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„Mojím poslaním
je pomáhať
ľuďom, ako mať
svoje peniaze
pod kontrolou,“
hovorí Ing. Tibor
Ozančin/str.4

Potrebujete
navŕtať studňu?
Martin Dupkala
zo spoločnosti
Vrty – studne
Vám poradí.../
str.13

Mnohé zaujímavé životy,
aj keď vymyslené, môžete
prežiť pri čítaní kníh
spisovateľky z Kysuckého
Nového Mesta MÁRIE
ĎURANOVEJ/str.6

Danka Pinčiarová
nečakane odišla
navždy.../str.14

Advokátka Lenka
Špiriaková našim
čitateľom vo
svojej poradni
vždy precízne
poradí/str.10
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Kúpeľňové štúdio
Samtek na ulici
Komenského 1287
v Kysuckom Novom Meste
funguje už desiaty rok
Do šikovnej, fungujúcej a modernej kúpeľne si
zákazníci môžu vybrať z pestrej škály produktov. Okrem
sprchových kútov, umývadiel, toaliet alebo batérií ponúka
aj sprchovacie sety, radiátory, nábytok, zrkadlá a rôzne
doplnky zdobiace kúpeľňu.
Personál poskytuje svojim zákazníkom odborné
poradenstvo v oblasti kúpeľníctva. Poskytnuté
informácie o produktoch sú zárukou toho, že umožňujú
zákazníkovi sa lepšie rozhodnúť. Zákazník taktiež
môže využiť možnosť vyhotovenia grafického návrhu
kúpeľne. Ten slúži na lepšiu predstavu vo vizualizácií
priestorov kúpeľne s nábytkom vo finálnej podobe.
Prostredníctvom neho sa snažia vyťažiť čo najväčší
komfort pre zákazníkovu kúpeľňu. Tento návrh je
nápomocný ako pre zákazníka tak aj pre zamestnancov
štúdia. Pri ňom si môžu totiž všimnúť súvislosti, ktoré by
inak nepostrehli. Zároveň je nápomocný aj pri samotnej
realizácií. Cena grafického návrhu je 50€, ale v prípade,
že si zákazník odoberie obklad zo štúdia Samtek, má
spomínaný návrh grátis. Klientovi je vyhotovený tiež
tzv. vkladačský plán, ktorý spočíva v presnom výpočte
metrov obkladu a dlažby pri objednávke. Flexibilita,
odbornosť a modernosť robí štúdio Samtek oproti
iným kúpeľňovým štúdiám výnimočným. Spokojnosť
klientov garantuje priateľský a individuálne pristupujúci
zákaznícky servis. Štúdio disponuje známymi značkami
v oblasti kúpeľníctva ako GEBERIT, KOLO, KLUDI,
GROHE, IDEAL, DURAVIT, MARAZZI, KALDEWEI,
ARMONIE, APARICI, PORCELANOSA a iné. Súčasným
trendom pri výbere obkladačiek a dlažieb je imitácia
mramoru a dreva. „Sú to jednoducho nadčasové vzory
v rôznych farebných a formátových vyhotoveniach. Evokujú
čistotu a luxus v jednom. Sú vhodné ako do interiéru, tak
aj do exteriéru.“ informuje vedúca kúpeľňového štúdia,
pani Kocúrová. Okrem klasických veľkostí tu nájdeme aj
veľkoformátové obklady alebo dlažby. Čo sa týka sanity,
veľmi populárne medzi mladšou generáciou zákazníkov je
napríklad umývadlo na doske v rôznych dizajnoch alebo
sprchovacie sety s hlavovou sprchou. Ide o kombináciu
malej spŕšky a veľkej hlavovej sprchy v jednom. Kúpeľňové
štúdio Samtek v Kysuckom Novom Meste v septembri

oslávilo 10 ročné pôsobenie na trhu od svojho otvorenia.
Na počesť toho bol pre zákazníkov usporiadaný týždeň
plný výrazných zliav na celý sortiment.
- ZP -

Štúdio Samtek je možné prísť navštíviť od
pondelka do piatku v čase od 8:30 – 17:00 hod.

Kontakt: t.č. 0908 291 455, 00421/414333903
e-mail: studioknm@samtek.sk

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

Ing. Tibor Ozančin
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Som manažérom a lektorom
vzdelávacej akadémie Plus,
hypotekárnym i majetkovým
špecialistom a špecialistom na
rodinné financie.
0911 309 037
t.ozancin@vzdyviac.sk
www.vzdyviac.sk
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Finančná (ne)gramotnosť Slovákov

Aký bude ako mať dopad
Covid-19 na naše rodiny?
JE KRÍZA pre vás strašiakom alebo príležitosťou?
Pre mnohých ľudí to znamená pokles príjmu,
dokonca úplnú stratu. Pamätáte si, aké to bolo v roku
2008, keď prišla kríza? Za ňou hneď hospodárska?
Dokázali ste na tej situácii zarobiť alebo ste prišli
o veľa? K čomu to povedie dnes? Máme tu druhú
vlnu COVID-19. Zavreté sú školy, obchody, kultúrne
podujatia, fitnescentra. Aký dopad to bude mať na
našu ekonomiku? Pre našu spoločnosť? Pocítili ste
neistotu? Zníženie príjmu? Alebo ste boli prepustený?
Tu nejde iba o podniky, podnikateľov, ale o všetkých
zúčastnených. Štatisticky je každý druhý Slovák
zadlžený. Aké to bude mať následky pre slovenské
rodiny???
Rozmýšľali ste nad tým, ako je možné, že niektorí
ľudia sú bohatí a iní chudobní? Ako je možné, že
majú stále viac a viac peňazí? Premýšľali ste, ako je
možné, že na kríze zarobili a iní prišli o peniaze?
Je to jednoduché! Ľudia, ktorí majú informácie,
dokážu na kríze zarobiť. Zarobiť vedia aj v dobe,
keď sa ekonomike darí. Je to preto, že bohatí ľudia sa
naučili základným princípom, ako fungujú peniaze.
Dnešná doba je o kontaktoch a informáciách. Kto ich
má, má sa lepšie. Ľudia si myslia, že keď vyštudujú
vysokú školu, tak si nájdu dobre platenú prácu. Aj
mne to hovorili. Ja však tvrdím, že náš školský systém
je zastaraný a nefunkčný. To, čo sa žiaci učia, už dávno
nefunguje. Dnešná doba je informačná a veľmi rýchlo
sa mení. Kým sa spravia nové školské osnovy, už to
neplatí. Kto sa vie rýchlo prispôsobiť meniacej sa
dobe, dokáže prežiť. Mnohí ľudia zápasia v živote so
zlou ekonomickou situáciou a v mnohých prípadoch
je to pre ich nedostatočné finančné vzdelanie.
Volám sa Ing. Tibor Ozančin. Na vysokej škole
UKF v Nitre som vyštudoval BOZP a vo Zvolene
technickú ochranu osôb a majetku. Dokonca som

