné 
plány?
- Nesmiem sa uspokojiť s  tým, čo viem. 
Naďalej musím na sebe pracovať, aby som 
mohla nadobudnuté skúsenosti a vedomosti 
odovzdávať mojim spolupracovníkom. 
Naďalej plniť plány a ciele, ktoré naša 
spoločnosť má. Žilinský kraj aj v  tomto roku, 
tak ako v  dvoch predchádzajúcich, bude 
patriť medzi tri najlepšie.
o Nedá mi neopýtať sa ešte na jednu vec. 
Tvoja dcérka už viac rokov žije a  pôsobí 
v  Austrálii. Táto krajina v  uplynulých 
mesiacoch a týždňoch prežívala ťažké 
prírodné skúšky, záplavy, cyklón, požiare. 
Krajina bola skutočne ťažko skúšaná. 
Zhodou okolností Tvoja dcérka žije práve 
v  oblasti Austrálie (Queensland), kde 
sa zúrivé vetry „hrozivo predvádzali“ 
a spôsobovali obrovské škody na majetku 
občanov. Iste si mala spojenie s ňou, ako to 
prežívala? Nespôsobil aj im prírodný živel 
škody, bolo na to fakt hrozné pozerať sa 
v televízii, nie byť na tom priamo účastný? 
- Keď tam boli záplavy, samozrejme som bola 

vyľakaná. Ale Aďka ma ukľudnila, že záplavy sú 
500 km od cairns.  No a keď sa blížil cyklón, ktorý 
smeroval priamo na cairns, tak nám to naozaj 
nebolo všetko jedno. Pár hodín pred očakávaným 
príchodom na pevninu zmenil smer a  udrel asi 
o 120 km ďalej od miesta, kde ona žije. Aďa bola 
v  tom čase tu, tak sme to s  ňou prežívali všetci. 
Takže, ako mama som bola nesmierne šťastná, 
že som ju mala v  tom čase doma. cyklón 5-tej 
kategórie tam nemali viac ako 80 rokov. 

pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Každý človek, ak našiel prácu, ktorá má zmysel, baví ho a je pre 
neho nielen prácou, sa môže považovať za šťastného. Takže – 
pravdepodobne aj ja som šťastný človek“,- hovorí Danka Pinčiarová, krajská 

riaditeľka Komunálnej poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group v Kysuckom Novom Meste.

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok, 
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod

                              
Daniela Pinčiarová

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93

pinciarova@kpas.sk
pinciarova@mail.t-com.sk

slavikovai@kpas.sk

www.kpas.sk



Koncom januára 2011 sme zahájili výučbu spoločenských 
tancov prostredníctvom profesionálnej tanečnej školy pána 
Plešingera zo Žiliny.  Na nácvik spoločenských tancov sa pod-
ujal  osobne pán Plešinger.  Klienti vytvorili šesť tanečných 
párov, ale úspešne sa zapájali i ostatní klienti a zamestnanci. 
Naši obyvatelia sú zvyknutí na akcie, pri ktorých sa tancuje, 
no spoločenské tance sú predsa len niečo iné. Cieľom ta-
nečnej školy v ZpS a DSS KNM je pripraviť tanečníkov na 
zahájenie II. ročníka Fašiangového plesu v Kultúrnom 
dome v Kysuckom Novom Meste, ktorého sa v marci 
zúčastnia všetky 
zariadenia z hor-
ných a dolných 
Kysúc. 
I keď niektorí mali 
trému, úsmevy na 
ich tvárach svedčili 
o radosti z nového 
poznania.

Ing. Miriam 
Bugrová

riaditeľka ZpS 
a DSS KNM
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GYNEKOLOGICKÁ   PORADŇA

Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, kon-
zultáciu, vyšetrenie na 
špičkových prístrojoch, 
stanovenie diagnózy, 
liečbu... 

