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Minister školstva SR
Gröhling viditeľne
svoj rezort nezvláda...
vzdelanie našich
detí sa degraduje na
najnižšiu úroveň za
posledné roky

/str.4

Ako 26 ročný si Jozef
Dršman z Budatínskej
Lehoty v Amerike
založil posilňovňu
pre VIP klienov, prvú
tohto druhu na svete
(1988)... Poskytol nám
po návrate domov
exkluzívne rozhovor...
/str.8

„Poľovník do našich lesov patrí,
rovnako je les domovom zveri
a chrámom ticha a relaxu pre
ľudí“, hovorí Ing. Pavol Šutý
/str.6

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

3

Kúpeľňové
štúdio Samtek
Komenského 1287
Kysucké Nové Mesto
Kontakt: t.č. 0908 291 455,
00421/414333903

e-mail: studioknm@samtek.sk

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

Kto bude zodpovedný za nevzdelanosť našich detí?
Do redakcie sa nám ozvali mnohí rodičia, ktorí sa sťažovali,
že nič horšie nepoznajú ako dištančné učenie, pretože na to
nemajú podmienky a pretože sa v žiadnom prípade nemôžu
porovnávať s podmienkami bohatších rodín, rodinami
poslancov, právnikov, lekárov a rôznych celebrít, ktorí bývajú
v nadštandardných podmienkach, častokrát majú veľké
domy s bazénmi, kde má každé dieťa svoju izbu, svoj počítač
a ďalšie vybavenie. Takéto rodiny si môžu dovoliť dokonca
aj upratovačku, kuchárku a opatrovateľku, ale aj odbornú
doučovateľku, ktorá doučí dieťa všetku látku, ktorú by bežne
prebrali v škole. Za všetky názory vyberáme jeden a nechávame
na vaše ľudské posúdenie...
„Poraďte mi, ako máme zvládnuť dištančné vyučovanie
my – bežné rodiny, neúplné rodiny, matka samoživiteľka,
akou som ja, keď máme dve - tri deti, dvojizbový byt a jeden
počítač? Konkrétne ja prídem unavená po nočnej a ráno
neviem, čo skôr. Či upratať byt, či chystať jedlo trom deťom,
alebo sa s nimi učiť (máme len jeden počítač), alebo si chcem
aj trošku pospať po nočnej – ale kde...? Ešte ani balkón
nemáme. Navyše fyzike, chémii a angličtine nerozumiem,
neviem látku dieťaťu z tohto dôvodu vysvetliť, ale nemám
ani na doučovateľku. Ledva vychádzam zo 700-eurového
platu, takže na žiadne bokovky neostáva. A naše niektoré
učiteľky akurát nadiktovali deťom, čo sa treba naučiť. Toto
bola celá ich práca a ja sa pýtam, či toto je dištančné učenie,
pán minister? Dozvedám sa, že učitelia počas celej pandémie
„brali“ celé platy (100 %). Chcem sa opýtať opäť pána ministra
a zodpovedných úradníkov, ako kontrolovali pripravenosť
učiteľov v období pandémie, ich zvládnutie s dištančným
učením, ako kontrolovali prácu samotných pedagógov? Takže

