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Potrebujete odbornú pomoc?

Reštauráciu v hoteli KRIVÁŇ
na Námestí Slobody
v Kysuckom Novom Meste
už pár týždňov prevádzkuje
spoločnosť BOSL, s.r.o., KNM,
ktorú vlastní podnikateľka,
Bc. Marcela Macejková. str.9.

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ
– licenciovaná sestra
v odbore detská sestra
+ ošetrovateľstvo je tu pre Vás!
e-mail: jankajanickova@gmail.com
tel.: 0902 169 321

www.ubociana.sk

čítajte na strane 4.

Pedagóg a tréner, bývalý športovec
s celoštátnym uznaním, činorodý
poslanec, ktorý sa veľkú väčšinu svojho
života venuje mladej generácii a rozvoju
športového života v Kysuckom Novom
Meste. Mgr. Milan Slivka. str.12.

Do exkluzívneho
Kúpeľňového štúdia Samtek
na Komenského ulici
v Kysuckom Novom Meste
Vás pozýva jeho vedúca, pani
Erika Kocúrova. str.5.

Margita Bačová z Rudiny
začala učiť na Kysuciach
v roku 1957, pôsobila
„Chceš byť v peknom
aj ako riaditeľka v ZŠ
horskom
prostredí
a chceš celú noc
v Kysuckom Novom
počúvať
žblnkot
potoka?
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veľa
muziky
a
cítiť
na ňu spomínajú
sa
pohodovo?
Tak
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aj
s úctou a uznaním
s
priateľmi
do
Penziónu
jej žiaci, aj mnohí
Les v Nesluši!“,
rodičia.
str.10-11.

- pozýva Anton Ďuriaš. str.7.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

2

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

Srdečné pozvanie pre každého návštevníka
na XI. ročník Vadičovských folklórnych
slávností a Hodovú nedeľu
Program:

piatok: 15. júla 2011 zač. 19.30 hod.
- video projekcia: spomienka na desať ročníkov Vadičovských folkórnych slávností
- video a audio projekcia: Vajčovské muziky
a osobnosti ľudovej kultúry Horného a
Dolného Vadičova.
- premietanie celovečerného filmu: Očovské
pastorále

Kedy? 15. júla – 17. júla 2011
Kde? Horný Vadičov - prírodný amfiteáter
Košariská – Hájnice

sobota: 16.júla 2011

Vadičovské folklórne slávnosti zač. 15.00 hod.
- Fsk Telgárt – Horehronie
- Fsk Vysoká nad Kysucou
- Ženská a mužská spevácka skupina Zborov
nad Bystricou
- Ženská spevácka skupina Horný Vadičov
- Fsk Vajčovci Horný Vadičov
- Dievčenská spevácka skupina Vajčovky
- Chlapčenské duo Prameň – Martin Mintách a
Maroš Bugáň
- Martinko a Matúško Bízikovci
- Ľ H Kováčovci – Nová Bystrica
- ĽH Sokolie
- ĽH Vajčovská muzička
- Vlado Tomčala – heligónka – N. Bystrica
- Vlasta Mudríková – heligónka – Skalité
- DFS Turiec - Martin
- ĽH Tomčalovci – N. Bystrica
- Jaro Sloboda – fujara, píšťaly (Medzibrodie ,
Orava)
- Peter Sovjak – gajdy (Zlín, CZ)

nedeľa: 17.júla 2011

- 10.30 hod – svätá omša za nositeľov
ľudových tradícií - kostol sv. Mikuláša Horný
Vadičov
- 15.00 hod. amfiteáter Košariská – Hájnice
- Števo Hruštinec a Juro Chleban – slovenský
zabávač, spevák a imitátor
- Harmonikári: Jozef Halúska, Jozef Lutišan,
Vlado Hatáš, Miroslav Bízik
- Fsk Vajčovci
- Píšťalkári: Jozef Pavlusík st., Jozef Pavlusík
ml.
- Urwy drut – hudobno - zábavná skupina
z Čadce

Hosť:
Ploštín punk – Ploštín (Liptov)
Vajčov band
Ľudová veselica do bieleho rána (len Ľudo o
tom ešte nevie)
Sprievodné podujatia:
Vajčovský osúch – súťaž v pečení vajčovských
osúchov
Ľudové remeslá: výroba zvoncov, výrobky z
kože, košíkar, rezbár, drotári, výrobky zo šúpolia, výroba fujár a píšťal

To, čo návštevníci vyskúšajú a zažijú v rekreačnom stredisku
Horný Vadičov na Kysuciach, inde len tak ľahko nenájdu ...
Rekreačné
stredisko
v Hornom Vadičove na
Kysuciach, asi 15 km od
Žiliny, oslavuje v tomto roku
5 rokov svojej existencie.
Za túto dobu sa pomaly, ale
isto dostáva do povedomia
blízkej,
ale
tiež
širšej
verejnosti na Slovensku, ale
aj v zahraničí. Rekreačné
stredisko
je
nádherne
vybudované a je vklinené
v lone kysuckej prírody
a okolitých vrchov a poskytuje
rôznorodé služby pre svojich návštevníkov
a rekreantov, rodiny s deťmi, skupiny turistov,
firemných návštevníkov, alebo turistov zo
zahraničia. Tento jedinečný komplex poskytuje
dokonalý relax dospelým a nové zážitky deťom.
Vybavenie 24 dvojposteľových izieb s možnosťou
prístelky zodpovedá najvyšším štandardom
a dokáže uspokojiť aj tých najnáročnejších
klientov. V priestoroch hotela je samozrejmosťou
neobmedzený prístup na internet. Súčasťou areálu
je aj 18 drevených bungalovov, ktoré dotvárajú
nádhernú horskú atmosféru. Návštevníkom
poskytujú skutočný komfort, pohodu a možnosť
stráviť romantický večer s priateľmi, alebo
rodinou v panenskej prírode. Bungalovy majú
vlastné miesta na parkovanie. V areály hotela je
aj požičovňa horských bicyklov, tenisový kurt,
plážový volejbal a viacúčelové ihrisko. Hostia
si môžu vyskúšať aj lukostreľbu. Novinkou je
tiež hokejbalové ihrisko. Po vyčerpávajúcich
aktivitách si hostia môžu oddýchnuť v hotelovom
bazéne, fínskej, parnej saune, infrakabínke.

K wellnes neodmysliteľne patria aj rôzne druhy
masáží a zábalov. Toľko na úvod snáď stačí, ďalšie
otázky sme položili Štefanovi Bozóvi, výkonnému
riaditeľovi tohto rekreačného zariadenia.

Hovorí Štefan Bozó:
- V podstate ste naše relaxačno-rekreačné stredisko
opísali tak podrobne, že ja už doplním viac menej len
technické záležitosti, ktoré však sú taktiež veľmi pre
klientov dôležité. Naše zariadenie poskytuje počas
celej sezóny pre
klientov
akcie,
ktoré sú známe
ako balíček akcií
pod názvom „4
hviezdičkové
zariadenie
pre
každého“. V tomto
duchu sa riadia
ceny počas celého
roka. Pre vysvetlenie uvediem, že k našim hosťom sa
personál správa na najvyššej úrovni, pretože chceme,
aby sa k nám znova vrátili a samozrejme tí, ktorí sa
vracajú, majú určité zľavy z pobytu a rovnako zľavy
majú skupiny návštevníkov, kolektívy pracovníkov,
účastníci študentských výletov,
ale aj účastníci rôznych firemných
a pracovných stretnutí. Ľudovo
sa tomu hovorí tzv. „množstevné
zľavy“, resp. zľavy na základe
opakovaných návštev, pri väčšom
množstve objednaných služieb
a počte klientov. Dosť často naše
priestory využívajú aj rodiny
na súkromné oslavy, stretnutia
s priateľmi a rekreujúce sa
rodiny s deťmi. Som veľmi rád,
že nás čoraz viac navštevujú turisti z rôznych končín
Slovenska, ale aj zo zahraničia a radi sa k nám vracajú.
o Aká je kapacita strediska a čo ponúka Vaša
kuchyňa?
- Celoročne naša kapacita je 140 osôb (hotel +
bungalovy), stravovanie zabezpečujeme počas celého
dňa. Čo sa týka ponúkaných jedál uprednostňujeme
tradičnú domácu kuchyňu, rôzne špeciality daného
regiónu, ale samozrejme nechýbajú aj jedlá iných
národov, rôzne chuťovky, a to všetko formou
moderného švédskeho stolovania. Ešte by som sa
vrátil k bungalovom, aby tí, ktorí u nás ešte neboli, si
nemysleli, že ide iba o nejaké nemoderné chatky. Naše
bungalovy sú s kompletným sociálnym zariadením,
tv, sat, telefón a podlahové kúrenie. Je to elegantný
priestor, ktorý slúži najmä tým, ktorí chcú byť osamote
a stráviť príjemné chvíle s tými, ktorých majú radi.
o Vaše zariadenie sa môže pochváliť aj Baby
friendly službami, ktoré na Slovensku fungujú len
málo kde...

- Áno, väčším deťom sa o program postarajú
animátorky v detskom kútiku a vyblázniť sa môžu aj na
jednom z najväčších outdoorových detských parkov
na Slovensku – Parku TINI (trampolína, preliezačky,
hojdačky, lezecká stena). Priamo v našom stredisku sa
nachádza aj konská farma, kde si môžu deti vyskúšať
starostlivosť o koníky a jazdenie. Potešiť sa môžu aj
zo zoo – stáda ovečiek priamo pri hotely, zajačikov
a kozliatok. Nechýba u nás ani jazierko, plné rybičiek.
Hoci je leto, spomeniem aj zimnú sezónu, pretože
tu čaká na návštevníkov
jedinečná lyžovačka na
650 m dlhom svahu, deti
si užijú zábavu na detskom
svahu,
tubingovej
a
sánkovacej
dráhe,
chodiacom páse a zimnom
kolotoči. Pre návštevníkov
bude pripravené aj klzisko
– priamo v stredisku!
Pokiaľ ide o najmenšie deti,
v našom zariadení si rodičia nájdu prebaľovací kútik,
miestnosť na ohrev kojeneckej stravy, postieľku, baby
phone. Hračky čakajú na najmenších hostí v salóniku
pre deti a na terase piano baru je detský park. Skutočne,
treba prísť, vyskúšať naše služby a verím, že sa k nám
klienti vždy radi vrátia.
o Pán riaditeľ, myslím, že Vaše rekreačné zariadenie
tým, čo ponúka, je doslova jedným z mála na
Slovensku, určite ste na to patrične aj s personálom
pyšní...
- Áno, máte pravdu a prednosťou nášho zariadenia je
to, že poskytujeme komplexné služby a všestrannú
starostlivosť o klienta počas celého roka, či v zimnej,
alebo v letnej sezóne. Na tento fakt sme prioritne
postavili celú našu aktivitu.

Kontakt:
telefón: +421/ 041 – 4207700
e-mail: recepcia@rsvadicov.sk
web: www.rsvadicov.sk

3

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

Bláznom a blbcom sa radšej vyhnite!

Každý človek má veľa známych,
priateľov, kamarátov, ako aj nepriateľov,
závistlivcov. Sú ľudia, ktorí sú Vám
viac, či menej sympatickí. Niektorí
pri stretnutí dokážu človeku dodať
veľa životného optimizmu. Iní
pesimisticky naladení Vám dokážu
pokaziť ešte aj konečne vydarený sex
s manželkou. Ono je v živote vždy
lepšie radšej vyhnúť sa tzv. blbcom.
Veď už G.B. Shaw tvrdil, že, keď si
niekoľkokrát vymieňal názory s istým
idiotom, zdalo sa mu, že ohlúpol. V
podobnom duchu sa vyjadril aj veľký
Šalamún: „Neodpovedaj bláznovi
podľa bláznovstva jeho, aby si aj ty
nebol jemu podobný“. Takže vážení,

ak sa máte pustiť s blbcom, alebo
bláznom do reči, do diskusie, či to je
už v osobnom živote, alebo len tak na
ulici, radšej sa mu z diaľky vyhnite, aby
ste aj Vy nakoniec nevyzerali ako ten
druhý blázon, či blb. A nakoniec ešte
jedna myšlienka múdreho človeka:
„Kto sa pokúša niekoho umlčať, alebo
znemožniť ho rôznymi výmyslami,
klamstvami a intrigami, preukazuje
mu tým tú najväčšiu poctu. Uznáva
totiž jeho prevahu, či už inteligenčnú,
podnikateľskú, tvorivú, alebo ľudskú.
Uznáva totiž jeho nadradenosť“.

