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ROČNÍK XII. * DECEMBER 2018 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Jana
Brodeková
má v
Rudinskej
kultúru „pod
palcom“ už
takmer 30
rokov

Nikolas Tóth z Horného Vadičova je
majstrom sveta!

Zaujímavý rozhovor s
advokátkou Lenkou Špiriakovou
z Dolného Vadičova čítajte
na strane 16...

Primátorského žezla v Kysuckom
Novom Meste sa ujal Marián Mihalda,
viceprimátorom bude František Šerík

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

Želáme spokojný
rok 2019 !

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
za doterajšiu dôveru, želáme občanom
zdravie a pohodu v celom budúcom
roku 2019!
Štefan KUBA, konateľ
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

KRBOVÉ ŠTÚDIO
PROFESIONÁLNE
PORADENSTVO A MONTÁŽ
 KRBY
 KACHLE
 PECE
 SPORÁKY
 KOMÍNY

Dolné Rudiny 1, Žilina
tel.: 0903 242 888

www.kamina.sk

Ďakujeme všetkým klientom za doterajšiu dôveru. Želáme úspešný rok 2019!
CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

Šťastný nový
rok 2019!

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:
• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

Pre všetk
ko, na čo
om zálež
ží

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01 Kysucké Nové Mesto
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk
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Sviatok Všetkých svätých, ale aj Vianoce trávia Harabinovci spolu – ako rodina.

„Je dôležité udržiavať tradície, ktoré spájajú rodinu
a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod na zemi“,
hovoria manželia Harabinovci.

Prezidentské voľby na Slovensku sú predo dvermi a s nimi aj
šanca zvoliť si na post hlavy nášho štátu osobnosť, ktorá bude
hodná pomenovania prezident Slovenskej republiky. Na
druhej strane si treba uvedomiť, že aj prezident je človek,
ktorý má svoju rodinu, svojich najbližších a chtiac-nechtiac
jeho funkcia ovplyvní aj ich životy. Minimálne jeho manželky.
V parlamentnej demokracii nemá manželka hlavy štátu
také významné postavenie ako v krajinách s prezidentským
systémom. Slovenská republika nemá povinnosti „prvej
dámy“ nikde ukotvené a presne definované. Zatiaľ čo v USA
má manželka prezidenta vlastný personál, priestory v Bielom
dome a dokonca aj vlastný rozpočet, Slovensko oficiálne
inštitút „prvej dámy“ nemá. Takýto pojem neobsahuje ani
Ústava Slovenskej republiky, ani iné dokumenty. No to nič
nemení na tom, že manželka slovenského prezidenta stále
zostáva ženou svojho muža, a teda jej stálou úlohou je
podporovať ho a aj reprezentovať.
Kto pozná muža lepšie než jeho žena? A platí to aj
v prípade, že sa ten muž stane prezidentom. GABRIELA
HARABINOVÁ, stavebná inžinierka, mama dvoch
dospelých dcér, je manželkou najvážnejšieho kandidáta
na post prezidenta Slovenskej republiky JUDR. ŠTEFANA
HARABINA. Počas 25 rokov manželstva stála pri svojom
mužovi, keď bol vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky, podpredsedu slovenskej vlády
a ministra spravodlivosti, či „len“ sudcu Najvyššieho
súdu.
„Keby som ho nestretla, život by mi prekĺzol pomedzi
prsty,“ povedala pre magazín Elle prvá dáma Francúzska
Brigitte Macronová. Aký by bol Gabikin život bez Štefana?
„Ťažko povedať, všetko sa deje pre niečo. Som však rada, že
sme sa stretli a že je nám dopriate spolu žiť,“ hovorí Gabriela
Harabinová.

o Všade vo svete je dobrým zvykom, že prvé dámy
majú isté protokolárne povinnosti nasledujú
svojich manželov na služobných cestách, prijímajú
zahraničné návštevy a zvyčajne sa venujú
charitatívnym projektom. Manželka súčasného
prezidenta je však niečo ako pani Columbová. Všetci
o nej vedia, ale nikto ju nevidel. Ako vnímate úlohu
prvej dámy Vy? Máte nejaký plán, projekt prípadne
vzor?
- Budem hovoriť iba o sebe, nechcem nikoho hodnotiť. Ja
zostanem sama sebou a budem robiť to, čo doteraz. Vždy
som svojho muža podporovala a stála pri ňom, na tom sa
nič nezmení. O nejakých konkrétnych plánoch som zatiaľ
nerozmýšľala, to budem riešiť, keď to bude aktuálne.
Milujem deti, takže určite sa budem snažiť im pomáhať

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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a svoje aktivity sústredím na ne.

pozitívne naladený. A to sa mi páčilo.

o Štefan Harabin nie je na slovenskej politickej scéne
nováčikom, Vy ste však neboli verejne známou
osobou. To sa zmení. Dnes sa médiá zaoberajú
iba Vašim manželom, hoci je jasné, že to nejde
mimo Vás, no v pozícii prezidentovej manželky
budete v hľadáčiku aj Vy. Čo si budeme nahovárať,
mainstream Vášho muža dusí, neprajníci budú aj
potom...

o Manžel vraj rád varí. Varíte spolu? Čo najradšej?

- Na manžela útočia už takmer 20 rokov, dolieha to na celú
našu rodinu. Nie sme s tým celkom vyrovnaní, lebo tie útoky
vždy nanovo zabolia, no snažíme sa s tým žiť. Takže z médií
nejaké obavy nemám, pretože vždy budú aj také, ktoré ako
pracovný nástroj používajú znevažovanie osoby za každú
cenu.

o Čo Vám dokáže zlepšiť náladu a ako sa bránite
stresu?

o Rozprávate sa s mužom aj o politike?
- Bežné veci áno, ale taký prehľad ako manžel, samozrejme,
nemám. Niekedy však chce poznať laický názor, pochopiť
vec aj zo ženského uhla pohľadu, takže debatujeme a môj
úsudok si cení. Navyše, my ženy, niektoré veci neomylne
intuitívne cítime, čo múdri muži vedia...

o Čím Vás zaujal pred rokmi?
- Bol starostlivý a obetavý. Staral sa o syna Braňa, venoval
sa aj práci, aj rodine, mal množstvo povinností, no vždy bol

- Dnes by som skôr povedala, že rád varil. Lebo dnes varím
väčšinou ja. No musím povedať, že jedlá, ktoré ma on naučil,
tie stále ochutnáva a dáva im finálnu bodku. Veľmi rád má
kapustovú polievku, strapačky, fučku, také tie jednoduché
slovenské jedlá. Naučil ma výbornú kapustovú prílohu
k mäsu, ktorá sa pripravuje z dusenej kapusty, zemiakov,
polieva sa škvarkami...

- Najlepší nabíjač energie je náš malý vnuk Vilko. Stačí mi
hodinka s ním a mám energie na rozdávanie.

o Teraz bude sviatok Všetkých svätých, čakajú nás
Vianoce. Ako ich trávia Harabinovci?
- Manželovi rodičia nežijú roky, ja mám už len mamu,
takže chodíme pravidelne na hroby do Tatier, do Ľubice,
Hranovnice... Navštevujeme rodinu, je to tak každý rok, no
nielen na sviatky. A Vianoce trávime pravidelne celá rodina
u mojej mamy. Myslím si, že je dôležité udržiavať tradície,
ktoré spájajú rodinu a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod
na zemi.
-R-

Ďakujeme všetkým zákazníkom - obchodným
partnerom za prejavenú dôveru a prajeme
príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2019!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Primátorského žezla v Kysuckom Novom Meste sa ujal
Marián Mihalda, viceprimátorom bude František Šerík
„Sľubujem!“ sa ozvalo zasadačkou
Mestského úradu v Kysuckom Novom
Meste presne dvadsaťkrát. Hlavným
dôvodom ustanovujúceho zasadnutia
poslancov
mestského
zastupiteľstva
v piatok 7. decembra bolo zloženie sľubu
primátora a poslancov. Za fanfár Brass
Tria zo Základnej umeleckej školy v KNM
vstúpili do zasadačky odchádzajúci
a nový primátor mesta. Prvé body
programu viedol primátor Ing. Ján Hartel.
Nasledoval sľub nového primátora Ing.
Mariána Mihaldu, ktorého si občania
zvolili vo voľbách 10. novembra a ktorého
čaká jeho prvé štvorročné volebné

obdobie. Okamihom podpisu zákonom
stanoveného sľubu a prevzatím insígnie
mesta – reťaze primátora, prevzal na svoje
plecia všetky povinnosti hlavy mesta.
Preto ďalšie body programu zasadnutia už
viedol nový primátor. Devätnásť poslancov
postupne zložilo sľub, osem z nich skladalo
sľub poslanca po prvýkrát vo svojom
živote. Predsedníčka mestskej volebnej
komisie Agnesa Tarábková im odovzdala
osvedčenia o zvolení. Ďalším dôležitým
bodom programu slávnostného rokovania
bolo
určenie
zástupcu
primátora.
Z poslancov si Ing. Marián Mihalda vybral
Mgr. Františka Šeríka.

