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Štúdio krásy „VILLIA“, s.r.o. 
Kysucké Nové Mesto, ul. 1. mája 1051, 

Tel.: 041/4212287, 0907844317

p o n ú k a
na prenájom nebytový priestor /zabehnutá 

kozmetika/ o výmere 18 m2.
Cena za prenájom: 200,00 € + energie/mesiac.

Nebytový priestor na prenájom voľný od: 
1. júna 2013.

Najvýhodnejšia inzercia pre firmy a živnostníkov
 je v Kysuckom Žurnále! 

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

Mozoláni „dotiahol“ na prestížnu súťaž do 
Žiliny Phila Heatha a Flexa Lewisa, str. 10-11.

Heligónky 
Emila Jelinka 

z Kysúc 
umelecky 

prezentujú 
naše Slovensko 

až v zahraničí, 
str. 6.

„Vyskúšajte thajský box, 
to nie je len bojové 
umenie, je to aj návrat 
k prírode a k očiste našej 
duše“, – hovorí Dušan 
Virdzek. str. 8-9.

„Vnímam život, ako mi ho osud 
nadelil a som šťastný, že som 
spoznal ľudí, ktorí majú srdce 
a rozum v správnom pomere,“ 

– hovorí Štefan Kuba, podnikateľ 
a poslanec Kysuckého Nového Mesta.

str. 15.

Exkluzívny 
rozhovor 
s ústredným 
predsedom 
SNS, JUDr. 
Andrejom 
Dankom, 
čítajte na 
str. 12-13.

Kontrola VIN čísel 

- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

Stanica technickej kontroly 

Kysucké Nové Mesto
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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

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

Kysucké Nové Mesto

Otváracia doba:  pondelok - piatok 
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00

tel. 041/4216417, 0907/613939

Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“, 

Nádherné trendové modely svadobných šiat
elegantné svadobné doplnky

Pri výbere svadobných šiat 
a svadobných obrúčok 

účtujeme zľavu z ceny 20 €!
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Solidarita? Realita? Alebo fikcia, 
či skôr faloš a populizmus?

Dosť často sa zamýšľam nad dnešnou toleranciou 
a ústretovosťou medzi ľuďmi. Ako sa vedia, či nevedia 
pochopiť, ako si pomáhajú, čo je hrané a čo je naozaj. 
A najmä, keď sa dnes začalo „raziť“ v spoločnosti 
ústredné heslo vládnej mašinérie: solidarita na úkor 
zásluhovosti. Rozhodne si nemyslím, že je to správne. 
Pretože princíp zásluhovosti je v živote nesmierne 
dôležitý a ľudí motivuje, kým princíp solidarity 
zaváňa predsa len – aj keď nie hneď, ale po určitom 
čase „zaspávaním na vavrínoch“, uspokojovaním 
sa s dosiahnutým stavom a nenapredovaním, až 
to dospeje k totálnemu zleniveniu a ľahostajnosti, 
nezáujmu. A tiež to súvisí s narastajúcou 
nespokojnosťou na strane tých, ktorí sú aktívnejší, 
tvorivejší, ak by sa mali s výsledkami svojej práce deliť 
s tými, ktorí sa uspokoja s priemernými výsledkami, 
alebo sa nesnažia vôbec, skôr parazitujú, pretože vedia, 
že aj tak „im nedáme zahynúť.“ Neviem si ani dosť 
dobre predstaviť, „zásluhovosť“ napríklad v športe...? 
Či by boli víťazi ochotní sa podeliť po vyčerpávajúcich 
tréningoch, odriekaní a ďalších obetiach -solidárne 
s ocenením a k tomu prislúchajúcim finančným, či 
iným ohodnotením s tými, ktorí sú na konci súťaže...
napríklad naši vrcholoví futbalisti , vrcholoví hokejisti... 
Ozaj, podelíte sa s neschopnými súpermi, susedmi, 
s lenivejším kolegom z práce - napríklad Vy? To sa 
dá snáď realizovať pri súťažiacich hendikepovaných, 
či inak postihnutých, kde sa skôr hodnotí účasť, ako 
výkon. 
Ale uvediem aj iný príklad: Neustále hovoríme 
o nedostatku pracovných miest pre mladých 
absolventov škôl, mladé matky, mladých mužov, 
pretože ich miesta napr. v štátnej správe majú 
obsadené dôchodcovia, ktorí popri svojich penziách 
berú  tak ešte ďalší plat. Prečo nepustia nastupujúcu 
generáciu? Alebo – čím je to, že sa nevedia rozlúčiť „s 
teplou stoličkou“ v štátnej správe, hoci zamestnať by 
sa mohli, keď tak veľmi chcú pracovať a stačia im sily, aj 
v súkromnom sektore, kde sa však musí makať inak...!?
Vraj zákon nedovoľuje prepúšťať dôchodcov, bola 
by to diskriminácia...A nie je to teraz diskriminácia 
mladých? A hovoríme opäť o zamestnaných 
dôchodcoch v štátnej správe, nie  u súkromníkov! 
Lebo k súkromníkom sa naši dôchodcovia až tak veľmi 
neťahajú. Tam sú totiž platení za výkon a nie za veľa 
krát len za „odsedenie si“ požadovaných hodín na 
svojej protekčnej stoličke, ktorú nie a nie prepustiť 
mladším kolegom, živiteľom rodín s malými deťmi. 
Zákon je vždy taký, ako ho odhlasujú zákonodarci - 
a pritom by v „diskriminačnom“ zákone stačila maličká 
novelizácia  - možno doplnenie jednej vety...,že: 
„zamestnávateľ môže zamestnávať aj dôchodcov, 
ak nemá na požadované pracovné miesto človeka 
v produktívnom veku, resp. absolventov školy.“ Čo 
to je za problém takto upraviť zákon a nikto nemôže 
spochybňovať úmysel? Ako má mladá generácia 
získať praktické vedomosti a skúsenosti aj v riadení 
štátu – v štátnych funkciách, keď stará generácia 
je netolerantná a nesolidárna a neprepustí 
im svoje miesta!? Nehovoriac o tom, že starobní 
dôchodcovia, ktorí si užívajú penzie od 90-tych rokov, 

sú pomerne v dobrej 
kondícii a využívajú, (či 
zneužívajú?) výhody 
kombinácie starobných 
dôchodkov + platu, 
teda dvoch príjmov 
a na druhej strane ľudia 
v produktívnom veku 
40-50tnici – umierajú, 
pretože neistoty v práci 
a konkurenčný tlak 
v spoločnosti, neustála hrozba  nezamestnanosti, 
strach o pracovné miesto, aj keď slabo platené, 
spôsobujú vážne zdravotné kolapsy, takže sa 
svojich dôchodkov ani nedožívajú, pretože mnohí 
pred 60tym rokom svojho života umierajú. Vlastne, 
ich rodičia prežívajú (dnešní 70-80nici). Kde je tu 
solidarita starých s mladými? A ešte jeden – ale 
naozaj konkrétny a aktuálny príklad medziľudského 
“chápania“  a „porozumenia“: Starí verzus starí. 
Áno, dobre čítate. Správca bytov  chcel v istom 
činžiaku urobiť po 40-tich rokoch výťah, pretože 
dom bol 5-poschodový a na horných poschodiach 
bývali dôchodcovia, chorí, niektorí imobilní, ale tiež 
mladé rodiny s deťmi v kočiarikoch, ktoré si častokrát 
„pracne“ vynášali po schodoch domov. A najhoršie 
bolo, keď  chorých starcov museli „sanitári“ znášať 
a vynášať p schodoch, keď chodili na vyšetrenia do 
nemocnice, pretože zísť sami nevedeli. A viete, ako 
realizácia výťahu dopadla? Zatiaľ nijako, pretože 
starci z prízemia a prvého poschodia neboli ochotní 
toto rozhodnutie akceptovať, vraj by ich to stálo 7 
€ mesačne a to je pre nich veľa, keďže oni výťah na 
prízemí neopotrebujú! Vraj nech si susedia vymenia 
byt za byt na nižšom poschodí...! Nie je to  čudná logika 
a odporúčanie? Kde je tu solidarita a pochopenie 
medzi samotnou vekovou kategóriou, ktorá v činžiaku 
spolu stárla, spolu predtým vychovávala deti, a dnes 
si nevie v takejto naozaj závažnej veci vyjsť v ústrety, 
pričom je výťah v prípade starých a chorých ľudí 
životnou nevyhnutnosťou! O čom sa tu vlastne 
predstavitelia nášho štátu “bavia“, keď chcú princíp 
zásluhovosti meniť za princíp solidarity bohatších 
s chudobnejšími, ale čo je horšie, chcú, aby bežní 
ľudia, ktorí celý život pracovali, aby solidárne prispeli 
na dôchodky tých, ktorí sa väčšinu života váľali doma 
a otravovali okolie... A predsa ešte jeden príklad: Veľa 
ľudí dnes chce pracovať, ale niet pracovných miest. 
Niekedy ide len o 400-500 € platené miesta, ale aj 
tak chýbajú. Naproti tomu – naši funkcionári, platení 
zo štátu, pričom niektorí berú 2 - 3 platy, ktorých 
výška sa šplhá na 5 až 6 ciferné čísla, sú zároveň 
poslancami, starostami, primátormi, či županmi, atď... 
Prečo u nich nefunguje princíp solidarity? Navyše, 
z takých finančne závratných súm? Tu odrazu funguje 
heslo zásluhovosti? Lebo keď sa ich opýtate, že či 
im to nie je v čase ekonomicko-spoločenskej krízy 
trapné, žiť si ako prasce v žite zo štátneho rozpočtu, 
tak väčšina z nich odpovie  „vraj si to zaslúžia, lebo to 
robia pre tých, ktorí ich zvolili, sú enormne a časovo 
vyťažení, atď...“ a ešte z nich vypadne niekoľko slovných 

pokračovanie na 4. str.
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„heftov“ o vlastnej výnimočnosti, 
ktorú treba preto oceniť a  zaplatiť, 
hoci o výnimočnosti sú častokrát 
presvedčení len oni sami, ale čo 
na tom, veď všetko je „prikryté“  
výhodným zákonom o štátnej 
službe, funkcii, a tento zákon sa 
akosi nikto, čo je pri moci, nikdy 
nechystá zmeniť, pretože je 
výhodný pre tých, čo sú pri štátnom 
koryte, čo tam po chudákovi 
občanovi, ten príde na radu až 
pár mesiacov pred voľbami... Ale, 
ale  – páni poslanci, či poslankyne 
a europoslanci, europoslankyne, 
naozaj tak všetko stíhate? Naozaj sú 
Vaše viaceré platy v súlade, keď už 
s ničím iným, tak s elementárnou 
ľudskou slušnosťou? Prečo nestačí  

našim voleným funkcionárom, hoci 
zastávajú viacej postov, len jeden 
plat, ktorý je aj tak nadmerne vysoký 
oproti priemeru? Viete, koľko by 
sa ďalších ľudí mohlo zamestnať, 
keby to solidárne fungovalo najmä 
v našich najvyšších a vrcholových 
štátnych sférach? Alebo sa solidarita 
„na vrchole“ nenosí? Platí len pre 
pešiakov a bežných občanov? Je 
až trápne, že všetky experimenty 
sa skúšajú vždy len na tých 
najčestnejších a najslabších. Aby sa 
aj z toho mála, čo majú, podelili – s 
tými, ktorí využívajú výhody štátu, 
či už z pozície nezamestnaných, 
a to celý život, ale aj tých, ktorí na 
dobre platených postoch dlhoročne 
a neúmerne vysoko vyprázdňujú 

štátnu kasu – a to z viacerých 
prameňov naraz! Aká odpoveď by tu 
bola z úst tých, ktorých sa to týka? 
Takže solidarita, či „zásluhovosť“? 
A čo tak zodpovednosť aj za 
generácie, ktoré prídu po nás? 
Nielen úzkoprsý pohľad, falošne 
populistický, zakrpatený pre 
momentálne videnie reality, ktoré 
sa  hodí do politicko-spoločenského 
obrazu tých, ktorí práve rozhodujú 
a ovládajú život nás ostatných, pod 
zásterkou úlisnej rétoriky pre široké 
ľudové masy...  

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Aj takto učí a vychováva k pozitívnemu mysleniu svojich zverencov 
SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátnej, OU v Žiline

POCHOVÁVANIE  BASY
Dnešní mladí ľudia už nejavia veľký záujem o ľudové zvyky a tradície. Aby mládež nestratila 
kontakt s tradíciami, ktoré nám zanechali predkovia, snažíme sa im tieto pripomínať. Veľkú 
zásluhu v tejto oblasti má PaedDr. Oľga Lenková, ktorá  so žiakmi pripravuje jednotlivé akcie. 
Medzi veľmi obľúbené patrí aj ukončenie fašiangov, ktoré poznáme pod názvom POCHOVÁVANIE 
BASY. Akcia bola naplánovaná na piatok 8. februára. Všetci žiaci školy sa tešili na karneval a pod 
vedením pedagógov si pripravovali rôzne masky. Žiaci, ktorí boli zapojení do samotného aktu 
pochovávania basy, doťahovali posledné detaily, aby sa pred pedagógmi a spolužiakmi predviedli 
v čo najlepšom svetle. Punc originality akcia získala aj ochotou  kňaza PhDr. Martina Daníška 
účinkovať v programe. Na škole vyučuje náboženskú výchovu a u žiakov je veľmi obľúbený. Celý 
program bol  pekný, spoločne sme sa zabavili a strávili príjemný koniec pracovného týždňa. Veľká 
vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ale aj obecenstvu, ktoré vytvorilo príjemnú atmosféru.

Deň Zeme – (Vyčistime si Slovensko)
22.apríla 2013 sa naša škola zapojila do projektu pri 
príležitosti Dňa Zeme . Žiaci pod vedením pedagógov  
vyčistili celý areál a okolie školy. Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa tejto akcie zúčastnili a tak prispeli k zveľadeniu 
prostredia, v ktorom sa učíme.

Deň narcisov
12. apríla 2013 sa 
naša škola zapojila už 
do 17. ročníka verejnej 
zbierky na podporu 
liečby onkologických 
ochorení pod názvom 
„ Deň narcisov „. Do ulíc mesta sa rozbehlo 9 dobrovoľníkov z  rôznych 
ročníkov. Jeden dobrovoľník bol vozíčkar. Žiaci – dobrovoľníci sa 
aktívne snažili oslovovať  okoloidúcich, aby získali čo najviac finančných 
prostriedkov. I napriek tomu, že počet dobrovoľníkov, ktorí sa na zbierke 
zúčastňujú sa z roka zvyšuje, podarilo sa na tento účel  vyzbierať  387,67 
€ . Všetkým patrí vďaka.