si urobil najvyšší stupeň v odbore: špecialistu
požiarnej ochrany. Musím však skonštatovať, že pre
náš slovenský trh som bol drahý a prekvalifikovaný. 5
rokov som nedokázal nájsť prácu. Myslel som si, že na
Slovensku sa už neuplatním, a tak som odcestoval do
zahraničia za prácou. V Anglicku som robil v sklade.
Po návrate som pôsobil v Samsungu ako procesný
inžinier za mizerný plat.
Dnes je mojím poslaním pomáhať ľuďom mať
svoje peniaze pod vlastnou kontrolou, vďaka čomu
si zabezpečia plnohodnotný život, môžu dosiahnuť
nezávislosť a žiť život podľa vlastných predstáv.
Dennodenne sme v styku s peniazmi. Či už ide
o vlastné, rodinné alebo firemné peniaze. Otázka však
znie: Učil Vás niekto ako narábať s peniazmi? Ako
sa zabezpečiť do budúcna? Ako si ochrániť rezervu
a majetok počas krízy? Ako ochrániť svoje peniaze
a tým pádom rodinu v ťažkej životnej situácii? NIE!
O peniazoch sa dokážeme učiť od svojich najbližších.
Učíme sa každý deň spôsobom pokus – omyl. Takéto
riešenie častokrát vedie ku chybám a osobným
bankrotom.
Poslaním a povinnosťou našej spoločnosti je
doplniť finančné vzdelanie, ktoré štátny vzdelávací
systém neponúkol a, bohužiaľ, stále neponúka v
dostatočnom rozsahu. Vzdelávame a prinášame
finančnú gramotnosť pre širokú verejnosť. Finančná
gramotnosť absolútne nie je samozrejmosťou. Začnite
sa s nami vzdelávať a majte náskok pred ostatnými.
Vyťažte z tejto situácie čo najviac, urobte ten krok
a začnite sa vzdelávať kvôli sebe i svojím rodinám.
Takýmto spôsobom dokážeme zvýšiť finančnú
gramotnosť ľudí a ekonomickú situáciu na Slovensku.
Našou misiou je byť lídrom vo finančnom vzdelávaní
a ľuďom neustále prinášať vždy viac overených
informácií, ktoré Vám pomôžu viesť kvalitnejší život.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Mnohé zaujímavé životy, aj keď vymyslené, môžete prežiť pri čítaní
kníh spisovateľky z Kysuckého Nového Mesta MÁRIE ĎURANOVEJ
Jej beletria je medzi čitateľkami už
veľmi dobre známa. Mária Ďuranová
debutovala svojou prvou knihou v roku
2006 s názvom Stálo to za to. Príbeh
zo súčasnosti nezaujal len vydavateľa,
ale aj množstvo čitateliek. Zo strany
vydavateľstva tak akosi prirodzene
nasledovala ponuka na dlhodobejšiu
spoluprácu. Autorka výzvu prijala a v
ďalších piatich rokoch Kysučanke vyšlo
ďalších päť titulov. Titul Už sa nebojím
(2010) bol dokonca preložený do
francúzskeho jazyka. S pribúdajúcim
časom Márii Ďuranovej prišli ďalšie
zaujímavé ponuky. V spolupráci so
Slovenským spisovateľom jej v rokoch
2012-2014 vyšli ďalšie tituly: Ja už nie
som ja, Peniaze SÚ všetko a City bokom!
Aj tieto zaujali široké, najmä ženské,
čitateľské publikum. Keď spisovateľku
oslovil vydavateľ z Prahy, ktorý mal
záujem vydávať nielen slovenské, ale
aj české verzie jej kníh, neváhala a
ponuku prijala. V kníhkupectvách sa
tak ocitli aj knihy Všetci to vedia (2015),
Tajomstvá troch žien (2016), Rebrík

do kurína (2018) a pred pár dňami
autorkin najnovší titul Slnko v daždi
alebo Slunce v dešti. Hlavnou hrdinkou
knihy je Laura, citlivá a vnímavá mladá
žena, ktorá nenachádza pochopenie
u svojich najbližších príbuzných. Má
vlastné predstavy o šťastnom živote,
chce sa rozhodovať slobodne a sama.
Verí, že sa oplatí bojovať za svoje sny
až do posledného dychu. Veď kto
nesníva a nebojuje, akoby ani nežil...
Turbulentný vzťah s panovačným otcom
ju privedie k mnohým zisteniam, ktoré
ju zrazia k zemi. Aj vzťah s mužom,
ktorého miluje, ju donúti prehodnotiť
niektoré priority. Či dokáže vstať a ísť
si za svojím šťastím aj naďalej, alebo sa
podriadi okoliu, sa dozviete v štrnástej
knihe Márie Ďuranovej. Touto cestou
autorke z Dolných Kysúc blahoželáme
k jej najnovšej knižke a držíme palce v
budúcej tvorbe. Robí dobré meno nášmu
regiónu aj za hranicami Slovenska – v
českých regiónoch.
- Kysucký Žurnál -

Základná organizácia ZPCCH v Kysuckom Lieskovci funguje od roku 2016
Bola založená 10. mája 2016. Jej
zakladateľkou je Ľudmila Horváthová.
V začiatkoch bolo 17 členov, postupne
prichádzali noví, ale zároveň aj niektorí
odchádzali z rôznych dôvodov. Stretávame
sa jeden krát za 2 týždne, podľa potreby aj
častejšie. Na každom stretnutí vytvárame
rôzne aktivity. Kultúrno – spoločenské,
sociálne, zdravotné, športové, ručné
práce a iné. Uskutočnili sme maľovanie
veľkonočných vajíčok a aranžovania k
Veľkej noci, 3. ročník maškarného plesu,
turistickú vychádzku na hrebienok, MDŽ
spojené s posedením a darčekmi. Po
tomto sa naše stretnutia na čas z dôvodu
COVID-19 neuskutočňovali, avšak niektoré
členky v tejto ťažkej dobe pomáhali pri šití
rúšok.
Po uvoľnení situácie sme opäť na nejaký čas
obnovili stretnutia. V júni sme pripravili pre
členov združenie prednášku – osteoporóza
a jej liečba so zdravotnou sestrou Adrianou
Hofericovou, oslávili sme jubileá členov
50, 65, 70, 75 rokov. V júli sa stretli

členovia pri opekačke
spojenej so športovými
hrami a v auguste naše
členky šili plátenné
tašky. Uskutočnili sme
brigádu
na
úpravu
okolia klubu a tiež
úpravu
priestranstiev
pri
autobusových
zastávkach v obci. V
septembri bola beseda
so záhradkárom Jozefom
Kurucárom a Blažejom
Šutým na tému – jesenná
výsadba v záhrade.
Okrem besedy sme v
septembri uskutočnili jesenné aranžovanie.
Niektoré aranžmány zdobia aj vstupnú
chodbu kultúrneho domu. Taktiež sa
niektoré členky pričinili aj o výzdobu klubu,
kde z prírodných materiálov vytvorili rôzne
obrazy na steny. Začali sme organizovať aj
turistické vychádzky - chôdza s paličkami.

Náš plán bol bohatší, avšak situácia
COVID-19 nám mnohé z nich prerušila. Aj
napriek tomu sa chcem poďakovať všetkým
členom našej organizácie, ale hlavne tým,
ktorí sa pravidelne a s ochotou zúčastňujú
rôznych akcií.
-R-

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ako je postarané o našich seniorov?
Hovoríme s riaditeľkou
CSS Kamence v
Kysuckom Novom Meste
Mgr. Denisou Smrekovou.

o Aká je aktuálna situácia v
CSS Kamence?

- V Centre sociálnych služieb
Kamence robíme všetko preto,
aby sme 2. vlnu koronakrízy
prekonali spolu s našimi
klientmi
bez
zbytočného
napätia i keď s obmedzeniami,
ktoré dodržiavame na základe pokynov krízového štábu
a hlavného hygienika SR. Momentálne je situácia pokojná,
klienti sa môžu poprechádzať pred zariadením, v záhrade, ďalej
ich už nepúšťame, chránime ich pred možnou a nebezpečnou
nákazou. Neustále ich informujeme o aktuálnej situácii,
suplujeme aspoň v malinkej forme ich rodinu, ktorá im veľmi
chýba a tešia sa na stretnutie s nimi.

o Ako je zabezpečená hygiena, dezinfekcia?

- Vo vstupe do zariadenia sú k dispozícii dezinfekcie na
stenách s priamym vstrekom, taktiež na každom poschodí,
v kanceláriách, na ambulancii, v kuchyni. Každému kto vstúpi do
zariadenia je odmeraná teplota, monitorujeme zamestnancov
i klientov, sledujeme možné príznaky ochorenia COVID – 19.
Zamestnanci i klienti si chránia tvár rúškami, do izolačných
miestností vstupujú len v predpísaných ochranných odevoch,
dodržiavame prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia.
V prípade výskytu ochorenia máme vytvorenú 14 dňovú
rezervu hygienických a dezinfekčných potrieb, vypracovaný
krízový plán pre obe prevádzky.

o Iste spríjemňujete chvíle klientom, aby sa nenudili...?