ak dištančné učenie, tak podľa môjho názoru a názoru veľkej
skupiny mojich známych, tiež rodičov, dištančné učenie je
asi len pre zbohatlíkov. Pre obyčajné rodiny, pre bežných
ľudí, je takýto život a vzdelávanie nemysliteľným! Alebo
ostanú naše deti hlúpe? Lebo takto ich učiť, ako uplynulý
rok, tak to jednoznačne smeruje k hlúpnutiu našich detí.
A to ja som len stredoškolsky vzdelaná, ale posúdiť to určite
viem napriek tomu, pretože my sme prešli riadnou školou,
poctivým vysvetľovaním, poctivou prípravou do školy, a ešte
aj teraz si na veľa informácií zo školy spomeniem. Pravdu
by mali poslanci, politici a „odborníci“ na ministerstve
školstva počúvať aj zdola – z „ulice“. Naši mnohí politici sa
naučili počúvať „ulicu“, ale aj využívať hlas „ulice“, keď im
to vyhovuje. Napríklad, keď sa treba zbaviť nepohodlných
ľudí alebo vyvolať pouličné vzbury. „Horných desaťtisíc“ nie
je však celé Slovensko. Okrem zbohatlíkov a podvodníkov na
Slovensku totiž žije väčšina rodín úplne štandardne. A nie
všetci sú finančne nezávislí alebo môžu pracovať z domu,
alebo môžu deti zatvoriť každé do svojej izby so svojím
počítačom. A ešte si aj poobede pobehať po záhrade a poplávať
vo veľkom bazéne. Napriek tomu si všetky naše deti zaslúžia
riadne vzdelanie, aspoň to základné a stredoškolské.
V 21. storočí by to mala byť už samozrejmosť. Podľa môjho
sedliackeho rozumu s dištančným učením dosiahneme
akurát väčšiu priepasť medzi chudobnejšími a bohatšími
rodinami a deťmi z týchto rodín a rozum bude v budúcnosti
asi už len „na prídel“.“
- znepokojená matka (meno a adresu pisateľky nezverejňujeme na jej požiadanie)

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

Skončil druhý školský rok,
ktorý sa aj s minulým zapíšu
do histórie ako nie práve
najšťastnejšie, čo sa týka
vzdelania našich detí. Som
za každú aktivitu a každú
osvetu,
ktorá
smeruje
k vzdelávaniu a výchove
lepšieho a múdrejšieho „ja“.
Ale to, čo sa deje posledné
dva roky s naším školstvom,
je na zaplakanie. Mojimi
životnými prioritami sú
vzdelávanie, znalosť dejín
vlastného národa, ale aj
ďalších štátov a zdravá
psychika. Preto mi nie je
ľahostajné, keď vidím, čo
dnes „dorábajú“ tí, ktorí
naše školstvo riadia. Je to
všetko možné, len nie riadna
výučba a poctivé vzdelávanie
našich detí! Ryba smrdí vždy
od hlavy a tak to beriem aj ja.
Je tragédiou, že ministerstvo
školstva na Slovensku sa
dostalo do rúk mnohých
takých ľudí, ktorí sa veľmi
radi a až nadmieru riadia
príkazmi Bruselu a chcú sa
páčiť najmä mimovládnym
organizáciám a zahraničiu
a
skutočne
poctivé
vzdelávanie
nahrádzajú
alebo skúšajú nahrádzať
– a vychádza im to,
bohužiaľ, rôznymi „akože“
adekvátnymi
náhradami
štúdia a doučovaním. Toto
však má veľmi ďaleko
od vzdelávania. Čo však
očakávať od zodpovedných,
ak
samotný
minister
Gröhling
je
absolvent
obuvníckej
učňovky
a kaderník, a bohvie ako
vyštudoval vysokú školu,
keďže záverečnú prácu
veselo odpisoval od iných
a prezentoval ju ako vlastnú?
Čo je však najhoršie,
v
školstve
nepracoval,
nemá dlhoročné skúsenosti
s výučbou, so vzdelávaním
a chýbajú mu aj odborné
pedagogické
znalosti
z tejto práce, takže nevie
ani odborne poradiť podľa
všetkého. Skôr sa za pochodu
akoby učí, čo je aj vidno na