ČITATEĽSKÝ MARATÓN
Aj v tomto šk. roku, v týždni slovenských knižníc, prebiehal na 
škole čitateľský maratón. Zapojilo sa do neho 67 žiakov. Tento 
rok mali žiaci  možnosť overiť si svoje literárne vedomosti 
vyplnením tajničky. Tejto aktivity sa zúčastnilo 27 žiakov, z 
ktorých traja boli vyžrebovaní a odmenení.
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Ing. Mária Valjašková v školstve pracuje od roku 1995, na SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím 
internátnej, OU v Žiline je od roku 2001. Najskôr na škole učila nemecký jazyk. Už vo funkcii zá-
stupkyne riaditeľky sa snažila zlepšovať výchovno-vzdelávací proces v prospech žiakov, ktorí majú 
rôzne zdravotné znevýhodnenia. Sama si doplnila vzdelanie o špeciálnu pedagogiku a podporo-
vala aj ostatných zamestnancov, aby absolvovali štúdium špeciálnej pedagogiky a tak skvalitnili 
svoju prácu. Ing. Mária Valjašková ich motivuje a vytvára priaznivé podmienky pre štúdium. Veľkú 
zásluhu má aj na modernizácii školy. Všetci vieme, že situácia v školstve nie je dobrá, všade chýba-
jú finančné prostriedky. Dokázala zmobilizovať zamestnancov a v roku 2010 sa jej škola zapojila 
do projektov cez Európsku úniu. Druhý projekt pod názvom „ Zmeňme spôsob učenia a zmeníme 
osudy našich žiakov„ pomohol zlepšiť výchovno vzdelávací proces po stránke obsahu vyučovania, 
nových foriem a metód, ktoré boli prispôsobené na podmienky školy. Pomocou tretieho projektu 
pod názvom„ Rozvíjame ducha, telo, zdolávame prekážky „ bola vybudovaná moderná telocvičňu  
a tiež relaxačné centrum, ktoré majú k dispozícii žiaci na regeneráciu a zlepšovanie zdravotného 
stavu. Vďaka týmto projektom sa vyššie menovaná škola zaradila medzi  školy s názvom „ Premena  
tradičnej školy na modernú„. Pani riaditeľka vie, že vždy je čo zlepšovať a modernizovať, preto sa 
v tomto období začína príprava nového projektu, ktorého hlavnou manažérkou je opäť ona. Pod 
vedením Ing. Márie Valjaškovej sa škola SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátnej, OU  v 
Žiline  zmenila na nepoznanie, čo si všimli aj bývalí žiaci a ich rodičia, ktorí sa na školu vracajú a nešetria slovami uznania.

- kysucký žurnál -

Riaditeľka SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím internátnej, OU v Žiline 
Ing. Mária Valjašková bola vyznamenaná ministrom školstva SR!

Každý NOVÝ ZÁKAZNÍK

má prvý vstup aj s ukážkou tréningu

ZADARMO!

Ak chceš zmeniť svet, začni od seba, tak ako zverenkyňa Jozefa Rieckeho, Hanka
Ako vybehnúť kopec bez toho, aby pľúca došli hodinu po mne na 
miesto určenia? Tak asi takto sa začalo plnenie môjho prvého predno-
voročného predsavzatia. Že to nezmením posedávaním pred telkou 
som vedela , ale to bolo asi tak všetko. Ešteže má človek pri sebe pár 
priateľov, ktorí sa zo dňa na deň menia (zmenšujú) a vedia poradiť. 
A tak som ja na odporúčanie a rady jednej skvelej osoby šla do 
novootvoreného fitka. Prvý krát v živote.  „Típek“ sedel na pohovke, 
kládol otázky, meral, zapisoval. ...  V priebehu pár dní som si šla po 
vypracovaný plán, teda čo a koľko mám jesť, čo ma čaká...   Ešte 
stále som neverila, že sa vôbec nejaká zmena udeje. No ale „čert to 
vem“, dodržím, čo mi káže , veď aspoň vyskúšam. Plán bol urobený 
skvele, po malej detoxikácii rozmanitý jedálniček. Ako jednoducho 
to vyzeralo, tak ťažko sa dodržiaval, predsa len človek je na niečo 
naučený a práve tie zlé zvyky sa najťažšie odúčajú. A tak som si 
nastavila 5 tímov na budík s opakovaním každý deň ... raňajky, de-
siata, obed, olovrant a nakoniec večera ..., zistila som, že na novom 
sporáku sa naozaj dá i variť a dokonca zdravo dusiť a grilovať. Neja-
ký ten mesiac trvalo, kým som zabudla na zvonenie časovača a pri-
rodzene prešla na pravidelné stravovanie.  Spolu s touto zásadnou 
zmenou prišla i ďalšia... cvičenie ... pravidelné. Pohyb mi síce ne-
známy, nebol veď hory a bicykel sú moji miláčkovia, ale toto?! Pán 
„dozorca“ sa zakaždým pripravil kvalitne. Doposiaľ vymýšľa novoty, 
aby ma cvičenie nielen bavilo, ale prinieslo i očakávané výsledky. 
A že sa mu to darí ...  Je i pravda, že občas musí veru zvýšiť hlas, 
bo hľadám únikové trasy, keď sa lenivosť snaží zvíťaziť, no ale veď 
nikto nie je dokonalý....   Svoje rozhodnutie, investovať trošku času 
i peňazí do seba, neľutujem. Prinieslo mi to zatiaľ len pozitíva. A 

tých pár ťažších momentov sa s podporou priateľov dalo celkom dobre 
prekonať. A čo na to hovorí tréner, “típek“ Jozef Riecky? Cvičiť sme začali  
19.12.2012 a fotky sú zo začiatku mája 2013, momentálne ma Hanka 
už ďalšie kilogramy dole, verím, že urobí ešte väčšiu zmenu. Držím jej v 
tomto úsilie palce. Pretože urobila obrovský kus práce. 
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Meno Ing. Emila Jelinka sa v kysuckom 
regióne spája s pojmom HELIGÓNKY, ale 
aj s ďalšími hudobnými nástrojmi, a ešte 
sa aj priženil do rodiny, v ktorej mali 
vzťah k hudobným nástrojom. Nechajme 
však hovoriť jeho:
- Začiatky mojej práce s akordeónmi, 
heligónkami, či saxafonmi a klarinetmi 
sa začali ešte v rokoch 1988, keď som 
študoval na Žilinskej univerzite. Ako 
študent, som mal medzi jednotlivými 
hodinami v rozvrhu hodín veľa voľného 
čas. Môj svokor, Filip Ševčík , ktorý bol 
zo Slovákov  ako prvý mechanik a ladič 
hudobných nástrojov vyučený v Českej 
republike, mi vtedy navrhol , že ma zaučí 
do tajov ladenia akordeónov.  Keďže ma 
vždy bavila práca, ktorá sa týkala hudby  
a bola čímsi  zaujímavá, ochotne som 
ponuku prijal. Vtedy som si to ešte vlastne 
neuvedomil, že svokor ma zasväcuje do 
nového  nevšedného remesla, ktorému sa 
vlastne venujem dodnes.  Veľmi ho tešilo, 
že môže svoje bohaté skúsenosti posunúť 
ďalej. Za toto dedičstvo som mu dodnes 
veľmi vďačný.  Častokrát som si na neho 
spomenul, keď som pri práci potreboval 

jeho radu. No bohužiaľ, už 4 roky nie je 
medzi nami. Veľkú pomoc  som našiel aj 
u môjho otca Emila, ktorý mi po odchode 
do dôchodku pomáhal nielen so stolárskymi 
prácami, ale aj s osádzaním hlasov do 
akordeónov.  Pri práci v dielni sme spolu  
snívali o tom, že raz vyrobíme heligónku.  
No žiaľ,  aj on už je mŕtvy. Jeho pomoc mi 
veľmi chýba. 
o Vy ste si na základe takéhoto 
excelentného a kvalitného hudobného 
základu, následne otvorili živnosť 
s identickým zameraním, že? 
- Živnosť na túto prácu mám od roku 1994. 

Popri mojej práci v ekonomickej 
oblasti , neskôr v stavebníctve, 
som  robil servis hudobných 
nástrojov, bol to akýsi koníček. 
Keďže zákazníkov , ktorí boli 
s mojou prácou spokojní, 
pribúdalo, začal som sa venovať 
tejto práci naplno od roku 2011. 
Je to pre mňa relax a fascinuje ma 
vždy ,keď  vytvorím zo starého 
nehraného nástroja  niečo nové, 
pekné, či už po stránke vizuálnej, 
alebo zvukovej.  
o Tradícia úspešne pokračuje, 
pretože aj Váš syn Roman má k 
Vašej práci pozitívny vzťah... 
- Áno, a nesmierne ma to potešilo, 
keď aj môj syn Roman prejavil 

záujem popri štúdiu na vysokej škole 
venovať sa tiež tejto práci.  Aj on si založil 
živnosť a pod značkou, ktorá je už chránená  

E & R JELINEK HELIGONKA,  sme v marci 2012 
vyrobili našu prvú heligónku.  Tú máme 
dodnes. Záujemcov o tento prvý nástroj je 
veľmi veľa, ale keďže je prvá, je to kúsok do 

archívu – nepredajná.  Každý jeden 
nástroj, ktorý vyrobíme je, originál 
ručná práca. 
o Pán Jelinek, ako vlastne 
realizujete objednávku svojho 
zákazníka, môžete tak zhruba 
opísať postup prác?
- Objednávku prispôsobíme 
požiadavkám zákazníka, ktorý 
má široký výber vo farbe 
dýhy, látky na mech,  intarzií,  
gombíkov, špeciálnych doplnkov. 
Hlasy používame originál, tiež 
podľa požiadavky zákazníka.  
U heligónky je veľmi dôležité 
nielen  naladenie, ktoré je 
základom dobrého zvuku, ale aj 
výber vhodného dreva, ktoré musí 
byť špeciálne, 

dobre vysušené a veľmi 
kvalitné.  Pri výrobe , 
hlavne pri spracovaní 
dreva, je veľmi 
dôležité dodržiavanie 
technológií výroby.  
Niektoré technológie 
ma naučil môj svokor, 
Filip Ševčík, do 
niektorých som musel 
investovať.  Postupy, 
spracovanie materiálu 
a podrobnosti výroby sú 
samozrejme know-how 

celej našej firmy. Stále sa snažíme získavať 
nové a nové informácie o výrobných 
novinkách, za ktorými cestujeme často aj do 
zahraničia. Aj zákazníci sa vždy potešia, keď 
im ponúknem niečo nové.
o Ste hudobník, ale nie každý vie hrať na 
heligónke. Ako to bolo s Vami?
- Hoci som hudobník a hrám na dychových 
a strunových nástrojov, musel som sa 
začať učiť hrať na heligónke, aby som 
svojim zákazníkom  mohol vyskúšať 
a predviesť,  ako zneje tento nástroj. Že 
som sa to dokázal naučiť veľmi rýchlo, za 
to ďakujem kamarátovi heligonkárovi Bc. 
Romanovi Capekovi zo Skalitého, ktorý 
mal so mnou trpezlivosť a naučil ma to. 
Teší ma, že môžem mojou prácou prispieť  
k zachovávaniu kultúrneho dedičstva 
a ľudových tradícií v regióne nielen 
kysuckom, ale aj v ostatných regiónov 
Slovenska. Veď heligónky E & R JELINEK  

znejú už skoro na celom Slovensku.
o Ale Vy ste už prerazili aj 
do zahraničie, nemýlim sa? 
A akú máte podporu najbližšej 
rodiny vo Vašej, naozaj na čas 
nesmierne náročnej práci?   
- Momentálne sme dostali ponuku 
vyrobiť ich do Talianska , kde 
je výroba takýchto nástrojov 
strojová a nie ručná.  Záujem 
o naše heligónky je aj v Poľsku, 
Čechách, Kanade a Chorvátsku.  
Musím vyjadriť vďaku nielen mojej 
mame, ktorá mi poskytla priestory 
na dielňu, ale aj mojej manželke 
Jarke, ktorá ma pochopenie pre 
moju prácu, ktorá  mi zaberá veľmi 
veľa času  a preto musí neraz 
v domácnosti  robiť niektoré práce 

aj za mňa. Za to som jej veľmi vďačný. Po 
pri výrobe heligóniek  robíme vo firme 
servis  akordeónov, heligóniek, saxafónov 
,klarinetov, ladíme klavíre. Od začiatku 
výroby heligóniek sa venujeme neustálemu 
zdokonaľovaniu dvojradových modelov. 
Nakoľko sme sa dostali do štádia, kedy 
sú naše výrobky po technickej,  zvukovej, 
aj vizuálnej stránke na slušnej úrovni,  začal 
som pracovať na  výrobe trojradového 
modelu heligónky, ktorý  je  veľmi žiadaný 
medzi zákazníkmi.   
o Kde Vás vedia nájsť zákazníci, zvedavci, 
ako aj ďalší možní klienti?
- Zákazníci ma môžu nájsť v dielni na 
Dubskej ceste, alebo na ulici 1.mája 
v Kysuckom Novom Meste. Najlepšie by 
bolo, vopred telefonicky si dohodnúť 
stretnutie.

pýtala sa: redakcia Žurnálu
foto: Gabo Muška

Heligónky Emila Jelinka z Kysúc umelecky 
prezentujú naše Slovensko až v zahraničí

Emil Jelinek so synom Romanom
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Fotoreportáž z jarných akcií ZpSaDSS Kysucké Nové Mesto na Štúrovej ulici
Seniori si zaspievali
„Spevom sa snažím rozdávať radosť a dobrú náladu“ s takýmto mottom 
vstúpil medzi seniorov v ZpSaDSS Kysucké Nové Mesto na Štúrovej ulici  Karol 
Rosenberg. Viac ako hodinu spievali a tancovali klienti zariadenia pri piesňach 
80-rokov československej populárnej hudby. Záverečné piesne postavili na nohy 
všetkých účastníkov, zrazu sa každý cítil tak trochu Karlom Gottom, Michalom 
Túčným alebo Waldemarom Matuškom. S prísľubom skorého stretnutia s 
umelcom  ukončila gramiáda príjemné spevácke dopoludnie.