o Novému primátorovi sme položili
otázku: Pán primátor, aké sú prvé
pocity, krátko po sľube primátora...
- Môj pocit po sľube primátora nebol ani tak
pocitom, ako odhodlaním. Odhodlaním sľub
plniť. So samotným stotožnením sa s textom
problém nemám, nakoľko aj doposiaľ som sa
vždy riadil pravidlami či už v profesijnom, ale
i súkromnom živote. V každom prípade mám
veľký rešpekt k tejto funkcii a práci samotnej.
Preto som bol veľmi rád, že na samotnom
ustanovujúcom zastupiteľstve sa zúčastnila
moja rodina, priatelia, známi, ktorí mi boli
oporou už počas kampane a viem, že sa na nich
môžem hocikedy obrátiť s pomocou.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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o Otázka pre poslankyňu prof. PhDr. Felicitu Chromjakovú, PhD.: Ako ste sa
cítili na ustanovujúcom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva?
- Ako novozvolená poslankyňa mestského zastupiteľstva som si uvedomila prvotnú
potrebu vzájomnej komunikácie medzi vedením mesta a zvolenými poslancami.
Hoci boli volebné programy vo veľkej miere podobné, od prvého momentu
bolo vidieť i cítiť jednotnosť i rôznorodosť názorov poslancov. Tím poslaneckého
zboru a vedenie mesta sa navzájom poznajú, o to jednoduchšie bude riešenie
kľúčových vecí pre naše mesto. Na druhej strane pri celom rade problémov to
bude v najbližších dňoch vyžadovať i osobné kompromisy, aby sme sa dopracovali
k jednotnému scenáru krokov, ktoré majú naše mesto posunúť smerom ďalej. Na
prácu poslankyne sa teším, je na čom budovať a čo rozvíjať.
o Poslanca Patrika Varoša sme sa opýtali - čo znamenal pre vás tohtoročný
7. december, deň, keď ste zložili sľub poslanca mestského zastupiteľstva?
- Bol dňom novej životnej výzvy, podobne ako pred uzatvorením manželstva.
Lenže v manželstve napĺňate sľuby a očakávania milujúcej osobe, ale v prípade
sľubu poslanca sú to tisíce ľudí v našom meste. A to bude určite náročnejšie a
zodpovednejšie.
o Lukáša Vojsoviča sme sa opýtali: Ako ste sa cítili ako nováčik v
staronovom zoskupení poslancov mestského zastupiteľstva?
- Musím uznať, že som hrdý na to, že som bol zvolený do zastupiteľstva. No plne som
si to uvedomil až v deň, keď som dostal do rúk samotný mandát. Nie je jednoduché
odhodlať sa kandidovať a už vôbec nie rozhodovať o správnom fungovaní mesta.
Cítim veľkú zodpovednosť a ďakujem ľuďom za dôveru, ktorú mi prejavili svojimi
hlasmi. Cením si to o to viac, že som najmladší zo všetkých zvolených kandidátov.
Začiatok bude pre mňa ako nováčika veľmi ťažký, pretože si budem musieť
naštudovať všetky dôležité informácie o fungovaní mesta, aby som ich vedel ďalej
využiť v praxi. No s tým som rátal a začal som na tom pracovať ešte pred voľbami.
- Dušana Šinalová -

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v Kysuckom Žurnále prvý krát už ako primátor nášho Kysuckého Nového
Mesta. Dovoľte, aby som Vám poďakoval za Vašu prejavenú dôveru a priazeň, ktorú som
získal v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018. Získal som od Vás významnú dôveru,
ktorú si veľmi vážim Je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť voči všetkým, ktorí
mi dali svoj hlas. Ďakujem svojej rodine za podporu a trpezlivosť predovšetkým v náročnom
predvolebnom období, za pomoc a spoluprácu celému svojmu predvolebnému tímu, všetkým
priateľom a známym, ktorí nám pomáhali a to nielen počas predvolebnej kampane, ale i v rámci
práce poslanca v predchádzajúcom volebnom období. Chcem ubezpečiť všetkých, aj tých, ktorí
mali iného favorita, že moja práca sa bude niesť v duchu môjho volebného hesla „SPOLU ŽIME,
SPOLU ROZHODUJME“ a urobím všetko preto, aby sme boli hrdými občanmi Kysuckého
Nového Mesta. Zároveň chcem zablahoželať všetkým poslancom ku zvoleniu a verím, že budeme
ťahať za jeden povraz, aby sme dokázali naplniť čo najviac z našich predvolebných predsavzatí.
Aby ste s našou prácou boli spokojní.

Všetkým obyvateľom Kysuckého Nového Mesta želám príjemné
prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2019!

OKNÁ

Ing. Marián Mihalda, primátor Kysuckého Nového Mesta
s najlepšou tepelnou
izoláciou
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
2
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Jana Brodeková má v Rudinskej kultúru
„pod palcom“ už takmer 30 rokov

o Pani Jana Brodeková z Rudinskej sa
venuje svojej práci z oblasti kultúry
v obci už od roku 1989 . Čo všetko táto
práca predstavuje, čo sa v podstate
pod pojmom kultúrny referent obce
skrýva, čo všetko musí pracovník
zodpovedný za túto oblasť, stíhať?
- V roku 1989 som sa uchádzala o voľné
pracovné miesto na úseku kultúry vtedy
ešte v Miestnom kultúrnom stredisku,
ktorého zriaďovateľ bol vtedajší Miestny
národný výbor. Kultúra na Rudinskej
v tomto období stagnovala. Bolo to
spôsobené aj zmenou politického
systému našom štáte. Začiatky práce
na úseku kultúry boli pre mňa o to
ťažšie. Rozbiehala som rôzne podujatia.
Niektoré ostali len ako jednorazové akcie,
niektoré si udržali svoje renomé a stali sa
tradíciou dodnes. Náplň práce kultúrneho
referenta na obci je obsiahla a rozmanitá.
Pod pojmom organizovanie kultúrno
– spoločenských podujatí sa skrýva
celá množstvo úkonov, ktoré si musí
kultúrny referent zariadiť. Najprv treba
mať scenár, zabezpečiť účinkujúcich,
prichystať miestnosť, ozvučenie, urobiť
propagáciu, fotografa, moderátora ...
Dôležité je mať pracovný tím z ľudí, na
ktorý sa dá spoľahnúť, ktorí sú ochotní
nezištne pomáhať pri vytváraní občanov
obce. Avšak práca na úseku kultúry
nie je len o organizácii podujatí. Je tu
aj kultúrny dom, ktorý využívajú naši
občania na rodinné udalosti. Je potrebné
tento odovzdávať a preberať, starať
sa o inventár. Kultúrny pracovník tiež
propaguje udalosti na webovej stránke,
v obecných vitrínach, archivuje fotografie,
hlási v obecnom rozhlase. Práca
kultúrneho referenta je tiež o spolupráci
so zložkami a organizáciami, ktoré

v obci existujú, napr. hasiči,
futbalisti škola, škôlka a pod.
o A ktoré podujatia obec
Rudinská usporadúva?
- Tu by som rada spomenula
fakt, že akosi sa zužuje rad
občanov, ktorí sa zaujímajú
o kultúrne dianie v obci.
Ľudia sú v túto dobu akýsi
uzatvorenejší do seba, do
svojich príbytkov. Skúsenosť
je taká, keď sa nič v obci
nedeje nadávajú, keď je snaha
urobiť nejaké podujatie,
príde zopár ľudí, ktorých
je čoraz menej. Pritom
zorganizovať podujatie stojí
nielen mňa, ale všetkých, čo
okolo toho robíme a sme to
hlavne my, zamestnankyne
v obci, veľa času, nad rámec
pracovného, obec to stojí
často
nemalé
peniaze.
Preto i okruh podujatí je
zúžený, od niektorých akcií sme upustili.
V januári, kedy začínajú fašiangy, tradične
pripravujeme obecný ples. Pred asi 10
rokmi boli v obci populárne kresťanské
plesy, poriadané kresťanskými rodinami,
teraz plesy robí obec, na rok to bude
v poradí 9-ty. Plesy sa tešia veľkej obľube,
o čom svedčia každoročne vypredané
vstupenky. Na jar pripravujeme „uvítanie
detí do života“. Zachovala sa tradícia
Stavania mája a v máji si tiež uctievame
naše mamy z príležitosti Dňa matiek.
Spolupracujeme
pri
organizovaní
MDD, hodových osláv, dôchodcom
pripravujeme posedenie s kultúrnym
programom, deťom chystáme na

Mikuláša pestrý program s balíčkami.
Nezabúdame ani na jubilantov, každého
nad 50 rokov si uctíme zaslaním
gratulačného pozdravu, navštevujeme
deväťdesiatnikov s darčekom a kvetmi.
Populárnymi sa stali Vianočné trhy,
ktoré pripravujú v spolupráci s obecným
úradom materská a základná škola.
Tradíciu si drží koledovanie Dobrá novina
.Obec tiež spolupracuje s telovýchovnou
jednotou pri poriadaní športových akcií
akou je napr. každoročne sa opakujúci
Generačný turnaj, hasičom pomáhame
pri organizácii slávnostných podujatí a
v neposlednom rade i s farským úradom.
o Rudinská je jednou z obcí na
Kysuciach, kde stále funguje knižnica...,
aj vďaka takým ľuďom, ako je starosta
Švirík a vy. Treba to oceniť, pretože
osvety medzi ľuďmi nikdy nie je dosť
a zvlášť v dnešnej dobe, keď si mnohí
skreslene myslia, že všetku múdrosť
skrýva iba internet. Aká je návštevnosť
knižnice a čo všetko nájdeme v jej
útrobách? To už bola otázka na pani
Brodekovú.
- Významnú súčasť kultúrneho života
občanov dotvára knižnica. Knižnica je
inštitúcia, ktorá napomáha pri rozvoji
vzdelania a kultivovanosti obyvateľov.
Je na škodu veci, že záujem o čítanie
značne poklesol, nakoľko do popredia sa
dostal internet. No niet nad vedomosti,
získané čítaním kníh, pri čom sa rozvíjajú
komunikačné schopnosti, človek sa ľahšie
a lepšie vyjadruje. V knižnica poriadame
tzv. metodické návštevy, ktorých sa
zúčastňujú žiaci a tiež deti z MŠ. Na týchto
podujatiach sa s deťmi rozprávame, prečo
je dôležité čítať. A aby sme naše deti