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka

2. VÝROČIE OTVORENIA RS Fit club

kysuckyzurnal@gmail.com
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Je viac než isté, že v budúcnosti sa bude stále viac prenášať starostlivosť
o chorého človeka do domáceho prostredia a bude stále väčšia potreba domácej
sestry a opatrovateľskej služby. Ja som stavila na túto kartu a myslím, že moje
rozhodnutie venovať sa odborne a kvalifikovane takejto práci, bolo správne
a bude čoraz viac verejnosťou požadované“,- hovorí Mgr. Janka Janíčková z Radole.
Mgr. Jana Janíčkova je celkom obyčajná žena
v najkrajších ženských rokoch, ktorá má svoju
prácu, rodinu a vychováva s manželom 3
dcéry. Dalo by sa povedať, že vedie život nie
jednoduchý, veď stíhať rodinu, domácnosť pri
troch deťoch a pracovať na smeny ako sestra
inštrumentárka na urologickom oddelení
v Žiline, to je slušný výkon, ak sa stíha, pretože
mnoho dnešných žien, nestíha ani bežnú
starostlivosť o rodinu, kde je jedno dieťa,
pričom jeden z rodičov sedí doma a poberá
podporu...! Pani Janka však rozhodne do
takejto kategórie nepatrí.
- Povedala som si, že deti už pomaly dorastajú
a ja, keď si prácu a rodinné povinnosti dobre
zorganizujem, zisťujem, že mám ešte dosť
času na to, aby som niečo zvládla, niečo
ešte urobila, - hovorí pani Janka. Aj preto,
pred piatimi rokmi, začala ešte štúdium na
vysokej škole, v odbore ošetrovateľstvo, ktoré
v tomto roku po 5-ich rokoch úspešne ukončila
magisterským titulom. Pani Janíčkova je
rodáčkou z nášho regiónu, z Radole, Strednú
zdravotnú školu vyštudovala v Dolnom Kubíne
a od roku 1990 pracuje v Žilinskej nemocnici
na operačnej sále ako inštrumentárka.
o Janka, kedy vo Vás tak „napevno“ skrsla
myšlienka doplniť si odborné vzdelanie na
vysokej škole?
- Práca inštrumentárky je jedna vec a robím
ju rada, ale chýbala mi aj odbornosť sestry ošetrovateľky. Poviem Vám to takto, prakticky celú
moju obec – Radoľu ošetrujem, ak ma oslovia,
podľa ich potreby, robím to už viac rokov a baví
ma to, starať sa o niekoho. Tak som si po zvážení
povedala, prečo to nerobiť aj oficiálne, ako ďalšie zamestnanie, pretože človek
nikdy nevie, čo bude o pár rokov, či budem mať prácu v nemocnici až do
dôchodku, a keď nie, čo potom? Budem sa chodiť prosíkať o prácu? Alebo
budem robiť úplne niečo iné, ako čo som študovala, v čom som pracovala
a v čom som doma? Lebo človek nemôže stagnovať a myslieť si, že všetko
pôjde len bez problémov vždy, tak ako napríklad teraz a že má všetko stále isté.
Nič nemáme isté, ani zdravie, ani prácu, nikto z nás nevie, čo bude zajtra, o rok,
o 10 rokov. To však neznamená, nezabezpečovať si život, prácu, uspokojovať
sa s dosiahnutým stavom. Človek musí vždy myslieť aj na „zadné vrátka“.
A koniec koncov, aj tak trochu ísť príkladom svojej rodine, deťom. Keď vidia,
že sa rodič snaží, aj oni majú lepší pocit istoty a nasledujú ho. A rovnako je to
v opačnom prípade. Skrátka, dnes nie je doba, aby ste spokojne očakávali, že
Vám niečo hotové padne do lona bez námahy. Okrem toho, konkurencie je
veľa, pracovných možností málo a ak je teda možnosť a máte v sebe trochu
kreativity, dobrá investícia je práve do otvorenia vlastnej rodinnej firmy,
ktorá je napríklad aj v Rakúsku najväčšou istotou, preto si ju členovia rodiny
tak starostlivo chránia a odovzdávajú ďalším potomkom (viď rodinné firmy
právnikov, lekárov, cukrárov, distribučné, reštauračné služby, masáže, atď ...)
Tak som sa dala na štúdium, no a dnes som úspešná absolventka a tak som
sa rozhodla pustiť sa do toho pod riadnou licenciou (ako živnosť) a pomaličky
tieto služby takto oficiálne rozbehnúť pre náš dolnokysucký región. Uvidím,
ako sa to bude uberať, neočakávam prehnané úspechy. Viem, že prvé krôčiky
a každý začiatok je veľmi ťažký, ale cítim, že som sa dobre rozhodla, pretože
tak, ako smeruje celé naše zdravotníctvo, je viac než jasné, že sa postupne
bude stále viac prenášať bežná, ale aj náročnejšia starostlivosť o chorého
človeka (pooperačný stav, starecké problémy) do domáceho prostredia
a bude stále väčšia potreba domácej ošetrovateľky a opatrovateľskej služby.
o Máte na mysli také opatrovateľské služby ako napríklad v zahraničí,
kam chodí slúžiť do domácností veľa našich žien? Prepáčte, ale zámerne
som povedala slovo slúžiť, lebo mne tieto práce pripadajú podľa
výpovede mnohých takto zamestnaných našich žien v cudzine, ako
práca slúžky v domácnosti, nie opatrovateľky, či sestry - ošetrovateľky...?
- Dobre, že ste sa o tomto fakte zmienili, toto však nie je môj problém, pretože
u mňa ide vyslovene o odbornú prácu sestry v odbore, ktorý som vyštudovala
a nie starostlivosť o domácnosť pacienta (pranie, varenie, atď ...). Som rada, že
ste sa spýtali na tento rozdiel. Ak si chce dať niekto upratať byt, navariť, na to
máme iné služby. Takéto služby ja neposkytujem.
Mgr. Jana Janíčková vlastní teda licenciu na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe v povolaní sestra (detská sestra – ošetrovateľstvo).
Ja vzdávam hold takejto práci, pretože je veľmi náročná a vyčerpávajúca.
Tí, ktorí ju poznajú, ju hodnotia ako veľmi obetavú ženu a preto som
presvedčená, že jej prácu bude oceňovať stále väčší počet ľudí a tiež
vyhľadávať jej služby. Mgr. Jana Janíčková nanajvýš zodpovedne
a s pocitom úcty pristupuje ku každému pacientovi a úprimne si váži
každého, ktorý si vybral práve ju a jej služby. Domácu ošetrovateľskú
starostlivosť pani Jana vie poskytnúť klientom každej vekovej
kategórie: po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby
hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný

stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri
terminálnych štádiách ochorenia, pre rizikové
skupiny obyvateľstva (neurologickí pacienti
trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti
a pod.). Je treba zdôrazniť, že pred začiatkom
starostlivosti sa vyžaduje súhlas revízneho
lekára zdravotnej poisťovne. Ak poisťovňa
neodsúhlasí navrhované výkony, ale klient
ich potrebuje a trvá na ich výkone, hradí
si potom tieto výkony sám, podľa cenníka
služieb platného na Slovensku a pracujú
podľa neho prakticky všetky DOS- ky (domáce
opatrovateľské
služby),
ošetrovateľské
agentúry, atď... Tento krok je absolútne
rovnaký u každého poskytovateľa takýchto
služieb, a teda bude rovnaký aj v prípade
výkonu služieb pani Janíčkovej.
o Aké zdravotné výkony môže indikovať
ošetrujúci lekár, ktoré potom zabezpečujete
Vy, ako licenciovaná sestra vo svojom odbore?
- Polohovanie chorého, prevencia a liečba
preležanín,
kŕmenie
sondou,
meranie
fyziologických funkcií, podávanie zábalov,
aplikácia
roztokov
mastí,
sledovanie
vitálnych funkcií, preväzy, ošetrenie rán po
operáciách a úrazoch, starostlivosť o chorého
s permanentným katetrom, podávanie klyzmy,
cievkovanie, prevencia a ošetrenie dekubitov,
starostlivosť o inkontinentného pacienta,
podávanie všetkých druhov injekcií. Domáca
ošetrovateľská starostlivosť je tu pre Vašu
potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe,
alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka.
Na túto zdravotnú pomoc má nárok i cudzinec,
nezamestnaný a bezdomovec. Podľa súčasného
právneho stavu musíte splniť akurát tri podmienky: Váš zdravotný stav,
alebo rodinného príslušníka túto starostlivosť vyžaduje, indikuje Vám ju Váš
lekár, najlepšie obvodný, ale aj odborný a tiež lekár nemocnice, uzatvoríte
dohodu o jej poskytovaní s príslušnou Agentúrou domácej ošetrovateľskej
starostlivosti – poskytovateľom, pričom máte zo zákona jeho voľnú voľbu.
o Čo všetko Vám Vaša licencia dovoľuje robiť?
- Preväzy a ošetrovanie rán a dekubitov, ošetrovateľskú rehabilitáciu po
úrazoch a mozgových príhodách, odborný nácvik starostlivosti o bezvládneho
pacienta, vrátane jeho kŕmenia, hygieny a vyprázdňovania, polohovanie
pacienta, nácvik používania zdravotníckych pomôcok, prevencia dekubitov,
starostlivosť o všetky druhy zavedených kanýl, katétrov a ostatných vývodov
a cievok, vrátane urologických, aplikácia neinjekčnej a injekčnej liečby, vrátane
infúzií, všetky druhy odberov biologického materiálu (krvi, moču, spúta,
stolice a pod.), ošetrovanie ústnej dutiny u onkologického pacienta, odsávanie
pacienta a celkovú starostlivosť o onkologického i neonkologického pacienta
v akútnom stave, chronickom i terminálnom stave, starostlivosť o pacienta
s cukrovkou, najmä s komplikáciami, ale aj nácvik podávania inzulínu,
kontrola glukomerom, starostlivosť o vredy predkolenia, starostlivosť o výživu
pacienta v príslušnej kvalite a kvantite, diétny režim, ostatné výkony podľa
Vládneho nariadenia 223/2005 Z.z. po konzultácii s prísl. ADOS.
o Zopakujme si ešte raz, hoci sme už na to v rozhovore upozornili,
čo ako licenciovaná sestra nerobíte, (aby si Vás nezamieňal klient
s opatrovateľkami a pomocnicami v domácnosti...)
- Neposkytujeme opatrovateľské výkony z oblasti sociálnych služieb, ktorých
poskytovanie má na starosti miestna a územná samospráva, väčšinou za
úplatu: hygienickú očistu, pranie a žehlenie bielizne, poriadok, upratovanie,
donášku stravy, nákupov, liekov, hygienických potrieb a pod., dozor a kontrolu
nad bezvládnymi a duševne chorými, spoločnosť osamelým, kŕmenie
a prípravu stravy bezvládnym a odkázaným, hygienickú očistu a dozor pri
inkontinentných pacientoch a imobilných pacientoch, vybavovanie vecí na
úradoch a ustanovizniach, vrátane zdravotníckych ... (poznámka: niektoré
ADOS- y môžu mať aj takto rozšírené služby, ktoré vykonávajú na základe inej
ako zdravotnej licencie a všeobecne za úplatu).
Nuž, mne na záver neostáva nič iné, len Vám zaželať veľa elánu a sily do práce,
lebo je naozaj veľmi zodpovedná (veď ide o život!) Záverom preto uvádzame
kontaktné údaje pre tých, ktorí sa rozhodli, resp. rozhodnú využiť Vaše
kvalifikované služby:

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ – licenciovaná sestra
v odbore detská sestra + ošetrovateľstvo,
Radoľa, Vadičovská cesta 377,
e-mail: jankajanickova@gmail.com
tel.: 0902 169 321 – nonstop

rozhovor pripravila: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
č. 1287. Vedúcou kúpeľňového
štúdia je pani Erika Kocúrová. Keďže
vzorkovňa je v prevádzke ani nie
rok, resp. má takmer rok - oslavuje
svoje narodeniny, čo je aj priestor
na to, aby sme predstavili sortiment
a služby, ktoré ponúka.
o Pani Erika, takže, ako našim
čitateľom a Vašim potencionálnym
zákazníkom bližšie predstavíte
Vaše kúpeĺňové štúdio? Kedy ste
ho otvorili verejnosti a čo všetko
ponúkate?
- Kúpeľňové štúdio sme otvorili
v septembri v minulom roku.
Spĺňame všetky podmienky pre
zaradenie nášho kúpeľňového štúdia
do konceptu vzorkových predajní
kúpeľní na Slovensku v koncepte
- AUTORIZOVANÝ PARTNER KOLO.
Tieto podmienky sú stanovené v
parametroch : spĺňať určitý počet
výstavných kójí, v jednotlivých sériách
sanitárnej keramiky, nábytku, vaní
a sprchovacích kútov s obkladmi
a dlažbami, minimálny počet m2
výstavnej plochy, grafické návrhy,
presné označenie predajne spolu
s navigačnými a informačnými
tabuľami... Keď sme otvárali toto
štúdio vedeli sme, že nemôžeme ísť
do toho len tak. Boli sme si vedomí,
že to bude predajňa na určitej úrovni
s nadštandardnými službami. Chceme
byť iní, aby sme zaujali zákazníka.
Preto sa snažíme vybaviť zákazníka
komplet od GRAFICKÉHO NÁVRHU
cez obklad-dlažbu, lepidlo, škárovaciu
hmotu, odtokové žľaby, sanitárnu
techniku, kúpeľňový nábytok, doplnky,
batérie, rebríkové radiátory, masážne
vane a boxy, taktiež odborné poradenstvo, až po
dovoz tovaru priamo na miesto určenia v rámci
regiónu Kysúc. Tomuto samozrejme predchádza
komunikácia so zákazníkom, o jeho predstavách, či
už vizuálnych, alebo finančných. Našou prioritou
je v prvom rade spokojnosť zákazníka, preto
ponúkame sortiment ekonomický, štandardný aj
exkluzívny.
o Predajňa na mňa pôsobí naozaj exkluzívne,
je zrekonštruovaná skutočne elegantne,
v európskom štýle, skôr mám dojem, akoby
bola pre náročnejších klientov, pretože ste si
viditeľne dali záväzok upútať zákazníka už
pri vstupe. Prostredie je nielen elegantné,
exkluzívne, ale aj útulné. Myslím, že v takomto
štýle nemá Vaša predajňa
konkurenciu
v regióne dolných Kysúc. Inak, doporučujem
našim čitateľom navštíviť ju a presvedčiť sa,
že nič nezveličujem, a že kúpeľňové štúdio
Samtek, s.r.o. na Komenského ulici v Kysuckom
Novom Meste je naozaj
vkusné. Poďme však ďalej,
aké sú Vaše cenové relácie?
Aké ponúkate zľavy pri
množstevnom odbere, resp.
pri kúpe viacerých výrobkov?
Ďakujem
pekne
za
komplimenty ohľadom štúdia..
Interiér komplexne navrhla naša
kolegyňa p.Katarína Hucková,
ktorá má v tejto oblasti veľké
skúsenosti. Pri jeho zriaďovaní
mi bola veľkou oporou. Teší ma,
že sme to spolu zvládli a vidieť
za nami pekný výsledok. Sme
neskutočne radi, že sa štúdio
páči ako zákazníkom, tak aj
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Exkluzívne Kúpeľňové

štúdio Samtek

na Komenského ulici v
Kysuckom Novom
Meste vybaví zákazníka
komplexne, od grafického
návrhu, výberu správneho
a hľadaného tovaru, až
po odborné poradenstvo
a dovoz tovaru priamo na
miesto určenia. Ponúkaný
sortiment výrobkov je
ekonomický, štandardný,
aj exkluzívny. Aktuálnou
novinkou sú vizualizácie
kúpeľní.
Samtek,
s.r.o.
je
obchodná spoločnosť
so sídlom na Myjave.
Firma sa zaoberá
veľkoobchodným
a maloobchodným
predajom v oblasti
sanitárnej techniky,
vo d o i n š t a l a č n é h o
a
kúrenárskeho
m a t e r i á l u .
Veľkoobchodne
pôsobí na celom
území Slovenska. Pri
plánovanom rozvoji
firmy založila prvú
pobočku na Kysuciach formou kúpeľňového
štúdia pre maloobchod a kancelárskymi
i skladovými priestormi pre veľkoobchod –
v Kysuckom Novom Meste, na ul. Komenského

našim obchodným partnerom z radov dodávateľov
a výrobcov, s ktorými spolupracujeme. Máme
radosť aj z reakcie zákazníkov pri vstupe do nášho
štúdia a ešte viac pri odchode, keď odchádzjú
spokojní. Výstavná plocha je cca 100m2 a my sa
snažíme, aby sa tam zákazníci cítili príjemne. Ako
som už spomínala, snažíme sa vyhovieť všetkým
zákazníkom. Každý sa nachádza v inej finančnej
situácii a preto prispôsobujeme ponuku jeho
požiadavkám a možnostiam. Každý zákazník je pre
nás osobitý a dôležitý. Samozrejme, že ponúkame
pre našich zákazníkov rôzne druhy motivácií
zakúpiť si naše výrobky a to v rôznych formách
– napr. naturálny bonus /praktické darčeky
zdarma príp. za symbolické 1,- Eur k zakúpeným
výrobkom/, objektové rabaty a zľavy. Výška
objektových rabatov a zliav záleží na odobratí
množstva a hodnoty tovaru. V pravidelných
intervaloch taktiež ponúkame našim zákazníkom
rôzne AKCIE, napr.: pri kúpe zostavy umývadla so
skrinkou, dostane zákazník umývadlovú batériu
za 1€, pri kúpe wc kombi IDOL alebo REKORD, získa
wc sedátko za 1€, pri kúpe vane, získa sifón za 1€,
pri kúpe sprchovacieho kútu EVITA, je vanička aj

(pokr. str. 6.)
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

sifón v cene kútu. To sú len niektoré akcie, aké
ponúkame striedavo v priebehu celého roka.
Okrem toho aj samotní výrobcovia sanitárnych
výrobkov prichádzajú s AKCIAMI samostatne
na svoje výrobky, ktoré majú u zákazníka veľký
úspech. Takže aj u nás môžete ušetriť pri kúpe
kvalitných a značkových výrobkov.
o Zákazník si zrejme vyberá z ponuky
z katalógov. Aká je dodacia lehota?
- Nakoľko firma Samtek je aj veľkoobchodná
firma, okrem vystavených výrobkov v našom
kúpeľňovom štúdiu, máme k dispozícii sklad,
v ktorom je najpredávanejší sortiment. Bežne
držíme skladom sanitu, batérie, sprchovacie kúty,
rebríkové radiátory, kúpeľňový nábytok, doplnky,
rôzne sifóny, rohové ventily, flexi hadice, príchytky
a iné... Pokiaľ si zákazník vyberie to, čo nemáme
skladom, ihneď ho informujeme o dodacej lehote.
Tá býva zväčša od 3 do 14 dní. Pri niektorom
sortimente je to individuálne, hlavne, ak sa jedná
o nejaký špecifický výrobok.
o Keďže sa bavíme väčšinou o kúpeľňových
zostavách a vybavení, aké v tejto súvislosti

zabezpečuje
Vaša
spoločnosť
ďalšie
služby? (montáž, odvoz
domov, inštalácia, atď...)
Ako riešite reklamácie?
Novou
službou,
ktorú
ponúkame,
sú
VIZUALIZÁCIE
KÚPEĽNÍ.
Zaznamenali
sme
s ňou veľký úspech. Nie
každý má priestorovú
predstavivosť a preto
si túto službu zákazníci
veľmi pochvaľujú. Už
dopredu vidia, ako bude
ich kúpeľnička vyzerať.
S tým súvisí aj výpočet
spotreby obkladu, dlažby,
lepidla, škárovacej hmoty. Nakoniec ich obkladač
dostane aj plány, ktoré mu pomôžu pri jeho práci.
Medzi ďalšie služby patrí aj montáž výrobkov,
ktoré predávame. Máme k dispozícii školeného
servisného technika, ktorý dáva záruku aj na
montáž výrobkov. Doba stále napreduje a vyrábajú
sa nové a inovatívne výrobky, ktoré si nie vždy
dokáže samotný zákazník odborne namontovať.
Inokedy je to zasa otázka času. Vtedy zákazníci
využívajú aj túto službu. Pre väčšiu spokojnosť
zákazníkov zabezpečujeme dovoz ZADARMO
v rámci regiónu Kysúc po dohode so zákazníkom.
Reklamácie riešime podľa reklamačného poriadku,
vlastným servisným technikom, prípadne
s pomocou servisných technikov od dodávateľov,
alebo výrobcov. V našom záujme je vyriešiť
reklamáciu v stanovenom termíne a čo najskôr
k spokojnosti zákazníka.
o Aká je garantovaná kvalita Vašich
ponúkaných výrobkov a aké značky ponúkate?
- Na kvalite výrobkov záleží najviac. Preto si
vyberáme partnerov, na ktorých sa v rámci kvality

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

môžeme spoľahnúť. Čoraz viac sa stretávam so
zákazníkmi, ktorí investujú do kvality výrobku
s príslušnou zárukou a servisom. Toto všetko im
ponúkame pod jednou strechou. Vymenujem
aspoň niektoré z nich: KOLO, KERAMAG,
KORALLE,KALDEWEI, IDEAL STANDARD, KLUDI,
GROHE, HANSGROHE, HUPPE,
POLYSYSTÉM,
ROLTECHNIK, RONAL, RAVAK, GEBERIT, SCHELL,
PURMO, ROJEK... Niektorí výrobcovia ponúkajú
záruku až 30 rokov! Z obkladov a dlažieb sú to
napríklad: RAKO, KERKO, PARADYZ, OPOCZNO,
AZTECA, CERAMICA GRES, IRIS, APARICI,
MARAZZI...
o Ak ešte chcete niečo aktuálne doplniť, čo sa
týka obchodu, predaja, služieb, máte priestor...
- Novinkou v poskytovaní služieb v oblasti predaja
u nás je predaj už aj na SPLÁTKY cez spoločnosť
QUATRO. Týmto spôsobom si môžu zákazníci
realizovať kúpeľňu aj keď nemajú celú hotovosť.
Našim individuálnym prístupom, profesionalitou,
odbornosťou, službami chceme osloviť a uspokojiť
čo najviac zákazníkov. Nemusia cestovať do
väčších miest, keď potrebujú novú kúpeľňu. To
všetko nájdu už aj u nás v Kysuckom Novom Meste
na jednom mieste. Sme 5 členný kolektív, skúsený,
flexibilný, ochotný pomôcť a poradiť. Tešíme sa na
Vás...

Otváracie hodiny sú:
Pondelok - Piatok od 9hod. - do 17hod.
Sobota od 9hod. - do 12hod.
Telefonický kontakt:
00421/41 4000 494
e-mail: samtekknm@samtek,sk
www.samtek.sk
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Zažite dovolenkové
a prázdninové dni
aj u nás...

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Chceš byť v peknom horskom prostredí a chceš celú noc počúvať
žblnkot potoka? Chceš za málo peňazí veľa muziky a cítiť sa
pohodovo? Tak príď, aj s priateľmi, do „Penziónu Les“ v Nesluši!