Deň narcisov 
V apríli 2013 sa naše zariadenie už po druhý rok 
zapojilo do verejnej zbierky  Deň narcisov. Účelom 
zbierky je získať finančné prostriedky na podporu 
programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby 
rakoviny. Zbierku každoročne organizuje občianské 
združenie Liga proti rakovine. Kvietok narcisu sme 
na vrátnici nášho zariadenia pripli viac ako 90-krát. 
Zamestnanci, klienti a ich rodina vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou 
a prispeli symbolickou sumou. Vyzbieraná suma 203,35 € nás milo prekvapila. Ďakujeme 
všetkým, ktorý prispeli a tým podporili túto peknú akciu.

Deň matiek 
Nedeľné oslavy Dňa matiek za účasti lídra skupiny Arzén 
Jara Gaža pokračovali v pondelok krásnym zážitkom, ktorý 
ku Dňu matiek pripravili naším mamičkám a babičkám 
deti z Materskej škôlky na ulici 9. mája v Kysuckom Novom 
Meste. Druhá májová nedeľa sa pravidelne spája s oslavou 
jedinečného a vzácneho daru materstva,  je dňom, keď 
ďakujeme našim matkám za starostlivosť a lásku, s ktorou 
nás vychovali. Básne v podaní detí, plné lásky a nehy, 
nenechali ani jedno oko suché. Nádhernú kytičku piesní a 
tancov uvili pre naše babičky. Úprimný potlesk sprevádzal 
celý kultúrny program detí. „Byť matkou je vzácny dar, 
ktorý sme my ženy dostali“, týmito slovami ukončila 
vystúpenie detí riaditeľka MŠ PhDr. Elena Gavláková. 

Stavanie mája 
S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov. Na 
konci apríla sa stavanie mája uskutočnilo za krásneho, slnečného počasia aj v našom 
zariadení. Ženy od rána zdobili stromček a muži pripravovali lavičky na posedenie. 
Stromček  a žrďku na stavanie mája  nám tak ako po iné roky sponzorsky daroval 
Urbariát Kysucké Nové Mesto, za čo im patrí veľké ďakujem. O pol desiatej doobeda 
do záhrady plnej našich starkých vchádza náš „dvorný“ harmonikár Zdenko Játi. 
Záhrada je v tej chvíli plná spevu a smiechu. Pozvanie na túto milú akciu prijal primátor 
Kysuckého Nového Mesta Ing. Ján 
Hartel a jeho zástupkyňa Ing. Jana 
Svrčková. Za spevu piesne ,,Staviame 
my máje“ pod vedením harmonikára 
Zdenka Játiho postavili naši muži 
krásny, vysoký a pestrofarebný máj. 
Túto milú akciu sme využili tiež na 
gratuláciu našej klientky Angeliky 
Sobkuliakovej, ktorá sa v máji dožíva 
krásneho životného jubilea 95 rokov. 
S kyticou kvetov, ktoré nám na tieto 
príležitosti pripravuje kvetinárstvo 
Dália, jej v mene nás všetkých 
zablahoželala naša pani riaditeľka. 
Veselá nálada pri hudbe a tanci 
spojená s maškrtením ugrilovaných 
klobás trvala do pravého poludnia. 

spracovali: Ing. Miriam Bugrová; Mgr. Ladislav Feiler; Mgr. Katarína Krasňanová; 
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Dušan Virdzek z Kysuckého Nového 
Mesta  učí svojich zverencov thajský box. 
Čo to je, ako sa k tomuto športu dostal, 
prečo si vybral práve thajský box, o tom 
všetkom sme sa s ním porozprávali. 
- K thajskému boxu som sa dostal  ako 17 
ročný. Skúsil som si zatrénovať, a s väčšími či 
menšími  pauzami sa mu venujem prakticky 
dodnes. Neskôr, ako 24-ročnému, mi 
kamarát pomohol dostať sa do rakúskeho 
Linzu a pokúsiť sa presadiť za hranicami. 
Skúsil som sa predstaviť v mestskom klube 
Thaikibo, kde som pod vedením trénera 
I. Mandaru naplno vhupol do boxerského 
života a venoval sa výlučne tomuto športu. 
Je to vlastne jedno z období v mojom 
živote, na ktoré najradšej spomínam. 
Trénoval som vtedy 2 krát denne a celý môj 
život sa točil len okolo boxu. Jednoducho 
mi  učarovala všetka tá drina, všetko to 
odriekanie, atmosféra tréningov, prvých 
zápasov. Postupne  som boxoval  v Rakúsku, 
Nemecku, Chorvátsku. Prišla však škaredá 
zlomenina nosa a tá ma donútila zanechať 
tréningy na dlhší čas a niekedy v tej dobe 
som sa rozhodol pre návrat domov. Tu 
som sa po mojom návrate s pár 
nadšencami venoval tréningom aj 
naďalej a takto postupne začalo 
vznikať pevné jadro, z iniciatívy 
ktorého nakoniec vznikol aj náš klub 
Triglav. Asi pred dvomi rokmi sme 
svoju činnosť ,,zoficiálnili,, a od tej 
doby sa u nás stretávajú mladí, starí, 
ženy aj deti, rekreační športovci aj 
prví zápasníci a reprezentanti klubu. 
o Môžete presnejšie definovať čo 
je to vlastne Thai box?  
- Thai box je plnokontaktný, 
mimoriadne tvrdý druh bojového 
umenia. Pri  jeho športovej verzii v  
profesionálnych zápasoch v ringu sa 
používajú údery lakťami, kolenami 
a samozrejme údery rukami 

a kopy. Toto všetko len 
v boxerských rukaviciach 
s chráničom chrupu 
a genitálií, bez akýchkoľvek 
ďalších chráničov. Kto mal 
niekedy možnosť sledovať  
takéto predstavenie naživo, 
mi dá určíte za pravdu, 
keď poviem, že ide o jeden 
z najtvrdších športov na 
svete. Často nebýva núdza 
o krvavé momenty, či 
škaredé zranenia, ale toto 
všetko k tomu patrí .
Napriek všetkým týmto 
skutočnostiam je Thai box 
stále populárnejší aj u žien. 
Popri  možnosti osvojiť 
si mimoriadne účinné 
techniky sebaobrany je 
skvelým spôsobom ako si 
vyformovať a hlavne udržať 
postavu. Telo človeka  je vo 
svojej plnej sile schopné 
dosiahnuť úžasných tvarov 
a kondície a je hriechom 
to nevyužiť. Thajský box je 
tiež vynikajúcim spôsobom 

ako sa naučiť sebadisciplíne, húževnatosti, 
cieľavedomosti, učí človeka rešpektovať 
seba, aj druhých. Mnohí tiež prichádzajú 
so zámerom odreagovať sa po dňoch 
presedených v kancelárii, či v aute.
Mám osobné skúsenosti, že mládež 
s poruchami správania, či už zvýšenou 
agresivitou, alebo  hyperaktivitou môže 
tieto do podstatnej miery potlačiť 
alebo odstrániť práve tréningami. Ja rád 
opakujem, že šport pomáha vždy ,,vrátiť 
sa nazad do hry,, a v akomkoľvek ťažkom 
období pomáha človeku nájsť znovu seba. 
Vždy budem zastávať názor, že si človek 
zaslúži šancu dokázať, že sa chce zmeniť, 
bez ohľadu na jeho minulosť. Každý ju 
máme nejakú, vrátane mňa. Je najľahšie 
človeka odsúdiť. Ja  sa snažím  v klube držať 
priateľskú atmosféru, a aj keď sú problémy,  
počas tréningu vždy ostávajú zatvorene 
v šatni. Po ňom si často posadáme do 
kruhu a preberáme ich. Ktokoľvek môže po 
tréningu prísť za mnou s prosbou o radu, 
či pomoc. Snažím sa jednoducho vyhýbať 
sa modelu komerčného  typu klubu a 
chcem udržať v našom klube aj „dušu“. 

o Aké vekové kategórie oslovuje tento 
šport, čo človeku dáva? Aké musia 
záujemcovia spĺňať kritéria a aké sú 
možnosti tohto športu? 
- Nemyslím si, že má tento šport nejaké 
vekové obmedzenia, čo sa týka veku, skôr 
ide o zdravotný stav daného záujemcu. 
Pokiaľ je človek zdravý, môže sa mu v 
rámci svojich možnosti, samozrejme 
venovať v každom veku. V našom klube 
máme napríklad skupinu deti, kde sú 
najmladší členovia druháci, tretiaci. Máme 
tiež početnú skupinu dievčat, ktoré box 
oslovil, máme takisto  mužskú skupinu 
s niekoľkými ,,seniormi,,  a samozrejme 
skupinu zápasníkov ,t.j. chlapcov, ktorí 
sa zúčastňujú prvých zápasov. Ako som 
už spomínal, každý nachádza v boxe 
niečo iné. Každý to svoje. Niekto sa chce 
odreagovať, druhý naučiť chrániť seba 
a blízkych, iní chcú schudnúť, či spevnieť, 
iný hľadá v pohybe seba samého,  mnohí 
majú sen niečo v tomto športe dosiahnuť 
na profesionálnej úrovni. Všetkých však 
spája láska k pohybu a športu ako takému. 
Niektorí si to u nás zamilujú, niektorých 
vidíme menej často a mnohí to vzdajú. Ja 
stále tvrdím, že tento šport nevydrží robiť 
nikto, kto si ho nezamiluje. Pravá láska totiž 
často bolí.  Často sa stretávam s otázkou, či 
je box vhodný pre tú či onú vekovú skupinu, 
pohlavie, atď... Opakujem, že Thai box môže 
skúsiť naozaj každý. Tým, ktorí majú chuť 
sa do niečoho pustiť a váhajú, by som rád 
odkázal: zabudnite na predražené tréningy 
s veľkolepými názvami! Vo väčšine prípadov  
sú účinné akurát pri ťahaní peňazí. Existujú 
,,liahne,, na trénerov a inštruktorov, ľudia, 
ktorí Vás budú učiť počítať kalórie a písať 
Vám jedálničky, najrôznejšie ,,zaručené, 
osvedčené, účinné,,.. je na Vás, čo si 
vyberiete. Rozhýbte sa a makajte! Trebárs 
s nami... Tiež náklady spojené s boxom  sú 
minimálne. Za pár desiatok eur si človek 
zaobstará výstroj, ktorá mu výdrži dlhé 
mesiace, mnohým roky.... Pripomeniem, že 
pre všetkých, ktorí si to u nás chcú skúsiť, 
je k dispozícii výber rukavíc a chráničov, 

takže stačí skočiť do kraťasov, či 
legín, nahodiť tričko a o zvyšok je 
postarané. Čo sa týka tréningového 
programu, ten  si môže každý 
nastaviť individuálne podľa svojich 
predstáv, schopností a možností. 
V súčasnosti nás taktiež navštevuje 
pár ľudí, ktorým sa venujem na 
individuálnych tréningoch, kde 
krok po kroku osvojujeme základy 
technik, pomáham pri formovaní 
postavy, atď. Žiaľ, mnohí ľudia 
majú zafixovanú predstavu 
o nejakom ,,krvavom športe,, kde 
sa  jednoducho dvaja  bijú do hláv, 
kým jeden z nich  neodpadne. Je 
to omyl. Boxu sa u nás rovnako 
môže venovať krehká žena, či 

„Vyskúšajte thajský box, to nie je len 
bojové umenie, je to aj návrat k prírode 

a k očiste našej duše“, 
– hovorí Dušan Virdzek, tréner  z Kysuckého Nového Mesta
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nesmelý školák, vysokoškolák, robotník, 
či človek v pokročilejšom veku. To všetko 
bez žiadneho, alebo len minimálnym 
kontaktom. Ľudia, ktorí prídu so zámerom 
napr. zlepšiť si  postavu, sa logicky na 
tréningu nebudú udierať a zraňovať a  
venujú sa behom, rôznym gymnastickým 
cvikom, nácvikom technik na lapoch, či 
udieraním do vreca. V teplejších mesiacoch 
trénujeme tiež vonku, mimochodom 
tieto druhy tréningov sa tešia veľkej 
obľube u každej skupiny. Zahŕňajú 
povedzme behy v blízkom lese, 
prehadzovanie traktorovej pneumatiky, 
či udieranie ťažkým kladivom, šprint 
medzi pneumatikami, cviky na hrazde, 
kruhoch, behy po schodoch. Do 
tréningov tiež často aplikujem prvky 
crossfitu. Každý si príde na to svoje a ja 
pozorne strážim, aby nikto zo skupiny 
nešiel  nad svoje sily a ohrozoval tak 
svoje zdravie.
o Aké výsledky Vaši zverenci 
dosahujú? Aké sú Vaše plány?
- So skupinou zápasníkov sa 
v podstate pravidelne zúčastňujeme 
amatérskych turnajov a zbierame 
tak skúsenosti na účasť v zápasoch 
na profesionálnej úrovni. Za účelom 
tréningových kempov navštevujeme aj 
priateľov v srbskom Novom Sade, kde si 
v klube Victory vymieňame  skúsenosti a 
v blízkej budúcnosti by sme sa takisto  radi 
dostali  do Bieloruska. Dopracovať sa na  
úroveň profesionálneho zápasníka však 
vyžaduje dlhé mesiace driny a odriekania, 
je to dlhodobý proces. Často tiež plány 
skríži zranenie, či  osobný život. Ako som 
spomínal, mnohí od tejto cesty plnej potu 
a často krvi a sĺz odstúpia. V súčasnosti mám 
však vo fáze prípravy na nastavajúcu sezónu 
pár zverencov, ktorí sú talentovaní a hlavne 
odhodlaní a poctivo makajú. Verím, že sa 
v nich nesklameme a budú v budúcnosti 
zviditeľňovať tento šport, no predovšetkým 
náš región a Slovensko.
Naším spoločným želaním je návšteva 
tréningových kempov Thajsku, kolíske 
tohto športu. To je jednoznačne povinnosť 
každého thaiboxera, obrovská skúsenosť, 
obohatenie a samozrejme zážitok, na ktorý 
sa nezabúda. Je to však aj o financiách. 
Môj osobný názor je, že je veľmi smutné, 
že jediný šport, kde sa kluby netrápia 
s existenčnými problémami, je futbal 
a ostatné odvetvia ťahajú často réžiu 
vyslovene  zo svojho vrecka. Ja verím, že sa 
nám našou prácou podarí na nás upozorniť 
a aspoň čiastočne prispieť k rozvoju tohto 

druhu bojového umenia 
v Kysuckom Novom meste a v priľahlom 
regióne. Aj preto si veľmi vážim možnosť 
prezentovať sa v takejto mediálnej forme 
a v neskrátenej verzii v Kysuckom Žurnále 
a bližšie objasniť priority thajského boxu, 
jeho ciele a vysvetliť názory ľudí na neho.
Všetci, ktorí majú nejaké otázky na nás, 
môžu nás nájsť na sociálnej sieti pod 
menom Triglav gym. Na našom profile 
nájdete množstvo fotiek, článkov, informácií 

a video, podľa ktorého nás ľahko nájdete: 
naša telocvičňa sa nachádza v Kysuckom 
Novom Meste, asi 10 min chôdze od 
železničnej stanice, v areáli ZVL – zadný 
vchod do ZVL (oproti závodu Drevona). 
Tréningy sa konajú denne v rôznych časoch 
a akékoľvek otázky Vám rád zodpoviem na 
telefónnom  č.tel.: 0910 180 213.