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

Močový trakt – hlavne dolné močové cesty /močový 
mechúr, močová rúra/ majú vývojovo blízky vzťah s 
vývojom reprodukčných orgánov /pohlavných/ u ženy. 
A preto, funkčný stav a stabilita močového mechúra / 
bezproblémové plnenie a vyprázdňovanie močového 
mechúra pri dobrom pitnom režime/, ako aj funkčný stav 
močovej rúry  /udržanie moču a zabezpečovanie dobrého 
vyprázdňovania močového mechúra/ sú významne 
ovplyvňované hormonálnym stavom menštruačného 
cyklu  - dostatočnou hladinou estrogénov /ženské 
hormóny  tvorené vaječníkmi preferenčne v 1.polovici 
menštruačného cyklu s vrcholom pred ovuláciou/. Ich 
nedostatočná tvorba pri poruchách menštruačného 
cyklu vo fertilnom veku ženy /obdobie tvorby vajíčok 
ku možnosti otehotnenia/, ale hlavne v období tesne 
pred menopauzou, alebo v menopauze /obdobie 
začínajúceho prechodu u ženy/,  začína vytvárať aj 
zmeny v tkanivách močového mechúra, močovej rúry 
až do poruchy s udržaním moču a častým nútením 
na močenie. samozrejme, na túto príčinu pri vzniku 
častého nútenia na močenie, alebo nekontrolovaného 
úniku moču treba myslieť ako na posledné a zvlášť, 
ak žena- ako je spomenuté v otázke- nemá žiadne 
iné výpadové vegetatívne príznaky menopauzy ako 
napríklad najčastejšie návaly tepla, nočné potenia, 

atď... Je nevyhnuté, ako prvoradé, vylúčenie 
organickej príčiny vzniku poruchy pri močení u ženy 
/ako častosti močenia, tak aj udržania moču/. Potreba 
vylúčenia zápalu močového mechúra, nádorového 
ochorenia v oblasti močového mechúra a močovej 
trubice a samozrejme i vylúčenie neurologickej príčiny 
udávaných ťažkostí. V skratke to znamená, postupné 
vylučovanie ťažkostí špecialistami ako urológ, neurológ, 
internista a posledne i gynekológ v prípadnej konzultácii 
s uro-gynekoloickou ambulanciou /riešenie porúch pri 
močení u ženy/. štandardné gynekologické vyšetrenie 
musí zhodnotiť prípadný nepriaznivý výtok z pošvy u 
ženy, ktorý dráždením okolia močovej rúry tiež môže 
prispieť k častejšiemu núteniu na močenie. Vylúčenie 
vážnosti obavy našej čitateľky z horeuvedených 
stavov, až možnej onkologie, dáva príznak cyklického 
opakovania sa ťažkostí v tie isté konkrétne dni v 
menštruačnom cykle – ako len porucha vo vzťahu 
k hladinám ženských hormónov. Záverom je nutné 
povedať, že v objasňovaní sa hore uvedených ťažkostí 
začína gynekológ a možno aj končí svojím definitívnym 
záverom a liečbou , ale musí myslieť na špecializované 
vyšetrenia na urologickej ambulancii ako aj neurologickej 
ambulancii, prípadne internej ambulancii.

V noci chodím často na WC močiť. Nie veľa, ale mám pocit, že mám plný mechúr. Myslela som, že mám prechladnuté močo-
vé cesty. Ale pár mesiacov som sa sledovala a zisťujem, že sa mi to objavuje v strede menštruačného cyklu, keď mám tzv. 
ovulačné dni. Čo to môže znamenať? Nie som už mladá, mám niečo vyše 40 rokov, klimakterické príznaky ešte nemám, 
menštruáciu mám normálnu, po 25, resp. 28- ich dňoch a má normálny priebeh (4-5 dní). Ďakujem za radu.

v noci mám stále nutkanie na močenie...

seniori sa učia tancovať spoločenské tance
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OBUV  JANEL
Nová predajňa 
v Kysuckom Novom Meste!

Vyberte si:
- pánsku, dámsku a detskú obuv

- detský textil
- kvalitnú značkovú obuv: ara shoes, John Garfield, Josef Seibel, 

Olivia, Marco Tozzi...
- detskú ortopedickú obuv od slovenských výrobcov 

- domácu obuv pre seniorov
- detský textil od slovenských výrobcov (tepláky, tričká, mikiny...)

- kvalitné bavlnené ponožky, pančucháče a iné

ul. ČSA 85 
(bývalá ulica Janka Kráľa, 

vedľa pizzerie VERA)
Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: 
PO-PIA:  9.00 – 17.00 hod.

Tel.: 0907 414 066   
e-mail: obuvjanel@gmail.com
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Potrebujete ubytovanie?

Penzión Bocian
v Kysuckom Novom Meste

(nad  reštauráciou  Starý  pivovar)
 ponúka  izby  pre  náročnejších  klientov...