- V prípade priaznivého počasia využívame exteriér zariadenia:
terapeutickú záhradu, nový morský kútik v gréckom štýle,
vonkajšiu kaviarničku. Terapeutická záhrada slúži na
prechádzku na čerstvom vzduchu, posedenie v altánku pri
kartových hrách, šachu. V starodávnom kútiku sa im dobre sedí
a debatuje, pri bylinkových nápojoch. Starostlivosť o záhradu
je pre nich prvoradá, starajú sa o skalku, jahodovisko, ovocné
kríky, polievajú kvety. V duchovnom kútiku sa radi pomodlia,
posedia si.
Pri nepriaznivom počasí sa klienti radi aktivizujú
v terapeutických miestnostiach formou reminiscencie, kde
sa vracajú do mladosti, detstva. Využívajú aj kulinoterapiu,

kde pripravujú spoločne chutné domáce jedlá ako šúlance
s makom, podlesníky, čerešňovú bublaninu, jablkový koláč,
šišky, domáci chlieb, bazový sirup a veľa ďalších osvedčených
jedál. V snoezelen miestnosti sa pomocou svetiel, relaxačnej
hudby, rôznych vôní dokážu príjemne uvoľniť a navodiť si tak
pozitívnu energiu. V spoločenskej miestnosti tvoria jesenné
dekorácie, ktoré skrášľujú naše zariadenie. Začínajú so sušením
jabĺčok, sliviek, ananásu na zimné mesiace. Pravidelný debatný
krúžok im pomáha reálnejšie pochopiť a prežiť súčasnú
situáciu, no debatujú i o politike, venujú sa duchovným
témam a rôznym iným. Do zariadenia mesačne prichádzajú
naši duchovní otcovia, ktorí klientov spovedajú a spoločne sa
modlia pri svätej omši.

o Môžu sa klienti spojiť aj s rodinou?

- Spojenie s rodinou je zabezpečené využitím skype, kde sa
klient môže s rodinným príslušníkom vidieť a porozprávať.
Väčšina klientov používa mobily, s rodinou sú v neustálom
kontakte aj touto formou.

o Október bol mesiac úcty k starším. Pripomenuli ste
si ho aj vy?

- Našich starkých si uctievame počas celého roka, organizujeme
opekanie v záhrade s hudbou, spievame, recitujeme, pravidelne
debatujeme v debatnom krúžku, spoločná gratulácia pri
jubileách nie je výnimkou. Snažíme sa o každodenný úsmev,
pohladenie, pocit istoty, že u nás sú chránení a dôležití pre nás,
svoju rodinu, priateľov, pre celú spoločnosť.
Spoločnými silami sa snažíme prekonať tieto ťažké časy a tešíme
sa na kontakt s rodinou, komunitou...
Otázky: Kysucký Žurnál
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Aktuálny rozhovor s Igorom Korčekom - spo

Chceme sa neustále zlepšovať a byť pr
(po prvej neúspešnej kontrole), administratívne
(vydanie nových dokladov po vlastníckom prepise,
strate dokladov a pod). Každá má iný časový limit
a podľa tohto ukazovateľa sa vieme prispôsobiť a
pribrať viac vozidiel. Teda 20 a niekedy 40 áut za deň.
Ak to mám dať na pravú mieru, zákazník si pustí
internet, chce si pozrieť možný voľný termín a zistí,
že je 3 - 4 mesiace dopredu objednávkový systém
zaplnený, takže skonštatuje, že tam sa nedá dostať.
V skutočnosti to ale neplatí. Odporúčam si vždy
preveriť situáciu vlastnou cestou. Máme zverejnené
telefónne číslo, kde môže zákazník kontaktovať naše
zamestnankyne, ktoré sú pripravené vždy poskytnúť
informáciu o tom, či sa v aktuálnom termíne dá alebo
nedá kontrola vykonať. Existujú teda tri možnosti:
osobná návšteva, internetový systém objednávok
alebo telefonický dohovor. Nestalo sa, že by sme
zákazníka nevybavili.

• Pán Korček, vieme o tom, že tento rok STK
v Kysuckom Novom Meste oslavuje desiate
výročie, ako by ste zhodnotili dobu, počas
ktorej fungujete?

- Áno, máme za sebou 10 rokov činnosti a môžeme
bilancovať. Na začiatok chcem pekne poďakovať
našim zákazníkom. Stali sme sa neoddeliteľnou
súčasťou života obyvateľov Kysuckého Nového
Mesta. Uľahčili a zrýchlili sme dostupnosť vykonania
technických kontrol. Čo nás ale teší najviac, našli sme
spokojných zákazníkov, ktorí sa neustále vracajú. Ale
nájdu sa aj nespokojní. Sú to vo väčšine zákazníci
s vozidlami, ktoré boli hodnotené ako nespôsobilé na
používanie v cestnej premávke. Čo nás mrzí najviac,
sú nedostatky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. Niekedy
stačí vymeniť jednu žiarovku, povenovať sa pár hodín
vozidlu a mohlo byť po probléme. Za 10 rokov sa
podstatne zmenila legislatíva prijímaním nových
slovenských, ale aj európskych právnych predpisov
a nariadení. Vnímame, že kontrola, prístrojové
vybavenie, vyhlášky a metodiky sa za tú dobu veľmi
sprísnili. Od spustenia našej prevádzky našou linkou
prešli tisíce vozidiel, no verte mi, nestalo sa nám,
že sme jediné vozidlo vyhodnotili mimo rozsahu
a zákazníka zámerne poškodili. Aj keď bola vykonaná
kontrola zákazníkom na inej STK, výsledky boli vždy
zhodné a v poriadku.

• Môžete nám priblížiť najčastejšie chyby v
rámci prvého kroku, teda pri objednávaní sa
na STK?

- Mrzí ma, že v poslednej dobe sa šíria nepravdivé
informácie a niektorí ľudia zneužívajú situáciu.
Rôzni priekupníci deklarujú, že za istý „poplatok“
vás dostanú na STK. Zachytil som aj dezinformácie
typu, že keď nikoho nepoznáte, tak sa na STK
nedostanete. Vždy je potrebné informovať sa z prvej
ruky a nie z počutia. Objednávkový systém, ktorý
aktuálne beží u nás, je systém, kde sa objednáva
jedno vozidlo na konkrétnu hodinu. Je to nastavené
kvôli tomu, aby zákazník, ktorý chce prísť na určitú
hodinu, mal možnosť konkrétnej rezervácie. Každé
ráno prichádzajúcim neobjednaným zákazníkom,
ktorí chcú vykonať technickú alebo emisnú kontrolu,
vytvárame aktuálny zoznam a pracujeme štandardným
spôsobom. Teda v akom poradí prídu, tak sú podľa
poradia vybavovaní. Väčšinou je to 15 až 20 vozidiel
za deň, ktoré nie sú vopred objednané. Tento počet
je ale premenlivý, záleží na viacerých faktoroch, ako
napríklad momentálny počet technikov alebo podľa
situácie na linke, keďže je stanovený presný časový
interval technickej a emisnej kontroly. Technických
kontrol je viacero typov, pravidelné (najneskôr do
dňa platnosti predchádzajúcej kontroly), opakované

• Stále platí mimoriadna situácia ohľadom
COVID-19. Aká je momentálne situácia
ohľadom termínov platnosti technickej
a emisnej kontroly?