A na záver slovo trénera...
- Ja by som sa chcel v každom prípade ešte 
raz poďakovať Vám, pani šéfredaktorka 
Jaššová, za Váš prístup a ochotu zverejniť 
naše informácie v takomto veľkom, 
neskrátenom mediálnom formáte 
a môjmu zverencovi  Viktorovi Lukáčovi 
za sprostredkovanie nášho spoločného 
stretnutia, ako aj za stálu pomoc 
a optimizmus, ktorý okolo seba tento muž 

šíri. Vďaka tiež patrí všetkým, ktorí 
nám pomáhajú v oblasti reklamy, 
všetkým našim  fanúšikom, členom, 
špeciálne tým najmladším.
Chcel by som tiež čitateľov časopisu 
a našich spoluobčanov touto 
cestou poprosiť, aby si našli čas. 
Na seba! Vybehnite trebárs vonku 
a skúste si zabehnúť. Len tak. 
alebo si zaplávajte! Vezmite bicykel 
a prevezte sa po okolí. Žijeme na 
nádherných Kysuciach. Odtrhnite 
svoje deti od počítačov a pošlite 
ich športovať! Je totiž úplne jedno, 
o aký druh športu ide. Ide o Vás. 
Vaše zdravie! Jedzte a žite zdravo, 
usmievajte sa na seba. Ľudia pijú, 
fajčia, drogujú. Dobrovoľne si ničia 
zdravie, to najcennejšie čo sme od 

Boha dostali. Žijeme v dobe plnej stresu, 
počítačov, najrôznejších chémií. Všetci sa 
niekam ponáhľame a uniká nám podstata 
života. Ja som presvedčený o tom, že 
musíme vrátiť   svoje telo prírode a svoju 
dušu Bohu.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: archív Dušana Virdzeka
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Kulturisticko-fitness podujatie Mozolani Classic 
3 (uskutočnilo sa 27. a 28. apríla v športovej hale 
na Rosinskej ceste v Žiline) je síce už niekoľko dní 
minulosťou, ale nezaškodí si pripomenúť celú dvojdňovú 
súťaž aj s piatkovým prológom.
Hlavnému organizátorovi a promotérovi podujatia Andrejovi 
Mozolánimu sa podarilo pekný husársky kúsok. Na svoju 
akciu dotiahol úradujúceho šampióna Mr. Olympia, Phila 
Heatha, ktorý síce už bol na Slovensku v roku 2011, ale až 
teraz prišiel ovenčený týmto najprestížnejším titulom v 
profesionálnej kulturistike. Druhým VIP hosťom bol víťaz 
Olympie do 212 libier Flex Lewis, a tak priaznivci kulturistiky 
mohli vidieť naživo šampióna veľkej i malej Olympie, čo sa 
doteraz nikomu na Slovensku nepodarilo zariadiť.
Tlačovka a seminár
Tlačová konferencia a seminár (ten sa vysielal online) 
sa uskutočnili 26. apríla v priestoroch Mozolani Fitness 
Clubu na Solinkách. Záujem verejnosti o seminár s 
Philom Heathom i Flexom Lewisom bol sympatický. 
Niektoré otázky na exkluzívnych hostí Mozolani 
Classic 3 boli na telo, ale aj tie obaja špičkoví športovci 
zvládli s úsmevom. Phil naznačil, že ako dvojnásobný 
Mr. Olympia (2011 a 2012) si nemôže dávať nízke 
ciele. „V tomto roku chcem získať tretí titul za 
sebou na Mr. Olympia. Chcem sa pripraviť tak, 
aby som bol v životnej forme.“ Heath podotkol, že 
neexistuje recept, ako sa stať najlepším kulturistom 
na svete. „Každý sen sa môže stať skutočnosťou, 
keď pre to urobíte maximum a uveríte tomu. 
Neexistuje nič zázračné. Treba pozitívne myslieť, 
ísť na pódium s čistou hlavou a v danom momente 
sa naplno koncentrovať na určitú pózu a vydať zo 
seba všetko, čo je vo vás. Ukázať to najlepšie zo 
seba, čo ste za rok natrénovali.“ Heathov parťák 

Flex Lewis priznal, že nechystá prechod do 
open kategórie Mr. Olympia. „Momentálne 
vážim zhruba 106 kg, pretože som v 
objemovke, ale v kategórii do 212 libier 
(cca 96 kg) chcem zostať tak dlho, ako 
sa bude dať.“ Flexov recept na úspech je 
podobný tomu Philovmu: „Byť silný po 
mentálnej stránke je veľmi dôležité. 
Treba mať k dispozícii pozitívne mysliaci 
tím ľudí.“
Sobotňajší galavečer
Sobotňajší program pozostával z dvoch 
blokov. V rámci tohto prvého, ktoré bolo 
už dopoludnia, sa majstrom Slovenska v 
klasickej kulturistike do 175 cm stal Patrik 
Štiglic, ktorý vyzeral na pódiu skvele, a 
v kategórii nad 175 cm triumfoval Peter 
Bella: „Ten pocit zadosťučinenia a 
hormóny šťastia, ktoré sa vyplavia v tej 
víťazanej chvíli, to je nezabudnuteľné, 
to sa nedá opísať slovami.“ Sobotňajší 
finálový galavečer odštartoval o 17.00 
h a v priamom prenose ho vysielala 
stanica Slovak Sport TV. Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v kulturistike boli 
zároveň nominačnou súťažou na ME. 
V kulturistike do 70 kg zvíťazil Miroslav 
Lelko, do 80 kg triumfoval Ján Soták, do 
90 kg vyhral Roman Kováč a nad 90 kg 
potvrdil najvyššie ambície Marián Čambal, 
ktorý zvíťazil aj v absolútnom hodnotení. 
„Prvenstvo v absolútnom hodnotení 
ma potešilo, nečakal som to. Je to môj 
prvý triumf v „absolutke“ v celej mojej 
kariére.“ V pohárovej súťaži v bikiny fitness 
do 165 cm potvrdila svoje postavenie 

úradujúca absolútna majsterka sveta Karina Antovská a 
nad 165 cm sa z prvenstva tešila Janka Majerníková. V 
absolútnom hodnotení uprednostnili rozhodcovia pomerom 
hlasov 6:1 na prvé miesto Antovskú, ktorá štartovala so 
sebazaprením. „Bolel ma zub. Pred súťažou som spala iba 
dve hodiny. Ale som bojovníčka a keď vyjdem na pódium, 
zabudnem na všetky problémy, bolesti a starosti. Som 
šťastná, že som na Mozolani Classic 3 obhájila prvenstvo.“
Detský fitness, fitness a bodyfitness žien
Podujatie Mozolani Classic 3 vyvrcholilo v nedeľu 
majstrovstvami Slovenska v detskom fitness, ktoré boli 
zároveň nominačnou súťažou na ME a MS, a pohárovou 
súťažou vo fitness a bodyfitness žien. Fitness hviezdičky 
Nicol Slováková, Nelli Novodomská, Nasťa Vrábelová, 

Mozolani Classic 3 v Žiline bol pastvou pre oči

Mozoláni „dotiahol“ na prestížnu súťaž 
Phila Heatha a Flexa Lewisa

Phil Heath Flex Lewis

Phil Heath s detskými fitneskami
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Mária Polerecká a 
Tatiana Kožuchová 
sú prísľubom toho, 
že tento šport sa o 
budúcnosť nemusí 
obávať. Vo fitness žien 
nenechala Barbora 
Sečkárová-Bunčáková, 

ktorej trénerom je Andrej Mozoláni, nikoho na pochybách, 
kto je kráľovnou v tomto športe. V kategórii bodyfitness do 
160 cm zvíťazila Stanislava Focková a nad 160 cm si zlatú 
medailu vybojovala Adela Ondrejovičová.
Výsledky na Mozolani Classic 3 v Žiline
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v klasickej 
kulturistike (27. 4. 2013) – do 175 cm: 1. Patrik Štiglic 
(Vinohrady), 2. Radoslav Cabuk (St. Ľubovňa), 3. Ladislav 
Kalmár (R. Sobota), 4. Erik Halaška (L. Mikuláš), 5. Ľubomír 
Kiss (P. Bystrica), 6. Peter Sabaka (L. Mikuláš). Nad 175 cm: 1. 
Peter Bella (Košice), 2. Andrej Markovič (P. Bystrica), 3. Tomáš 
Prostiňák (P. Bystrica), 4. Andrej Hlinka (St. Ľubovňa), 5. David 
Fartel (Bratislava), 6. Pavol Jendrášek (Námestovo).
Pohárová súťaž v bikiny fitness žien (27. 4. 2013) – do 
165 cm: 1. Karina Antovská (Slávia Bratislava), 
2. Sabina Pleváková (Euro Sport Púchov), 
3. Stanislava Pritrská (Fortuna Trnava), 4. 
Monika Rosenbergerová (Žiar n/Hr.), 5. Radka 
Borosovicsová (R. Sobota), 6. Iveta Kuglerová 
(Bratislava). Nad 165 cm: 1. Jana Majerníková 
(DA Leles-Kapoňa), 2. Denisa Lipovská (Slávia 
Bratislava), 3. Barbora Sečkárová-Bunčáková 
(Mozoláni Trainings Žilina), 4. Alexandra Halmová 
(Nitra), 5. Veronika Guľášová (Veterinary BB 
Košice), 6. Martina Sedlárová (Spišská N. Ves). 
Absolútne hodnotenie: 1. Karina Antovská, 2. 
Jana Majerníková.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 
kulturistike mužov (27. 4. 2013) – do 70 kg: 1. 
Miroslav Lelko (Vinohrady), 2. Michal Kertés (Pro 
Body Košice), 3. Ladislav Rapoš (Galaxy 2 Poprad), 
4. Lukáš Skirka (DA Leles-Kapoňa). Do 80 kg: 
1. Ján Soták (Pro Body Košice), 2. Alex Zuccaro 
(Tal.), 3. Miroslav Škadra (Nová Baňa), 4. (3. M-SR) 
Jozef Mizík (Univerzál Prešov), 5. Miroslav Šedo 
(Piešťany), 6. Patrik Zátik (Šurany). Do 90 kg: 1. 
Roman Kováč (Pohoda Bratislava), 2. Peter Muráň 
(Vital Pov. Bystrica), 3. Radoslav Filip (Veterinary 
BB Košice), 4. Dominik Pogonyi (Mozolani 
Trainings Žilina), 6. Peter Čecho. Nad 90 kg: 1. 
Marián Čambal (Vinohrady), 2. Ladislav Kuzder 
(Veterinary BB Košice), 3. Gergo Bognár (Maď.), 
Bruno Di Riso (Taliansko), 5. Dalibor Susnyak, 6. (3. 
M-SR) Ján Král (Veterinary BB Košice). Absolútne 
hodnotenie: 1. Marián Čambal, 2. Ján Soták, 3. 
Miroslav Škadra.
Majstrovstvá Slovenska v detskom fitness 

(28. 4. 2013) – dievčatá do 
7 rokov: 1. Nicol Slováková 
(Nitra), 2. Daniela Korečková 
(Zvolen), 3. Viktória Mihálová 
(Nitra), 4. Vanessa Buchancová 
(Prievidza), 5. Ella Alexandra 
Čilek (Prievidza), 6. Jasmína 
Smejkalová (Nitra). 8 – 9 rokov: 
1. Nelli Novodomská (Zvolen), 
2. Katarína Blašková (Trenčín), 3. 
Margaréta Gondová (Zvolen), 4. 
Viktória Ondričková (GTK Žilina), 
5. Petra Štaudingerová (GTK 
Žilina), 6. Dominika Rosinová 
(GTK ŽIlina). 10 – 11 rokov: 
1. Nasťa Vrábelová (Trenčín), 
2. Sára Dydi (GTK Žilina), 3. 
Alexandra Ihnatišová (GTK 
Žilina), 4. Veronika Kuricová 
(GTK ŽIlina), 5. Soňa Brezániová 
(Prievidza), 6. Katarína Krétová 

(Zvolen). 12 – 13 rokov: 1. Mária Polerecká (Prievidza), 2. 
Kristína Juricová (Trenčín), 3. Anna Hepnerová (Prievidza), 4. 
Gréta Pročková (Prievidza), 5. Vanesa Luptáková (Zvolen), 6. 
Ema Humajová (Prievidza). 14 – 15 rokov: Tatiana Kožuchová 
(Zvolen), 2. Vanessa Lisziová (Nitra), 3. Elisa Novodomská 
(Zvolen), 4. Barbora Husárová (Prievidza), 5. Romana Ošková 
(L. Mikuláš), 6. Lenka Kotruchová (Zvolen). Chlapci: 1. Denis 
Ambruš (Zvolen), 2. Damian Korečko (Zvolen).
Pohárová súťaž (28. 4. 2013) – fitness žien: 1. Barbora 
Sečkárová-Bunčáková (Mozolani Trainings Žilina), 2. Mariana 
Holbová (Trenčín), 3. Michaela Kubovčíková (L. Mikuláš), 4. 
Dominika Kravčíková, 5. Barbora Kaisová (Mozolani Trainings 
Žilina). Bodyfitness do 160 cm: 1. Stanislava Focková 
(Lipt. Lužná), 2. Valéria Laczková (L. Mikuláš), 3. Zuzana 
Košarišťanová (Lipt. Lužná), 4. Sandra Cabániková (Trnava), 
5. Stanislava Koniarová (Nová Baňa). Nad 160 cm: 1. Adela 
Ondrejovičová (Veterinary BB Košice), 2. Elena Masaryková 
(Nitra), 3. Jana Mišutková (Handlová), 4. Miroslava Paráčková 
(Spišská N. Ves), 5. Viktória Lánska (Poprad).