Ubytovňa KYSUCA
Vajanského ul. 

(pri železničnej stanici)
v Kysuckom Novom Meste

...aj pre 
menej 

náročných 
klientov

Informujte sa:
ROFIS GASTRO s.r.o. 

Pivovarská 174, 
Kysucké Nové Mesto 

tel.: 0917 645 479, 
041/433 2732

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



Tomi Kid Kovács je majstrom sveta 
v  profesionálnom boxe, je najúspešnejším 
slovenským boxerom súčasnosti. V decembri 2009 
sa v strhujúcom súboji s Keňanom Samsonom 
Onyangom stal majstrom sveta organizácie World 
Boxing Foundation v poloťažkej váhe. Jeho otec 
Pavol je bývalým československým šampiónom 
a  niekoľkonásobným reprezentantom. Tomáš 
sa narodil v  Šali, ale býva v  Galante, a  tu aj 
začal s  boxom. Už po roku aktívnej činnosti sa 
stal Majstrom Slovenska. Trénuje pod vedením 
Pavla Hlavačku. Počas amatérskej kariéry Tomi 
Kid odboxoval vyše 220 zápasov v  rôznych 
európskych krajinách. V  januári 2008 prestúpil 
k  profesionálom. Doteraz je v  profesionálnom 
ringu neporazený! (Viac o  úspechoch a  pôsobení 
športovca nájdete na www.tomikid.com).
Tomi Kid Kovács nám v  rozhovore potvrdil, že s 
Wanderom mal v Nitre zrejme najťažší zápas v kariére. 
Bol to vôbec prvý zápas slovenského boxera na 
takejto úrovni, navyše na slovensku, na čo bol aj on 
sám patrične hrdý. Prinášame Vám rozhovor s týmto 
najúspešnejším slovenským boxerom súčasnosti.
o Aká bola Vaša cesta predtým, keď ste začali 
premýšľať o  dráhe boxera – čo bolo vlastne 
spúšťačom pre rozhodnutie stať sa boxerom...?
- Môj otec je bývalý úspešný československý 
reprezentant, ako sa v  úvode spomína, ktorý okrem 
iného boxoval dvakrát na Kube. Vždy som chcel byť 
ako on, zažil som aj jeho zápasy – aktívnu kariéru. od 
začiatku sa mi to páčilo
o Pod akým športovým klubom pôsobíte? 
- sám som tréner, založil som a  vediem Ko BoX 
cluB v Galante. V príprave ma vedie Pavol hlavačka, 
jeden z najlepších amatérskych slovenských boxerov, 
v  súčasnosti už ale bývalý, dôvodom bolo zdravie, 
problémy so zápästím. (palobox@centrum.sk)
o Iste Váš šport vyžaduje aj veľa sebazaprenia, 
hodiny tréningov, naučiť sa prijímať bolesť... 
Ozaj, aké to je, naučiť sa uniesť a spracovať ten 
pocit, že idem do ringu zápasiť, kde sa nevyhnem 
fyzickým ranám a útokom..., to je podľa mňa 
veľký nápor na nervy a  nervovú sústavu, ale aj 
zdravie, ako sa s  týmto vyrovnávate, resp. už to 
ani neregistrujete?
- Boxom žijem, neviem a nechcem si predstaviť život 
bez neho. Do ringu nikdy nejdem s tým, že dostanem 