- Každému, komu končí platnosť technickej a emisnej
kontroly, dal štát možnosť si toto obdobie o tri mesiace
predĺžiť. Je potrebné, aby ľudia rozumeli, že zákonná,
vyznačená platnosť technickej kontroly, ktorá
uplynie počas mimoriadnej situácie, sa predlžuje o
tri mesiace a takisto aj platnosť emisnej kontroly. Je
potrebné orientovať sa dátumom, ktorý má majiteľ
vozidla zapísaný v osvedčeniach (kartičkách) ktoré
boli vydané pri predchádzajúcej kontrole. Počas tejto
predlženej doby majú ľudia možnosť prísť kedykoľvek
na technickú alebo emisnú kontrolu. Je vhodné, aby si
nenechávali túto povinnosť na posledný deň, aby sa
im nestalo, že termín nestihnú a budú čeliť vysokým
sankciám.

• Pán Korček, okrem najčastejších chýb pri
objednávaní ste nám spomenuli aj najčastejšie
príčiny neúspechu pri technickej kontrole,
môžete nám teda povedať, na čo je dôležité
dať si pozor?

- Čo sa týka samotnej kontroly, najviac nespôsobilých
vozidiel je kvôli osvetleniu. Funkčnosť všetkých
svetiel neskontrolujete sami. Vždy je lepšie z
pomocou druhej osoby skontrolovať všetky svetlá.
Akákoľvek porucha svetiel, či už sú to osvetlenie
poznávacej značky (ŚPZ), hmlové, spätné (cúvacie)
alebo obrysové svetlá (parkovacie), tretie brzdové
ak je nám vozidlo vybavené, bočné smerové svetlo,
má za následok neúspešnú kontrolu. Jednoducho
každé predpísané osvetlenie musí na vozidle svietiť.
Kvôli žiarovke za dvadsať centov musí byť urobená
opakovaná kontrola, ktorá stojí približne od 13€ do
15 € a navyše je potrebné znova prísť. Najlepšie je
zveriť svoje vozidlo ku kontrole do rúk skutočného
odborníka. Minimálne 50% bývajú
príčinou
poškodené brzdy. Kontrola na STK je tu veľmi prísna.
To už svojpomocne neskúšajte opraviť. Nezvládnutie
opravy, tam už ide o život. Máme aj prípady, kedy
prídu autá zo značkových servisov a sú nespôsobilé. Je
to tým, že mnohé servisy prehliadku odfláknu alebo
nie sú vybavené zariadeniami s potrebnou presnosťou.
Príklad: meranie ovality (vertikálna nerovnosť),
takéto meranie robí len málo servisov. Naše
prístrojové vybavenia sú každoročne kontrolované,
ciachované, normované a musia byť v 100% poriadku.
Výhovorky mechanikov, že to urobili dobre, „to
majú na STK chybu“ neobstoja, ešte sa to nestalo.
Pred každou technickou kontrolou odporúčam v
servise vykonať skúšku bŕzd na valcovej stolici. Aj
keď si možno poviete, že máte brzdy v poriadku,
nikdy to neviete tak presne, ako to vie stroj. Pokiaľ
by bol záujem, môžeme vyčleniť čas na STK práve
na takýto typ kontroly. Je ale potrebná dohoda aspoň
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olumajiteľom STK v Kysuckom Novom Meste

re našich zákazníkov zárukou kvality
niekoľkých záujemcov, pre ktorých by sme dokázali
mimo výkonu STK (po pracovnej dobe, v sobotu
a pod.) poskytnúť priestor na odskúšanie brzdového
systému. Sú zákazníci, ktorí prídu na kontrolu bez
servisu - na blink. a až podľa vyhodnotenia vozidla
na STK zadávajú objednávku vo svojom servise na
odstránenie konkrétnych chýb, ktoré každý zákazník
písomne dostane. Aj to je riešenie. Nasledujúca
opakovaná kontrola technického stavu je aj kontrolou
prevedených opráv. Dokonca to môže byť rýchle
aj lacnejšie. Samozrejme to nenahrádza plánované
servisné prehliadky, výmeny olejov a podobne.

• Čo by ste poradili ľuďom, ktorí dlhodobo
nevyužívajú svoje motorové vozidlo a chcú sa
vyhnúť nutnosti navštíviť STK?

- Veľa ľudí uvádza ako dôvod nenavštívenia STK
(zmeškanie termínu) alebo nepoužívanie vozidla.
Slovenská republika má na tieto prípady zriadený
inštitút dočasného odhlásenia vozidla. Neexistuje
opravný prostriedok alebo výhovorka v znení, že auto
je odstavené v garáži, havarované, alebo nepoužívané.
Každý občan má možnosť buď včas vykonať kontrolu
alebo môže dočasne vyradiť vozidlo z premávky. Tento
úkon môže vykonať na dopravnom inšpektoráte. V
tom prípade nemusí mať platnú technickú a emisnú
kontrolu a dokonca ani povinné zmluvné poistenie. Je
veľmi potrebné si uvedomiť, že táto možnosť, ktorá síce
niečo stojí (len zlomok zo sankcií), dovoľuje dočasne
vyradiť vozidlo na čas, ktorý si každý môže určiť sám.
Dokonca už nie je potrebné odovzdávať tabuľky s
evidenčným číslom vozidla. Takto vyradené vozidlo
sa samozrejme nemôže využívať v cestnej premávke.
Sankcie sú v tisícoch a zároveň hrozí odobratie
vodičského oprávnenia. Následne po opätovnom
prihlásení vozidla do premávky je 15-dňová lehota na
vykonanie novej technickej a emisnej kontroly.

• Na úvod ste nám povedali, že cez brány
vašej STK prešlo niekoľko tisíc vozidiel, áut
však stále pribúda a kontroly sa sprísňujú,
ako plánujete kapacitne riešiť budúce
fungovanie?

- Práve kvôli skvalitneniu a zrýchleniu našich služieb
sme dostali povolenie a podali žiadosť o prístavbu
a spustenie ďalšej linky. Logicky tým zvýšime

kapacitu a znížime čas čakania. Zvažujeme otvoriť
druhú smenu, predĺžiť otváracie hodiny. Čo sa týka
zamestnancov, tak niektorí odišli, ale prichádzajú
noví a v konečnom dôsledku bude technikov na
linkách viac. Momentálne je ich aktívnych sedem,
no plánujeme zvýšiť tento počet na desať. Pracujeme
na rozširovaní nášho tímu, ale nie je to jednoduché.
Školenia a skúšky sú veľmi náročné. Technik musí mať
minimálne troj ročnú prax v oblasti opráv a údržby
vozidiel, vodičské oprávnenie na všetky druhy
vozidiel, musí absolvovať základné tvoj-týždňové
školenia mesačnú prax a záverečné skúšky emisnej
a technickej kontroly, trvá to aj 12 mesiacov. Takisto
musí preukázať osobitné vedomosti a vlastnosti. V
kolektíve pracujú zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním, ktorí mali po absolvovaní všetkých
náležitosti pocit, akoby robili druhú vysokú
školu. Niektorí naši pracovníci sú tu od začiatku,
majú dlhoročné skúsenosti so svojou prácou, ich
vzdelávanie plynulo pokračuje a odráža kvalitu
a profesionalitu. Každých päť rokov musia technici
absolvovať doškoľovacie kurzy a vykonať opätovné
skúšky zo znalostí.

• Poslednú otázku by sme Vám chceli položiť
trošku neštandardne, viete nám uviesť nejakú
zaujímavú novinku z Vášho odboru?

- Áno, môžem sa s vami podeliť o jednu zaujímavú
informáciu. Pripravuje sa zmena zákona, kde všetky
motocykle, ktoré sú vyrobené po roku 2000, budú
musieť mať platnú emisnú kontrolu. Čakáme na
usmernenia a predpokladám, že ľudia budú cez
média dostatočne informovaní. Toto nariadenie sa
prenáša z EÚ, kde sa tieto merania robia vo viacerých
členských krajinách dlhšie a je to už bežná prax.
Keďže sme v závere dnešného rozhovoru chcem
sa poďakovať všetkým našim klientom za využitie
našich služieb. Chceme sa neustále zlepšovať a byť
pre našich zákazníkov zárukou kvality a zlepšenia ich
bezpečnosti na cestách.
Vaše motorové vozidlo v dobrom technickom
stave bude pre Vás bezpečné potešenie a verný
služobník!
otázky: redakcia Kysucký Žurnál
foto: Milan Králik ml.