Autor: Ľubomír Chochula; Foto: Eastlabs

Patrik Štiglic

Barbora Sečkárová-Bunčáková

Marián ČambalLadislav Kuzder 
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Slovenská národná strana je najstaršou politickou stranou 
na Slovensku. Vznikla v roku 1871 ako subjekt, ktorý mal 
presadzovať záujmy Slovákov, jej členmi boli významné 
osobnosti slovenských dejín: Svetozár Hurban-Vajanský, 
Milan Hodža, Jozef Gregor-Tajovský, či dlhoročný predseda 
Martin Rázus. Členovia SNS stáli pri všetkých historicky 
zlomových štátotvorných udalostiach a dokumentoch 
slovenskej identity a štátnosti, napríklad v roku 1861 prijali 
Memorandum národa slovenského, v roku 1863 stáli 
pri zrode Matice slovenskej atď. V roku 1938 
sa SNS musela nútene odmlčať. Jej činnosť sa 
nemohla obnoviť ani po februári 1948. Oficiálne 
bola obnovená po nežnej revolúcii v marci 
1990. Členovia strany sa hlásia k odkazu 
zakladateľov historickej SNS, k národným, 
kresťanským a sociálnym zásadám a k 
cyrilo-metodskej tradícii. Po Ing. Jánovi 
Slotovi „ prevzal žezlo“ – JUDr. Andrej 
Danko. 
JUDr. Andrej Danko je predsedom 
SNS od 6. októbra 2012. Pochádza 
z Revúcej, vyštudoval Právnickú 
fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave. Je zakladateľom 
niekoľkých obchodných 
spoločností, pôsobil v dozorných 
radách, má advokátsku kanceláriu 
so zameraním na občianske 
právo, obchodné právo a 
zastupovanie pred súdmi. Ako 
sympatizant SNS bol od roku 
1997 viackrát nominantom 
národniarov v rôznych volebných 
komisiách. V rokoch 2006-2010 
pôsobil ako asistent v Národnej 
rade SR v prospech poslancov 
SNS, pre SNS tiež vykonával 
funkciu odborného právneho 
konzultanta a ako nominant strany bol tiež členom parlamentných 
komisií. Členom SNS je Andrej Danko od roku 2006, prvým 
podpredsedom strany sa stal v septembri 2010.  
 
Našim čitateľom ponúkame exkluzívny rozhovor práve s ním.

o Ako hodnotíte roky pôsobenia SNS v našej spoločnosti? Mala 
a má táto strana svoje opodstatnenie v našom štáte?

- Pri vzniku 
Slovenskej 
republiky, 
po páde 
komunistického 
režimu, bolo 
pôsobenie 
SNS jasné, aj v 
ďalších rokoch, 
kým náš mladý 
štát získaval 
sebadôveru a 
upevňoval si 
postavenie na 
medzinárodnej 
scéne. 
V súčasnosti, 
napriek 
globalizácii 
a vytváraniu 
akéhosi 
európskeho 
superštátu, 
má Slovenská 
národná strana 
opäť historickú 
šancu pri 
upevňovaní 
národnej hrdosti. 
Skutočné 
vlastenectvo 

a národná hrdosť nie sú 
minulosťou, naopak, dnes 
sú rovnako potrebné ako v 
druhej polovici 19. storočia 
počas národného obrodenia 
v Rakúsko-Uhorsku. SNS 

chce posilňovať sebavedomie 
slovenských občanov a 

Slovákov v rámci Európskej únie, v rámci našich 
požiadaviek na jasné kompetencie v otázkach 

národnej bezpečnosti, riadenia trhov, pri 
vytváraní fiškálnej únie, pri zjednocovaní 
daní či sociálneho systému. Žiadame 

garanciu rovnakého postavenia pre 
slovenských občanov, ako majú občania 
iných krajín EÚ. 
o Za uplynulé roky sa táto strana 
viackrát „rozbila“, bolo to z dôvodu 
niektorých členov zmocňovať sa 
vedenia, tak – ako aj v iných stranách, 
lebo Slováci viac ako ktorýkoľvek iný 
národ, nevedia byť súdržní, veľa krát si 
závidia, ale aj nedoprajú úspešnejším 
– a možno všetky tieto vlastnosti 
spôsobili viackrát rozpad vo vnútri 
strany.. Alebo to bolo inak
- Nemyslím si, že by boli Slováci menej 
súdržní, alebo viac závistliví než iné 
národy. Mocenské boje prebiehali aj 
v iných politických stranách, takmer 
vo všetkých. Mnohé skončili na scéne 
odchodom jej zakladateľa a lídra. SNS 
- práve naopak - prežila zemetrasenia 
a opäť vstáva ako „Fénix z popola“. Je 
to dôkaz, že v prípade národniarov ide 
viac o idey, tradície, vízie a hodnoty. 
SNS nie je umelá strana, ktorá vznikla 
samoúčelne pre isté volebné obdobie 

bez členskej základne a odchodom predsedu do dôchodku zanikne. 
SNS je na scéne 142 rokov. 
o SNS sa pod Vaším vedením začína profilovať trochu inak... 
Menia sa metódy práce, spôsob pripúšťania názorov od 
verejnosti, prichádza k akejsi „ očiste“ v radoch SNS. Dobre sme 
to vo verejnosti pochopili?
- Všetko je proces a vývoj. Mladá slovenská politická scéna pred 24 
rokmi mala iné potreby, než dnes. Preto aj náš vývoj je sčasti veľmi 
prirodzený, sčasti sme mu pomohli, lebo vidíme veľkú potrebu u 
ľudí niečo v SNS zmeniť. Už som spomenul, že SNS nie je umelá, 
vždy tu bola pre ľudí, tvorila a tvorí ju rozsiahla členská základňa, 
udržiava pri živote. Znamená to veľkú zodpovednosť voči členom, 
sympatizantom, voči verejnosti. Nechceme prísť o dôveru, ktorú do 
nás ľudia vkladajú. Vychádzame v ústrety ich potrebám, takže zmeny 
sú prirodzené. 
o Aký trend činností by mala raziť nová obrodená SNS?
- SNS stavia na konštruktívnosť. Chce ponúknuť ľuďom riešenia 
problémov, ktoré ich najviac trápia - to sú sociálne problémy, zlá 
ekonomická situácia, nefungujúce zdravotníctvo, nezamestnanosť, 
nerovnaký štandard slovenských občanov v porovnaní s inými v 
Európskej únii. Slovo ,,národný“ máme v názve, ale aj to súvisí s 
ekonomikou: podpora našich poľnohospodárov, nášho priemyslu, 
presadzovanie viac slovenských výrobkov v sieťach hypermarketov, 
presadenie zdanenia zahraničných firiem a odštátnených 
strategických podnikov ako PP či SE, ktorých zisky odchádzajú do 
zahraničia, hoci máme na ne právo - to všetko pomôže rozkrútiť 
hospodársky kolotoč a zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu, pomôcť 
zdvihnúť platy a  kúpyschopnosť obyvateľov. S dobrým fungovaním 
ekonomiky súvisí následne aj možnosť zlepšiť situáciu v školstve, či 
v zdravotníctve. 
o Budúcnosť strany je nepochybne spätá aj s mladou 
generáciou. Ako to vnímate v SNS?
- Zaznamenávame zvýšený záujem mladých ľudí o členstvo v 
strane. To nás veľmi teší. Ako štandardná a moderná politická strana 
chceme a potrebujeme novú krv. Mladí ľudia majú záujem riešiť 
problémy a aktívne sa zapájať do všetkých oblastí spoločenského 
života. Tí, ktorí pracujú a majú záujem pracovať v strane, to chápu 
tak, ako ja: Zásadne niečo zmeniť môžeme len výkonom politickej 
práce. 

Ústredný predseda Slovenskej národnej strany JUDr. Andrej Danko: 

„SNS nie je umelá strana, ktorá vznikla samoúčelne pre isté volebné 
obdobie bez členskej základne, SNS je na scéne 142 rokov“.

pokračovanie na 13. str.



13„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
o Blížia sa regionálne voľby, komunálne voľby, voľby do 
Europarlamentu, atď.... Je to výzva aj pre Vašu stranu – 
ponúknuť niečo nové: modernú, ale aj zodpovednú politickú 
stranu a jej členov svojim voličom, preto aj výber kandidátov 
do volebných funkcií musí byť absolútne zodpovedný. Ako 
pracujete v tejto oblasti? Ako sa pripravujete na voľby? 
- Naši kandidáti  musia spĺňať základné kritériá: vlastenectvo, 
odbornosť a spoločenský kredit. Musia byť dynamickí, aktívni, 
brať na zreteľ požiadavky občanov. Len tak si môžu udržať 
ich dôveru. Kandidátov na predsedov VÚC chceme postaviť 
vlastných, ak to niekde  nepôjde, podporíme dôveryhodnú 
a spoločnosťou uznávanú osobnosť, ktorá dokáže zastrešiť 
potreby všetkých občanov. Ich prioritou musí byť rozvoj regiónu, 
podpora zamestnanosti, infraštruktúra, aktívna komunikácia s 
podnikateľským sektorom, podpora poľnohospodárov, kvalitná 
zdravotná starostlivosť a zlepšovanie sociálnych služieb. To je alfa a 
omega ich priorít, nie politikárčenie. Proces rokovaní a rozhodovaní 
o kandidátoch nie je vo vnútri strany ešte ukončený. 
o Bezpochyby je to aj názor mnohých Slovákov, že  SNS by mala 
byť súčasťou slovenského parlamentu ako národná strana, a 
mnohí tvrdia, že by nemala chýbať ani vo vláde, práve naopak 
– mala by tam mať svoje miesto! Snáď by bolo dobré urobiť 
všetko pre to, aby zastúpenie kandidátov za SNS získalo čo 
najviac hlasov. Ste na to pripravení?
- Už som spomenul, že naši kandidáti musia mať vysoký morálny 
kredit a musia byť odborníci. Nechceme politikárčiť, chceme riešiť 
pálčivé problémy spoločnosti. Len tak si môžeme udržať dôveru ľudí. 
O konkrétnych menách je teraz ešte predčasné hovoriť, verejnosť sa 
všetko dozvie včas. 
o Aké sú Vaše osobné priority, životná filozofia ako človeka?  
(Mimo politiky)
- Slušnosť je základná vlastnosť, od ktorej sa odvíjajú ďalšie. Veľmi si 
cením na druhých slušnosť a sám sa usilujem byť slušný k iným. 
o Ako hodnotíte súčasný spoločensko-ekonomický stav nášho 
štátu a zároveň jeho postavenie v rámci EÚ?
- Slovensko dopláca na systém, ktorý v súčasnosti funguje. Je 
smutné, že hoci naši ľudia zarábajú nepomerne menej, než 
v západných krajinách EÚ, že naši dôchodcovia dostávajú 
niekoľkonásobne nižšie dôchodky,  než napríklad v Španielsku 
či Grécku, napriek tomu zachraňujú tieto krachujúce krajiny. 
Slovensko si v rámci solidarity plní svoje povinnosti, ale je fakt, že 
na to dopláca.  Preto chceme presadzovať také zmeny v únii, ktoré 
by viedli k vyrovnaniu úrovne ich obyvateľov a ktoré by viedli k 
spravodlivému systému fungovania. 
Navyše  únia umožňuje v rámci svojho systému fungovanie 
daňových rajov, kam tečú miliardy eur z členských štátov, aj zo 
Slovenska. To je systém, ktorý sa nemôže už dlho udržať. Buď únia 
prijme relatívne rýchlo koncepčné systémové zmeny, alebo dôjde k 
jej krachu. 
o Čo by sa malo zmeniť v smerovaní nášho štátu, v jeho 
budúcnosti?
- V prvom rade treba prekonať krízu a ekonomicky sa pozviechať. 
Presadiť, aby zisky zahraničných firiem zostávali na Slovensku, aby 

boli zdanené. Len ekonomická prosperita pomôže zlepšiť ostatné 
oblasti, napríklad školstvo, či zdravotníctvo, ktoré sú v zúfalom 
stave a je takmer zázrak, že fungujú. Politika musí presadiť také 
zmeny, ktoré umožnia tým inštitúciám, ktoré musia byť nezávislé 
od politických tlakov, aby aj boli nezávislé a nie poplatné vládnucej 
strane. Hovorím napríklad o probléme s vymenovaním generálneho 
prokurátora a pate na Ústavnom súde. A je jedno, ktorá politická 
strana bude pri moci, jednoducho isté oblasti života musia fungovať 
bez ohľadu na to, či vládnu modrí, alebo červení, alebo čierni, alebo 
fialoví. 
o Mnohí občania, podnikatelia, spoločensky aktívni ľudia, majú 
pocit, že sme stále akoby    „v predklone“ pred mocnejšími tohto 
sveta. Stále ustupujeme, necháme sa „tlačiť“ k nevýhodným 
veciam, doslova to niekedy hraničí až s politicko-ekonomickým 
vydieraním. Pritom naši ľudia nezaostávajú za inými štátmi ani 
čo sa týka vzdelanosti, ani šikovnosti, sú kreatívni, pracovití, 
cieľavedomí, len to nevieme tak ponúknuť ako iné národy. 
Skrátka, Slováci nie sú bojovníci, ale skôr holubičí národ, na 
ktorom sa kde – kto priživuje – a my so „stiahnutými chvostami“ 
ticho so všetkým súhlasíme, pritakávame(aj keď by sme vždy 
nemuseli) – pretože je to potom na úkor našich peňaženiek, 
našej životnej úrovne. Máte aj Vy takéto pocity, alebo konkrétne 
skúsenosti? Nebolo by načase začať systémovo trochu meniť 
myslenie Slovákov ale aj vrcholových predstaviteľov štátu? 
- Za roky našej samostatnosti sme získali sebavedomie. Ale opäť 
je to o peniazoch. V rámci pritiahnutia investorov im štát vytvára 
podmienky, ktoré sú diskriminačné voči domácim podnikateľom. 
Rôzne daňové prázdniny, úľavy na energiách.... Mnohokrát sme 
boli svedkami, že keď nejaké ,,prázdniny“ pre investora skončili, 
zbalil sa a odišiel inde, alebo vydieral tým, že žiadal ďalšie a ďalšie 
výhody. Je potrebné nastaviť systém tak, aby sa zahraničným 
firmám oplatilo podnikať tu aj bez nadštandardných výhod. Alebo 
potom podporme viac našich podnikateľov a nehádžme im polená 
pod nohy zvýšenými daňami a odvodmi. Druhá vec sú súkromné 
osoby, šikovní mladí ľudia, alebo aj starší, ktorí sa jednoducho zbalili 
a odišli do zahraničia robiť možno aj nekvalifikovanú prácu, ale 
platenú lepšie, než u nás pre človeka s vysokoškolským vzdelaním. 
Ten predklon, ktorý ste spomínali, je dnes ekonomický tlak. Žiaľ, k 
chlebodarcovi býva človek servilnejší. 
o Vaše slovo na záver... ?
- Čaká nás veľa práce, ale veľmi sa na ňu teším. Som presvedčený, že 
dôveru, ktorú v nás vložili naši voliči a sympatizanti, nesklameme, 
naopak, posilníme ju a presvedčíme aj ďalších, že SNS má 
nezastupiteľné miesto na slovenskej politickej scéne. 