jeho vyhláseniach, na jeho
riadení školského života
a pedagógov. Podľa zistených
informácií sa obklopuje
údajne viac ľuďmi, ktorí radi
teoretizujú, ale praktických
skúseností
majú
málo.
Navyše, stále sa orientujú na
rôzne novinky zo zahraničia
a inakosti, ktoré dosť
brzdia riadnu výučbu. Za
zmienku stojí aj fakt, že veľa
dlhoročných
odborníkov
z ministerstva školstva
odišlo. Údajne pre nezhody
v názoroch na výučbu
a vzdelanie a na priority
v riadnom prezenčnom
vzdelávaní.
Minister
Gröhling
až
fanaticky
totiž
verí
dištančnej
online forme vzdelávania,
ktorou by možno najradšej
nahradil podľa všetkého
riadnu výučbu. Pri tomto
mu asistujú jeho najbližší
spolupracovníci,
ktorí
až nekriticky obdivujú
všetko nové, ale zatracujú
osvedčené a účinné metódy
vyučovania z minulých
rokov. Nezabúdajme, že
práve prezenčná výučba
a priamy kontakt učiteľa so
žiakom je to najlepšie, čo
môže byť, pretože vzťahy
medzi
ľuďmi,
priamy
kontakt, je to najdôležitejšie
v každej sfére, v každom
odvetví a v žiadnom prípade
nemôže nahradiť virtuálny
kontakt, kedy strácame
dotyk so životom a ľudia
a deti sa menia, ako keby na
neživé tvory za počítačmi.
Rôzne aktivity cez leto,
ktoré majú doúčať naše deti,
pretože látku podľa všetkého
nezvládli, sú až trápne
smutné. Mnohí učitelia
počas lockdownu totiž
preniesli povinnosť učiť detí
na rodičov. Povedzme si
otvorene (aj podľa nášho
redakčného
prieskumu
v regiónoch Slovenska), veľa
učiteľov neovláda online
učenie a výučba pod ich
taktovkou sa zmenila len
na nadiktovanie, čo sa majú
deti doma naučiť samé, príp.
s rodičmi. Takto si zľahčiť
prácu je vrchol! A navyše
za takto odfláknutú prácu
mnohým učiteľom ešte
bežal
celý
neskresaný
plat, dokonca aj odmeny!
Slovenský minister školstva
Gröhling sa začal riadiť vo
svojej práci podľa všetkého
aj listami detí a tínedžerov,
ale aj menej schopných
učiteľov, ktorí mu vypisujú,
lichotia a „radia“, čo by sa
mohlo a čo by sa nemohlo
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Minister školstva
Gröhling viditeľne
svoj rezort nezvláda...
vzdelanie našich detí
sa degraduje na
najnižšiu úroveň za
posledné roky

v školách robiť. Aj na základe
listu niektorých tínedžerov
totiž údajne v podstate
zrušil riadne maturity,
pretože veľa maturantov
sa vraj maturít bojí, neboli
dostatočne pripravení na
normálny priebeh maturít,
a preto ho prosili v liste
aj za svojich kamarátov,
ktorí majú rovnaké obavy,
aby
prezenčnú
formu
radšej zrušil. A minister
namiesto odbornej diskusie
s riaditeľmi škôl a ďalších
odborníkov na výchovu
a vzdelávanie riadne maturity
aj zrušil...! Následne zrušil
aj monitoring deviatakov,
pretože mu viacerí učitelia
zo Slovenska napísali, aby
sa nekonal povinne, aby
sa žiaci nebáli, keďže boli
tak dlho doma a niektorí
mali s látkou problém. Môj
názor je ten (a aj mnohých
rodičov), že monitoringu
na základných školách sa
viac báli samotní učitelia
ako deti, a to preto, lebo deti
riadne neučili, zanedbali ich
prípravu počas pandémie
a pri monitoringu by to
vyšlo najavo, tak je lepšie
monitoring odsunúť úplne.
Samozrejme, Gröhling aj
v tejto oblasti vyhovel (aby
sa zapáčil, veď voľby sú tu
čoskoro a potrebuje voličov)
a monitoring sa uskutočnil
len na vybraných školách.