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

„pritiahli“ k čítaniu, v škole bol vytvorený
čitateľský kútik, kde sme presunuli detskú
literatúru, takže žiaci môžu siahnuť po
knihe i mimo otváracích hodín v knižnici.
V súčasnosti je v knižnom fonde Obecnej
knižnice približne 5000 kníh beletrie,
detskej krásnej literatúry, detskej náučnej
literatúry a náučnej literatúry pre
dospelých. Obec každoročne prispieva
vyčlenenou sumou na nákup nových
kníh. Knižnicu metodicky zastrešuje
Kysucká knižnica v Čadci, ktorá nám tiež
zakupuje knihy formou centrálneho
nákupu. Finančné prostriedky na nákup
nových kníh sa získavajú aj z podaných
projektov. Snažíme sa, aby knižničný
fond bol aktualizovaný a obsahoval
trendovú literatúru, ktorá by priťahovala
návštevníkov knižnice.
o Pani Jana Brodeková sa pustila
iniciatívne aj do zbierania informácií
o obci, aby mohla Rudinská o sebe vydať
knihu. Nechajme však hovoriť ju, ako
vôbec skrsla táto myšlienka, kedy? Kto
jej pomáha so zháňaním materiálov,
kto všetko je zainteresovaný na vydaní
knihy a ako postupujú práce okolo
knihy...? Kedy sa predpokladá vydanie
knihy...?
- Za roky, čo pracujem na obecnom úrade
a v knižnici som mala možnosť vidieť
rôzne monografie o obciach. O našej
obci doposiaľ nebola zostavená žiadna
publikácia, ktorá by priniesla ucelený
obraz o jej vývoji od je vzniku. V archíve
obecného úradu sa nachádza množstvo
historických fotografií a písomností,
tak vznikla vo mne myšlienka nejako
ich využiť. A tak som začala k týmto
materiálom zhromažďovať ďalšie. Bola to
taká mravčia práca. Bolo treba pochodiť
archívy, múzeá, knižnicu, zabárať sa do
kníh a hľadať čo – to o Rudinskej. Okrem
návštev týchto inštitúcií som zbierala
materiál priamo v obci, a to tak, že som
navštevovala domácnosti a prosila

o historické fotografie. Veľa spoluobčanov
mi vyšlo v ústrety, za čo im aj touto
cestou ďakujem. Veľkou pomocou pri
zrode knihy o našej obci sú nahrávky
s našimi najstaršími občanmi, od
ktorých som sa dozvedela veľa zo života
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v obci v minulosti. Takto postupne som
získavala informácie o živote obyvateľov
obce Rudinská, o ich zvykoch, tradíciách,
rozvíjajúcich sa na pozadí historických
udalostí a zasadených do nádhernej
prírody, od prvých písomnej zmienky,
kde sa terajšia obec spomína ešte len
ako súčasť obce Rudina, cez osídľovanie
prvými pastiermi až po bohatú
súčasnosť. O spoluprácu k zostaveniu
knihy som oslovila p. Oľgu Tichú, ktorá
zo zozbieraných písomných materiálov
zostavila textovú časť publikácie, alebo
tiež monografie. Obálku na knihu
namaľoval p. Stanislav Luhový. Knihu,
ktorej sme dali názov „Rudinská v plynutí
času“ chceme vydať na jar v roku 2019
kedy si obec pripomenie 440. výročie jej
založenia. Dúfam, že kniha poteší nielen
obyvateľov obce, ale i rodákov, osloví aj
mladšiu generáciu, aby si mohli utvoriť
obraz života našich predkov, hlbší vzťah
a hrdosť k rodisku. A my len dodávame,
že si veľmi vážime, že záverečné práce
na tejto knihe a tlač zabezpečuje práve
naša redakcia Kysuckého Žurnálu.
- redakcia -
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Na čo bolo do
(ne)diplomat

Už pár týždňov rezonuje
politická „minikríza“ na
Slovensku, ktorá sa podľa
môjho názoru nesmierne
nafukuje najmä tým, že
preceňujeme niektorých
odborníkov, členov vlády
a vytvárame pocit ich
nenahraditeľnosti. Všetko
sa začalo „Marakéšskym
dohovorom“, ktorý
vypracovala skupina
expertov OSN – pod
vedením nášho ministra
zahraničných vecí Lajčáka
a ktorý tento dokument
doslova „prijal“ za svoj
s tým, že ho Slovensko
má, resp. musí prijať. Na
nebezpečenstvo tohto
dohovoru a jeho prijatia
veľmi tvrdo upozorňuje
už od začiatku roka Štefan
Harabin... Sú v ňom totiž
zakotvené predovšetkým
práva migrantov
a povinnosti, záväzky štátov
voči nim – ale nikde sa
nehovorí o povinnostiach
migrantov v štátoch, kde sa

usídľujú, alebo
chcú sídliť.
Vyzerá to tak, že
obyvateľstvo sa
má s migrantmi
bez rečí a
solidárne deliť
o sociálny
program,
na ktorý si
oni desiatky
rokov prácou
prispievajú
a migrant príde
k hotovej veci
a prestretému
stolu. Napriek
tomu, že tento
dohovor sa dal
takmer dva
roky pripomienkovať, nikto
z kompetentných ho nejako
podrobnejšie obyvateľstvu
nepredstavil a nevysvetlil.
Ani médiá, ktoré sa inokedy
pri iných menej dôležitých
veciach predháňajú, ani naše
ministerstvo zahraničných
vecí, ani ľudia okolo Lajčáka,
ale ani europoslanci! Aj preto
ostal minister Lajčák doslova
šokovaný, že sa Slováci začali
„stavať na zadné“ – a on sa
dostal do „nediplomatickej
pózy“, kedy ho až viditeľne
pred kamerami a objektívmi
novinárov triaslo od
nervov a použil slová ako
„štandardný“ Slovák a nie
kariérny diplomat. Že ide
skutočne o nebezpečný
a voči domácemu
obyvateľstvu nečitateľný,
ale do jeho práv hodne
zasahujúci dokument, o tom
svedčí aj to, že ho neprijal
celý rad ekonomicky silných
štátov (USA, Austrália,
Rakúsko, Poľsko, Maďarsko,
atď...). Lajčák dal „do hry“

následne svoju funkciu
s tým, že podá demisiu,
ak sa Dohovor neprijme,
a aj ju podal. Nevedno, čo
čakal...? Že všetci mlčky budú
súhlasiť a budú v pozore
pred dokumentom len preto,
že on si to želá, pretože on
vypracoval domácu úlohu
– na požiadavku niekoho?
Ale Slovensko úlohu ocenilo
na nedostatočnú a pána
ministra to tým postavilo
do pozície politického
vydierača. Bolo to na škodu
jemu samému, pretože
takto sa špičkový diplomat
nechová, resp. nemal by sa
chovať. Na druhej strane,
aj iné štáty celý dohovor
označili za veľmi nejasný,
ale principiálne veľmi
destabilizačný voči štátom,
ktoré majú migrantov
prijať, dokonca samotné
USA... že by predsa len
nebol dokument až tak
kvalitne spracovaný?
Politické strany na Slovensku
sa predbiehajú jedna pred
druhou ako sa urobiť tou

najdôležitejšou v tom, že
odhalili nebezpečenstvo
Marakéšskeho dohovoru.
Nikto však ani len slovkom
nespomenul, že práve
Štefan Harabin neúnavne
a hlavne odborne hovoril
o tomto dokumente na
osobných stretnutiach
s občanmi, ktoré organizoval
celý tento rok. A občania
práve jemu ďakujú,
že vôbec sa dozvedeli
o takom niečom, že sa
chystá, spracúva a bude sa
podpisovať ako záväzné
nariadenie pre nasledujúce
roky. Ako právnik a človek
znalý problémov, ktoré môžu
nastať, neúnavne hovorí
o migrantoch, možných
problémoch a nástrahách,
ktoré vzniknú, keď sa presne
neurčia hranice a pravidlá pre
ich život a prácu v Európe.
Diplomati a europoslanci
podľa všetkého už tradične
zľahčujú celý problém,
koniec koncov - oni žijú
veľmi ďaleko od bežného
života a za obrovské platy...