otázky pripravila: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Kontaktné údaje 
na stranu SNS:

SNS - centrála: 
Šafárikovo námestie č. 3
814 99 Bratislava
Tel: 02/ 529 24 260
Mail: sekretariat1@sns.sk

Región Dolné Kysuce: 
Okresná organizácia Kysucké 
Nové Mesto 
Predseda: Stanislav Kmec
Tel: 0905 457 560 
Mail: orkm@sns.sk

www.sns.sk/kontakt

Štát púšťa z rúk ďalší strategický podnik
Slovenská národná strana (SNS) podá v najbližšom čase podnet 
na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s reprivatizáciou 
Stredoslovenskej energetiky a. s. (SSE). SNS trvá na tom, že stra-
tegické energetické a infraštruktúrne aktíva musí kontrolovať 
štát, pretože je to vec národnoštátneho záujmu. 
SNS sa rozhodla opätovne podať podnet na generálnu prokuratúru 
v súvislosti s reprivatizáciou SSE, v tejto súvislosti tiež pripomína 
predchádzajúci predaj 49 percentného podielu  Slovenského plyná-
renského priemyslu a. s. (SPP). Po mýte a plynárňach aj kontrolný ba-
lík akcií SSE pravdepodobne skončí v nejasných štruktúrach rovnakej 
finančnej skupiny. Finančne skupiny nemajú miesto v strategických 
podnikoch . V Bulharsku sa takéto konanie skončilo katastrofou, 
ceny energií spôsobili tragédie a zničili nejednu domácnosť.
Premiér Robert Fico ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2012 
vyhlasoval, že v prípade volebného víťazstva strany SMER-SD jeho 
vláda nebude privatizovať strategické podniky. Dnes má šancu 

získať rozpredané podniky naspäť, ale nekoná.
Tak ako v prípade SPP, vláda nevyužíva predkupné právo ani v prípa-
de SSE, opäť s argumentom, že štát na to peniaze nemá a nenájde. 
Sponzori však peniaze nájdu, vediac, že ich investície sa im vrátia. 
Ak strana SMER-SD nevyužije svoje dominantné politické postave-
nie vo vláde a nebude kupovať predávane podiely strategických 
energetických podnikov, posilní finančne skupiny. Vláda SR svojim 
konaním poškodzuje záujmy Slovenskej republiky, a navyše nekoná 
v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov.
SNS žiada kontrolu štátu nad strategickými energetickými a infraš-
truktúrnymi aktívami, pretože je to kľúčové nielen v oblasti energe-
tickej bezpečnosti a stability, ale najmä dlhodobej finančnej politiky. 

Andrej Danko
Predseda SNS



Tak na začiatok by sa mal budúci chovateľ-terarista, rozhodnúť 
akého jaštera chce chovať. Samozrejme, mal by zvážiť aj priestorové 
podmienky v byte. Chov jaštera v domácich teráriách musí spĺňať 
mnoho špecifických podmienok. Konkrétne pre daný druh exotic-
kého jaštera. Dnes naozaj nie je problém kúpiť v chovproduktoch 
čokoľvek. Avšak pre úspešný, dlhoveký a zdravý život zvieraťa v 
zajatí, to jeho kúpou len začína. 
Ani jeden u nás bežne dostupný jašter nie je veľmi vhodný pre 
úplného začiatočníka. 
Pred kúpou exotického jaštera je veľmi vhodné pozbierať čo najviac 
informácií o danom druhu, prípadne sa poradiť so skúseným cho-
vateľom. Každý druh potrebuje špecifické podmienky pre život, čo 
najpodobnejšie podmienkam vo voľnej prírode. Týka sa to hlavne 
zabezpečenia dostatočného priestoru ( terárium)a voľného času ma-
jiteľa. Ak je jašter mladý, postačuje menšie terárium, ale s pribúda-
júcim vekom by mala byť možnosť zväčšiť priestor prie niektorých 
druhoch až na 2x2x1 m. Podľa našich možností preto vyberáme aj 
zviera. Ďalej je podstatné v zajatí udržiavať stabilnú teplotu, vlhkosť, 
prísun adekvátnej potravy, dostatok pitnej vody, vhodné vetranie 
a kvalitný zdroj UVA, ale aj UVB žiarenia. Brať do úvahy musíme aj 
odlišné požiadavky na substrát a jeho kvalitu v teráriu. Pri púštnych 
druhoch samozrejme zdravotne neškodný piesok, pri druhoch stro-
mových naopak postačuje aj ľahko čistiteľná podlaha.
Medzi najbežnejšie u nás chované jaštery patria hlavne chame-
leóny. V prírode žijú najmä na stromoch, alebo nízko nad zemou. 
Líšia sa veľkosťou od niekoľko mm až po 70cm. Keďže v prírode sa 
živia lovom hmyzu, musíme aj v zajatí umožniť podobný spôsob 
kŕmenia živým hmyzom. Pre chameleóna je dosť ťažké zabezpečiť 
v umelých podmienkach ideálne rozmedzie UVA a UVB žiarenia, 
svetlo a vlhkosť. Ďalšími sú leguány. Pochádzajú z tropických častí 

Ameriky a Afriky. Od toho závisí 
samozrejme aj vlhký teplý biotop 
terária. Ich stravu tvoria najmä 
rastliny, ovocie, zelenina, v prírode 
najmä kaktusy, minimálne hmyz. 
Agamy pochádzajú zo suchých 
oblastí Austrálie, Afriky, Ázie. Sú 
všežravce. 
Medzi menej chované patrí ešte 
varan, bazilišok, anolis, gekon-
čík. Ich veľkosť v dospelosti je takisto pri varanoch dosť obme-
dzujúca pre chov v zajatí ( 2m). Zaujímavé sú aj odlišné povahové 
vlastnosti týchto druhov – ľahko adaptovateľná agama, alebo 
naopak stále polodivý charakter varana. Aj pri dlhodobom živote s 
človekom je stále manipulácia s ním nebezpečná. 
Jašter chovaný v zajatí najčastejšie trpí ochoreniami metabolizmu, z 
nevyrovnanej kŕmnej dávky, nevhodnosťou potravy, nedostatočnou 
vlhkosťou, teplotou, prípadne nedostatkom UV žiarenia. Preto zdra-
votná starostlivosť v chove jašterov je zameraná najmä na prevenciu 
ochorení a tvorbu ideálnych podmienok pre daný druh, prípadne 
prísunom vitamínov. Následky týchto porúch metabolizmu končia 
často letálne.

Aké podmienky treba dodržiavať, ak chcem v byte chovať exotického jaštera, aké sú druhy, ktoré 
sú vhodné na takýto chov v byte, aby to bolo v rámci normy? Čo mi odporúčate Vy – ako odborník? 
Vedeli by ste mi prosím, bližšie špecifikovať, ako sa mám správať k tomuto zvieraťu, čo mám za-
bezpečiť, aby bolo zdravé. Čo je potrebné z hľadiska zdravotníckeho stavu dodržiavať pri takomto 
zvierati, ako často treba navštíviť zverolekára, aby zviera prehliadol, prípadne inak vyšetril?

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

Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok 

9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Jaštery aj pri dlhodobom živote s človekom sú pre neho nebezpečné
...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...

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

Chcem si kúpiť staré auto 
nemeckej značky – asi 5 
ročné. Aké sú možnosti jeho 
havarijného poistenia vo 
Vašej poisťovni pre prípad 
krádeže, poškodenia 
živelnou pohromou, či 
inou osobou...? Na akú 
výšku mi viete poistiť 
vozidlo, podľa čoho 
budete vypočítavať 
cenu, na akú poistíte 
vozidlo? Vozidlo bude 
riadne kúpené, bude 
mať všetky zákonom 
žiadané „papiere. 
Poisťujú sa všetky 
MV, nie staršie ako 
10 rokov, ktoré majú 
riadne pridelené ŠPZ, musia byť v dobrom 
technickom stave s riadne vystaveným a 
platným potvrdením. Zásadne sa nepoisťujú 
MV poškodené, ktoré boli v minulosti ťažko 
havarované, pri ktorých bola vykonaná 
oprava neodborne, bez predpísanej 
technológie výrobcu. Každé ojazdené MV, 
ktoré vstupuje do poistenia musí absolvovať 
obhliadku – je to nevyhnutná podmienka
Základom pre dojednávanie tohto poistenia 
je nová cena motorového vozidla , uvedená
v návrhu poistnej zmluvy – to je odpoveď 
podľa čoho a na akú cenu poistíme vozidlo.
Klient má možnosť si vybrať z dvoch druhov 

základného poistenia:
A - Poistenie  na poškodenie alebo 
zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy 
náhodnou

poistnou udalosťou s výnimkou krádeže 
alebo lúpeže MV 

B - Poistenie  na poškodenie, zničenie, 
krádež a lúpež MV alebo jeho 
obvyklej výbavy
náhodnou poistnou udalosťou.
V prípade krádeže alebo totálneho 

zničenia MV je plnenie poisťovne 
obmedzené všeobecnou cenou 
motorového vozidla. 
Všeobecná cena  je hodnota 
motorového vozidla  v danom 
mieste a čase vyjadrená v EUR, pri 

stanovení ktorej sú okrem vplyvu 
opotrebenia zahrnuté aj vplyvy 

trhu – vyjadruje cenu automobilu pri jeho 
predaji obvyklým spôsobom na voľnom 
trhu k rozhodnému dátumu.
K základnému poisteniu je možné pripoistiť 
úraz, batožinu, prepravu, poistenie 
náhradného vozidla a čelné sklo.  
Ak nášmu čitateľovi ide o komplexné 
poistenie, tak odporúčam alternatívu „B“ 
a pripoistenie čelného skla. Určite si veľa 
čitateľov položí otázku, prečo práve čelné 
sklo? Dnes už nie je žiadne tajomstvo, 
že poisťovne pri takýchto poistných 
udalostiach neplnia  škody z Povinného 
zmluvného poistenia, resp. plnia veľmi 

obmedzene. Takýchto poistných udalostí je 
štatisticky najviac. A tak je na každom z nás, 
ako si svoj majetok ochránime. 
Komunálna poisťovňa, a.s.  Vienna Insurance 
Group v súčasnej dobe pripravila  akciu 
pre klientov, ktorí si uzatvoria havarijné 
poistenie bezplatný benefit práve vo forme 
pripoistenia čelného skla počas celej 
doby trvania poistenia a v spolupráci 
so spoločnosťou OMW bonus navyše – za 
každých  250 EUR zaplateného poistného 
1 poukážka v hodnote 10 EUR. Každý 
klient môže získať maximálne dve takéto 
poukážky, ktoré môže využiť na nákup 
akéhokoľvek produktu na čerpacích 
staniciach OMW.

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia  o  Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Litovelská 871
024 01  Kysucké Nové Mesto

Zmena otváracích hodín!! 
Otváracie hodiny: PO-PIA:  

8,00 -12,00h,  12,30-16,00h
                              

Daniela Pinčiarová
mobil: 0905 345 800

pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk

martincekova@kpas.sk

www.kpas.sk

Chcem si poistiť ojazdené auto vo vašej poistovni
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Sme veľmi radi, že sme získali pre rozhovor do Kysuckého Žurnálu 
jedného z uznávaných poslancov Kysuckého Nového Mesta, ale 
predovšetkým solídneho občana a skúseného a úspešného podnikateľa 
pána Štefana Kubu. Na úvod ma zaujímal trošku retrospektívny pohľad 
do minulosti – pred rokom 1990, a Štefan Kuba ochotne „zalistoval“ 
v spomienkach. HOVORÍ ŠTEFAN KUBA:
Čas veľmi rýchlo letí a pri tomto redakčnom rozhovore som si to uvedomil 
o to viac... Koľko rokov vlastne v našom meste žijem? Je to naozaj viac, 
ako tam, kde som sa narodil? Takže som už v podstate pravý Kysučan. 
Keďže v Kysuci, ako Kysucké Nové Mesto všetci voláme, som od roku 1980. 
Dovtedy som býval v Budatínskej Lehote, kde som sa aj narodil. Po skončení 
strednej školy som vtedy, ako väčšina mládencov,  narukoval. Keď som 
ukončil  základnú vojenskú službu, odchádzam pracovať do ZVL v našom 
meste. Keďže som si založil rodinu a boli nutné väčšie príjmy, dospel som 
k rozhodnutiu, odísť pracovať mimo naše mesto. Som presvedčený, že každá 
doba – časové obdobie, prináša dobré aj zlé. Tak tomu bolo aj v rokoch 
pred tzv. nežnou revolúciou. Vnímam život tak ako mi ho osud nadelil, no 
snažím sa žiť tak, aby som bol spokojný. Prioritou môjho života je zdravie, 
porozumenie a vzájomná úcta. Každý z nás má svoju predstavu o živote, tak 
i ja som počas mladých rokov rozmýšľal nad tým, ako byť pre svoju rodinu 
a okolie užitočný. Po mojom odchode z materského podniku ZVL som 
odišiel pracovať teraz pre nás do zahraničia – Českej republiky, konkrétne do 
elektrárne Tušimice. Myslím si, že to bol aj základ pre moje podnikanie. Vo 
svete  človek musí byť  viac samostatný, možno i viac veriť, atď... Netvrdím to 
o každom, hovorím o sebe.
o Podnikanie je o slobode, ale aj o veľkej zodpovednosti a ešte väčších 
rizikách. Ale môžete byť zároveň kreatívny, a ak máte nápady..., a ak 
ich dobre spojíte s kontaktmi na správnych ľudí, resp. s úspešnými 
obchodnými vzťahmi, dobrý výsledok je zaručený, nemýlim sa? Máte 
nejaký osobný recept na úspech? Lebo patríte medzi úspešných 
Kysučanov, čo Vám možno aj niektorí závidia..., alebo doprajú? Ale 
hovorí sa, že úspech a šťastie sa neodpúšťa, takže ako je to u Vás?
- Podnikať som začal najprv ako fyzická osoba. Začiatky veru neboli 
ľahké, v tom čase nebola možnosť mať také technické vybavenie 
ako v súčasnosti a hlavne, chýbal tzv. kapitál. Mal som ale podporu 
v rodine, čo bol základ a to nahradilo všetok kapitál. Veľmi dôležité je 
mať šťastie i na ľudí, s ktorými sa v živote stretnete . Som presvedčený 
o tom, že nikto nemá v živote hneď všetko. A recept na úspech? To 
asi ani neexistuje. Je to dlhá cesta prekážok, odriekania, zo začiatku aj 
veľa uskromňovania, ale najmä dlhé hodiny maximálneho pracovného 
úsilia... A snáď rešpekt, ponaučenie sa z chýb, dobrí ľudia okolo Vás 
a potom môže prísť aj ten úspech. Moje podnikateľské začiatky sú 
spojené s Českou republikou. Postupne som začal pôsobiť aj na 
Slovensku a v našom regióne.
o Pán Kuba, Vy ste však činný aj spoločensko-politicky, teda 
verejne. Ste poslancom MsZ v Kysuckom Novom Meste. Čo Vás 
presvedčilo, aby ste sa uchádzali aj o takúto funkciu? Ako celkovo 
hodnotíte úroveň a stav práce poslaneckého zboru v Kysuckom 
Novom Meste, teda seba a svojich kolegov a čo Vás ešte čaká do 