Anton Ďuriaš, dlhoročný poslanec obecného
zastupiteľstva v Nesluši, ktorý si v minulosti
vyskúšal aj funkciu starostu, sa už viac rokov
venuje tiež súkromnému podnikaniu. Možno
len málo Kysučanov vie, že „Hotel Les“, dnes
už známy ako „Penzión Les“ na hornom konci
v Nesluši, je jeho vlastníctvom a po rokoch
prenajímania ho iným firmám, sa rozhodol
zainvestovať do neho, spropagovať jeho
prevádzku a začať sa mu venovať ako sa patrí
– na majiteľa tejto nehnuteľnosti. Nechajme
však, nech nám „svoje kráľovstvo“ predstaví
on sám.

o Kedy sa toto turisticko-relaxačné zariadenie
vlastne vybudovalo a prečo ste sa rozhodli
investovať do takéhoto niečoho svoje
peniažky?
- V roku 1992 som pri jednej z prechádzok po
Neslušských osadách išiel spolu s kamarátom a
spolupracovníkom cestou domov a na konci
obce Nesluša nás zaujal rodinný dom, ktorý
bol rozostavaný asi dvadsať rokov a stavba
bola schátraná. Kamarát Jozef Kubala je rodený
Neslušan, povedal mi komu stavba patrí a hneď
na druhý deň sme rozbehli pátranie. Zistili sme,
že majiteľ zomrel a stavba patrí jeho sestre, ktorá
našťastie bývala na Neslušských vrchoch a tak
za niekoľko dní sme spolu s manželkou Emíliou
Ďuriašovou odkúpili nehnuteľnosť. Stavba mala
veľmi narušenú statiku a tak sme sa rozhodli celú
ju zbúrať a postaviť nový objekt. Mali sme šťastie,
že kamarát Ing. Ján Vojtek bol projektant, veľmi
rýchlo nám zhotovil projekt a my sme všetky
úspory obetovali na stavbu horského hotela,
ktorý sme za pomoci môjho svokra, tiež švagrov

postavili za päť mesiacov! Nikdy som neľutoval, že
som sa rozhodol pre výstavbu tohto objektu.
o Dlhé roky tento hotel prevádzkoval iný
podnikateľ, ktorý bol z úplne iného regiónu
Slovenska. Prečo?
- V roku 1994 som sa stal po komunálnych
voľbách starostom obce Nesluša. Aj keď sa nám
v prevádzkovaní Hotela darilo veľmi dobre,
nebolo možné starať sa o Hotel aj o obec,
nakoľko manželka sa musela starať o dve deti školopovinné dvojičky, tak sme sa rozhodli, že
objekt prenajmeme. Žiaľ, nájomníci si zriadili
v našom objekte divné služby, s ktorými som
nesúhlasil a tak som im nájom zrušil. Hotel sme
prenajali ďalšiemu nájomcovi, no ten sa o objekt
nestaral tak, ako bolo treba, tak i s tým sme sa
rozišli. Potom sme prenajali budovu aj s komplet
vybavením pani Marienke Ráčkovej a to sme
urobili dobre, lebo to bola veľmi dobrá gazdiná
a spoločne s pánom Martinom Lehrhauptom sa
venovali aj údržbe objektu a nielen zisku z neho.
o Čo Vás „nabudilo“ k tomu, aby ste opäť –
Vy – ako majiteľ Hotela Les, znova začali toto
zariadenie prevádzkovať?
- Pani Marienke Ráčkovej sa narodili dve deti a preto
je samozrejmé, že sa venovala svojim ratolestiam a
pán Martin, nakoľko býval v Bratislave, nemohol
zvládnuť sám chod hotela, jeho zásobovanie, tak
sme sa dohodli, že sa v dobrom rozídeme a že sa
budem znovu hotelu venovať spolu s manželkou,
nakoľko už nestarostujem a podnikanie v
stavebníctve robím na Slovensku, aj v Čechách
v malom. Cítim, že mám dosť energie, aby som sa
venoval takejto činnosti, teda hoteliérstvu. Myslím,
že je to veľmi dobré rozhodnutie a chcem po
zrekonštruovaní objektu poskytovať iba kvalitné
služby našim hosťom.
o Čo všetko ponúka spomenuté zariadenie?
- V našom zariadení, ktoré sme premenovali
na PENZIÓN LES, poskytujeme ubytovanie v
dvojposteľových izbách so sprchami a WC, tiež
zabezpečujeme svadobné hostiny aj pre 100 ľudí,
rôzne oslavy životných jubileí, maturitné oslavy,
školenia a iné akcie. V ubytovacej časti je možné
využiť saunu, v spoločenskej miestnosti zahrať si
stolný tenis, „gulečník“, šachy a iné spoločenské
hry. V prízemí je vináreň - denný bar pre 40 hostí
a v priestoroch dvora je zastrešený priestor
pre 60 hostí. Pre hostí je tiež možné poskytnúť
garážovanie v garážach a pri objekte je parkovisko
asi pre 12 áut.
o Uvažujete aj s varením – ponukou jedál?
- Áno, v objekte máme dobre vybavenú kuchyňu
a
samozrejme,
že
počítame aj s varením,
veď
v
minulosti
sme varili pre 120
dôchodcov a obedy sme
im rozvážali až do bytu.
Nie je žiadny problém
navariť
na
svadbu
kvalitne a chutne až pre
100 svadobných hostí!
o
Ako
chcete
pritiahnuť verejnosť,
budete
pripravovať
nejaké zábavné akcie,
večery s hudbou,
tancom?
- Hostí chceme prilákať
na dobré služby. Viete,

celý svoj život chodím po svete a myslím si, že
viem, čo by malo v dobrom podniku byť, aby
boli hostia spokojní. Samozrejme, uvedomujem
si, že náš penzión nie je v Bratislave ani v Prahe,
ale my sme v krásnom horskom prostredí, kde je
ticho, čerstvý vzduch, počuť len potôčik, ktorý
tečie vedľa a my tu budeme vždy len preto, aby
sme robili pre našich hostí tie služby, ktoré ich
uspokoja a verím, že sa budú k nám radi vracať. Na
dvore nášho penziónu je možné robiť aj opekačky,
hneď vedľa potoka, máme tu športovisko pre
deti, takže rodičia vidia na svoje deti. Tiež chceme
poriadať hudobné večery pre mladých, aj pre tých
skôr narodených. K objektu je veľmi dobrý príjazd
autom v lete, aj v zime, autobus má zastávku asi
100 m od penziónu. Ale čo je dôležité, máme veľmi
ľudové ceny!
(pokr. str. 8.)
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trpezliví a veriť, že VÚC na nás nezabudne a že v krátkej dobe nám poskytne
finančné prostriedky na opravu cesty na horný koniec, kde tak isto žijú dobrí
ľudia, ktorí si zaslúžia mať peknú ASFALTKU. Ja som poslancom v obci a preto
viem, že je veľký problém zaistiť finančné prostriedky na tak veľkú akciu.
Verím však, že starosta obce využije všetky možnosti, aby zohnal financie na
túto cestu. A skúsime sa obrátiť so žiadosťou o pomoc aj na poslancov za náš
dolnokysucký región.
o Váš „Penzión Les“ je položený akoby medzi kopcami, v lone prírody.
Tí, ktorí milujú kľud, turistiku, hubárčenie, či prosto oddych v tichu,
tu zaručene nájdu to, čo hľadajú. Ak majú záujem, ako sa na Vás majú
kontaktovať?
- Náš PENZIÓN LES je veľmi dobre prístupný v lete, aj v zime.

o Kým som k Vám prišla, musím povedať, že cesta na horný koniec Nesluše
je doslova rozbitá. Nie je to pekná vizitka obce – Vy ste tiež poslancom
Nesluše – apelujete v tomto smere na štát, aby s tým niečo robil, pretože
komunikácia je štátna?
- Pýtate sa, prečo je prístupová cesta 3. triedy v takom zlom stave. Viete, mnoho
našich občanov sa rozčuľuje, prečo sa cesta nedá vyasfaltovať, nadávajú na
starostu, ale ja sa v tejto veci musím pána starostu zastať. Viem, že robí, čo
môže, ale nie je možné, aby naša obec financovala vyasfaltovanie cesty, ktorá
patrí pod správu Žilinského samosprávneho kraja! Veď občania iste nevedia,
že tento úsek cesty by stál obec asi desať miliónov korún, preto treba byť

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu,
konzultáciu, vyšetrenie
na špičkových
prístrojoch, stanovenie

diagnózy, liečbu...

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

Kontakt :
0908 934 087, 0915 854 171
pevná linka: 041 42 81250
E-mail:
anton.durias@azet.sk ,
duriasneslusa@gmail.com

o Akoby ste pozvali hostí a návštevníkov, prečo by mali prísť vyskúšať
práve Váš horský „Penzión Les“ v Nesluši?
- Chceš byť v peknom horskom prostredí, chceš celú noc počúvať žblnkot
potoka, chceš za málo peňazí veľa muziky, skrátka chceš sa mať dobre? Tak
príď do Penziónu Les v Nesluši, veď 13-ku pivo PRIMÁTOR máme v okolí len
my a lepšia je už len 16-ka z polepšovne...
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Nemám ešte 40 rokov a som v podstate zdravá, chodím aj na preventívne
prehliadky. Menštruáciu mám pravidelnú. Všimla som si však, že začínam
viac zarastať. Aj na nohách, aj v podpazuší, ale rozčuľujú ma najmä chĺpky pod nosom. Keďže som tmavovláska, tak si iste viete predstaviť, že to
je pre ženu doslova pohroma. Môže ísť o nejaké gynekologické ochorenie, alebo sa mám obrátiť na iného odborníka? Ďakujem za radu.

Zdravie je vždy relatívny pojem. Všimnutie si čo i len
minimálnych zmien na pleti u ženy počas preventívnej
gynekologickej prehliadky vyžaduje značnú pozornosť.
”Skúsený vek žien” okolo 40-tky je pod vplyvom možných
hormonálnych zmien a výkyvov s prevahou hormonálnych hladín- testosterónu /mužský hormón/ v krvi u
ženy, dôsledkom čoho sa môže zvýrazniť ochlpenie na
miestach, kde sa predtým neobjavovalo, alebo je veľmi
výrazné na miestach, kde sa ochlpenie pravidelne u ženy
vyskytuje. Diagnosticky je potrebné v gynekologickej ambulancii vylúčenie hormonálne aktívnych / hormóny vysielajúce / nádorov v malej panve – najmä na vaječníkoch
u ženy /cysty ../. Po vylúčení takéhoto stavu je potrebný
presný ultrazvukový - štrukturálny popis vaječníkov a
zaradenie alebo vylúčenie z endokrinologickej poruchy
/ syndróm polycystických vaječníkov –PCO syndr./. Táto
diagnostická časť už by mala byť i v spolupráci s klinickým

endokrinológom. A v neposlednej miere treba myslieť na
možný konštitučný – rodový- familiárny typ výraznejšieho ochlpenia u ženy. V nemalej miere posúdenie inej
liečby, ktorú žena užíva a môže spôsobovať zvýraznenie
ochlpenia /iná hormonálna liečba../ V prvom rade je: potreba vylúčenia možného nádorového ochorenia v malej
panve v gynekologickej ambulancii, vylúčenia nádorového ochorenia nadobličiek v ambulancii endokrinológa a
potom prezieravo zaradenia stavu do endokrinologickej
funkčnej poruchy. Liečba sa odvíja od zistenia príčiny:
operačné odstránenie nádoru- cysty.., hormonálna liečba
– antiandrogénna - znižujúca zvýšenú hladinu mužského
hormónu v krvi u ženy, kozmetické depilačné úpravy
ochlpenia s predchádzajúcimi kombináciami liečby- odstránenia príčiny stavu a v závere i prehodnotenie iných
liekov, hormonálnych preparátov, vedúcich ku nepriazni
stavu zvýšeného ochlpenia u ženy.

Idete na dovolenku?

Nezabudnite poistiť seba, svoje rodiny
a majetok, aby sa Vám z dovolenky nestala
nočná mora...
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
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Reštauráciu v hoteli KRIVÁŇ v Kysuckom Novom Meste prevádzkuje
nová spoločnosť, ktorá chce prilákať zákazníkov na výber kvalitných
jedál, na vysokú úslužnosť personálu, rýchlu obsluhu, slušné jednanie
a dobré ceny. Veď najlepšia reklama je vždy spokojný zákazník!