Čo je však vrchol, výsledky
monitoringu na vybraných
školách
neboli
určené
verejnosti, ale len pre internú
potrebu ministerstva, aby
sa tak posúdila kvalita
výučby v úzkom kruhu bez
nahliadnutia ďalších. Pýtam
sa, je toto normálne? Prečo
nemáme vedieť o úrovni
našich deviatakov, o úrovni
našich škôl, kde by sme
zároveň aj videli úroveň
práce našich učiteľov počas
dištančnej formy a mohli by
sme tak posúdiť, či je lepšia,
ako tá prezenčná a či mnohí
učitelia neflákali robotu?
Učitelia totiž na jednej
strane neustále vyplakávajú,
že majú malé platy, ale
o skvalitňovaní svojej práce
hovoria už menej. A tento
vybuchnutý
monitoring
deviatych ročníkov, ktorý
sa tento rok nekonal, hovorí
tiež za veľa. Dokedy bude
ministrovi
Gröhlingovi
rozkazovať ulica a riadiť
prácu v školstve neschopný
učiteľ alebo lajdácky študent?
A do tretice! Nie je pravda,
že sa neučilo aj v iných
štátoch kvôli pandémii,
ako nám to neustále médiá
predhadzovali a ako sa na
to ministerstvo školstva
Slovenskej
republiky
odvolávalo. Práve naopak
– učilo sa všade viac ako
na Slovensku! Deti sa

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

Pohodlný minister alebo tápajúci amatér?
učili na smeny alebo mali
skrátené vyučovania, v
štátoch
boli
vytvorené
regionálne semafory, a podľa
toho sa školy striedavo
v departmentoch zatvorili,
ale po prestávkach znovu
otvorili. Nikde neboli žiaci
v kuse doma od októbra do
apríla, teda polroka, ako na
Slovensku. Rovnako tiež
maturity sa vo veľa štátoch
uskutočnili riadnou formou,
aj napríklad v susednom
Česku.
Čudujem
sa
krátkozrakosti
mnohých
politikov,
keď
tvrdia

klamstvá v médiách, pretože
mnohí máme v zahraničí
rodiny, známych a aj naše
deti, a tak sa navzájom
vieme informovať, a to aj
o tom, ako fungujú školy
a vzdelávanie. Keď sa blížili
maturity, minister Gröling
vyhlásil, aj na základe listov
spomínaných
niektorých
detských
lajdákov,
že,
citujem:
„nestíhame
vytvoriť podmienky pre
riadne maturity, a tak
sa zruší pre tento rok
prezenčná forma maturít
a maturovať sa bude

v online podobe. Kto má
záujem o riadnu maturitu,
môže si ju, samozrejme,
urobiť v prezenčnej forme
na základe žiadosti.“ Takto
nejako
znelo
približne
vyhlásenie
pohodlného
ministra školstva Gröhlinga,
ktoré povedal na začiatku
marca v médiách. A čo
ste robili, pán minister,
od októbra 2020? Veď ste
mali dosť času na to, aby
ste aj s ďalšími odborníkmi
v spolupráci s riaditeľmi škôl
pripravili podmienky pre
priebeh riadnych maturít

OKNÁ
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dostatočne skoro, a nielen
pohodlne vyčkávať... však
nejako
bude.
Minister
Gröhling a pätolízači okolo
neho na ministerstve akosi
prestali počúvať a sledovať
tých, ktorí dvíhajú varovný
prst, a to aj z radov firiem
a rôznych inštitúcií, že
vzdelanie našich potomkov,
či skôr nevzdelanie počas
týchto
dvoch
rokov
bude mať veľmi vážne
následky na nás všetkých
v budúcnosti, pretože dva
roky riadneho neučenia
sa
niekde
odzrkadlia.
Niekedy mám pocit, akoby
súčasné riadenie Slovenskej
republiky
v
mnohých
oblastiach riadili ľudia,
ktorí v danej oblasti nemajú
absolútne žiadne skúsenosti,
chýbajú im podľa všetkého
aj adekvátne vedomosti,
a vlastne len tápajú. Je však
na obrovskú škodu, že
takýto amatérizmus máme
aj v riadení ministerstva
školstva, ktoré ja považujem
za jedno z najdôležitejších!
Práve tu niet času na to, aby
sa jeho šéf v práci hľadal,
resp.
niečo
objavoval,
dohadoval a skúšal a aby
mu radila „ulica“. To mal
radšej ostať pracovať v tom,
čo vyštudoval a v čom mal
celkom dobré výsledky...
v kaderníckom salóne.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