konca volebného obdobia? Aby bolo KNM krajšie a modernejšie?
- Stretnutia  s ľuďmi nášho mesta, spoločenský život a celkové dianie 
v našom meste boli pre mňa impulzom kandidovať za poslanca Mestského 
zastupiteľstva. Ako každá práca, i práca v poslaneckom zbore, má svoje klady 
a zápory, a to sa nedá popísať pár slovami. Mojou snahou je, pokiaľ som ako 
poslanec svojimi voličmi oslovený, hľadať riešenie pre prospech všetkých 
zúčastnených strán . Prioritou je, aby sa sme sa v našom meste cítili dobre 
nielen my, občania nášho mesta, ale aj tí, ktorí navštívia naše mesto. Mám rád 
šport a najbližší mi je futbal, pre ktorý som ochotný obetovať svoj voľný čas, 
ktorého je naozaj málo. Som však trochu smutný z toho, že v našom meste je 
nedostatok hracích plôch. Chýba hlavne ihrisko pre futbal s umelou trávou, 
čo si myslím, že malo byť v našom meste už dávno. Vychovávame malé deti 
od prípravky až po dorast a tie by si naozaj zaslúžili mať lepšie hracie plochy. 
Pevne verím, že vedenie nášho mesta spoločne s nami, poslancami MsZ, 
nájdeme riešenie a v blízkej dobe  takáto plocha bude vybudovaná.
o Sklamalo Vás niečo v živote, z čoho ste rozčarovaný? Čo Vám je cudzie?
- Z čoho som sklamaný? Čo mi je cudzie? Neúprimnosť, klamstvo, zavádzanie 
ľudí a celej verejnosti. Ako príklad môžem uviesť snahu nielen svoju, ale 
aj mojich spolupracovníkov, o spoluzveľadenie budovy niekdajšieho 
hotela Mýto, ktorá patrí do majetku Urbariátu KNM. Tu sme začali po roku 
1990 pôsobiť prenájmom priestorov. Poviem Vám úprimne, v tej dobe 
priestorov na podnikateľskú činnosť až toľko nebolo. Boli sme teda radi, že 
sa máme, ako sa povie „kde rozložiť“. Mám v čerstvej pamäti hodiny sedenia 
na výboroch Urbariátu, či už za pôsobenia pána prof. Tarábka, alebo Ing. 
Galvánka, ohľadne prenájmov. Vyjadrím to v skratke: budova interiéru bola 
v dezolátnom stave a my sme sa pustili so zámerom zveľadiť jej priestory 
formou prenájmu, čo sa nám nakoniec v roku 2005 aj podarilo. Investovali 
sme nemalé finančné prostriedky do priestorov, ktoré sa v tej dobe nedali 
takmer užívať. 
Zrekonštruovali sme 
interiér, pritiahli sme 
nových nájomcov, 
obnovili sme 
ubytovaciu časť . 
Povedaná jednou 
vetou: budove hotela 
Mýto sme prinavrátili 
jej význam. 
S poľutovaním však 
musím skonštatovať, 
že nové vedenie 
Urbariátu svojím 
prístupom nielen 
k nám, ale aj k našim 
podnájomníkom, nám nielen znechucujú ďalšie pôsobenie, ale najmä 
zavádzajú a klamú verejnosť. Následkom  toho z priestorov  bývalého 
hotela Mýto odchádzajú podnájomníci(podnikatelia) a my len s námahou 
získavame ďalších. Príkladom je odchod podnikateľov Zdenka Rapčana a S. 
Červeníkovej.  Taktiež o odchode uvažuje pobočka VÚB. 

pýtala sa: Alena JAŠŠOVÁ
foto: Gabriel Muška

„Vnímam život, ako mi ho osud nadelil a som šťastný, že som 
spoznal ľudí, ktorí majú srdce a rozum v správnom pomere,“  

– hovorí Štefan Kuba, podnikateľ a poslanec Kysuckého Nového Mesta.

- stavebná činnosť
- upratovacie služby

- ubytovanie

mob.: 0908 911 197
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Odpoveď: 
Každé vlastnícke právo má 
zákonnú ochranu, ktorému 

zodpovedajú dielčie oprávnenia: 
oprávnenie predmet vlastníckeho práva držať, užívať, požívať 
a nakladať s ňou – tzn. i odplatne, či bezodplatne scudziť. Pre 
výkon týchto oprávnení je podstatný právny stav evidovaný 
na liste vlastníctva. Podľa všetkého ste legitímnym výlučným 
vlastníkom a nikto Vám vo výkone týchto práv brániť nemôže. 
Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlast-
níckeho práva neoprávnene zasahuje. Ak Váš sused pozemok 
užíva, užíva ho neoprávnene a zasahuje takto do Vášho vlast-
níckeho práva. To platí i v prípade, že Váš sused má zmluvu, 
ktorou mal nadobudnúť predmetný pozemok. Zmluva o 
prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je len nadobú-
dacím titulom, avšak pre účinnosť takejto zmluvy je potrebný 
vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je potrebné 
dať na kataster nehnuteľností do 3 rokov, inak sa má za to, že 
účastníci od takejto zmluvy odstúpili. Je teda na Vašom suse-
dovi, aby sa obrátil s návrhom na súd. Podľa toho čo píšete, 
nepredpokladám a to i vzhľadom k najnovšej súdnej praxi, že 
by na súde uspel ani v prípade, že by svoje vlastnícke právo 
zakladal na inštitúte vydržania. Ak Vás bude sused obťažovať 
nezákonným zásahom do Vášho pozemku, môžete sa obrátiť 
na obecný úrad, alebo i na policajný orgán. Ale s konečnou 

platnosťou môže tento problém vyriešiť len súd, na ktorý sa 
môže obrátiť tak vlastník s nárokom na zdržanie sa konkrét-
ne vymedzených zásahov do vlastníckeho práva, alebo ten, 
kto sa domáha vlastníckeho práva k pozemku s určovacou 
žalobou. Čo sa týka predaja pozemku a problémom, ktoré 
Vám sused v súvislosti s ním spôsobuje, je možnosť i poveriť 
predajom pozemku niektorú z realitných kancelárií, ktorá by 
predaj pozemku mala plne vo svojej kompetencii, čím sa mô-
žete vyhnúť nepríjemným situáciám. Čo sa týka urážok, ktoré 
zasahujú do Vašej osobnostnej integrity, takisto sa môžete 
brániť buď oznámením na polícii, (ktorá to môže vyhodnotiť 
aj ako priestupok), alebo i žalobou na ochranu osobnosti 
pred neoprávnenými zásahmi a domáhať sa i odstránenia 
následkov týchto zásahov, prípadne i primeraného zadosťu-
činenia. Záverom ešte treba spomenúť, a to hlavne v súvis-
losti s náročným konaním o návrhu na ochranu osobnosti, 
že na súde nesie 
dôkazné bremeno 
navrhovateľ, čo 
inými slovami zna-
mená, že tvrdenia 
vo svojom návrhu 
musí i náležite 
preukázať.

§ § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §  Právna poradňa § § §

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do 
jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

JUDr. Veronika NOZAR JAKUBÍKOVÁ
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil:   0908 929 559, 0907 252 238

e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com  

Manželka zdedila pozemok po matke, následne po manželkinej smrti som ho zdedil ja, ako výlučný majiteľ. 
Keďže pozemok nepotrebujem, chcem ho predať. Sused, ktorý býva vedľa pozemku, však tvrdí, že poze-
mok je jeho, že má o tom zmluvu, aj svedkov, že si pozemok v dávnej minulosti kúpil ešte od matky mojej 
manželky, a že ho aj riadne stále využíva. V katastri nehnuteľnosti však figurovali vždy ako majitelia pozemku 
len matka mojej manželky, potom manželka, a teraz, po manželkinej smrti – ja. Všetko v súlade so zákonom 
o dedení. V danej lokalite, kde sa pozemok nachádza, prebehla navyše v uplynulých rokoch komasácia po-
zemkov, a občania mohli využiť túto dobu na právne ošetrenie si svojho majetku, kedy mohol každý vlastník 
pozemkov a pôdy dať svoj majetok do poriadku a riadne si ho zapísať do katastra nehnuteľnosti. Ak sused 
tvrdí, že je majiteľom, prečo tak neurobil, ak mal potrebné dokumenty, ako to on tvrdí? Ako sa „zbaviť“ otrav-
ného suseda, aby prestal šíriť dezinformácie, pretože mi odradil už jedného záujemcu o kúpu, a navyše škodí 
môjmu menu, pretože ma vyhlasuje medzi ľuďmi za klamára, ktorý si vybavil zapísanie pozemku na svoje 
meno po známostiach..., čo však rozhodne nie je pravda, o čom svedčia právne dokumenty

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

POTREBUJETE ODBORNÚ 
POMOC A STAROSTLIVOSť?

0902 169 321
sme tu pre Vás...

DOMÁCA OŠETROVACIA SLUŽBA
Radoľa, Vadičovská cesta 377, 

e-mail: jankajanickova@gmail.com

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ

Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Účtovné a daňové poradenstvo

Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!

Akciové ceny!

Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!

Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.

U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!

Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané 
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013

Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto
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Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.

U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!

Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané 
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013

Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

Otváracia doba: Po.- Pia. od 7.00h - 15.00h, Sobota 9.00h - 12. 00h

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

- palivá  
- hnedé, čierne uhlie, hnedouhoľné brikety, 

koks, energetické palivá (kaly)
- sypaný stavebný materiál  

- stavebná drť (všetky frakcie), 
štrkopiesok, piesok

- okrasný kameň  
- mramor, vápenec, žula, amfibolit

Sortiment produktov sme rozšírili o palivové drevo.
Informácie o ponúkanom sortimente a  aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.
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o Čo je to akupunktúra vo všeobecnosti? 
Ako sa objavila – kto ju objavil, aký je 
pôvod tejto liečebnej metódy? Aká je to 
vedná disciplína?
- Akupunktúra je prastará liečebná metóda, 
ktorá sa vyvinula na ďalekom východe 
a je dodnes používaná ako neinvazívna, 
ale veľmi účinná forma tradičnej čínskej 
medicíny. Vznikla pred niekoľkými 
tisícmi rokov a jej princípy vychádzajú 
z konfucionizmu a taoizmu. Názory na 
dobu vzniku akupunktúry sa rôznia. V Číne 
bola používaná už v dobe kamennej. Vek 
najstaršej akupunktúrnej ihly, ktorá je 
vyrobená z kosti, sa odhaduje na 7000 
rokov. Akupunktúra býva označovaná ako 
najstaršia liečebná metóda na svete. 
Podstata akupunktúry spočíva v stimulácií 
(podráždení) niektorých miest tela, ktoré sa 
nazývajú akupunktúrne body, vpichnutím 
špeciálnych tenkých ihiel.
o Aké ťažkosti akupunktúra odstraňuje, 
čo všetko vďaka nej môžeme liečiť? Dá sa 
touto metódou choroba aj úplne vyliečiť?
- Akupunktúra rieši chronické i akútne 
zdravotné problémy. Je ich veľmi mnoho, 
tak uvediem tie ktoré riešime najbežnejšie: 
- bolesti hlavy, kĺbov, chrbtice, končatín; 
migrény, disfunkcie trojklanného nervu; 
hnačky, zápchy; alergické stavy, vysoký 
a nízky tlak; únavové syndrómy, problémy 
so spánkom, ... 

Zhrnul by som to asi tak, že všetky stavy 
na ktoré Vám dá klasický lekár lieky + také 
stavy s ktorými si nevedia poradiť, vie 
akupunktúra v drvivej väčšine efektívne 
liečiť. Taktiež podotýkam, že v prvom rade 
musí človek samotný chcieť a keď chce dá 
sa vyliečiť úplne všetko.
o Aké sú podmienky tejto liečby, čo 
musí pacient rešpektovať a dodržiavať, 
aby akupunktúra „zabrala“? 
- Pri liečbe je vždy veľmi dôležitá 
spolupráca. Je dobré keď klient uvedie, čo 
najviac detailov ohľadne jeho zdravotného 
stavu až si vieme spraviť ucelenejší obraz 
a prispôsobiť tomu liečbu.
Je dobré keď klient príde primerane 
najedený. To je z toho dôvodu, že pri 
akupunktúre sa pracuje s energiou a bežne 
človek získava najviac energie z potravy, tak 
až je s čím pracovať.
Pri samotnej akupunktúre je vhodné byť 
čo najviac uvoľnený, aby liečba bola čo 
najefektívnejšia. 
o Koľko trvá liečebný proces, procedúry, 
koľko trvá celková liečba nejakého 
ochorenia? Komu akupunktúru 
doporučujete?
- Liečba je zameraná na uzdravenie 
jednotlivca, takže je nemožné presne 
stanoviť, ako dlho bude trvať. Taktiež dĺžka 
liečby závisí od konkrétneho zdravotného 
problému. Čo sa týka jednej procedúry, 

tak tá trvá cca 60-90minút, v ktorých je 
zahrnutá úvodná konzultácia i samotná 
liečba. V úvodnej konzultácií preberáme 
s klientom čo ho trápi, respektíve ako sa 
zmenil jeho stav od poslednej návštevy.
Aby sme orientačne priblížili počet 
procedúr pri jednotlivých ochoreniach, tak 
napríklad: bolesti hlavy, zápchy, nádchy cca 
1-3 procedúry; zablokovaná (seknutá) krčná 
alebo krížová chrbtica cca 1-2 procedúry; 
alergie, chronické bolesti chrbtice a celkovo 
chronické zdravotné stavy cca 5 a viac 
sedení.