Reštauráciu v hoteli KRIVÁŇ na Námestí
Slobody v Kysuckom Novom Meste už pár
týždňov prevádzkuje spoločnosť BOSL, s.r.o.,
KNM, ktorú vlastní podnikateľka, Bc. Marcela
Macejková, ktorú sme poprosili o nasledujúci
rozhovor, v ktorom bližšie predstaví svoju
prácu a služby, ktoré verejnosti ponúka.

o Marcelka, od kedy vlastne existuje Vaša
spoločnosť a prečo ste sa rozhodli o ponúkanie
svojich služieb v priestoroch hotela Kriváň?
Inak priznám sa, že interiér tohto hotela je
nádherný- tak, ako aj jeho vonkajší vzhľad,
resp. celá stavba a reštauračné služby sa tu
priam pýtajú...
- Naša spoločnosť funguje na trhu už od roku
1996. Poskytujeme služby v závodnom stravovaní,
usporadúvame tiež rôzne spoločenské akcie:
narodeninové oslavy, svadby, kary, firemné
posedenia, atď... Keď sa nám naskytla príležitosť
– poskytovať svoje služby v priestoroch hotela
Kriváň v oblasti reštaurácií, celkom prirodzene
a radi sme ju využili.
o Dolné Kysuce, pre ktoré vychádza aj náš
Kysucký Žurnál, sú teritóriom, ktoré by mohla
kvalitná a útulná reštaurácia osloviť. Aj čo
sa týka väčších akcií, pretože sa dajú využiť
aj ubytovacie služby Kriváňa, záleží to však
od ponuky jedál, možností, cien, zliav, resp.
noviniek. Čo by ste chceli ponúkať, (nový
jedálniček, donáška do domu...), koho chcete

osloviť? Ono, všetko to je o kvalite služieb
a dobrých cenách.
- Naša ponuka spočíva vo výdaji denného
menu, je zostavený jedálny lístok počas pracovných
dní, kde má možnosť zákazník výberu z 5-tich
jedál. Denné menu sa snažíme prispôsobiť, aby si
zákazník mal možnosť vybrať z viacerých druhov
jedál a to napríklad z vegetariánskeho menu, jedál
starých mám, múčneho, prípadne z delenej stravy.
V rámci reštaurácie je vyhotovené MENU, kde je
možnosť výberu z viacerých
druhov jedál minútiek, špecialít
šéfa
kuchyne.
Ohľadom
usporiadania spoločenských
akcií má zákazník zľavu na
ubytovacích službách po
dohode s vedením hotela
Kriváň. Čo sa týka usporiadania
spoločenských akcií, máme
s týmto bohaté skúsenosti,
ako pre mesto v spolupráci
s Domom kultúry, ale taktiež
pre ostatných zákazníkov.
o Organizujete aj svadby,
rodinné posedenia, firemné
stretnutia, aké budú cenové
relácie pri takýchto akciách?
- Cenové relácie sú stanovené,
aby boli vyhovujúce pre
verejnosť. Myslím si, že dať
vysoké ceny v tejto dobe nie je dobrý ťah, pretože
si zbytočne odradíme zákazníkov. My si veľmi
vážime, keď zákazník od nás odchádza spokojný,
rád sa k nám znovu a znovu vracia, alebo nás
odporučí ostatným potencionálnym zákazníkom.
Preto sme tiež stavili na vysokú úslužnosť nášho
personálu voči klientovi, rýchlu obsluhu a slušné
a rýchle jednanie. Najlepšia reklama je predsa
spokojný zákazník.
o Čo všetko viete k takýmto akciám,
okrem jedla, zabezpečiť?
- Ponúkame kompletné služby
ohľadom
akcií,
čo
sa
týka
zabezpečenia občerstvenia, koláčov,
výzdoby, hudby atď... Ak zákazník má
požiadavku na kompletnú prípravu
akcie, vieme ju samozrejme kvalitne
zabezpečiť, prípadne usporiadať tzv.
na kľúč.
o Akú máte kapacitu, čo bude
obsahovať nový jedálniček?
- Kapacita reštaurácie je 60 osôb a je
rozdelená na dve časti fajčiarsku a

nefajčiarsku
miestnosť.
Ak sa jedná
o spoločenskú akciu kde je viac ako 60 osôb, ktorú
nie je možné pripraviť v priestoroch hotela Kriváň,
vieme ju usporiadať v ďalších 2 prevádzkach, ktoré
sa nachádzajú v Kysuckom Novom Meste v tej istej
kvalite, a to až do počtu 250 osôb!
o Prichádza letná turistická sezóna, ako sa Vy
na ňu pripravujete, akcie na leto...?
- V priestoroch hotela Kriváň sa nachádza terasa,
kde v letných mesiacoch budeme poskytovať
služby pre návštevníkov, čo sa týka prípravy jedál,
ako sú napríklad husacie hody prípadne pozvaním
šéfkuchára, kde bude prebiehať ochutnávka jedál
a prípravy špecialít slovenskej a zahraničných
kuchýň. Preto by som záverom nášho rozhovoru
chcela pozvať verejnosť do našich priestorov,
aby ochutnali kvalitu našich jedál, alebo si len
tak príjemne posedeli na terase pri vychladených
nápojoch. Už teraz sa na každého zákazníka tešíme
a urobíme všetko preto, aby od nás odchádzal
spokojný.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Otvorené každý deň
od 10:00 h do 22:00 h,
v prípade objednanie akcie
a obsadenosti reštaurácie
je otvorené
podľa želania zákazníkov.

Tel.: 041 421 53 85
0948 222 051
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Margita Bačová z Rudiny začala učiť na Kysuciach v roku 1957,
pôsobila aj ako riaditeľka v ZŠ v Kysuckom Novom Meste. Dodnes
na ňu spomínajú s úctou a uznaním jej žiaci, aj mnohí rodičia.

Bývalá pani učiteľka – pani Mgr. Margita
Bačová z Rudiny síce nie je rodáčkou z dolných
Kysúc (pochádza z Hornej Maríkovej), ale keďže
v našom regióne pôsobí od roku 1957, tak už
je „naša“. A ako sa sem vlastne dostala? Hovorí
Margita Bačová: „Strednú školu som skončila
v Žiline a diaľkovo som si následne dokončila
štúdium slovenčiny a ruštiny v Bratislave
a do školy v Rudine som sa dostala, tak ako
ďalší spolužiaci, na umiestnenku. Skrátka,
po skončení štúdia, sme každý vedeli, kde
pôjdeme učiť, takže bez roboty sme nemohli
ostať. Ono, niečo to malo do seba, že počet
študentov zo škôl zodpovedal požiadavkám
národného hospodárstva a jednotlivé študijné
odbory v minulosti ministerstvo školstva
riadilo tak, aby boli žiaci (študenti) prijímaní
podľa potrieb každodenného života. Dnes je
veľa škôl a odborov s rovnakou orientáciou
a iné, dôležité, chýbajú. Tým vzniká doslova
premnoženie istých odborov na trhu práce,
kým ďalšie žalostne chýbajú. Slobodný výber
štúdia je síce v súlade s dobou, ale školy by mali
byť určitým spôsobom riadené, lebo na jednej
strane pedagógovia a zamestnanci školy síce
majú prácu, ale vychádzajúci študenti nemôžu
nájsť uplatnenie, keďže ich je v niekoľkých
odboroch prehustené množstvo. Aj fráza
o trhovom spôsobe ekonomiky – je v mnohom
„fantazmagória“. Ak má niečo fungovať,
musí to byť zmysluplná a plánovitá činnosť,
len trhové myslenie sa vždy skôr, či neskôr
vypomstí.“
Pani Margitka sa tu na Kysuciach zoznámila aj
so svojou životnou a osudovou láskou, ktorá
sa stala jej polovičkou na celý život (manžel na
snímke). Stano Bača bol vtedy vojakom a začal
skrátka po fešnej Margite poškuľovať. Kedysi
učitelia na dedinách robili v podstate všetko,
čo súviselo s kultúrou, spoločenským životom,
hrali a nacvičovali dedinské divadlo, pracovali
v knižnici, navštevovali rodiny, aby zisťovali
v akom stave žije rodina, resp. upozorňovali
rodičov na povinnosti posielať deti do školy
čisté, s desiatou, pripravené na vyučovanie
a častokrát sa stretali aj s odporom niektorých
zaostalých a zadubených dedinčanov, ktorí
akoby nepochopili dobu, že už nie je pred
vojnou a vzdelanie bolo v ústave zakotvené
ako povinnosť.
o Takže, Vy ste do svojho prvého zamestnania –
ako učiteľka – nastúpila v roku 1957 v Rudine ...
- Áno, a dostala som vtedy šiestakov.
o Mali ste veľa detí v škole?
- Áno, vtedy bola deväťročenka a do školy v Rudine

chodili aj deti z Rudinskej. Naša škola mala veľmi
dobré meno a ja môžem povedať, že som svoje
povolanie milovala, snažila som sa nielen učiť, ale
aj chápať duše mojich žiakov, lebo to je skrátka
symbióza. Žiak je živý tvor, formovateľná bytosť
a častokrát, keď pochádza zo zlých rodinných
pomerov, sa utieka práve k učiteľke a učiteľovi,
v nich vidí vzor, ochranu, pomoc ... A vy ho
nemôžete sklamať. A či je doba minulá, alebo
súčasná, učiteľ musí mať charizmu, musí u neho
byť cítiť autorita, má mať pevné zásady, ktoré
má dodržiavať a prísny musí byť aj sám na seba.
Len vtedy má uznanie, úctu, alebo rešpekt okolia,
žiakov. Skrátka, úroveň jeho žiakov ide ruka v ruke
s jeho osobnostnou úrovňou. Samozrejme, že pri
takejto práci, tak ako všade, narážate aj na odpor
okolia, žiakov, rodičov, spoločnosti, ale treba si veci
vedieť argumentačne, ale aj odborne, či ľudsky,
obhájiť. Inak to nejde – život je skrátka zložitý.
o Keď porovnávate svoje roky učiteľovania
s dnešnými, čo sa Vám páči, resp. nepáči?
- Snáď by som dnešným pedagógom vytkla, alebo
lepšie povedané, na čo by som upozornila je fakt,
že žiaka si treba vážiť, či je dobrý alebo zlý, nemôžu
byť všetci jedničkári, bifľoši alebo športovci.
Každý má inú zručnosť, iné schopnosti, ktoré
sa treba snažiť u neho objaviť, pomôcť mu ich
zdokonaľovať a potom sa v živote nestratí, pričom
vždy bude spomínať na „toho svojho“ učiteľa
ako na človeka s veľkým Č. Žiakov treba počas
vyučovania neustále sledovať, počúvať, hovoriť
s nimi, vysvetľovať im veci, žiak by mal byť počas
celého vyučovania neustále zamestnaný, pričom
autorita učiteľa je nepopierateľná a zároveň je
chápaný ako ochranca svojich žiakov, ktorý sa ich
snaží chápať a ukazovať im cestu vpred. Viete, keď
som chcela niekde s deťmi ísť a nie každé malo
peniaze, tak som si osobne zašla za organizáciami,
inštitúciami, alebo ako sa tomu dnes hovorí –
sponzormi a vybavila som peniaze. Nikdy som po
niekom inom niečo neodkazovala ohľadne peňazí.
Aj teraz, je nanajvýš drzosť, ak chce pedagóg
vybaviť peniaze na nejakú akciu, ale nedá si ani
len tú námahu, aby išiel za sponzorom osobne,
s nejakým malým darčekom. Napíše email a čaká
... No – a môže čakať. Ukážte mi, kto by dával
z vlastného inému, ktorý je lenivý prísť požiadať
o pomoc osobne, ale bude vypisovať cez počítač
listy...! A poviem Vám, že sponzori – podnikatelia,
častokrát vôbec nie sú lakomí, pomôžu, ale určite
si to vyžaduje určitú slušnú formu komunikácie
a osobný kontakt, stretnutie je proste nevyhnutné.
Dnes 73 ročná pani Margita Bačová vychovala
aj s manželom Stanom tri deti, v minulom
roku s manželom oslávili 50. výročie sobáša!