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
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Ako 18-ročná som naivne podpísala
ručiteľstvo k úveru bratrancovi...

Ako 18-ročná som naivne podpísala ručiteľstvo k úveru bratrancovi, ale ten po
necelom roku prestal svoj úver platiť. Teraz po piatich rokoch začali strhávať časť
výplaty jeho spoludlžníkovi, švagrovi jeho matky. Ten však stratil v tomto roku
prácu a teraz som na rade ja podľa exekútora. Pritom veľmi dobre viem, že bratranec
pracuje na živnosť, ale peniaze si posiela na iný účet, na účet svojej babky, ktorá je
pripútaná na lôžko. Už sa musel aj z bydliska odsťahovať, lebo oklamal aj iných ľudí
a tí sa mu začali vyhrážať. Schováva sa aj so svojou manželkou mimo náš okres a
ako som sa dozvedela, má tento môj bratranec aj s manželkou už niekoľko trestných
oznámení na svoju osobu kvôli nekalým praktikám. Čo mám urobiť ja? Jeden môj
známy právnik mi poradil, aby som, ak sa dá, nešla pracovať, aby mi nemali z čoho
strhávať splátky, ale toto sa mi nezdá ako dlhodobé riešenie. Skôr mi to pripadá ako
špekulácia a aj tento právnik sa mi nezdá byť veľmi dôveryhodný človek. Takto sa
dlho žiť nedá. Keďže čítavam Vaše rubriky a rady v Žurnále, nedalo mi a skúšam
preto opýtať sa na tento môj problém aj Vás. Už si neviem rady, som zúfalá z celej
situácie. Viete mi poradiť niečo rozumné?
- etela Odpovedá advokátka:
na jej zastavenie nebude prebiehať) a
Vážená čitateľka, veľmi nás mrzia Vaše
podáva sa u príslušného exekútora. Ak
problémy a o to viac, že aj zo svojej
by oprávnený s návrhom na zastavenie
advokátskej praxe poznám veľmi
exekúcie súhlasil, nebude o tomto návrhu
veľa obdobných ťažko alebo vôbec
rozhodovať súd ale exekúciu oznámením
neriešiteľných prípadov. Pre dobré vzťahy
zastaví samotný exekútor. Ak oprávnený
v rodine a s priateľmi riskujeme často aj
súhlas na zastavenie exekúcie neudelí,
vlastné finančné istoty do budúcnosti,
postúpi návrh na jej zastavenie exekútor
tak ako sa to stalo aj vo Vašom prípade.
na súd a ten prednostne o tomto návrhu
Všeobecne preto odporúčam vstupovať
na zastavenie exekúcie rozhodne. Ak
do ručiteľských a obdobných záväzkovoVám však 15 dňová lehota od doručenia
právnych vzťahov len ak ste plne
upovedomenia o začatí exekúcie už
uzrozumený s ich následkami. Váš
uplynula, tak ďalšou možnosťou je
záväzok vznikol súlade s ustanovením
podanie návrhu na zastavenie exekúcie
§ 546 Občianskeho zákonníka dohodou
kedykoľvek počas trvania exekučného
účastníkov, podľa ktorej možno
konania z dôvodov už vymenovaných,
zabezpečiť pohľadávku ručením, pričom
pričom však takýto návrh na zastavenie
ručenie vzniká písomným vyhlásením,
exekúcie už nemá odkladný účinok
ktorým ručiteľ berie na seba voči
(exekúcia bude ďalej prebiehať) a jeho
veriteľovi povinnosť, že pohľadávku
obsahom môžu byť len námietky, ktoré
uspokojí. Ak však pohľadávku neuspokojí
nastali až po uplynutí spomenutej
dlžník podľa ustanovenia § 548 ods.
15 dňovej lehoty od doručenia
1 Občiansky zákonník skutočne bude
upovedomenia o začatí exekúcie.
ručiteľ povinný dlh splniť, ak ho nesplnil
Ďalšou možnosťou ako sa brániť voči
dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne
exekúcii je podľa ustanovenia 61h ods.
vyzval. Avšak podľa ustanovenia § 550
1 Exekučného poriadku požiadať o jej
Občianskeho zákonníka zasa platí, že
odklad. Na návrh môže súd povoliť
ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený
odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej
požadovať od dlžníka náhradu za plnenie
viny ocitol prechodne v takom postavení,
poskytnuté veriteľovi.
že by neodkladná exekúcia mohla mať
Prvou možnosťou, ako sa brániť proti
pre neho alebo pre príslušníkov jeho
exekúcii je podať návrh na zastavenie
rodiny zvlášť nepriaznivé následky a
exekúcie do 15 dní odo dňa doručenia
oprávnený by nebol odkladom exekúcie
upovedomenia o začatí exekúcie, čo
vážne poškodený alebo ak povinný podal
je možné podľa § 61k ods. 1, ods. 2
žiadosť o povolenie splátok alebo bolo
Exekučného poriadku v tom prípade,
rozhodnuté po začatí exekúcie o odklade
ak nastali také skutočnosti, ktoré
vykonateľnosti exekučného titulu, ap.
spôsobili zánik vymáhaného nároku
Pokiaľ ide o radu, ktorú ste dostali, aby ste
alebo bránia jeho vymáhateľnosti,
sa vyhýbali plneniu svojich ručiteľských
exekučný titul bol zrušený, je tu dôvod
povinností, tým že nepôjdete pracovať
podľa osobitného predpisu pre ktorý
a nebudete dosahovať žiadny príjem,
sú uznanie alebo výkon cudzieho
tak skutočne toto riešenie je pre
exekučného titulu neprípustné alebo ak
bežného človeka snažiaceho sa fungovať
sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia
ako plnohodnotný člen spoločnosti
neprípustná. Takýto návrh musí byť
absolútne absurdné a navyše aj na hrane
riadne odôvodnený, má odkladný účinok
zákonnosti, preto odporúčam zamerať sa
(exekúcia až do rozhodnutia o návrhu
na riešenie situácie v zhora naznačenom