s najlepšou tepelnou

20 rokov
3-sklo bez príplatku
1 9 9 0

-

2 0 1 0

a
s
l
a
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Poľovník do našich lesov patrí, rovnako je les
domovom zveri a chrámom ticha a relaxu pre ľudí
Lov a s tým spojené poľovníctvo je
odveká činnosť v rôznych podobách
po celom svete. Najprv sa lovilo
primitívnym chytaním do jám,
neskôr oštepmi, lukmi, kušami a dnes
puškami, čo sú vlastne zbrane na
princípe rýchleho horenia pušného
prachu, vynájdeného niekedy v 14.
storočí. Každý svetadiel, krajina dnešné
poľovníctvo (lov na divo žijúcu zver),
rešpektuje a má na to vytvorené svoje
zákony, ktoré postupne vznikali na
základe tradícií a potrieb, taktiež s
ohľadom, aby bola zver zachovaná
druhovo,
netrpela
nedostatkom
potravy a, samozrejme, bola aj zdrojom
potravy pre človeka teda lovca a dnes
poľovníka. Poľovníctvo sa stalo aj
akýmsi druhom športu (hobby), s
cieľom naberať psychickú silu v prírode,
zdokonaľovať sa v poznaní prírody a
všetkého, čo s tým súvisí. Na Dolných
Kysuciach je vytvorených 6 poľovných
revírov (PR), ktoré podľa bonity majú
určený stav zveri za účelom poľovania.
Sú to poľovné revíry:
PR Poľana- Veľký Vreteň - 2450
hektárov (ha), PR Vadičov – 2524 ha,
PR Povina- 3908 ha, PR Šerkov - 2667
ha, PR Nesluša- 2087 ha, PR Tri kopceRudina- 2337 ha.
V poľovných revíroch poľovné právo
na základe prenájomných zmlúv
vykonávajú poľovnícke združenia ( PZ )
a poľovnícke spoločnosti ( PS ), ktoré sú
začlenené do celokysuckej regionálnej
organizácie v zložkách poľovného
zväzu a poľovníckej komory. Celkový
počet poľovníkov na dolných Kysuciach
je 215 ako členovia v jednotlivých
PZ a PS, ktoré združujú poľovníkov
približne jedného na 100 ha poľovnej
plochy. Riadia sa odsúhlasenými
stanovami, domácim poriadkom v
súlade so zákonmi, tradíciami a etikou
poľovníctva.
Porušenie, nedodržanie rozhodnutí
výboru, rady, nesplnenie pridelených
úloh, kontroluje disciplinárna komisia.
Keď všetky tieto zložky dobre fungujú,
je poľovníctvo priestor na oddych,
priateľstvá a taktiež pôžitok pre rodiny
z výborných špecialít, ktoré ponúka len
zverina. Mne osobne, ako dlhoročnému
poľovníkovi je úprimne ľúto, keď
niekde vylúčia poľovníka len za to, že
nestihol zaplatiť členské, ohovárajú,