Úctyhodné spolužitie, ktoré môže každý len
závidieť. Ešte stále si majú pani Margitka
a Stanko, ako manželia, čo povedať. „Viete,
nás spájali a spájajú spoločné záujmy a záľuby,
máme radi umenie, kultúru, príjemných ľudí,
radi spoznávame nové a pekné veci, sme voči
sebe slušní a máme sa skrátka radi“,- hovorí
75 ročný Stano, ktorý – predstavte si – od roku
1964 bol nepretržite poslancom v Rudine až do
minulého roku! Ale ako povedal, bavila ho táto
práca, má rád priamy kontakt s ľuďmi a nie je
mu zaťažko pre svojich spoluobčanov aj niečo
urobiť. Je to priamy človek, a ako ho ja osobne
poznám ešte z čias, keď som začínala ako mladá
adeptka žurnalistiky v podnikových novinách
ZVL- ky (v r. 1981 – 1988), vždy bol srdečný,
nezištný, nesmierne pracovitý a s veľkým
talentom. Vždy pekne hovoril aj o svojej
manželke a rodine, čo sa mi veľmi páčilo, lebo
veľa mužov, keď chcú „byť zaujímaví“ pred
mladými babami, hneď zabúdajú na rodinu,
resp. hovoria dokonca o manželskej kríze, atď...
Stanko sa však takto nikdy neznížil. Bol skrátka
charakter a takým zostal dodnes. Lebo tak to
proste funguje, buď sa s charakterom rodíš,
alebo nie. Rokmi ho nezískaš, ani za peniaze
nekúpiš.
o Pani Bačová však nepôsobila len v Rudine,
„riaditeľovala“ aj na ZŠ na Nábrežnej ulici
v Kysuckom Novom Meste. Ako si spomína na
tieto roky?
- Mali sme vtedy 33 tried a v triede nebolo menej
ako 33 žiakov, jeden čas sme dokonca učili na
3 smeny, lebo sa dostavovala škola na Suľkove
(koniec 70- tych rokov) a dvojsmennosť bola
prakticky všade pravidlom. Rodilo sa veľa detí
a školy nestačili. Čo sa týka krúžkovej činnosti, tá
bola automaticky zadelená na poradách, ak sa išlo
do divadla, či kina počas týždňa, hodiny sa museli
doučiť buď po vyučovaní, alebo v sobotu. Viete,
dnes mi vadí, že za všetko si súčasní pedagógovia
nárokujú odmeny a dokonca ani za tie nie sú
veľakrát ochotní „potiahnuť“ niečo navyše. Ale
toto nie je len o plate, lebo ani v minulosti sme
nemali veľké platy. Podľa mňa – boli sme viac
oddaní svojmu povolaniu, boli sme všetci menej
nároční, bola väčšia úcta a slušnosť medzi ľuďmi, aj
v rodinách bola výchova dôslednejšia, manželia sa
nerozvádzali tak rýchlo a tak často ani nestriedali
partnerov. Ono to všetko má vplyv na morálku
aj celkový obraz spoločnosti, ktorý sa potom
premieta všade, do každej oblasti a školstvo je
veľmi citlivá oblasť. Dieťa je citlivá osôbka, preto
nemožno opomínať výchovný princíp v školstve,
lebo dnes sa často skloňuje aj to, že škola vzdeláva
a výchova má ísť z rodiny. Nesúhlasím s týmto
úplne. Áno, má byť výchova v rodine, ale keď
nie je, tak dieťa odvrhneme? Ponížime? Hodíme
ho do toho „zlého“ vreca? Stále platí, že škola je
výchovno-vzdelávacia inštitúcia, nie vzdelávaciovýchovná, resp. len vzdelávacia. Takže, bolo by
naozaj na mieste a je na čase, aby princíp výchovy
v škole znovu nadobudol ten správny rozmer
a aby ho niektorí pedagógovia prestali prehliadať.
Lebo to vtedy vyzerá, akoby sa alibisticky mnohí
zbavovali zodpovednosti za úroveň svojho
zverenca. Prehliadať nekvalitné veci, neslušné,
aroganciu – to učiteľovi neprináleží. On by
mal prvý na takéto ľudské neresti poukazovať
a vysvetľovať žiakovi, prečo nie sú správne. Moje
reči pripadajú možno niektorým, ako nejaká stará
škola, ale nie je to tak. Ľudská podstata sa nemení,
ak ste dobrý a kreatívny človek – pedagóg, budú
Vás žiaci uznávať. Ak pristupujete v akomkoľvek
povolaní k nemu tak, že ste duchom neprítomný
a ide Vám len o to, aby sa deň čo najskôr skončil,
takýto prístup sa odrazí len a len v nekvalitnej
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práci. A to aj v učiteľstve, v podobe nezvládnutých
detí, nenaučených žiakov ... A ak už hovoríme
o odmeňovaní v dnešnom školstve, dovolím si
povedať ešte jednu, možno pre niekoho tvrdú
vetu, že mnohým učiteľom by som za ich skutočne
kvalitnú prácu pridala – možno aj raz toľko, ako
zarábajú, časti učiteľov by som však z platu ešte
ubrala a niektorých by som k tomuto povolaniu
ani nepustila. Prepáčte mi za túto otvorenosť.
o Na koho si vo svojich učiteľských začiatkoch
spomínate najviac?
- Keď som mala malé deti, raz sa mi podarilo do
školy zaspať. Neviem, ako sa to stalo, ale deti boli
choré, celú noc som k nim vstávala a nadránom
som zadriemala a vtedy sa to stalo. Strašne som sa
bála ísť do školy, že čo mi povie riaditeľ, (neviem,
či by niektorý z dnešných mladých učiteľov
prežíval podobne takúto situáciu). Ale ja som to

v minulosti trochu o inom, bolo to určite o väčšej
zodpovednosti, aj keď platy neboli vysoké. Ale je
fakt, že sme mali väčšiu istotu ako dnešní mladí
ľudia, pretože prácu museli mať všetci a všetci aj
museli pracovať.
Ale na riaditeľa Bakoša pani Bačová spomína
s veľkou úctou. „Veľa som sa od neho naučila,
on mi pootvoril dvere do učiteľského povolania
a naučil ma ešte väčšej disciplíne a oddanosti
k tomuto povolaniu. Som mu za to dodnes
vďačná.“
Pani Bačová, ako riaditeľka ZŠ na Nábrežnej
ulici v Kysuckom Novom Meste pôsobila 11
rokov. Do dôchodku odišla v roku 1990.
o Už ste nechceli pokračovať, možno aj na
dôchodku trošku vypomôcť škole?
- Nie, bolo to po zmene režimu, nabiehal nový
systém, poviem Vám otvorene, nezniesla som ten

brala doslova ako niečo, čo sa nedá ospravedlniť.
Plakala som, čo bude. Riaditeľom školy bol pán
Bakoš a vtedy mi aj povedal, že „ak sa to ešte raz
zopakuje, tak pôjdete ...“ Odvtedy sa mi to nestalo.
Musím povedať, že aj pracovná morálka bola

neporiadok, anarchiu, čo sa začala diať v celej našej
spoločnosti. Kadejakí novodobí „revolucionári“
odvolávali z funkcií ľudí častokrát len preto, lebo
s nimi mali nejaké nevybavené účty z minulosti,
resp. chceli ich funkciu, alebo neuznávali prísnych,

ale zodpovedných šéfov, atď..., chceli radšej svojich
kandidátov do funkcií, a to aj cestou nedodržania
zákonných kritérií. Aj v školstve sa vtedy diali
bezcharakterné veci a to som nemohla stráviť.
Mgr. Margita Bačová v roku 2009 získala
od Mesta Kysucké Nové Mesto Plaketu
Komenského za celoživotnú prácu a uznanie
svojej práce. Ale vyznamenanie dostala aj
z vyšších štátnych orgánov a z Ministerstva
školstva. V tomto roku mali jej prví žiaci,
ktorých začala učiť v roku 1957– ako šiestakov,
čo sme už na začiatku článku spomenuli –
stretávku po 50-ich rokoch a ju, ako svoju
učiteľku si medzi seba pozvali.
- Už majú mnohí 65 rokov, niektorí aj zomreli
a niektoré moje žiačky sú už prababičky,- spomína
pani Bačová, ktorá sa na stretnutí veľmi dobre
cítila. (snímka vľavo je z archívu pani Bačovej)
o A čo dodať na záver? Aký je recept na
dlhoročné, dobre fungujúce manželstvo
a na spokojný život v pohode, či na riadne
fungujúcu rodinu?
- Nezaťažujte sa závisťou, čo majú iní a ako k tomu
prišli. To je ich vec, to je ich morálka a štýl žitia.
Neohovárajte druhých, zbytočne Vám odchádza
životodarná energia. Neubližujte druhým – ani
slovom, ani činom, nezaťažíte si dušu. Konieckoncov – žijeme tu všetci len krátko. Nepoužívajte
slovo „neviem to“. To je odpoveď lajdáka. Ja keď
som tak povedala pred mamou, nasledoval
buchnát a hneď som to vedela. Nesnažte sa
niekoho okradnúť, úmyselne znevážiť, ponižovať.
To platí aj v manželstve, v práci, ale vlastne
v celom živote a na každom kroku. Skrátka, vždy
a všade zostaňte človekom s čistou dušou, čistým
pohľadom, bez dlhov voči iným a buďte sami
sebou. Nenapodobňujte, načo? Každý z nás má
svoje čaro, len ho treba rozumne, s citom a naplno
rozvinúť,- dokončujú manželia Margita a Stano
Bačovci z Rudiny tieto posledné vety už spoločne.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

Čítajte a zviditeľňujte sa v Kysuckom Žurnále!
Nenašli ste čerstvé číslo Kysuckého Žurnálu?
Nevadí, stačí si ho predplatiť sms-kou na čísle:
0903 516 499 – platíte len za poštovné
– alebo si ho prečítajte kompletne celé na internete: www.zurnaly.sk
Dajte vedieť o svojej firme, spoločnosti, alebo ďalších zaujímavostiach
z dolnokysuckého regiónu.
Tel.: 0903 516 499, 0911 516 499, e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

„ ... ak sa nezviditeľňujete a nevidno Vás, splyniete
s nevýrazným priemerom v dave a v množstve
konkurencie sa zbytočne strácate. Prečo nedať vedieť
o svojich prednostiach a aktivitách?“