rozsahu – podať návrh na odklad alebo
zastavenie exekúcie. Dlh prípadne
podľa dohody s exekútorom určitými
čiastkami riadne dosplácať a následne
si ho vymáhať od Vášho bratranca
hoc aj súdnou cestou. Na zváženie
zostáva, ale iba výlučne pre prípad,
že informácie, ktorými disponujete o
Vašom bratrancovi, vykonávanie práce
v rámci živnosti, presúvanie príjmov
na iné účty nepatriace dlžníkovi, ste
dostatočne verifikovali a sú pravdivé,
primárne komunikovať s príslušným
exekútorom, ak by mal záujem reflektovať
tieto skutočnosti pri výkone svojej
exekučnej činnosti alebo sekundárne
aj podanie trestného oznámenia,
nakoľko uvedené ,,správanie“ by mohlo
naznačovať podozreniu zo spáchania
trestného činu podľa § 243a - Marenie
exekučného konania - Trestného zákona
alebo aj trestného činu podľa §239 Poškodzovanie veriteľa - Trestného
zákona.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD.,
advokátka, J. Milca 11,
010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88
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Nechtový salón Diamond nails v Kysuckom Novom Meste
S prácou zaoberajúcou sa nechtami začala na materskej
dovolenke, na vyplnenie voľného času ako hobby. Dnes sa
manikúre a nechtovému dizajnu venuje desiaty rok. Janka
Dupkalová z Kysuckého Nového Mesta svoje skúsenosti
zdokonaľuje, ale tiež posúva ďalej a školí kurzantky.
V salóne Diamond nails majú možnosť využiť služby ako
ženy, tak aj muži. Svojim rukám tu môžeme dopriať suchú
manikúru, mokrú manikúru, predĺženie prírodných nechtov
s gélom aj polygélom, gel-lak na prírodné nechty a rôzne
zdobenia nechtov. Čoraz väčší záujem v salóne Diamond nails
je o kurzy modelovania nechtov či kurzy zdobenia. Úspešné
absolvovanie kurzu je samozrejme ukončené certifikátom.
Individuálnym prístupom sa skúsená manikérka Janka
snaží začiatočníkov všetko od základov naučiť. Detailným
vysvetlením a potom názornou ukážkou prezentuje napríklad:
ako správne ošetriť a pripraviť nechtové platničky pred
modeláciou, pod akým uhlom používať nadstavce, pilník,
ako správne nasadiť šablónu, akým spôsobom podbrusovať
nechty, ako „pinčovať“ – resp. ako dokonale vytvarovať
nechty na šablóne. „Môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že
v nechtovom dizajne je lepšia individuálna forma kurzu pred
skupinovou. Preto pristupujem ku každej mojej kurzantke s
nasadením, aby som jej ja odovzdala čo najviac informácií a
ona odišla spokojná, že sa čosi nové naučila.“, informuje Janka
Dupkalová.
V prípade, že majú zákazníci veľmi poškodené, prebrúsené
alebo zapálené nechtové platničky je potrebné hľadať riešenia
a netreba sa v takýchto prípadoch obávať. Komu sa zákazníčky
s poškodenými nechtami zveria do rúk je dobre predom
zvážiť. V nechtovom salóne Diamond nails sú aj pri takýchto
prípadoch odrazovým mostíkom pre zákazníka konzultácie.
Janka vždy poradí, čo je pre konkrétny typ a stav nechtov

najvhodnejšie, aký materiál
je najlepší, poprípade aký
tvar nechtov sa najviac hodí.
Všetky informácie o stave
nechtov Janka posúva ďalej aj
jednotlivým záujemkyniam
na kurze, aby ich v neskoršej
práci v nechtovom odvetí nič
neprekvapilo.
V súčasnosti sa do módy opäť
vracia francúzska manikúra,
ktorá pôsobí jednoducho,
jemne a čisto. Medzi
moderný dizajn nechtov
sa dnes zaradzujú krátke a
jednofarebné. Zákazníčky
zvyknú jeden alebo dva nechty či už farbou alebo ozdobami
odlíšiť od ostatných. Obľúbené tvary pri modelácií sú takzvané
mandľové tvary. Janka Dupkalová však hovorí, že sa nájdu aj
ženy obľubujúce extravaganciu na rukách. To znamená, že
chcú dlhé nechty, neónové farby a extrémne tvary- ako sú tzv.
stilleto, ruská mandľa a iné. Kreativite sa však medze nekladú.
Nechtový salón Diamond nails nájdeme na ulici ČSA 83/10, na
1. poschodí v budove, kde funguje Admirál herňa.
Zákazníčky a záujemcovia o kurz si môžu objednať termín
do nechtového salónu Diamond nails v čase od 7:30-13:30
hod., na tel. čísle: 0904 329 962, prípadne kontaktovať
cez sociálne siete Facebook: JanKa Kubová Dupkalova,
Instagram: janadupkalova
- Poništová -
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Vďaka florbalu bola Saška Kocúrová až za veľkou mlákou

V Radoli majú florbalový klub Vretenice Radoľa

Dôležitú rolu u významných
športovcov hrajú rodičia. Pokiaľ
dieťa vedú k športu, existuje
potenciál, že niečo z neho bude.
Samozrejme, pokiaľ ratolesť chce.
V tomto prípade to bolo však skôr
naopak. Inšpiráciu od dieťaťa si
vzal rodič.
Cesta k úspechu

Všetko to odštartovalo vo štvrtom ročníku
na základnej škole, kedy Alexandra
Kocúrová z Radole mala prvýkrát kontakt
s florbalovou hokejkou. O rok neskôr
privítal mladučké dievča Florbalový klub
v Kysuckom Novom Meste. Tam sa začala
kariéra, o ktorej vtedy ešte nikto netušil. Z
Prvoligového kysuckého tímu sa postupne
vypracovala do dievčenského extraligového
tímu v obci Pruské.
„Bolo to časovo náročné. Chodila som do
školy, keď som prišla domov, musela som sa
rýchlo naučiť, keďže zakaždým ma čakala
hodinová cesta do Pruského na tréning.
Najviac ma mrzí, že s rodinou som poriadne
ani nebola.“ dnes spomína Alexandra.
Športový Klub 98 Pruské,ako niekoľkonásobný
majster SR v kategórií žien vo florbale, vedie
muž, ktorý je zároveň asistentom trénera
juniorskej Slovenskej reprezentácie. On
bol Alexandrinou motiváciou „posunúť“ sa
výkonnostne ďalej v tomto športe, čím by sa
jej aj zvýšila šanca, dostať sa do vysnívanej
Kanady na majstrovstvá sveta vo florbale.

Prekážka ju nezastavila

Prvé zápasy ŠK 98 Pruské boli pre Alexandru
nešťastné. Na turnaji v Českej republike si
spôsobila vážny úraz. Razom jej všetky sny
a túžby vyprchali. Nevyhnutnosť a dôležitosť
operácie kolena, vtedy len 16-ročného
dievčaťa, bola otázkou toho či bude môcť
pokračovať vo svojej vášni k florbalu.
Najväčšiu oporu v ťažkom období jej robili
práve rodičia. Alexandrin otec a matka

nestrácali nádej. Silnou ambíciou mladej
hráčky bola stále vysnívaná Kanada. Empatia
a láska rodičov športovkyne doviedla
k tomu, že jej pomôžu tento sen splniť. Po
operácií pre svoju dcéru vybavili špičkového
terapeuta- Tomáša Lintnera , vďaka ktorému
sa dostala po piatich mesiacoch opäť do
formy.
„Do tímu v Pruskom som sa vrátila v januári
2016 a v máji sa mali uskutočniť majstrovstvá
v Kanade,“ hovorí Alexandra.

Zo sna sa stala skutočnosť

Obrovská radosť v celej rodine nastala
v momente, keď sa Alexandra prebojovala
do nominácie na majstrovstvá sveta.
Podarilo sa jej to. Ako jedna z najmladších
hráčok spomedzi našich juniorských
reprezentantiek, sa vďaka florbalu dostala
do Severnej Ameriky.
Po prílete do Toronta ju na letisku zastihlo
nemalé prekvapenie, na ktoré dodnes
spomína. „Z druhého lietadla vystúpili jej dve
najvernejšie fanúšičky – manželka s druhou
dcérou ako priaznivkyne slovenskej florbalovej
reprezentácie na druhej strane zemegule!“
spomína Alexandrin otec Miroslav Kocúr.
Čo sa týka takmer všetkých ostatných
zápasov v extralige, turnajov a reprezentácií,
Alexandru okrem tímu sprevádzali ako
fanúšikovia s nadšením aj jej rodičia. Či už
na Slovensku, alebo v Európe napríklad vo
Švajčiarsku, Česku, Lotyšsku s ňou prežívali
všetky úspechy i prípadné neúspechy. V roku
2017 v meste Valmiera, práve v Lotyšsku,
zásluhou zohraného dievčenského tímu
ŠK 98 Pruské, Slovensko získalo prvýkrát v
histórií Európsky pohár - EuroFloorball Cup.