len aby urobili zle a najhoršie, keď sa
súdia. Hoci týchto prípadov nie je veľa,
spory dokážu zničiť spoločnosti a aj
dobre fungujúce združenia poľovníkov.
Poľovníci nielen lovia, ale sa aj o zver
starajú, robia chodníky, krmelce,
senníky, soliská, čistia studničky a v
najnovšej dobe aj zbierame odpadky
po nezodpovedných návštevníkoch
lesa. Tiež
upozorňujú jazdcov na
štvorkolkách a motorkách, že porušujú
zákon a znepríjemňujú život ľuďom,
ktorí v lese hľadajú ticho. No a zvieratká
z nich isto nemajú radosť. Ako región
Kysúc svojimi poľovníckymi aktivitami
patríme na popredné miesto Slovenska.
Na dolných Kysuciach - Kysuckom
Novom Meste sme v roku 2010
rozbehli nové ponímanie hodnotenia
výsledkov
poľovníctva
nielen
vystavenými trofejami ulovenej zveri,
ale aj poukazovaním na širokú škálu
ostatných aktivít a hlavne vzťahov
medzi poľovníkmi, (výchova detí k
poznaniu prírody, plesy a zábavy pre

Zajkov už bežne vidno
na poliach a v lese
širokú verejnosť, svätohubertské omše,
informácie o poľovníctve a podobne).
Vlastníci pozemkov a vlastníci lesa les
a polia poľovníkom prenajali hlavne
za účelom regulácie počtu zveri. Isto
sú nespokojní tí, ktorí by najradšej lesy
mali bez jeleňov, na poliach aby neryli
diviaky, neohrozoval ich medveď a
líšky nekradli hydinu. Život je aj o
tom a všetky zvieratá majú pre prírodu
význam. Lenže musí to byť v nejakej
rovnováhe a tu je ako sa hovorí „pes
zakopaný“. Niektorí ľudia hovoria, že
len strieľame a vláčime domov divinu,
iní zasa hovoria, že zver je strašne

Za regionálnu organizáciu
slovenského poľovníckeho zväzu
Kysúc: Ing. Pavol Šutý s uloveným
jeleňom / september 2020
premnožená a ďalší dokonca, že sme
pytliaci.
De gustibus non est disputandum (proti
gustu žiadny dišputát)
Podľa jednotlivých druhov poľovnej
zveri na dolných Kysuciach žije:
- jelenia zver je dosť premnožená,
hlavne zver holá (jelenice a jelienčatá).
Už viac rokov robíme poľovníci všetko
preto, aby stavy tejto majestátnej zveri
boli primerané a jelenia zver nerobila
veľké škody. Samozrejme redukujeme
počty zveri lovom, spôsobom
prikrmovania, odrádzaním zveri od
poľnohospodárskych kultúr.
- diviačia zver, taktiež sme za posledné
roky značne znížili stav diviakov
(čierna zver, kanec= čierny rytier
našich lesov). Tu máme ako poľovníci
veľké rezervy a je našou povinnosťou
tieto stavy diviačej zveri znížiť a
skvalitniť chov.
- srnčia zver, tá škody takmer nerobí,
ale hlavne vplyvom predátorov (rys,
vlk, líšky, ale aj diviaky), vidíme ju
stále menej a menej. Urobili sme už
veľa opatrení na jej záchranu a veríme
, že táto okrasa našich lesov a lúk, tu
bude žiť v hojnom počte aj naďalej.
- danielia zver a muflonia zver, veľmi
dobre sa jej v našich lesoch darí,

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
len musíme byť opatrní a dôslední

Ručiaci jeleň - kráľ našich hôr
foto S. Brisuda
v udržiavaní únosného stavu tejto
zveri. Populáciu muflónov v Rudine
už takmer celú zdecimovali vlci.
Danielej zveri sa dobre darí, je
geneticky dobre vybavená proti
chorobám a ani ju tak nezrážajú autá
ako srnčiu a jeleniu zver.
- drobná zver (zajace, bažanty,
jarabice). Počty zajacov sa po znížení
chemizácie v poľnohospodárstve
početne navýšili, ale sa na ne nepoľuje,
bažanty na Kysuciach takmer nie sú,
lebo sa nesejú obilniny a posledné
jarabičky vychytali jastraby.
- vzácne vtáčie druhy ( hlucháň, tetrov
Medveď pri solisku
foto z fotopasce

holniak a jariabok), sporadicky
vidíme v revíroch. Vlaňajší rok v
zime bol pozorovaný v Kysuckom