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Pedagóg a tréner, bývalý športovec s celoštátnym uznaním, činorodý
poslanec, ktorý sa veľkú väčšinu svojho života venuje mladej generácii
a rozvoju športového života v Kysuckom Novom Meste. Mgr. Milan Slivka.
Mgr. Milan Slivka je pedagógom
pôsobiacim v Kysuckom Novom
Meste už viac rokov. Okrem toho, že
je u žiakov obľúbeným, je uznávaný aj
ako tréner bežcov, ktorý sa vo voľnom
čase venuje mládeži. Je dnes málo
ľudí, ktorí robia aj niečo navyše, čo
častokrát nemajú zaplatené. Ale pán
Slivka je práve jedným z tých, ktorým
na budúcnosti mladej generácie záleží,
aj preto sa už viacero rokov venuje
trénerskej činnosti. Kysucké Nové
Mesto ho za výsledky jeho zverencov
v minulom roku ocenilo ako trénera
mesta.
o Pán Slivka, Vy stíhate v podstate tri
dôležité funkcie. Ako si to viete zadeliť
tak, že to tak dobre zvládate?
Odpovedá Mgr. Slivka:
- Na hodnotenie, ako zvládam profesiu
učiteľa, sú najmä moji študenti. Práve
ich názor a názor rodičov je pre mňa
dôležitý. Čo sa týka trénerskej práce, tá
mi zaberá veľa voľného času, ktorý by
som mohol venovať rodine. Trénovanie
totiž neznamená len tréningy počas
pracovných dní, ale aj cestovanie na
preteky cez víkendy. Som rád, že sa mi
podarilo presvedčiť na trénerskú prácu
môjho bývalého zverenca Mgr. Michala Vlčka, v súčasnosti učiteľa telesnej
výchovy. Venuje sa mladším atlétom.
o Veľa starších a starých pedagógov mi v rozhovore potvrdzuje, že
žiak, dieťa, študent, má byť zamestnaný nejakou činnosťou, koníčkom
po škole, aby od nudy neskĺzol na nedobré cestičky. V podstate takáto
filozofia bola zaužívaná aj v minulom režime. Prakticky všetci sme
niekde chodili, na šport, na hudbu, do divadelného krúžku, atď... Aký
je Váš názor na dnešnú mládež, jej vyťaženosť či nevyťaženosť a ako
funguje, či by mala fungovať symbióza učiteľ – žiak – rodič?
- Mladí ľudia trávia dnes úplne ináč voľný čas ako naša generácia. My sme
popri škole vo voľnom čase veľa športovali. Hrávali sme futbal, hokej, behali.
Na to sme nepotrebovali ani krúžky. V Rudine, odkiaľ pochádzam, ma k behu
priviedol Vincent Zelina. Odborné vedenie som našiel u Jaroslava Srholca v
atletickom oddiele v Kysuckom Novom Meste. On ma priviedol k zisku prvého
dorasteneckého a juniorského titulu. Na základe dosiahnutých výsledkov
som sa dostal do československej reprezentácie. Na vysokej škole ma viedol
známy atletický tréner Róbert Rozim. Pod jeho vedením som sa stal majstrom
Československa a reprezentantom Československa aj medzi dospelými. Od
začiatku som mal veľkú podporu u svojich rodičov, najmä mamy. Toto boli
faktory, ktoré boli dôležité nielen pre šport v mojom živote. Myslím, že to môže
platiť aj pre dnešné deti: vybrať si aktivitu, nájsť človeka, ktorý ju vedie a pustiť
sa do tréningu. Veľmi potrebnou je podpora rodičov. Teraz však nemyslím
len na financie, skôr pomoc pri cestovaní, pri organizovaní pretekov a pod.
Veľká časť mladej generácie trávi voľný čas pri počítačoch, žije vo virtuálnom
svete. A ešte horšie, že sa dostáva do drogovej, či alkoholovej závislosti.
Mali by sme výrazne zmeniť spoločenskú klíma, podpora športu a kultúry
by sa mala stať úplnou samozrejmosťou. Zatiaľ sa nám na Slovensku darí
skôr postaviť predražený hokejový štadión, na ostané nemáme prostriedky.
Mnohí, ktorí sa venovali športu ako tréneri, rezignovali. V posledných dvoch
rokoch však vidím zo strany verejnosti zvýšený záujem o rekreačný beh, čo sa
prejavuje vo vyšších počtoch na bežeckých podujatiach. Tento záujem vidno
aj na našej atletickej dráhe, ktorú využívajú viacerí naši občania. Pre týchto
ľudí však musí byť mestský štadión otvorený každý deň. Chcem vyzdvihnúť,
vzhľadom na súčasné možnosti, podporu Kysuckého Nového Mesta, ktorú
poskytuje športovým a kultúrnym aktivitám mládeže. Ako poslanec som rád,
že v popoludňajších hodinách je na Kamencoch deťom zadarmo k dispozícii
ihrisko s umelou trávou. Takto by mali byť sprístupniť ihriská v celom meste.
o Na Kysuciach ste obľúbeným trénerom, ktorý so svojimi zverencami
dosiahol viaceré úspechy. Chcete niekoho zvlášť vyzdvihnúť, pochváliť?
Iste máte aj svoje rezervy, resp. aké sú plány do budúcna? Ako ste
privítali fakt, že Vás Vaše mesto ocenilo?
- Vážim si, že Kysucké Nové Mesto za výsledky mojich zverencov v roku 2010
ma ocenilo ako trénera mesta. Päť titulov majstra Slovenska, viacero ďalších
majstrovských medailových výsledkov, štarty v slovenskej reprezentácii
sú pokračovaním úspechov atlétov Kysuckého Nového Mesta. Z mojich
súčasných zverencov by som chcel vyzdvihnúť výsledky Juraja Vitka,
Patrika Žúbora, Nikoly Štefundovej, Aleny Pochybovej, Michala Kučeru,
z predchádzajúcich bežcov najmä Miloša Šplháka, Petra Gajdoša, Michala
Vlčka a Antona Kubu ml. Atletika v našom meste aj vďaka takým trénerom
ako boli Jaroslav Srholec a Milan Skokan je najúspešnejším športom, či už
berieme do úvahy počet reprezentantov Slovenska (Československa), alebo
počet majstrovských titulov (Slovenska, Československa).
V tomto roku
naši bežci pokračujú v úspešných výsledkoch. Zatiaľ máme tri slovenské
majstrovské tituly, dve strieborné a dve bronzové umiestnenia. J. Vitko, P.
Žúbor, N. Štefundová, M. Kučera držia na svojich tratiach tohtoročné najlepšie
slovenské výkony a sú v reprezentačných výberoch. J. Vitko štartoval na

majstrovstvách Európy družstiev dospelých, P. Žúbor na medzištátnom
stretnutí dorastencov Slovenska, Čiech, Maďarska, na súťaži žiakov 7 krajín
EÚ vo Varšave N. Štefundová. N. Štefundová na tomto podujatí zvíťazila
v behu na 600 m. Na nedávnych dorasteneckých majstrovstvách Slovenska
kraľoval P. Žúbor na 3000 m a na 1500 m. Výborné výkony podávajú aj ďalší
bežci: stále výborná tohtoročná strieborná medailistka z polmaratónu A.
Pochybová, čerstvý bronzový medailista na 3000 m J. Klučiarik, L. Prívara, Z.
Hagenová, sestry M. a M. Jarošové. V atletickom klube budeme radi, ak medzi
nás prídu ďalší. 17. júla 2011 budeme v Kysuckom Novom Meste organizovať
už po tretíkrát Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10 km mužov,
žien, juniorov a junioriek. Pridelenie majstrovstiev Slovenska berieme ako
ocenenie práce nášho klubu a organizátorov Kysuckej desiatky zo strany
Slovenského atletického zväzu.
o Ste aj verejne činný, keďže pracujete viac rokov ako poslanec MsZ
v Kysuckom Novom Meste. Ktoré úlohy ste si Vy – osobne postavili pred
seba v tomto volebnom období? Ako sa Vám vidí spolupráca s občanmi?
Lebo povedzme si otvorene, mnoho občanov sa naučilo doslova iba
frflať na všetko a každého. Aké máte v tomto smere skúsenosti Vy?
- Ako poslanec MsZ v Kysuckom Novom Meste pôsobím druhé volebné
obdobie. Som rád, že sa nám v predchádzajúcom období podarilo získať do
vlastníctva mesta štadión (zrekonštruovali sa šatne, vymenili okná), viaceré
školy prešli rekonštrukciou, zlepšila sa situácia s ihriskami, vznikli aj kútiky pre
menšie deti. Škoda, že rekonštrukcia viacerých ulíc a chodníkov, ktorá mala
prebehnúť v r. 2010 - 2011, sa neuveriteľne zdržala, podľa mojich informácií,
na Úrade pre verejné obstarávanie. Chodníky a cesty v našom meste by
vyzerali inak. V tomto volebnom období by som bol rád, keby sa nám podarilo
dotiahnuť do konca už spomínanú opravu ciest a chodníkov, ďalej sa chceme
v meste uchádzať na viacerých miestach o podporu pri ďalšej rekonštrukcii
štadióna. Už v predchádzajúcej časti som povedal, že všetky športoviská vo
vlastníctve mesta by mali byť popoludní sprístupnené verejnosti. Ideálnym
miestom na športovanie môže byť po rekonštrukcii mestský štadión, ktorý by
mal slúžiť verejnosti každodenne do večerných hodín. Už teraz sa dá využívať
atletická dráha, športová hala a po zaplatení aj posilňovňa. Musíme pomôcť
nášmu centru voľného času zlepšiť priestorové podmienky, aby mohlo
ponúknuť našim deťom lepšie služby. Teší ma, že v komisii kultúry a športu
sme sa zhodli na potrebe lepšieho využitia kina Kysuca, ktoré by mohlo
odbremeniť preťaženosť priestorov Domu kultúry a vznikli by nové možnosti
jeho využitia. Od občanov dostávam dobré podnety, ktoré sa snažím presadiť.
Niekedy je s ich realizáciu problém. Napríklad toľko spomínaný rozhlas na
Kamencoch. Stĺpy verejného osvetlenia nevyhovujú na jeho vedenie, preto
by sa vedenie malo dať do zeme pri rekonštrukcii pešej zóny. Tá ale mešká...
Myslím si, že občania môžu problémy riešiť aj napísaním sťažnosti. Naposledy
sa takto urýchlilo vybudovanie ochrannej siete na ihrisku s umelou trávou na
Kamencoch, za čo som tomu občanovi povďačný. Veľa pripomienok občanov
sa dotýka aj činnosti mestskej polície.
o Ako sa chystáte relaxovať a dovolenkovať?
- Najväčším relaxom pre mňa i moju manželku je pobyt v prírode. Na
Slovensku máme stále veľa krásnych a zaujímavých kútov, na ktorých je čo
obdivovať.
otázky pripravila: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Bronzový kulturista,
Ondrej Ozaniak.

V minulom čísle Kysuckého Žurnálu sme priniesli informácie
o Ondrejovi Ozaniakovi, ktorý úspešne reprezentoval Kysucké
Nové Mesto a celý dolnokysucký región
na Majstrovstvách Slovenska 2011 v kulturistike
v apríli tohto roku,
kde sa umiestnil v
kategórii do 65 kg na
3. mieste. V kategórii
do 70 kg uviedol však
nesprávne hodnotenie, a
síce, že bol siedmy. Opravujeme
informáciu, pretože na spomínaných majstrovstvách sa zúčastnili aj
pretekári z Čiech a Chorvátska, teda
v medzinárodnom obsadení bol Ondrej síce na 7. mieste, ale v rámci
Majstrovstiev Slovenska do
70 kg získal Ondrej aj tu
krásne 3. miesto!
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Ako a čím žijete, vy – bežní občania?

V tomto čísle sa rozprávame s... Ivanom Čavajdom z Nesluše.

Keďže náš život sa neskladá iba z výnimočných vecí,
neobklopujú nás len jedineční ľudia, osobnosti,
celebrity, ale práve bežní ľudia, občania so svojou
prácou a názormi, ktorí tvoria náš život, deň za
dňom, rok za rokom, rozhodli sme sa porozprávať
sa v našom Kysuckom Žurnále vždy s niekým z Vás
– našich občanov. Či už z Kysuckého Nového Mesta,
alebo z regiónu dolných Kysúc. Hovorí sa tomu
„hlas z ulice“, alebo „hlas zdola“, ktorý by nemal byť
ľahostajný tým, ktorí sú „hore“, teda vo funkciách
a riadia naše hospodárstvo, kultúru, verejný
život, atď... Som presvedčená, že Vás táto rubrika
a názory ľudí zaujmú, možno mnohí budú hovoriť
priamo z Vašej duše, čo sa Vy bojíte, či hanbíte
prezentovať. Ak máte pre nás niečo zaujímavé,
alebo sa chcete s nami podeliť o svoje názory, ktoré
môžu iným pomôcť a ktoré by mali naozaj počúvať
aj naši verejní funkcionári (starostovia, primátori,
poslanci), píšte nám, ozvite sa, telefonujte,
mailujte. V tomto čísle sa rozprávame s jedným
z vás, občanom dolnokysuckého regiónu - Ivanom
Čavajdom, z Nesluše:
o Odkedy žijete na Kysuciach?
- Na Kysuciach žijem od narodenia, vyrastal som v obci
Ochodnica, ako som sa oženil, bývam v obci Nesluša.
o Ako hodnotíte svoj región, kde bývate, čo sa Vám
páči, čo nepáči, čo by sa dalo vylepšiť, zmeniť?
- Nesluša, kde bývam, je región Dolných Kysúc. Tento
región ma peknú polohu, jeho okolie sa mi páči. Nepáči
sa mi však, ako pristupujeme k životnému prostrediu
v tomto regióne. Vôbec si nechránime našu peknú
prírodu! Rieky sú znečistené a tiež korytá riek zanesené.
Keď prídu prívalové dažde, korytá riek nestíhajú vodu
udržať vo svojom koryte. Potom pri vyliatí voda narobí
veľké škody. Nieže by sme škodám predchádzali, ale
konáme až potom, keď vzniknú veľké škody. Tu sa žiada
spevniť brehy reguláciou a vyhĺbením korýt. Taktiež
hromadenie komunálneho odpadu, kde sa iba tvoria
skládky, ale toto nie je riešením. Je to dočasné riešenie.
Musí prísť následná likvidácia tohto komunálneho
odpadu s jej využitím, hoci vo svete je už vyvinutá na to
aj technológia. Avšak vo všetkom narážame na financie,
čo je brzdou dnešnej doby.
o Ak by sme chceli veci zlepšiť, je k tomu nevyhnutná
chuť a elán zainteresovaných niečo zmeniť. Myslíte,
že na Kysuciach nechýba takých skutočných
zanietencov za niečo, pre niečo...?
- Ak chceme veci vylepšiť, treba zmeniť skostnatelé
myslenie ľudí. Dnes je veľa ľudí bez práce, ktorí by mohli
vytvárať hodnoty, ale narážame na nepochopenie u
vedúcich predstaviteľov nášho štátu. Je smutné, že
ten kto tvorí hodnoty, ide doslova po žobraní a ten,
kto hodnoty netvorí, pestuje blahobyt. Medzi určitými
ľuďmi panuje veľká závisť, nenávisť a chamtivosť
rýchleho zbohatnutia. Zanietencov by bolo dosť, ale už
ľudia strácajú dôveru, pritom sa nikto nezamýšľa, načo
bol vynájdený peniaz mysliacim človekom. Veď peniaz
je predsa výmenný prostriedok. Dalo by sa veľa urobiť,
ale treba zmeniť myslenie k pôvodu vynájdenému
peniazu. Pokiaľ sa toto nezmení, budeme prešľapovať
na mieste a vracať sa späť.
o Kedy v živote zažívate radosť, spokojnosť,
uvoľnenie?
- Kedy zažívam radosť, spokojnosť a uvoľnenie? Je to