Zbohom zápasovej florbalke

Po deviatich mesiacoch, od druhej plánovanej
operácie Alexandra ešte súťažila. Rok a pol
poctivo trénovala a na zápasoch hájila titul
– majsterka Slovenska vo florbale. Čo však
nikto nečakal, boli jej zdravotné problémy

s kolenom, ktoré sa časom vrátili. Roztrhnuté
väzy z prvej operácie sa jej stali osudnými na
reprezentačnom zraze žien v Prahe, pred MS
vo Švajčiarsku. Vtedy musela dať zápasovej
florbalke natrvalo zbohom.
V súčasnosti má Alexandra za sebou
replastiku kolena, čo je operácia roztrhnutej
plastiky väzov. Bývalá reprezentantka,
dvojnásobná majsterka SR, dvakrát
vicemajsterka SR a viac násobná športovkyňa
Kysúc, sa dnes už venuje ambasádorskej
činnosti. Jej poslaním je inšpirovať deti
na tento šport a ukázať im, čo všetko sa dá
dosiahnuť, pokiaľ budú zodpovedne k športu
pristupovať.

Otec ako tréner

Úspechy a cieľavedomosť dcéry Alexandry
motivovali otca natoľko, že začal trénovať
dievčatá na základnej škole v Radoli florbal.
„Myšlienka vznikla v hlave nás rodičov, resp.
v hlave mňa a Zdena Šidla (otec Alexandrinej
spoluhráčky vo Florbalovom klube KNM
a ŠK 98 Pruské a tiež úspešnej florbalovej
reprezentantky SR- Kysučanky Andrey
Šidlovej),“ spomína Alexandrin otec. Dnes je
to tretí rok, čo spoločne so starostom Radole
Antonom Tkáčikom trénujú dievčenský
florbalový klub - Vretenice Radoľa. „ Prvotne
som sa bol ako starosta pozrieť na tréning
dievčat, kde boli aj moje dcéry. Chcel som
trošku pomôcť s tréningami, pretože som videl,
že dievčat je veľa a jeden tréner by sa ešte hodil,“
hovorí starosta Radole Ing. Anton Tkáčik.
Tréningy sa uskutočňujú za normálnych
okolností dvakrát do týždňa, ale vzhľadom
k momentálnej situácii sú všetky športoviská
na Slovensku uzavreté. Covid-19 spomalil
chod Florbalového klubu Vretenice Radoľa.
V čase epidémie, keď dievčatá nechodili
do školy, si ony samé vyžiadali kondičné
tréningy navyše. Vretenice sa zúčastnili aj
na niekoľkých medzi-školských florbalových
turnajoch, kde si dievčatá viedli statočne
a ukázali svoje bojové nasadenie.
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Dievčenský florbalový klub z Radole „Vretenice Radoľa“ trénujú
tréneri Miroslav Kocúr a starosta obce Radoľa Anton Tkáčik
Tréneri pre deti uskutočnili v obecnej
hale videoprojekciu o florbale, kde
Alexandra spoločne s Andreou rozprávali
o vlastných zážitkoch so spoluhráčkami, o
„makačke“ v športovej príprave spojenej
s bežným životom a samozrejme
o dosiahnutých úspechoch.
Momentálne má klub Vretenice Radoľa v
„kádri“ 36 dievčat v rôznych vekových
kategóriách. „Decká sa netvária, že musia
ísť na tréning, ony chcú. Všetky tie piskoty,

hlasný smiech, to je to, čo nás trénerov dobíja
energiou,“ s úsmevom hovorí Alexandrin
otec. Päť dievčat práve z Radole, ktoré trénuje
Anton Tkáčik spolu s otcom Alexandry,
sa podieľalo na postupe ŠK 98 Pruské,
v kategórií U15 dievčat do extraligy. „Patrím
medzi ľudí, ktorí sa snažia odovzdať svoje
skúseností a poznatky a smerovať dopredu,“
hovorí otec Alexandry a zároveň tréner
v Radoli.
Inšpiráciou názvu pre dievčenský florbalový

klub - Vretenice Radoľa bol kopec Vreteň
v Radoli, pod ktorým sa nachádza hala,
v ktorej dievčatá trénujú. „Vretenica je had,
ktorého sa väčšina ľudí bojí. Preto je názov
Vretenice aj v tom zmysle, aby zásluhou ich
herných kvalít zastrašili každú súperku,“
prezradil tréner a starosta Radole Anton
Tkáčik.
- poništová -

Potrebujete navŕtať studňu?

Martin Dupkala zo spoločnosti Vrty – studne Vám poradí...
Voda je pre život človek dôležitá. Zabezpečenie
kvalitnej pitnej a tiež úžitkovej vody
prostredníctvom
studne
napríklad
na
zavlažovanie záhrady je veľkou výhodou
v domácnosti. Ročné výdavky za vodu sa tak
môžu rapídne znížiť.
Spoločnosť Vrty- studne sa zaoberá vŕtaním
studní na kľúč a ďalšími vrtnými prácami.
Svojimi dlhoročnými skúsenosťami si vyslúžili
spokojnosť u zákazníkov nie len v našom
regióne, ale aj v okolí Trenčína, Liptova
a Tatier. Hĺbkové vrty do 120 metrov umožňuje
technika, vďaka ktorej je možné ich vykonať
do každého geologického podložia. Vrty sú ukončené rúrou v priemere
125 milimetrov do ktorej sa zmestí čerpadlo akéhokoľvek typu. V prípade
nerovnosti pozemku je celá vrtná súprava osadená na nákladnom
terénnom aute Kamaz. S ním nie je problém dopraviť sa takmer všade.
Spoločnosť Vrty- studne zaobstará všetko potrebné od vyhľadania vody
na pozemku skúseným prútikárom, až po zapojenie vodovodu do objektu.
Keďže sa dá táto práca vykonávať nezávisle od ročného obdobia, záujemci
si môžu studňu zriadiť aj v zimných mesiacoch. Cena pre každú prácu je
individuálna, preto v prípade záujmu je možné kontaktovať spoločnosť na
e-mailovej adrese: martindupkala6@gmail.com alebo na tel. čísle

pána Dupkalu: 0911115844. Pre bližšie informácie je k dispozícií
webová stránka: www.vrty-studne.sk.

-R–
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Danka Pinčiarová nečakane odišla navždy...
Už neporadí ani našim čitateľom.
Danka Pinčiarová. Veselé a nesmierne
pracovité žieňa, ktoré som poznala ešte
zo strednej školy v Kysuckom Novom
Meste, viac som sa s ňou však zblížila,
keď ona začala pracovať ako sekretárka
podnikového riaditeľa ZVL v Kysuckom
Novom Meste, u Tomáša Haceka. Bolo
to asi v roku 1982. Vždy dobre vyzerala,
krásne oblečená, farebne doladená.
Vekovo sme si boli približne „narovnako“.
Ja som v tej dobe študovala žurnalistiku
a pracovala ako redaktorka podnikovej
redakcie. Veľakrát sme ako mladučké
manželky riešili manželské starosti,
„radili sa“, alebo sme sa len tak bavili
o živote, o našich maličkých dcérkach...
a tak. V roku 1988 som sa odsťahovala na
juh Slovenska, kde som dostala zaujímavú
pracovnú ponuku a s Dankou sme sa
videli až v roku 2007, keď som začala
vážne zvažovať založenie svojho ďalšieho
časopisu, a to v regióne Dolných Kysúc.
(Keďže som odtiaľto rodáčkou.) Ako
profesionálna žurnalistka a vydavateľka
som mala takýto osobný sen a cieľ...
Napokon sa to podarilo a keď koncom
roka 2007 vyšlo prvé číslo KYSUCKÉHO
ŽURNÁLU, práve Danka Pinčiarová bola
jednou zo štyroch firiem a podnikateľov
z Kysuckého Nového Mesta, ktorí stáli
pri zrode tohto časopisu a boli aj prvými
inzerentmi! Budúci rok to už bude 15
rokov, čo náš Kysucký Žurnál vychádza
a my si to aj budúci rok pripomenieme
vydaním knihy o Dolných Kysuciach.
Danka Pinčiarová sa tiež spolupodieľala
pri tvorbe obsahu tejto knihy a tešili sme
sa obe, že aj takto knižne zaznamenávame
určitú časť života ľudí nášho regiónu pre
budúce generácie. Naposledy sme sa
stretli na chutnom obede v moteli Skalka,
bolo to 20. augusta 2020, (nikdy by ma
nenapadlo, že to bude naše posledné
spoločné stretnutie – pozn. autorky). Na
obede sme pospomínali aj na naše roky
mladosti, aj na všetko, čo nás kedysi
spájalo. Vôbec mi Danka neprichádzala,
že by nebola vo svojej koži, práve naopak,
aj sme sa dobre zasmiali... Bavili sme sa
však aj o budúcnosti, o pripravovanej
knihe, aj o slávnostnom krste knihy,
ktorý by mal byť budúci rok. Žiaľ, obe
sme boli vdovy a aj v tomto smere sme
mali podobné osudy, keďže naši manželia
umreli pomerne mladí na ťažké choroby.
Keď mi 2. septembra zatelefonoval
Dankin syn – že mama nečakane
zomrela, bol to fakt ťažký úder pre mňa!
Nevedela som to dve hodiny rozdýchať.