Masážny salón Wu-Wei - Mgr. Pavol Janiš 
odpovedá na Vaše otázky:

MASéRSKE SLUŽBY Mgr. Pavol Janiš – WU WEI 
ČSA 86, 024 04 Kysucké Nove Mesto
telefón: 0944 22 75 73

web: www.masazeknm.sk
email: info@masazeknm.sk

Plastická chirurgia so 
sebou prináša množstvo 
neobvyklých, úsmevných, 
ale aj smutnejších 
prípadov. Rozmanitosť 
operácií, ktoré plastický 
chirurg dokáže obsiahnuť, 
svedčí o jeho odbornosti, 
profesionalite a kvalitne 
odvedenej práci. 
MUDr. Regan Belovič, 
zástupca primára 
a odborný garant pre 
plastickú chirurgiu 
v Ústave lekárskej 
kozmetiky, nám porozprával o prípadoch 
a pacientoch, ktorí sa vymykajú z bežnej 
klientely. Či už svojím problémom, ktorý 
bolo treba vyriešiť, zmenou, čo nastala po 
operácii, alebo vďačnosťou samotných 
klientov.
o Stalo sa vám počas vašej práce, že 
ste boli niekedy naozaj šťastný, že ste 
pacientovi pomohli?
- Tých momentov bolo viac. Dnes by z toho 
už bola kniha a asi by to bol bestseller. 
Z pamäti sa mi vynárajú pacientky, ktoré mi 
nadšene ďakovali, že si po operácii rýchlo 
našli životného partnera, čo im dovtedy 
viazlo. Aj keď si myslím, že to bolo skôr 
zdvihnuté sebavedomie a sebadôvera 
po operácii než samotná zmena vzhľadu, 
potešilo ma to. Na konzultáciu mi raz prišla 
anglická pacientka oblečená v akomsi 
domácom vlnenom škótskom svetri 
s umastenými vlasmi s tým, že chce zväčšiť 
prsia. Jej požiadavka bola oprávnená, 
pretože mala doslova chlapčenský hrudník. 
Po prsiach ani stopy. Vyhovel som jej a po 
operácii, keď prišla na kontrolu, som skoro 
spadol z nôh. Vôbec som ju nespoznal, do 

ambulancie vošla veľmi 
atraktívna mladá dáma; 
upravené vlasy, make-
up, urobené nechty, 
oblečenie top modelky. 
Prsia boli len štartom 
v zmene jej života a som 
rád, že jej pomohli 
v kariére aj osobnom 
živote.
Veľmi spokojný som bol 
aj po liečbe mladého 
muža, ktorý si odrezal 
cirkulárkou ruku 
v polovici dlane. Ostal 

mu len palec. Ruku a 4 prsty som prišil 
a podarilo sa ho vyliečiť tak, že po úraze 
ostala len jemná čiarka a ruka bola plne 
funkčná vo všetkých aspektoch. Žiaľ, priamo 
z ambulancie ho odviedli do väzenia pre 
neplatenie alimentov, na ktoré sa snažil 
zarobiť, a prišiel k úrazu. Ktovie, či to sudca 
bral do úvahy.
o Spomeniete si aj na úsmevné prípady?
- V mojich začiatkoch som pacientke, 
ležiacej na oddelení v nemocnici, predpísal 
čapíky do konečníka proti bolesti, pretože 
tabletky nemohla užívať. Po určitom čase 
som ju išiel skontrolovať, či to pomohlo. 
Jej odpoveď bola: „Pomohlo, pán doktor, 
ale strašne ťažko sa mi hltali.“ Bolo to 
tragikomické a bolo to aj poučenie pre mňa, 
že pacient musí byť riadne informovaný a ja 
musím skontrolovať aj podanie lieku.
V čase, keď som pracoval v Brne, bol som 
v tíme ktorý realizoval zmenu pohlavia. Mali 
sme pacientku, z ktorej sme urobili muža. 
Keď prišla (prišiel) na kontrolu už s miernym 
strniskom, stretla sa v čakárni so svojim 
bývalým chlapcom, ten, keď ju (ho) spoznal, 
v návale citového pohnutia stratil vedomie. 

Nečudujem sa mu.
o Čo považujete za najväčšiu raritu vo 
svojej doterajšej praxi?
- Ako najväčšiu raritu medzi pacientmi 
som mal Gibona čierneho, veľmi vzácny 
druh primáta. Jeho matka ho odvrhla a pri 
tom si preťal šľachy na ruke. Vzhľadom na 
to, že naše pracovisko bolo  preslávené 
operáciami ruky, rozhodli sa pracovníci ZOO 
zveriť vzácneho pacienta nám. Nakoľko sme 
s primátmi príbuzní, operovali sme ho ako 
človeka. Keď ho priniesli, vypadal presne ako 
tridsaťcentimetrová bábika E. T. Bol naozaj 
krásny, ale ubolený, pretože trpel. Operácia 
sa podarila a dnes už žijú v bratislavskej ZOO 
aj jeho vnuci.
Tiež ma dosť zaskočil prípad dvoch mladých 
krásnych ľudí. Mladá dáma prišla k nám na 
drobný zákrok a medzi rečou prezradila, že 
už sú rok manželia, a nevedia mať dieťa. Pri 
rozhovore počas preväzu vysvitlo, že celý 
rok nemali spolu sex, ani nevedeli, čo to je. 
Viem, je to v dnešnej dobe neobvyklé, ale 
skutočne sa to stalo. Veľmi jemne som poučil 
ju a samostatne aj manžela. Asi to zabralo, 
pretože teraz majú tri nádherné a slušné 
deti. Asi ich budem musieť ešte poučiť 
o antikoncepcii. :-)

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v 

Ústave lekárskej kozmetiky
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333
Ambulancia-konzultácie:

Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk

Rarity z praxe na plastickej chirurgii
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Ďakujem za 
zaujímavú 
otázku, ktorá sa 
zaoberá témou 
aktuálnou každý 
deň, a to najmä 
u ľudí, ktorí kávu 
milujú a bez svo-
jej rannej kávy si 

nevedia predstaviť deň.
Kofeín patrí medzi jednu z najpreskúmanejších zložiek potravy, no 
napriek tisícročiam používania nevieme o nej všetko. Z chemické-
ho hľadiska je to xantínový alkaloid, ktorý sa nachádza v rastlinách 
ako napr. káva, kakaové bôby, čajové listy, guaranové plody ,kolové 
orechy no pridáva sa aj do energetických nápojov a je súčasťou 
voľnopredajných liekov, či liekov na predpis. 
Jeho účinky sa prejavujú po vstrebaní do krvi po požití v priebehu 
30 – 45 minút a následne sa v tele udržiava priemerne okolo 4 hod, 
kým sa nevylúči prostredníctvom moču. Počas svojho pôsobenia 
v tele účinkuje na centrálny nervový systém ako jeho stimulátor, 
vďaka opačnému pôsobeniu voči adenozínu, ktorý sa prirodzene 
nachádza v tele a jeho úlohou je pôsobiť tlmivo ,a tak regulovať 
mozgovú činnosť.  Kofeín pôsobí práve opačne, blokovaním tejto 
fyziologickej molekuly zvyšuje bdelosť, udržuje pozornosť, zbystru-
je a vyjasňuje myseľ a zlepšuje sa všeobecná telesná koordinácia. 
Treba si avšak uvedomiť, že tieto účinky sú tzv. dávkovo závislé, to 
znamená, pokiaľ človek prijme 100 – 600mg dávky (na 150 ml - v 
instantnej káve je 60mg, v praženej mletej káve je asi 85mg, v 
bezkofeínovej káve 3mg, v sypanom a porciovanom čaji 30mg ), 
môže očakávať práve tieto pozitívne účinky kofeínu. Dokonca kofe-

ín pomáha pri tlmení migrény, či podporovať účinok niektorých 
analgetík. Na druhej strane môže zvýšený príjem kofeínu viesť k 
nesústredenosti, strate schopnosti ovládať jemnú motoriku až 
spôsobovať nespavosť, vyvolávať triašku a zrýchlené dýchanie.
Kofeín má ešte ďalšie významné účinky, ako nárast krvného tlaku a 
zrýchlenie srdcovej činnosti , má močopudné účinky, vedie k uvoľ-
neniu priedušiek, zvyšuje produkciu tráviacich štiav a zrýchľuje me-
tabolizmus. Striedmy príjem kofeínu ( napr. 3 šalky kávy ) zvyčajne 
nespôsobuje žiadne zdravotné problémy, ak človek žije zdravo. Pri 
zlozvykoch ako je fajčenie, či pitie alkoholu, sedavý spôsob života, 
príjem tukov v strave, sa môže stať, že také pitie kávy, i v menšom, 
no pravidelnom množstve s pohárom alkoholického nápoja, alebo 
aj s cigaretkou, môže zvýšiť možnosť srdcovocievneho ochorenia 
( srdcový infarkt ), ako dokazujú dve nedávne štúdie. Preto 
striedmosť pri požívaní tohto nápoja je na mieste, hlavne ak ste si 
vedomí svojho menej zdravého, až nezdravého spôsobu života.
Kofeín je látka s mnohými pozitívnymi účinkami, ktoré sa použí-
vajú nielen v ľudovom 
liečiteľstve, ale aj pri liečbe 
pomocou syntetických 
preparátov v kombinácii 
s kofeínom na zlepšenie 
účinku. Požívanie nápojov 
s jeho obsahom má podľa 
mnohých štúdií priaznivý 
účinok, ale je potrebné si 
uvedomiť, ako aj pri iných 
látkach, že pri vysokej 
dávke môže dôjsť k nežia-
dúcim účinkom.

Chcela by som vedieť aký je Váš názor ako odborníka - farmaceuta na kofeín, či člo-
veku pomáha alebo naopak, koľko je únosná dávka, kedy je už neúnosná a či môže 
vyvolávať u mentálne labilných ľudí depresívne stavy? Všimla som si totiž, že kolega 
pije 3-4 kávy denne a po ich vypití sa mu totálne roztrasú ruky, je veľmi nervózny, až 
„rozhodený“, ale nevie sa kávy vzdať.

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
02401 

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

Aj pri požívaní kofeínu je dôležitá striedmosť
Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Dcéra nosí spodné nohavičky (tangá) – ale také úzučké, prakticky len šnúrka zozadu jej je doslova 
„vrezaná do zadku“. Nosí ich v lete, v zime. Častokrát je nachladnutá, má výtoky z pošty, bolia ju 
vaječníky. Neustále ju upozorňujem, že ochorenia má z nevhodnej spodnej bielizne. Má len 15 rokov 
a reaguje na mňa s výsmechom, že nebude nosiť bombardéry. Snáď, keď jej to vysvetlíte Vy – ako 
odborník, dá si poradiť, prečo by spomínanú bielizeň mala odložiť, resp. striedať s inou bielizňou.

Sú tangá vhodné na sústavné nosenie? 
V poradni u gynekológa:

Spodná bielizeň ma predovšetkým účelovosť hygienickú, následne 
tepelnú v danom ročnom období, a samozrejme i kozmetickú 
účelovosť. Pochopenie tejto účelovosti je pre zdravie ženy veľmi 
dôležité. Nohavičky, ako naša čitateľka opisuje - typu tanga - majú 
samozrejme veľkú významnosť v dolaďovaní  “nádhery ženského 
tela”,  ale ich používanie a využívanie samozrejme musí nositeľka 
prísne zvážiť pre účelovosť. Nemôžem súhlasiť, aby sa tento typ 
spodnej bielizne u ženy preferoval v dennom nosení, 24 hodín denne, 
v celom roku - bez rešpektovania hygienických prísnych zásad. 
Účelovosť samozrejme spĺňa táto spodná bielizeň v “dôležitom čase” 
zvýraznenia a zviditeľnenia sa, samozrejme v teplom letnom období 
značne dolaďuje akcent/zvýrazňuje/ ostaného oblečenia v dolaďovaní 
kriviek a krásy ženského tela. Ale významnosť zámeny do celoročného 
denného spodného oblečenia je skôr škodlivá - zdravotne. Samozrejme 
typ práce , prostredia, vyžadujúc  niekedy / a to čitateľka nepíše/ 
možno denný accent zviditeľnenia ženského tela, je to i potrebou 

pracovnou, spoločenskou, 
ale to samozrejme núti táto 
skutočnosť každú ženu do 
rešpektovania hygienických 
pravidiel a zásad - ako v 
obmene spodného prádla,  tak 
rešpektovaní intímnej hygieny. 
A samozrejme nemožno obísť 
kvalitu materiálu, z ktorého tento 
typ spodnej bielizne je vyrobený. 
Táto skutočnosť sa významne 
podieľa pri nedocenení - v 
rôznych alergických prejavoch na 
koži a slizniciach v danej oblasti/
vonkajších rodidiel a konečníka/.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 
Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,  
stanovenie diagnózy, liečbu... 
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Slovnaft  Radoľa
Otvorené: denne 5:00h – 23:00h

Ponúkame kvalitné motorové palivá:
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS Diesel

automobilové oleje a mazivá
MADIT a MOL Dynamic / aj v 10 l balení/

Ďalej ponúkame široký sortiment autokozmetiky.
Staňte sa členom Klubu BONUS : www.bonusklub.sk



NONSTOP
1. mája 1286
Kysucké Nové Mesto 
tel.:  00421 948 367 900

VÝHERNÉ-HRACIE  AUTOMATY  s  garanciou 
VYPLATENIA  VÝHIER  v  akejkoľvek  výške   IHNEĎ !!!!!!!

Pozývame  Vás  do  novootvorených  klimatizovaných  priestorov  plných  zábavy  a  vzrušenia, 
vždy  s  príjemnou  obsluhou  a  atmosférou.  Na  dobrú náladu ponúkame  kvalitný  alkohol  a  nealko  nápoje.

Ak kupujete mäso, tak zaručenú kvalitu nájdete u Marcela Svrčka!

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

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

tel.: 0905 466 900

Obedové menu každý deň, vrátane víkendov 3,20- €
Objednajte si u nás rodinné, spoločenské, firemné akcie.