?
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obré celé toto
tické divadlo?
Aj minister Lajčák akosi
zabudol, že bol síce pracovne
v OSN, ale ako predstaviteľ
Slovenska! Slovensko ho
platí, aj všetky jeho výhody
a výhody jeho rodine. A to,
že tak až nepragmaticky
obhajoval kvalitu dokumentu
– mnohých občanov núti
špekulovať, alebo minimálne
to zvádza k dohadom - koho
záujmy vlastne minister
Lajčák týmto dokumentom
chcel zastrešovať
a zastupovať? Navyše – ak
aj experti potvrdili, že
predložené pripomienky
nebude už nikto v Marakéši
brať do úvahy, pretože
pripomienkovať sme mali
dokument uplynulé dva
roky – teda v súčasnosti sú
akékoľvek konštatovania
irelevantné, lebo dokument
je hotový a zúčastnené
krajiny ho už iba 19.12.2018
v Marakéši prijmú! Do čoho
chcel Lajčák svoju krajinu
svojim postojom „vohnať“?
Preto je tak dôležité vôbec
sa nezúčastniť zasadania

?

a tým vlastne Slovensko
ukáže negatívny postoj.
Napokon Lajčák vo funkcii
ostal, lebo demisiu stiahol
- čo je však právne otázne,
a do Marakéšu Slovensko
neposlalo žiadneho
zástupcu. Ak to bol taký
nevinný dokument, ako
Miroslav Lajčák tvrdil, prečo
okolo toho v podstate on
narobil takú hystériu? Na
čo bolo dobré celé toto (ne)
diplomatické divadlo, pán
minister?
Osoba ministra Lajčáka
rezonuje ešte v ďalšom
záujme, o prezidentské
kreslo.... Vraj môže byť
víťazom, vyhral by to... Je
naozaj zaujímavé sledovať,
že ho podporuje ako ľavica,
tak aj pravica – ale najmä
ľudia okolo „Kiskovej“
strany a Kiskovi radcovia...,
a to je prinajmenšom
zvláštne... Z pohľadu
mnohých zainteresovaných
ľudí je aj to preceňovanie
schopností samotného
Lajčáka už nad mieru – ak

hovoríme o Lajčákovi ako
o najlepšom slovenskom
diplomatovi v dejinách,
nemali sme lepšieho, atď....
Takéto titulovanie určite
práve v diplomacii nie je
šťastné, lebo každý diplomat
pracuje inak, v inej dobe,
iné konflikty rieši..., je viac
vlastenec, viac svetobežník...
takže hodnotenia sú často
subjektívne a majú nádych
doby, aj toho, kto takéto
hodnotenia vyslovuje. Ak
prejdem k otázke prezidenta
SR mne ako občanovi nejde
do hlavy – prečo Lajčákovi
naši politici neustále vnucujú
tento post, keď on ho
viditeľne nechce a tvrdošijne
ho odmieta...? Veď už
z princípu – ak niekto nemá
o funkciu v práci záujem,
tak ju ani nebude vykonávať
s láskou a oddanosťou.
Bude ju zastávať z nútenia
a nie presvedčenia! Ľudovo
povedané, bude chodiť do
práce – bude zamestnaný
a dostávať plat, ale bez
vnútorného odovzdania
sa tejto funkcii. Chceme
takéhoto prezidenta, ktorý
túto funkciu vlastne od
začiatku nechcel? Veď
v prvom rade musí on sám
chcieť úprimne zastupovať
Slovensko a nie – aby ho do
toho tlačili všetci naokolo.
Prezident musí mať rád svoju
krajinu, musí za ňu položiť
hoci život, musí ju zastať
a pohádať sa za ňu až do krvi,
ak treba. Alebo potrebujeme
ďalšiu „bábku“, za ktorú
budú rozmýšľať iní ako to
teraz vidíme u súčasného
slovenského prezidenta?
A keď registrujem, akou
manipulovateľnou bábkou

sa stal Lajčák za rok
pôsobenia v OSN, tak sa
desím, čo by nasledovalo
vo funkcii prezidenta SR...
Nepreceňujme zbytočne
teda ani špičkových
diplomatov. Radšej si
všímajme aj prácu tých
druhých, možno nie tak
vysoko postavených
a preplatených politikov ako
je Lajčák, ale ktorým úprimne
leží na srdci osud Slovenska,
ale ani zďaleka sa im
nedostavuje takej pozornosti
– ako by si zaslúžili – lebo
úmyselne sa o ich aktivitách
nehovorí, keďže sú kriticky
proti oficiálnemu smerovaniu
svetovej, či európskej politiky
v mnohých oblastiach.
Kto z vrcholovej politiky sa
o Marakéšskom dohovore
unúval vysvetľovať
jeho podstatu radovým
občanom? Politika sa
nerobí pre diplomatov
a o diplomatoch. Tí majú len
to šťastie, že sú pri korytách
a topia sa v „smotánke“, kým
na ich nadštandardný spôsob
života tvrdo robí bežný
pracujúci človek. Preto by
mali mať k takémuto človeku
aspoň elementárnu úctu
a neklamať ho! Netlačiť ho do
povinností, ktoré môžu zničiť
nasledujúce generácie a to
len preto, lebo momentálne
je to „trend“ a tak bolo
dohodnuté mimo ľudí, mimo
národy – o nich – bez nich!
Úlisní a podplatiteľní politici
a diplomati zrejme nikdy
nevymiznú...
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka
0903/516 499

kysuckyzurnal@gmail.com
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Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
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Kontakt:
Peter Laš: 0944 277 541
Servis:
0911 553 662
Predajňa: 0911 668 538
e-mail:
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

NON STOP – odťah

havarovaných, nepojazdných a
iných osobných vozidiel.
/Kysucké Nové Mesto a okolie do 20 km za
30€, nad 20 km - 0, 50€ za 1km,
nad 200 km cena podľa dohody/.

Dovoz áut do/zo zahraničia.

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Ďakujeme za Vašu dôveru, želáme úspešný rok 2019!
Čerpacia stanica SLOVNAFT Ing. Anton Súkeník - RADOĽA
• tankovanie – benzín, nafta, kompresor, vysávač
• kávička v letných dňoch, krátky oddych po dlhšej ceste
• ponuka časopisov, rýchleho občerstvenia
• autopotreby – autodoplnky
• luxusné darčekové balenia likérov, značkového alkoholu
• značkové vína, bonboniéry

Bonusové karty pre stálych klientov

telefón: 041 42 12 677

otváracie hodiny:
PONDELOK – SOBOTA: 5, 30h – 22, 00h
NEDEĽA, SVIATKY: 6, 30h – 22, 00h

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Nikolas Tóth z Horného Vadičova
je majstrom sveta!
Nikolas Tóth z Horného
Vadičova
sa
venuje
silovému trojboju a súťaží
za Športcentrum Žilina.
Dosahuje skvelé úspechy,
a to aj v tomto roku.
Poďme si ich zhrnúť.
V apríli 2018 sa zúčastnil
Majstrovstiev
Slovenska
v silovom trojboji v
Nových Zámkoch, kde sa
mu podarilo urobiť nový
svetový rekord v drepe
400 kg a svetový rekord
v mŕtvom ťahu 312,5
kg, v júni tohto roku sa
zúčastnil
Majstrovstiev
Európy v poľskom meste
Pabianice v disciplíne - tlak
na lavičke, kde dosiahol
nové svetové rekordy raw: 182,5 kg a eq 240 kg vo svojej vekovej
kategórii. 23. septembra 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev sveta
v maďarskom Egeri, organizácie GPC. Súťažil v disciplíne:
mŕtvy ťah, kde zdvihol 315 kg, vo svojej váhovej kategórii
získal prvé miesto! V októbri sa zúčastnil Majstrovstiev
sveta, organizácie Wuap, ktoré sa konali v Trnava. Vo svojej
váhovej kategórii juniori do 125 kg obsadil prvé miesto a v
absolútnom poradí junior-dorast eq obsadil prvé miesto a bol
(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

vyhodnotený ako najlepší
súťažiaci s najväčším
celkovým výkonom 940
kg! V novembri 2018
sa zúčastnil aj súťaže
International Christmas
Cup- Terchová 2018,
kde výkonom 420,5 kg
urobil najväčší slovenský
juniorský drep a v trojboji
pokoril magickú hranicu
1000,5 kg.
********
„Chcem sa poďakovať
obci Horný Vadičov za
finančnú
podporu
a
kolektívu
Športcentra
Žilina za pomoc pri
príprave. Taktiež sa chcem
poďakovať svojej rodine a
všetkým, čo ma podporovali“, hovorí Nikolas Tóth.

o A aké plány máš do budúcna?

- Chcem sa naďalej zlepšovať vo svojich výkonoch, dôstojne
reprezentovať obec Horný Vadičov a v medzinárodných
súťažiach dôstojne reprezentovať Slovensko. Všetkým mladým
športovcom chcem odkázať, že aj v skromných podmienkach,
ale s veľkou usilovnosťou, sa dá získať titul majstra sveta.
- redakcia -

Požičovňa
svadobných
a
spoločenských
šiat
„Venček“
vám
ponúka už
viac ako
22 rokov
kvalitu
štýl
noblesu.

Želáme všetkým šťastný a spokojný rok 2019!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Cesta na vrchol je veľmi zložitá, ale ten výhľad stojí za to“,
to je životné krédo advokátky Lenky Špiriakovej z Dolného Vadičova.