Temperamentná dáma, ešte plná plánov,
tu už nie je? Skvelá žena, úspešná
manažérka a podnikateľka, dobrá žena,
citlivá manželka a milujúca mama svojich
detí... takto som ju ja poznala. Naši
čitatelia v Kysuckom Žurnále mohli čítať
pravidelne jej odborné rady ako riaditeľky
krajskej pobočky Komunálnej poisťovne
od roku 2007 až do augusta 2020. Danka,
ďakujem Ti aj za nich! Ďakujem Ti
za užitočnú odbornú spoluprácu, za
seriózny prístup, za priateľstvo a za to,
že si sa nikdy nehrala na „šéfku“! Bola
si ústretová a vždy si držala slovo. Stará,

dobrá škola. Keď si vedela, pomohla si
stovkám ľuďom v našom regióne. Pritom
si aj sama určite prežívala svoje osobné
a rodinné problémy.
Odišiel od nás jeden skvelý a čestný
človek, elegantná a zodpovedná dáma,
dobrá kolegyňa, priateľka, mama...
DANKA PINČIAROVÁ.

Odpočívaj v pokoji...

Mgr. Alena Jaššová,
šéfredaktorka Kysucký Žurnál
(článok je zverejnený so súhlasom detí zosnulej)

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Odborná a uvedomelá kastrácia zvierat ich
chráni pred chorobami a zraneniami
Dôležitosť kastrácie mačiek a kocúrov, prečo je to v súčasnosti nutnosť a nemali by na
to zabúdať majitelia zvieratiek, ale aj každý rozumný človek, ktorý má rád zvieratá
a vidí potulovať sa ich po ulici? Možno by ste urobili dobrý skutok, keby ste sem-tam
veterinárnemu lekárovi prispeli na kastráciu túlavých mačiek, pretože tieto mačky nám
robia zároveň aj záslužnú prácu tým, že vychytajú potkany a kadejakú háveď, a tak si od
nás trošku tej ľudskej pozornosti snáď aj zaslúžia...
Momentálna ťažká zdravotná situácia u ľudí odsúva menej
podstatné veci do úzadia, aj keď dnešní majitelia zvierat sú už
dostatočne uvedomelí a nezabúdajú ani v tejto ťažkej dobe na
kvalitu života a zdravie svojich štvornohých zverencov.
Moderný chovateľ psa alebo mačky by nemal zabúdať na oblasť
riadenej alebo teda kontrolovanej schopnosti rozmnožovania
sa svojich zvierat. Patrí to momentálne k už všeobecnej
starostlivosti o spoločenské zviera. Ako sa budúci majiteľ
rozhoduje, aké plemeno si vyberie, aké krmivo zvolí, takisto
by mal byť zodpovedný aj v otázke rozmnožovania... V dnešnej
dobe už neuváži veta- že však kocúrov netreba kastrovať.
Kastrácie/sterilizácie v dnešnej dobe už nie sú len o kontrole
nechceným mačiatok a šteniatok.

Prečo kastrovať? Majiteľ pri konzultácii ohľadne zákroku je
informovaných o kladoch aj záporoch, čo môže kastrácia pre
jeho zvieratko zmeniť.
U samičieho pohlavia má sterilizácia- odstránenie
rozmnožovacích orgánov(vaječníky, maternica) - výhody
najmä preventívne zníženie rizika nádorov mliečnej žľazy, s
každým prekonaným háraním sa riziko vziku nádorov zvyšuje.
Odbúranie nechceného hormonálneho stavu falošnej gravidity
a laktácie. Kontrolovanie nechcených mláďat. Znečisťovanie
domova počas hárania, prenasledovanie samcami v období
ruje, nechcené úteky prípadne s tým spojené zranenia. U
mačiek prehnaná vokalizácia počas často sa opakujúcich rují,
nechcené značkovanie močom, zmena návykov a poslušnosti.
Porucha príjmu potravy, prípadne zvracanie. Neskoršou
zdravotnou komplikáciou môže byť vznik cukrovky,
spôsobená vplyvom hormónov u nekastrovaným feniek, alebo
ťažký hnisavý zápal maternice.
Z negatívnych dopadov sterilizácií vždy upozorňujem na
možné riziko obezity. Odbúranie pohlavných hormónov
prináša zvýšenú chuť k príjmu potravy. Ale tu je priestor
pre dôslednosť majiteľa, aby vhodne zvoleným krmivom pre
kastrovaného jedinca a optimalizáciou aktivity dokázal udržať

zvieratko v dobrej kondícii.
Najčastejšie sa stretávam, že
práve tu zlyhá majiteľ a podcení
režim ...
U samcov - kastrácia znamená
odstránenie semenníkov a tým
odbúranie samčieho pohlavného hormónu - testosterónu.
Najčastejším dôvodom kastrácie je skľudnenie povahy,
zmiernenie nechcených návykov, utekania za fenami, zníženie
agresivity, zníženie teritoriálneho správania a značkovania
močom, jednoduchší výcvik. Zo zdravotného benefitu
u samcov je to najmä prevencia ochorení semenníkov,
patologickým zmien na prostate, prípadne minimalizovanie
rastu nádorov iným orgánov vo vyššom veku, ktoré sú pod
vplyvom testosterónu. U kocúrov sa kastrácia doporučuje
najmä z dôvodu minimalizovania nechceného párenia mačiek
v okolí a tak zvyšovania počtu nechcených mačiat. Kastrovaný
kocúr je vyrovnanejší, kľudnejší, neznačkuje, nebije sa s inými
kocúrmi, tým pádom sa vyhýba zraneniam, dožíva sa oveľa
dlhšie... Nemá potrebu utekať mimo svojho domova prípadne
záhrady. Tým, že sa znižuje jeho potreba vyhľadávať mačky,
znižuje sa riziko prenosných infekčných ochorení, netrpí
tak zraneniami z bitiek s inými kocúrmi, netrpí tak často
parazitárnymi ochoreniami najmä svrabom. Minimalizujú
sa infekcie, prenosné pohlavným stykom. Mnohé z ochorení
u mačiek sa buď veľmi ťažko liečia, alebo sú neliečiteľné.
Nekastrovaný kocúr sa prakticky v prídomovom spôsobe
života dožíva tak 5-6 rokov. Častokrát majitelia prichádzajú s
kocúrom v ťažkom stave dehydratácie, anémie, kachexie, kde
je jediným riešením už len eutanázia...
A nesmieme zabúdať na zodpovednosť chovateľov mačiek a
kocúrov - kastráciou zabraňujú množeniu a zabraňujú tak
utrpeniam mnohých malých mačiatok, ktoré potom ľudia len
tak „pohadzujú“. Verte, že takéto mačiatko nemá veľkú šancu
na prežitie, pokiaľ sa už narodí chorým rodičom.

OKNÁ

16 iz
s najlepšou tepelnou
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Nezabúdajte
na pravidelné
preventívne
prehliadky

20 rokov
3-sklo bez príplatku
1 9 9 0

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800
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Nový hran
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Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...
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