vec pohľadu. Ja sa dokážem radovať a byť spokojný,
hoci pri prečítaní pozitívneho článku, alebo dobrej
knihy. Tých vecí, kde sa viem uvoľniť, je viacero. Dobre
som sa uvoľnil a mal som radosť napríklad pri čítaní
článku vo Vašom Kysuckom Žurnále (mesiac marec
2011), s názvom „Otravujú Vás klebetné a neúspešné
„sliepky““? Tento článok bol pohladením mojej duše
a plne sa s ním stotožňujem.
o Mnohí z nás prežívajú v živote aj veľa negatívnych
vecí, smútok, žiaľ, príkoria, krivdy. Aj Vám sa niečo
podobné prihodilo?
- Je pravdou to, že mnohí z nás zažívame smútok, žiaľ,
príkoria a krivdy, i moju osobu a rodinu takéto postihlo.
Krivdu a príkoria voči mojej osobe, ako aj rodine,
zažívam dodnes. Pokiaľ by som všetko rozpísal, tak
sotva mi asi niekto uverí. Uverí iba ten, kto sa s takýmto
podobným osudom stretol. Myslím si, že sú dobre
známe porekadlá, ale pravdivé a dobou už odskúšané,
že „sýty hladnému neverí“, alebo „pre dobrotu na
žobrotu“. Tých porekadiel, ale pravdivých je viacej.
Inštitúcie zriadené na to, aby sa človek dovolal svojej
spravodlivosti úplne zlyhávajú. Polícia, prokuratúra, ako
aj súdy častokrát nekonajú v zmysle platných zákonov,
ale riadia sa podľa im vyhovujúcich pravidiel ... Ja sa
domáham svojej spravodlivosti už 18 rokov! Ale vec
ešte nie je ukončená. Ide o problém môjho odchodu
z bývalého pracoviska. Keďže je to už však tak dávno,
je zbytočné to čitateľom konkretizovať, mnohí by
nevedeli o čo ide, a ďalší účastníci už ani nežijú. Moje
rozprávanie by mohli brať ako zbytočné zaťažovanie
verejnosti osobnými vecami Som zvedavý, či sa mi
vôbec niekedy podarí túto moju záležitosť úspešne
vyriešiť. Som optimista, tak snáď...
o Aká je Vaša filozofia života, čím sa riadite?
- Filozofia môjho života je pozitívne myslieť a nerobiť
druhému to, čo ja sám nechcem.
o Keď by ste mali hodnotiť dnešný život,
medziľudské vzťahy..., aký je Váš názor?
- Ak mám hodnotiť medziľudské vzťahy, tak tieto sa
po roku 1989 začali aj následne meniť. Do tejto doby
boli podľa mňa medziľudské vzťahy lepšie ako sú dnes.
Teraz, medzi ľuďmi, prevláda veľká závisť, nenávisť a k
tomu ešte aj chamtivosť po veľkom a rýchlom zisku.
Ľudia sa doslova tešia z nešťastia toho druhého. Takáto
je realita dnešného života v našej spoločnosti.
o Aké sú Vaše plány do budúcna?
- Plánov je dosť, čo všetko by sa dalo realizovať pre
zlepšenie života, ale čas ukáže, čo sa dá konkrétne
realizovať, aká bude politická vôľa aj projekty
uskutočniť.
o Ako ste spokojný so životom vo Vašej obci –
v Nesluši? Čo je dobré, čo zlé, ako by sa dali veci
zlepšiť?
- Život v obci Nesluša je iný, než v Ochodnici, kde
som predtým býval. Medziľudské vzťahy boli lepšie.
Ale zrejme to už dnes tiež neplatí, ale to neviem teraz
posúdiť, keď v Ochodnici nebývam. Závisti, ako aj
nenávisti, v Nesluši je dosť. V Nesluši som v roku 1993
navrhoval celkovú generálku obecného vodovodu.
Žriedlo rieky Neslušanky, kde voda vyviera, je veľmi
dobré a kvalitné. Chcel som vybudovať nový obecný
vodovod, ktorý by boli vybudovali občania tejto obce,
kde ich práca by bola zaplatená. Nikto by nerobil prácu
zadarmo. Lenže, nebolo pochopenia a mysleli, že chcem

zbohatnúť. Dnes
obecný vodovod
je v takom stave,
aký bol predtým,
že voda býva
často znečistená,
kalná, že sa
nedá
piť.
V
letných časoch
je
nedostatok
vody. Namiesto
svojej kvalitnej
vody došlo k
napojeniu vody
z vodnej nádrže
Riečnica.
Ale
toto dostatočne
nerieši situáciu.
Občania platia
za vodu kalnú,
s čím ja nie som
spokojný. Preto svoj zdroj som riešil vlastnou studňou.
Ďalším takým nedostatkom je kanalizácia v našej obci.
Išla sa stavať čistiareň, kde sa iba nalial betón, ktorý stál
dosť peňazí, ale čističky a kanalizácie niet. S takýmto
hospodárením a uvažovaním nemôžem byť spokojný.
Občania môžu vybudovať si aj vlastnú kanalizáciu
v obci, aj s čističkou, za ktorú dostanú zaplatené,
ale musí byť k danej problematike aj iný prístup od
zodpovedných.
o Čo je podľa Vás najväčším problémom dnešného
života?
- Problémom dnešného života v spoločnosti je
skostnatelé myslenie ľudí, keď si myslia, že hromadenie
čo najviac majetku a mať veľa peňazí to je všetko. Avšak
hodnoty sú celkom iné. Je však smutné, že v tejto
modernej dobe civilizácie povyšujú modlu nad život.
Pokiaľ sa hodnoty nepremenia a myslenie zostane také
aké je, niet divu, že budú nepokoje typu revolúcií, vojen,
alebo iných teroristických útokov na bezbranných ľudí.
o Často mi práve samotní Kysučania hovoria, že
tento región je veľmi „špecifický“, lebo vraj si
tu mnohí ľudia veľmi závidia, čo aj Vy veľakrát
v rozhovore spomínate. Stotožňujete sa s tým, lebo
ja si myslím, že závisti, intríg je dnes dosť v celom
svete, nielen na Kysuciach...?
- To, či je región Kysúc špecifický, kde prevláda závisť
a nenávisť, by som jednoznačne nepovedal. Intríg
vo svete, ako aj u nás - v našom štáte, je dosť. Len sa
treba zamyslieť prečo a aký dôvod závisti, nenávisti a
chamtivosti je, z čoho to pramení. Normálne zmýšľajúci
človek si vie aj na túto otázku zodpovedať.
o Aký je podľa Vás recept na spokojný a normálne
fungujúci život, ktorý doporučujete ostatným?
- Recept na spokojný život je: myslieť pozitívne, dokázať
nastolené problémy riešiť. Človek žije, ak dokáže aj
problémy riešiť. Myslím si, že treba si naložiť toľko, čo
človek unesie. Hlavne zostať človekom a nepovyšovať
sa nad druhým, že som nadčlovek. Treba ísť „ZA LEPŠÍM
ZAJTRAJŠKOM AKO BOL TEN DNEŠOK“.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
(snímka z archívu Ivana Čavajdu)

FOTOSLUŽBA A Nám.
FOTOATELIÉR
- GABRIEL MUŠKA
Slobody 168
Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041 421 2681

- 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!
Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!

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

OBUV JANEL
ZMENA ADRESY !
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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
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Galanta sa teší na svojich návštevníkov!
Mesto Galanta srdečne pozýva širokú verejnosť,
návštevníkov, predajcov, umeleckých remeselníkov
na tradičné podujatie nášho mesta, ktoré sa tento rok uskutoční

v dňoch 11.-12.-13. augusta 2011
v novej lokalite, v centre mesta na ulici Hlavnej. V
rámci širokej ponuky si môžete nakúpiť, občerstviť
sa chutnými jedlami a nápojmi. Zavítajte do Vínnej
uličky, kde si môžete posedieť s priateľmi pri poháriku
kvalitných vín a jarmočných špecialít. Nebude chýbať
Gastroakcia s prezentáciou a ochutnávkou pikantného
gulášu. Milovanú osobu môžete potešiť perníkovým

srdiečkom, cukrovinkami a inými dobrotami. Svoju
zručnosť predvedú umeleckí remeselníci s ukážkami mnohokrát i zabudnutých remesiel. No a o pravú
jarmočnú atmosféru sa postarajú prevádzkovatelia
zábavných atrakcií – kolotočov. Neodmysliteľne k akcii
patrí pestrý kultúrny program, sprievodné podujatia,
výstavy.

Viac informácií získate na adrese
www.galanta.sk,
e-mail: morovicova@galanta.sk,
deakova@galanta.sk,
Tel: 031 788 4330, 788 4372.

Nepresvedčili sme Vás? Máte radšej relax alebo aktívnejší pohyb?

Navštívte teda turistické lákadlá mesta
- aquapark s celoročnou prevádzkou s vodnými atrakciami
- agroturistický areál so svojou ponukou
- múzeá so stálymi expozíciami,
k tomu kvalitné ubytovanie, atraktívne wellness služby, prehliadku mestom
na kráľovskom koči a mnohé iné zaujímavosti.

Strávte s nami svoj dovolenkový čas a nebudete ľutovať!

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

Pripravujem semináre

Téma: Daň z pridanej hodnoty a ďalšie zákony

Termín: August – September (presný termín včas zverejníme na www.
midaro.sk)
Lektor: Ing. Beáta Jarošová, PhD., odborník v oblasti DPH s dlhoročnou
praxou
Miesto: Dom kultúry, ul. Litovelská, Kysucké Nové Mesto
Cena: 33 € (obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály
a občerstvenie)

Téma: Zákonník práce – Veľká novela od 1.9.2011

Termín: August 2011 (presný termín včas zverejníme na www.midaro.sk)
Lektor: Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., odborník v danej oblasti s dlhoročnou praxou
Miesto: Dom kultúry, ul. Litovelská, Kysucké Nové Mesto
Cena: 33 € (obsahuje organizačné náklady, kompletné textové materiály
a občerstvenie)

tel.: 041 421 26 09
e-mail: midaro@midaro.sk, web: www.midaro.sk

Načo chodiť inde, míňať benzín a čas,
keď STK-čku máme aj v Kysuckom Novom Meste?

Kontrola VIN čísel
- Polícia SR
v areáli STK

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