JUDr. Lenka Špiriaková,
PhD. je mladá advokátka,
ktorá v advokátskej brandži
pôsobí od roku 2012. Sme
v redakcii veľmi radi, že
sa nám ju podarilo získať
ako spolupracovníčku
pre Kysucký Žurnál
a v nasledujúcom roku bude
viesť v časopise rubriku
Právne poradenstvo, ktorá
je veľmi populárna a čítaná
u verejnosti a opätovne
po nej ľudia volali. Poďme
trošku túto mladú,
energickú a elegantnú
dámu predstaviť. Narodila
sa, vyrastala a žije v jednej
z najmenších dediniek
na Dolných Kysuciach,
v Dolnom Vadičove. Detstvo
tiež prežila tu, a že to bolo
naozaj krásne detstvo - plné
lásky, priateľstiev, klasických
zážitkov a dobrodružstiev!
Pochádza z obyčajnej
rodiny, na svojich rodičov
je nesmierne hrdá a patrí
im všetká jej láska, úcta a
rešpekt, nakoľko aj vďaka
nim sa stala tým, „kto je“
a dostala sa tam „kde je“.
„Otec vždy hovorieval, ako
sa v živote budeš učiť, tak
sa v živote budeš mať, a tak
som sa dostala cez strednú
školu – Gymnázium v KNM,
III. stupne vysokoškolského
štúdia, koncipientskú
prax, advokátske skúšky
až do vlastnej advokátskej
kancelárie, pričom túto
mám otvorenú od roku
2016 na mimoriadne dobrej
adrese v Žiline (J. Milca 11),
pretože všetky cesty z mojej
kancelárie sú len na skok
od tunajších súdov, polície,
prokuratúry, čo vyhovuje
nielen mne, ale aj mojím
klientom“, hovorí Lenka
Špiriaková. Samozrejme, ak
je to potrebné pre naplnenie
záujmu jej klientov, nemá
problém ani podľa potreby
vycestovať na akékoľvek
miesto na Slovensku.
V advokácii pôsobí od roku
2012, najskôr ako advokátsky
koncipient u JUDr. Michaely
Macalákovej a od roku
2016 vykonáva advokáciu
samostatne. Pri výkone
svojho povolania sa venuje
takmer všetkým oblastiam
práva, predovšetkým
trestnému, priestupkovému
právu, občianskemu,
rodinnému, pracovnému
aj správnemu právu. Ak sa

vrátime na začiatok tejto
dlhej cesty od študentky
strednej školy až k vlastnej
advokátskej kancelárii,
tak nám Lenka Špiriaková
úprimne prezradila, že táto
cesta nebola jednoduchá,
kým jej rovesníci žili
a bavili sa na najrozličnejšie
spôsoby, ona trávila
čas doma prípravou na
štúdium, neskôr sa učila na
advokátske skúšky... Ale ako
ona hovorí, nič neľutuje,
pretože najskôr si musíte
zamilovať proces, aby ste
dosiahli želaný výsledok.
Je hrdá na všetkých, čo to
za tie roky s ňou nevzdali,
podporovali ju a stáli pri nej!
o Nechajme však hovoriť
ju samotnú. Hovorí Lenka
Špiriaková:
- Odpoveď na otázku kto
je JUDr. Lenka Špiriaková,
PhD. je však omnoho
zložitejšia a nezahŕňa len
fakt, že som advokátkou.
V prvom rade som žena,
narodená v znamení Strelca,
dcéra a kamarátka. Tieto
úlohy sú pre mňa tými
najzásadnejšími v živote.
Komplexný obraz o tom, kto
sme, je však vybudovaný
aj z iných drobných častí
osobnostnej mozaiky,
ktoré vypovedajú o tom,
čo milujeme, čomu veríme,
o čom snívame, čo nás
napĺňa a kto alebo čo sú naši
démoni. Osobne napríklad
obľubujem vôňu kníh
a to spôsobuje v mojom
živote určité fázy, kedy
sa knihami obklopujem
a čítam do skorých ranných
hodín a obdobia, kedy
na knihy a čítanie radšej
zabúdam. Rovnako milujem
poéziu, predovšetkým tu
dekadentnú, Baudelairove
„Kvety zla“ sú pre mňa
majstrovským dielom.
Milujem módu, trendy
a eleganciu, som
vyznávačom tvrdenia
o tom, že len žena, ktorá
nosí šaty, môže zmeniť svet,
tak ich nosím každý deň.
Relaxujem napríklad pri
pečení koláčikov, pričom
s najväčšou obľubou
pečiem muffinky na rozličné
spôsoby, samozrejme
s krásnymi krémovými
čiapkami a zdobením. Som
tiež nadšený fanúšik kaviarní
a reštaurácií. Ak sa chcete
ísť dobre najesť alebo vypiť

si tú najlepšiu kávu, stačí sa
ma opýtať, mám to dôkladne
zmapované, môžem vydať
sprievodcu týmto svetom,
možno by to bol zaujímavý
nápad. No a takto by som
vedela a mohla hovoriť ešte
o všeličom, čo tvorí môj svet
a mňa samotnú, o tom, čo
vypovedá, kto som a aká
som, je to pestré a je toho
veľa, ale zas vašich čitateľov
nechcem unaviť, nakoľko ich
určite zaujímajú aj odpovede
na iné podstatnejšie
otázky, obsiahnuté v tomto
rozhovore.
o Vždy ste chceli byť tým,
čím si? Prečo?
- Na túto otázku existuje len
jediná správna odpoveď.
Áno, advokátkou som sa
chcela stať vždy. Možno
to vyznie ako klišé, ale
advokácia je môj splnený
sen a zároveň pre ostatných
dôkaz o tom, že každý sen
sa môže stať skutočnosťou,
ak na sebe pracujete dosť
dlho a dobre, pričom
nezáleží až tak na tom odkiaľ
pochádzate, alebo aké
máte zázemie. Záleží len na
tom, čo chcete dosiahnuť
a k tomu je treba dostatočnú
odvahu, vytrvalosť a tiež
samozrejme zdravé
sebavedomie. Pozadie tohto
rozhodnutia sa však odhaľuje
trochu komplikovanejšie,
možno spočíva v tom, ako
ma rodičia vychovali - naučili
ma nikdy sa nevzdávať,
bojovať za vlastné ideály
a presvedčenia, žiť čestne
a spravodlivo, nikomu
neškodiť a každému dať čo
mu patrí a možno je predsa
ten dôvod oveľa prozaickejší
a je len výrazom sledovania
amerických seriálov a
sitkomov, v ktorých je
spravidla hlavným hrdinom
právnik či advokát alebo
minimálne tento hlavný
hrdina vyštudoval právo na
Harvardskej univerzite, takže
zrejme vplyv amerických
seriálov nebude vždy len
zhubným (smiech).
o Na čo sa ako advokátka
špecializujete – resp. čo
je taká Vaša advokátska
srdcovka?
- Ak je niečo vaším splneným
snom, len veľmi ťažko sa
dá špecifikovať, čo robíte
najradšej. Jednoducho
najradšej robíte všetko, čo
s výkonom Vášho povolania

súvisí. K dnešnému dňu
otázka špecializácie
advokátov v SR je stále
nedoriešená a nie je to ako
v USA či Kanade, kde sa
advokáti bežne špecializujú
na určité oblasti práva.
Dá sa však povedať, že
vzhľadom na konkurenciu
je špecializácia advokátov
na Slovensku prirodzenejšia
v jeho „bohatších“ regiónoch
bližšie k hlavnému mestu, čo
súvisí aj s tzv. mapou hustoty
konkurencie, kým napríklad
v žilinskom regióne sa
možno so špecializáciou
advokáta stretnúť len veľmi
ojedenie. Moja advokátska
kancelária napríklad
ponúka právne zastúpenie
vo viacerých odvetviach
práva od trestného cez
priestupkové, občianske,
rodinné, obchodné,
pracovné právo až po právo
ústavné, aj keď pravdou
zostáva, že k trestnému
právu inklinujem už od
svojich študentských liet
a tento „náš vzťah“ sa len
rokmi utužuje.
o Dnes je medzi
právnikmi až nenormálna
konkurencia, máme
vyprodukovaných veľa
právnikov, a len málo je ich
ozaj dobrých. Ako by ste
zhodnotili samú seba ako
advokátku?
- Hodnotiť moju prácu
a výsledky sú oprávnení
jedine moji klienti, ale
keďže ako advokátka som
zaviazaná povinnosťou
mlčanlivosti, nemôžem
Vám na nich poskytnúť
kontakty za účelom
získavania či preverenia
referencií J . Môžem však
povedať, že vo svojej
advokátskej kancelárii ku
každému problému klienta
pristupujem individuálne,
zodpovedne a s najvyššou
mierou odborného rozsahu
a nasadenia, ale samozrejme
vždy aj s určitou dávkou
ľudskosti, lebo advokát
častokrát nie je svojmu
klientovi výlučne a len
advokátom, ale v určitých
momentoch sa stáva aj jeho
psychológom, životným či
odborným radcom alebo
dokonca aj priateľom, a to
je na výkone advokátskeho
povolania to, čo ma najviac
obohacuje. Za najvzácnejšie
hodnotenie výsledkov
pokračovanie na str.18.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
mojej advokátskej práce
považujem znovu prejavenú
dôveru klienta, tz. ak sa
klient hoci aj po dlhšom
období znovu objaví
v mojich dverách a požiada
ma o poskytnutie právnej
pomoci.
o Ste mladšou generáciou,
30-tnici, ktorí začínajú
preberať pracovné štafety.
Ako hodnotíte súčasnú
slovenskú spoločnosť
a právne vedomie
Slovákov?
- Demokracia je vraj
sloboda zvoliť si vlastných
diktátorov, neviem, kto
tento výrok síce povedal,
ale myslím si, že napriek
akútnej polarizácii súčasnej
slovenskej spoločnosti je
prelomený. Národ si vďaka
nedávnym udalostiam, ktoré
si vyžiadali masívne protesty
a pochody, nespočetné
otvorené diskusie, zmeny
vo vedení štátu vlastne od
nežnej revolúcie, prvý krát
citeľnejšie uvedomil pravú
podstatu demokracie, čo
je vlastne elementárnym
symbolom zdravej
a inteligentnej spoločnosti.
Otázka právneho vedomia
je pre posúdenie otázkou
vysoko individuálnou.
Dnes existuje veľmi veľa
informačných zdrojov a
ich dostupnosť je takmer
neobmedzená, čo však má
aj negatívne následky - ľudia
sa v spleti informácií nevedia
dobre orientovať, nedokážu
vyselektovať tie správne
informácie pre svoje potreby
a ďalej ich správne na svoj
prípad aplikovať, spoliehajú
sa častokrát na susedské
či kamarátske rady alebo
zmluvy stiahnuté z internetu,
a práve z tohto dôvodu
navštívia právnika niekedy
už neskoro. S týmto javom
sa však možno stretnúť aj
u iných povolaní - lekári sa
taktiež bežne stretávajú
s tým, že ich pacienti sa
sami diagnostikujú. Musíme
vziať tiež do úvahy, že
práve v dôsledku vývoja vo
všetkých oblastiach života
dochádza k množeniu
právnych predpisov a čoraz
ťažie je orientovať sa v nich,
a to dokonca niekedy aj
samotným právnikom, nieto
ešte laikom.
o S akými najčastejšími
problémami sa na Vás
obracajú klienti?
- S právnymi problémami
je to rovnako ako s tými
životnými, počúvate síce
príbehy utrpenia a problémy
iných, konštatujete, že
žijú a trpia ľudia oveľa viac
ako Vy, ale nakoniec Váš
vlastný problém a trápenie
prežívate vždy omnoho
intenzívnejšie, a to preto že