tak, aby to ohrozilo moje 
zdravie. Pripravujem sa tak, 
aby som vyhral každý zápas. To 
sa mi aj darí a  v  tomto trende 
chcem pokračovať aj naďalej. 
Nemávam nervy pred zápasom, 
niekedy ma možno na chvíľku 
pochytí nervozita, resp. tréma, 
čo je však úplne normálne.
o Ktoré Vaše víťazstvá 
doposiaľ sú významné? Alebo 
nerozlišujete až tak veľmi, 
že v  akej súťaži boxujete, ide 
Vám o počet, reprezentáciu?
- Teším sa každému víťazstvu, 
lebo na každý zápas sa 
pripravujem poctivo 
a  svedomito. súpera nikdy 
nepodceňujem, ani keď 
má horšiu bilanciu ako ja. 
Najväčšie víťazstvo v  doterajšej 
kariére je samozrejme výhra 
nad samsonom onyangom 
v  zápase o  titul majstra sveta 
z decembra 2009. 
o Ale Vás iste obdivujú aj 
v  iných častiach Slovenska..., 
odkiaľ Vám prichádza najviac 
pozdravov, gratulácií? Určite 
Vás obdivujú aj malí chlapci, 
žiaci, venujete sa im za to?
- samozrejme, človek je 
najpopulárnejší tam, kde 
žije a  pôsobí. Nechcem, aby 
to vyznelo neskromne, ale 
v  Galante má pozná snáď 
každý. Ľudia ma zdravia, usmievajú sa, je to príjemný 
pocit. samozrejme, nájdu sa aj neprajníci, no voči 
takým ľuďom necítim hnev. Naopak, ich špeciálne 
sa každým jedným zápasom snažím previesť na tú 
stranu rieky, kde stoja moji praví fanúšikovia. Ako som 
už spomínal, vediem boxerský klub, tam mám kopec 
mladých a  nádejných boxerov, ktorým sa venujem 
a oni mi to vracajú snaživosťou a vďačnosťou typickou 
deťom, úprimnou a nefalšovanou.
o Ako si viete zosúladiť pracovné povinnosti 
s Vaším športom?

- Boxu sa venujem profesionálne, to 
znamená, že na klasickú profesiu mi 
nezostáva čas. V  minulosti som bol 
policajt, vtedy som sa nemohol naplno 
venovať športu. Dva roky po odchode 
zo zboru som prestúpil od  amatérov 
k profíkom. Tento krok neľutujem, asi to 
tak malo byť. Box je nielen záľubou, ale 
aj prácou. Žiaľ, profibox na slovensku 
je ešte stále v  plienkach, no nechcem 
sa sťažovať, ale svojimi výkonmi 
a  zanietenosťou ho pozdvihnúť aspoň 
na úroveň, aká je v  okolitých krajinách. 
V  boxe sa netočia také peniaze ako 
v hokeji, či futbale, je to skôr o prežívaní. 
Bez lásky by sa tento šport na slovensku 
nedal robiť.
o Iste pre Vašu športovú reprezentáciu 
potrebujete aj sponzorov, máte ich? 
Chcete sa im poďakovať, resp. osloviť 
ďalších? 
- Nájsť sponzorov na box nie je 
jednoduché. Na začiatku som fungoval 
sám, na vlastnú päsť. Neskôr som sa 
obklopil viacerými ľuďmi, ktorí mi 
pomohli a  pomáhajú. V  súčasnosti 
sme fungujúci tím, čo ma samozrejme 
odbremeňuje a  môžem sa o  to 
dôslednejšie pripravovať.
o Aké máte športové plány v  tomto 
roku, čím nás chcete prekvapiť, kde 
nás pozvete, aby sme si Vás mohli 
pozrieť „v plnej zbroji“ – ako sa 
hovorí?
- V prvom rade som rád, že sa mi zápas 
o  titul európskeho šampióna v  Nitre 

podaril vyhrať. od toho sa bude odvíjať všetko ostatné. 
Neskôr sa chcem uchádzať o  interkontinentálneho 
šampióna. A potom je už len krôčik k zápasu o  titul 
majstra sveta.

Zverejnenie tejto informácie sponzorujú:
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25. februára 2011 v  Nitre boxoval Tomi Kid Kovács z  Galanty svoj 
najťažší zápas v  kariére s  Hamzom Wanderom z  Ugandy o  titul 
Európskeho šampióna v poloťažkej váhe..., a vyhral ho! 



„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“ 15

Mramor – ikona antickej večnosti, súzvuk dávnovekej 
honosnosti a modernej architektúry, 

našla svoje využitie tak v interiéroch a exteriéroch 
i ako náhrada zámkovej dlažby.

Vyrába sa v rôznych farebných prevedeniach a kombináciách.  Kladie sa na flexové lepidlo klasickým 
spôsobom s malými alebo väčšími špárami. Po pokládke sa nechá v pokoji, až kým lepiaca hmota nevyschne.
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- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

Digitálne foto formát 
10 x 15 cm už za hodinu!

Nám. slobody 168
Kysucké Nové Mesto

Tel.: 041 421 2681

FOTOSLUŽBA A FOTOATELIÉR - GABRIEL MUŠKA

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

Ďakujeme, že využívate naše služby!

NOVINKA!!!
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