zasahuje Vašu osobnostnú,
majetkovú, zárobkovú či
inú sféru, dotýka sa práve
a len Vás alebo dokonca
Vašej rodiny, zasahuje
Vašu osobnosť alebo Vaše
práva, nejde o práva tretej
cudzej osoby, o rodinu ktorú
nepoznáte, nejde o niekoho,
o kom ste sa dozvedeli
len z rozprávania, ale ide
o Vás. Preto sa aj v mojej
advokátskej kancelárii
ocitnú rôzni klienti s rôznymi
problémami a aj preto
by som len veľmi nerada
hodnotila, ktorý klientsky
problém je najčastejší alebo
najbežnejší. Každý právny
problém každého jedného
klienta, či ide o rodinnú vec,
susedský spor, obchodnú
vec či dokonca obhajobu
v trestnom konaní, si
preto zaslúži individuálnu
pozornosť a maximum
odborného nasadenia.
Takýto prístup aplikujem ja
pri výkone svojho povolania.
o Z Vášho pohľadu – aká
je vymožiteľnosť práva?
Ako pracujú slovenské
súdy, v čom vidíte najväčší
problém nášho súdnictva?
- Aktuálne je táto téma často
pretriasaná v médiách, a to
skôr v negatívnom smere,
tvrdia že vymožiteľnosť
práva neexistuje. Určite
existujú aj prípady, kedy
spravodlivosti skutočne
nie je učinené zadosť, ale
napriek tomu vymožiteľnosť
práva existuje, veď práve
pre tento dôvod existuje
profesia advokáta. V praxi
sa stáva, že napríklad
prvostupňový súd nároku,
ktorý sa u neho uplatňuje
nevyhovie, ale súdy vyššej
inštancie mnohokrát nárok
priznajú a zmenia pôvodné
rozhodnutia a práve vtedy
dôjde k reálnemu vymoženiu
práva, hoci niekedy až
prostredníctvom ústavného
súdu.
Za najväčší problém nášho
súdnictva pokladám
určite existenciu prieťahov
v súdnom konaní, nakoľko
je absolútne neprijateľné,
aby konanie v akejkoľvek
občianskej a obdobnej veci
trvalo aj viac ako jeden rok,
v tomto prípade nehovorím
o trestných konaniach.
Tie sú časovo omnoho
náročnejšie, pričom táto
náročnosť sa odvíja od
zložitosti prípadu. Dôvodom
existencie prieťahov
v konaní je podľa môjho
názoru predovšetkým nízky
počet sudcov a aj ostatného
súdneho personálu – súdy
sú poddimenzované
a nápad prípadov obrovský,
čo je s prihliadnutím na
množstvá právnikov, ktoré
ročne produkujú právnické

fakulty na Slovensku,
nepochopiteľné.
o Aké sú Vaše zásady
v živote a v práci? Dnes
sa dá veľmi rýchlo získať
„zlé meno“, ale to „dobré“
si budujeme prakticky
celý život, svojou prácou,
vystupovaním, každým aj
tým najmenším úspechom,
nemýlim sa?
- Samozrejme, máte pravdu.
Dá sa povedať, že to dobré
meno a povesť si človek
či už v súkromnom alebo
profesnom živote buduje
doslova a do písmena celý
život a k získaniu toho
zlého stačí niekedy len
veľmi málo, ľudia sú prísni
a zlé správy sa predsa šíria
rýchlejšie ako tie dobré,
nemám pravdu v tomto
zasa ja?! V súkromnom
živote sa niektoré chyby
za určitých okolností dajú
odpustiť, napraviť a možno
sa časom dokonca na ne
dokonca zabudne, ale pokiaľ
človek raz „dostane na
frak“ v profesnom živote je
obnovenie pôvodného stavu
dobrého mena a povesti
len veľmi ťažko znovu
obnoviteľné, v niektorých
prípadoch sa taký stav
stáva dokonca nezvratným.
Preto by sa nikdy životné
a pracovné zásady nemali
diametrálne odlišovať, podľa
môjho názoru postačí, ak
sa budeme spravovať tými,
ktoré zodpovedajú kritériu
podľa výroku rímskeho
právnika Celsusa o tom, že
„jus est ars boni at aequi“
- „právo je umením dobra
a spravodlivosti“. Analogicky
teda nielen právo by
malo byť umením dobra
a spravodlivosti, ale výrazom
takéhoto umenia dobra
a spravodlivosti by mal
byť život a práca každého
jednotlivca, som jednoducho
idealista.
o Aké máte životné ciele?
- Jeden zo svojich najväčších
životných cieľov som už
dosiahla, je ním vlastná
advokátska kancelária, a na
tomto projekte hodlám aj
naďalej pracovať, rozvíjať
a budovať ho, tak aby
klienti v mojej kancelárii
vždy našli len kvalitné
právne služby. Medzi moje
ďalšie životné ciele patrí
založenie charitatívnej
organizácie/nadácie
zameranej na pomoc
deťom a ženám v núdzi,
predstavovala by som si
to ako projekt združujúci
viacerých advokátov
a advokátskych kancelárií
v regióne, pretože výkon
advokátskeho povolania
pre mňa, ako aj pre
mnohých mojich kolegov,
nie je len povolaním, ale
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je aj poslaním. Dôkazom
uvedeného je napríklad
skutočnosť, že Slovenská
advokátska komora
každoročne na celom
Slovensku organizuje
Deň otvorených dverí
Slovenskej advokátskej
komory, kedy advokáti „pro
bono“ poskytujú právne
poradenstvo spravidla
na mestských úradoch
krajských miest. Akcia sa
uskutočňuje každoročne
a teší sa u verejnosti len
pozitívnym ohlasom,
pretože nie každý si môže
dovoliť využiť platené služby
advokáta a niekedy stačí
ľudí len správne nasmerovať,
ostatné dokážu absolvovať
sami. No a nakoniec mám
aj také, možno z niekoho
pohľadu celkom obyčajné
životné ciele, po ktorých
naplnení túži azda každá
ľudská bytosť – viesť
spokojný a šťastný život
v obklopení vlastnej rodiny
a priateľov.
o Aký je Váš recept na „deň
blbec“...?
- Môžem povedať, že
v rozličných životných
obdobiach boli tie recepty
rôzne, niekedy boli
banálnejšie a stačilo iba
umyť si vlasy, nakoľko pocit
čerstvo umytých vlasov je
nenahraditeľným, inokedy
dať si horúcu čokoládu,
vypočuť si dobrú hudbu,
ale v poslednom období
pre určité životné skúšky
sa mi tým najlepším
receptom na „deň blbec“
stala moja rodina a priatelia,
ich prítomnosť a rozhovor
s nimi. Hovoriť, ale aj
počúvať. Je to jednoducho
nenahraditeľne vzácny
pocit vedieť, že niekomu
na Vás záleží a ste pre
neho dôležitý až tak, že
počúva stále dookola ten
istý príbeh a dokonca
z toho nie je unavený ani
podráždený, a s týmto
pocitom prekonáte nielen
akýkoľvek „deň blbec“,
ale aj akékoľvek životné
skúšky, trápenia či ťažkosti,
pretože milovať a byť
milovaný hoci v rozličných
úlohách a úrovniach je to
najvzácnejšie, čo človek
v živote môže dať a mať.
o Dnes je veľmi rýchla
doba, rýchlo sa
zamilujeme, odmilujeme,
je veľa negatívneho
a rušivého vplyvu
na súčasné vzťahy,
partnerstvá, rozpadá
sa veľa dlhoročných
manželstiev po 2530 rokoch! je to dosť
nezvyčajné, čo myslíte –
prečo?
- Hľadať príčiny a dôvody
rozpadu dlhoročných

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
vzťahov je skôr filozofickou
a psychologickou
otázkou, z môjho pohľadu
to kvalifikujem ako
dôsledok prudkých zmien
hodnotového rebríčka,
poznačený predovšetkým
ústupom tradičných
hodnôt, ktorý sa odráža
do ľudí v tom, že dnes už
nie je ničím nezvyčajným,
ak človek počas svojho
života vystrieda aj viacerých
„životných“ partnerov. Treba
si, ale uvedomiť, že rozpad
dlhoročných partnerstiev
alebo manželstiev je však
vždy obrovskou tragédiou,
pričom táto osobnostná
tragédia nezasahuje len
partnerov samotných,
ale zasahuje aj ich rodiny,
priateľov a známych.
Miera a rozsah frustrácie
z rozpadu vzťahu u
samotných partnerov, ako
aj ich okolia, závisí vždy
od príčin rozpadu vzťahu,
niektoré sú viac bolestivé,
iné menej. Rovnako
následne miera, intenzita
a spôsob vyrovnávania
sa s rozpadom vzťahu je
závislá od príčin rozpadu
vzťahu. Ak sa však v určitom
životnom okamihu stane
rozpad vzťahu nezvratným,
domnievam sa, že v mene
spoločne prežitých rokov
by si mal partner, ktorý
takýto stav dosiahol alebo
vyvolal uvedomiť, že je
potrebné prejaviť takú
mieru zodpovednosti, ktorá
spočíva v jednoznačnom
ukončení pôvodného
vzťahu, nie je potrebné tento
dehonestovať pokračujúcimi
excesmi. Život však plynie
častokrát inak ako si to
predstavujeme, napriek
tomu sa v zložitých životných
situáciách treba zachovať
vždy úprimne a otvorene. Ak
potom vo vzťahu k všetkým
skutočnostiam chceme
diskutovať o tom, či by
partneri mali aj po rozchode
zostať priateľmi, tak to závisí
vždy od individuálnych
okolností vzťahu
a samozrejme, ako som sa
viackrát vyjadrila, od príčin
rozpadu samotného vzťahu
a od schopnosti bývalých
partnerov, vzájomne
si odpúšťať. Omnoho
zložitejšia je situácia, pokiaľ
ide o rozpad dlhoročných
vzťahov a manželstiev,
z ktorých pochádzajú
maloleté deti, potom
práve takíto partneri by si

frustráciu z nevydareného
vzťahu nemali doriešovať
prostredníctvom detí, mali
by sa zamerať predovšetkým
na naplnenie ich záujmov
a potrieb, primárne
riešiť otázky zverenia do
starostlivosti, výživného
a úpravy stretávania sa.
o A potom nasledujú
„ťahanice“ na súde, ktoré
sú ozaj na nervy. Máte
skúsenosti ako advokátka
aj s takýmito prípadmi na
súde?
- V záujme malol. detí je
najdôležitejšie, aby sa
rodičia na úprave práv
a povinností k nim –
zverenie do starostlivosti,
výška výživného a úprava
stretávania sa, dohodli.
Takúto rodičovskú dohodu
je potrebné predložiť na
schválenie súdu. Ak sa
však rodičia, ktorí boli či sú
manželmi, o úprave práv
a povinností k malol. deťom
nedohodnú, tak samozrejme
poskytujem klientom
aj právne zastúpenie
v konaniach o rozvod
manželstva a úpravu práv
a povinností k maloletým
deťom na čas PO rozvode
manželstva, resp. aj
v konaní o úprave práv
a povinností k maloletým
deťom na čas DO rozvodu
manželstva. Predmetom
„dorozvodového“ konania
je úprava zverenia detí

do starostlivosti a určenie
výšky výživného. Potreba
iniciovania tohto druhu
konania spravidla nastáva
potom ako jeden z partnerov
opustí spoločnú domácnosť
a výchovu a starostlivosť
o maloleté deti ponecháva
výlučne na druhom
partnerovi, vtedy uvedenú
situáciu okrem podania
samotného návrhu vieme
riešiť aj prostredníctvom
návrhu na vydanie
neodkladného opatrenia,
ktorým vieme oprávnenému
rodičovi zabezpečiť
plnenie minimálnej miery
výživného na malol. deti
do času rozhodovania súdu
o tzv. „hlavnom návrhu“ a
oprávnený rodič nezostáva
závislý výlučne na svojich
možnostiach, príp. pomoci
svojho okolia. Predmetom
„porozvodového“ konania
je okrem zverenia dieťaťa
do starostlivosti, určenia
výživného, aj úprava
stretávania sa rodiča
s dieťaťom. Konanie
o rozvode manželstva je
vždy neoddeliteľne spojené
s konaním o úprave práv
a povinností k malol.
deťom na čas PO rozvode
manželstva, tam kde
malol. deti samozrejme
sú. Klientov zastupujem
aj v tých prípadoch, kde
sa nejedná o rozvod
manželstva, lebo dotknutý
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partneri nikdy neboli
manželmi, a kde sa jedná
výlučne len o úpravu
práv a povinností k malol.
deťom – zverenie do
starostlivosti, výživné,
úprava styku. Rovnako
klientov zastupujem aj
v iných typoch konaní,
ktoré súvisia s úpravou
práv a povinností k malol.
deťom, napr. v konaniach
o určenie otcovstva, zapretie
otcovstva, pozbavenie alebo
obmedzenie rodičovských
práv, v konaní o osvojenie
dieťaťa, ap.
o Vaše životné krédo...
„Cesta na vrchol nie je
jednoduchá, ale ten výhľad
stojí za to.“ Niekomu sa môže
na prvý pohľad zdať, že ide
o krédo jedného „malého“
karieristu, ale keď sa hlbšie
zamyslíte nad jeho zmyslom,
dá sa aplikovať do všetkých
oblastí a úrovní života, jeho
cieľom je každý deň žiť
čestne a zodpovedne, byť
dobrým človekom, pomáhať,
tvoriť a pracovať so srdcom,
prekonávať prekážky a žiť
tak, aby každý deň stál za
to, no a o to sa snažím aj ja
každý deň.
o O pár dní tu máme Nový
rok 2019, aké je Vaše
želanie pre ľudí, našich
čitateľov – a čo si želáte
sebe?
- Keďže novému roku
predchádzajú moje a určite
aj všetkými čitateľmi
milované Vianoce, dovolím
si k tým najkrajším sviatkom
v roku Vám najskôr
zavinšovať, tak ako sa už
dlhé roky zvykne u nás
doma: „Prajem Vám, aby
ste boli šťastní a veselí ako
v nebi anjeli, aby ste mali
maličkú starosť a obrovskú
radosť a po smrti, aby ste
kráľovstvo nebeské dosiahli.“
No a k tomu Novému roku
želám všetkým čitateľom
a tiež trochu aj sebe, nech
je vo všetkých smeroch
lepší ako tie všetky
predchádzajúce, nech sa
darí predovšetkým čistej
a úprimnej láske, rodine,
priateľstvu a rovnako tak
zdravému rozumu nielen
v medziľudských vzťahoch,
ale aj na najvyšších
politických úrovniach,
nech môžeme žiť aj naďalej
v pokoji a mieri.
pýtala sa:
Alena JAŠŠOVÁ
foto:
Lenka Špiriaková

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Povina 58
Tel.: 0911 164 082

Krajčírsku dielňu Danky Vargovej v Povine navštevuje
čoraz viac obyvateľov z dolnokysuckého regiónu
V Povine sa nachádza rodinný dom, v
ktorom len pred rokom začala podnikať
Danka Vargová v oblasti krajčírskych
služieb. Manžel pani Danky na jej
podnet prispôsobil priestory garáže
a zmenil ju na malú krajčírsku dielňu.
Spoločne zakúpili šijacie stroje a
obyvatelia tak čoskoro mohli začať
využívať služby vyučenej krajčírky.
Ak miestni potrebujú niečo opraviť,
skrátiť alebo ušiť, do novej dielne
si radi nájdu cestu. Tým viac, že ju
majú „na skok. Ochotný prístup pani
Vargovej si pochvaľujú. „Keďže nie
som klasicky zamestnaná a väčšinu
času trávim doma, som veľmi rada,
ak sa s ľuďmi môžem stretnúť v mojej
dielni. Porozprávame sa, neraz aj
o inom, nielen o tom, čo potrebujú

opraviť. Rada im aj poradím, aby boli
s výsledkom mojej práce spokojní
oni aj ja,“ povedala nám majiteľka. So
vznikom obchodov s lacným čínskym
tovarom začal byť o opravu odevov
a o krajčírske služby čoraz menší
záujem. Ľudia si v prípade potreby
kúpili rovno nový lacný kúsok, ktorý
síce dlho nevydrží, ale z ich pohľadu to
je pohodlnejšie. Došlo aj k zatvoreniu
niektorých krajčírskych salónov a
k prepusteniu nejednej vyučenej
krajčírky. Preto aj Danka Vargová
pociťovala najskôr obavy, či o jej služby
v obci vôbec bude záujem. „Našťastie,
práce mám dosť, nemôžem sa sťažovať
na jej nedostatok,“ priznala spokojne.
Veď o jej služby čoraz viac prejavujú
záujem nielen obyvatelia obce, ale

aj ľudia z Kysuckého Nového Mesta
a z okolitých dedín. Krajčírsku dielňu
môžu navštíviť kedykoľvek počas dňa,
dokonca aj cez víkend. Stačí sa ohlásiť
na čísle 0911 164 082 a pani Danka im
rada vyjde v ústrety. Okrem svojich
služieb sa snaží realizovať aj pri výrobe
rôznych vankúšikov a iných druhov
tovaru. Jej služby hojne využívajú
aj podnikateľky z regiónu, učiteľky,
úradníčky, ale ochotu a šikovnosť
šikovnej Danky využila aj samotná
šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu
Alena Jaššová – a bola veľmi spokojná!
Už teraz sa teší na to, čo si nechá u
Danky ušiť „podľa chuti“ a spoločných
nápadov.
(ďur)

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Chov drobných spoločenských zvierat
sa v dnešnej dobe teší veľkej obľube
Mám morské prasiatko, už má viac ako päť rokov, v poslednej
dobe ho však dosť nafukuje a veľa močí. Prestal som mu preto
dávať čerstvú trávu aj zeleninu, ktorú malo veľmi rado....
Kŕmim ho len suchým senom a granulami podľa doporučenia
chovateľov. Napriek tomu však to nafukovanie raz do týždňa
má. Aký je Váš pohľad ako veterinárky na tento stav, čo mi
doporučujete?
Chov drobných spoločenských zvierat sa v dnešnej dobe takisto
teší veľkej obľube. Vplýva na to asi najmä oveľa menšia náročnosť
ako na iné zviera - psa, mačku, samozrejme minimálne požiadavky
na priestor, možnosť chovu aj v bytových podmienkach, minimálne
náklady na potravu, oveľa menšia viazanosť na majiteľa, odpadajú
povinné prechádzky a venčenie, minimálna starostlivosť o srsť...
Avšak nesmieme zabúdať, že aj chov morčaťa vyžaduje určité

zásady, ktoré majiteľ
dosť podcení. Už pri
kúpe zvieratka musí
byť majiteľ obozretný.
Najlepšie
je,
ak
zvieratko pochádza
z overeného chovu, Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
nesmie byť chudé,
Telefón: 0911 137 798
priveľmi
plaché,
Ordinačné
hodiny: Pondelok – Piatok
nesmie
trpieť
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
nijakým
kožným
ochorením, hnačkou,
ani dýchacími problémami.... Mnohokrát je to potom chronickejší
problém. Pri tráviacich problémoch ako popisujete, je častou
príčinou problému nevyrovnaná alebo nevhodne kombinovaná
kŕmna dávka, ktorá vedie k zmene charakteru trusu a tvorbe
plynov, príp. kŕčom. Môže to byť stav krátkodobý a prechodný,
ktorý sa dokáže upraviť. Samozrejme, môže pomôcť odstránenie
vodnatých a ľahko-kvasných zdrojov krmiva a zvýšenie obsahu
vlákniny, prípadne doplnok prípravkov na obnovu a stabilizáciu
črevnej mikroflóry. Ďalšou príčinou tvorby plynov môžu byť
chronické ochorenia čriev a vnútorných orgánov, prípadne infekcia
a parazity. Tieto stavy už je vhodné riešiť po vyšetrení zvieratka.
Je nutné ale upozorniť, že nie každé zväčšenie brušnej dutiny, ako
sa môže majiteľovi zdať, musí priamo znamenať ,,nafukovanie,,.
Vzhľadom na vyšší vek morčaťa to môže znamenať aj prípadné
ochorenie močového systému, gynekologické problémy alebo
dokonca dentálne ochorenia.

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
za doterajšiu dôveru, želáme spokojnosť
a úspechy v celom budúcom
roku 2019!
Kolektív Stanice technickej
kontroly Kysucké Nové Mesto
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spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

(zmiešané bojové umenia)

/ THAI BOX

 FUNKČNÝ

TRÉNING

 KRUHOVÝ

TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ
 FLEXIBILNÉ

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK
30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD
- PORADENSTVO
20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČEK

CVIČENIE (SM SYSTÉM)

STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY

POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ

DOPLNKY

PO-PIA: 7:00 - 22:00 SO-NE: 9:00 - 21:00
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
Wolf Pride Gym MMA Žilina
0940 119 185
info@wpg.sk
www.wpg.sk

Martina Balátová navštívila Škótsko

Bolo to presne 10. júna 2018, keď sme ja a Natália prišli do malej dedinky na juhozápade
Škótska, do Tyndrumu. Je to naozaj krásne
miesto, plné zelene, masívnych hôr všade navôkol a do najbližšieho mesta to bolo približne 45 minút autom, takže tam cítite voľnosť a
počujete si vlastné myšlienky. Prvé dni v práci boli ťažké, ako inak. Zoznámiť sa so všetkými pravidlami, jedálničkom, zvykmi hostí
a najmä porozumieť domácej angličtine nám
dávalo veľmi zabrať. Škóti majú veľmi silný
prízvuk, ktorý robí angličtinu škótštinou a
dá veľa úsilia mu rozumieť. Našťastie tam s
nami pracovali aj Poliaci a Rumuni, ktorých
angličtina bola oveľa zrozumiteľnejšia. Trvalo
nejaké dva týždne, kým sme zistili, čo sa od
nás v práci očakáva. Zažili sme veľmi pekné
dni. Spievajúci kuchár, tancujúci barmani,
domáci, ktorí radi s nami vtipkovali… No
prišli aj ťažšie časy, a to najmä vtedy, keď boli
celá reštaurácia i bar plné ľudí. Stávalo sa to
dosť často, či už počas majstrovstiev sveta vo
futbale, alebo keď pred reštauráciou zastavi-

li autobusy plné turistov. Dlhé rady nervóznych ľudí, čo čakali na voľný stôl, v kuchyni
organizovaný chaos, my, čašníci, sme si neraz
pomýlili stôl alebo objednávku a problém bol
na svete. Počas týchto dní sme nabehali aj desiatky kilometrov v jednej miestnosti. Stres
a nervozitu sme si ale vynahradili, keď sme
sa počas voľného dňa vyvaľovali na gauči a
pozerali film, alebo, v prípade pekného počasia išli na prechádzku do prírody, vykúpať
sa k miestnym vodopádom, len tak na obed
do reštaurácie a pod. Čo sa týka počasia, tak
na naše prekvapenie sme sa s Natou stihli
aj opáliť. Dva krásne júlové týždne, kedy od
rána svietilo slnko a až do neskorého večera, bolo veľké teplo. My u nás, sme v lete na
teplo zvyknutí. No tam to bol hotový zázrak.
Zvyšok leta sa však dal do pôvodných koľají a buď bolo polooblačno, zamračené alebo
pršalo. Škóti majú okrem počasia špecifickú
aj vlastnú kuchyňu. Klasické mäso s ryžou
alebo zemiakmi tam nenájdete.
Najznámejším jedlom je “Fish and
chips”, čo je ryba-treska, obalená v
trojobale a smažená v oleji, citrón,
domáce hranolky a varený hrášok.
Tá sa servíruje ako večera. Raňajky
- “Full Scottish breakfast” - alebo
“Úplné škótske raňajky” zahŕňajú
toast, opekanú slaninu a paradajky,
vajíčko, šampiňóny, fazuľky, čierny
puding, párok, zemiakovú placku a
k tomu čaj s mliekom alebo čierna
káva; na obed sa podávali panini,

sendvič, toast alebo polievka podľa denného
výberu; dezerty, či už tie sladké, ako napríklad
zmrzlinový pohár, čokoládový koláč s horúcou čokoládou alebo “Sticky toffee pudding” čo pripomínalo chuť horúcej marlenky poliatej medom a k tomu vanilkový puding; alebo
slaný a najviac preferovaný dezert - “Scottish
cheese board” - tabuľka so šiestimi druhmi
syra, hroznom, maslom, oplátkom a džemom.
Z ponuky nápojov, pivo (3Hop,Foster‘s, Heineken), gin (Gordon‘s alebo z ponuky ochutených) a whisky, ktoré boli vystavené na 6
policiach. S Natáliou sme strávili v Škótsku
presne 80 dní. Najkrajší moment nastal noc
predtým, ako sme odišli. Keď všetci skončili
v práci, sadli sme si za bar, pustili hudbu a do
skorého rána sme sa bavili. S domácimi sme
si vytvorili veľmi silné priateľstvá a plánujeme
sa tam vrátiť.
Martina Balátová
študentka z Horného Vadičova
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Tešíme sa, že sme pritiahli deti a tieto poctivo trénujú
Škola Vzpierania Kysucké Nové Mesto funguje od roku 2015 a od roku 2016 aj súťažne. Už od prvého súťažného roku sme
zaznamenali úspechy, čo nebolo iné ani tento rok. Tímovo si ženy v Lige žien vybojovali v silnej konkurencii 3. miesto. Najmenší
členovia klubu taktiež zabojovali a v
Lige mladších žiakov získali pekné 6.
miesto. Chlapci si výborne počínali
aj na Majstrovstvách Slovenska, kde
v kategórii starších žiakov Michal
Zajvald skončil tretí. Nemenej úspešne
sa darilo aj Petrovi Ozsvaldovi, ktorý v
kategórii juniorov získal striebro. Tak
ako chlapcom, darilo sa aj dievčatám
a ženám, ktoré si vybojovali 3x titul
majsteriek Slovenska v kategórii
mladších žiačok, junioriek a aj žien.
Deti sa zúčastnili aj iných súťaží,
kde taktiež získali vzácne kovy.
Potešujúce je, že náš klub sa každým
rokom rozrastá, napredujeme a že
nestrácame motiváciu. Taktiež nás
teší, že deti poctivo pristupujú k
tréningom a baví ich to. Dúfame,
že budúcoročná sezóna bude ešte
úspešnejšia.
pripravil: Peter Papík

Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!
Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338
archa.kysuca@gmail.com
www.dostojnypohreb.sk
Facebook:
ARCHA Pohrebná služba

Želáme všetkým ľuďom dobrej vôle
spokojné Vianoce a úspešný rok 2019!

Želáme šťastné
Vianočné sviatky
a úspešný
rok 2019!
Reštaurácia
„Starý pivovar
u Bociana“
Kysucké Nové Mesto