Lieskovci hlucháň, videl som tetrova a
na jar aj orla skalného.
- šelmy, obzvlášť medveď hnedý sa
potulujú v našich revíroch a niektoré
jedince aj prezimujú v hlbokých
lesoch. Je to všežravec a jeho počet na
Kysuciach sa ťažko určuje a odhaduje.
Závisí to od času a množstva potravy
v určitých lokalitách. Isto je to však
niekoľkonásobne viac ako je únosné a
preto je kolo medveďa aj také „haló“.

Diviačica s mladými
foto S. Brisuda
Ja som ulovil medveďa v roku 2012
v Lodne a pre mňa poľovníka telom
a dušou to bol veľký zážitok. Jeho
lov je stále možný, ale obštrukcie
okolo vyjednania povolenky s
ministerstvom životného prostredia a
ministerstvom pôdohospodárstva to
znemožňujú. V posledných rokoch sú
čoraz častejšie kritické stretnutia, kde
je človek v ohrození života.
- vlk a rys (vzácne šelmy našich lesov).
Jeden rys zadrhne za rok 50 -70 ks
srnčej zveri, rys je zákonom absolútne
chránený. Vlčie svorky na Kysuciach
zabijú stovky jelenej aj diviačej zveri,
ktorú by ináč poľovníci cieľavedome
zužitkovali. Veď sa o ňu starajú! Vlk
loví aj diviačiu zver, daniele, srnky a
ako bolo spomínané aj muflóny. Jeho
stavy na Kysuciach sú, takisto ako
medveďa, vysoké a vlk by sa mal loviť
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poľovníkmi v primeranom, prísne
sledovanom počte. Robí škody aj na
poľnohospodárskych zvieratách.
- drobné dravce (líška, kuna lesná,
kuna skalná, tchor, lasica či vtáky jastrab, vrany, krkavce, kormorány),
kde premnoženie niektorých týchto
druhov má veľmi negatívny vplyv na
iné vzácne druhy živočíchov, hlavne
ohrozeného hlucháňa a tetrova.
O jarabiciach už ani nehovoriac
a o kormoránoch rybári dokážu
rozprávať od večera do rána, ako im
čistia potoky a rieky. Samozrejme od
rýb!
- vzácne sa na Kysuciach vyskytuje psík
medvedíkovitý a medvedík čistotný,
ktoré sa ako invázny (nevhodný) druh
lovia po celý rok. Nezvyklá šelma
šakal bol ulovený pred 20timi rokmi
v Kysuckom Lieskovci. Zalietava na
Kysuce aj Orol skalný a dávnejšie do
Vadičova zaletel aj obrovský sup.
- bežne tu už poletujú chránené
volavky, ktoré rybári nemajú v láske,
kačky sú v každom potoku a posol
jari, sluka hôrna, hoci sa už viac ako
10 rokov neloví, jej stavy sa nezvýšili.
Poľovníctvo, poľovník do našich lesov
patrí, je to zároveň poslanie loviť, ale v
prvom rade chrániť všetku zver.
Starať sa o ňu, vytvárať jej podmienky
pre život. Vytvárajme hodnoty,
priateľstvá a buďme ohľaduplní.
Keď je dostatok diviny, podeľme sa s
ostatnými. Nemôžeme súhlasiť s tým,
aby sa stavy zveri upravovali uspávaním
a smrtiacou injekciou, je to vysoko
neetické a scestné.
Hora je pre väčšinu poľovníkov
chrám, poskytuje duševnú silu, rozvíja
ducha a pohyb nám dáva kondíciu, s
tým aj imunitu, ktorú v tejto dobe tak
potrebujeme.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Jozef Dršman z Budat
a trénoval v USA význ
Chceli sa im podobať. V 80-tych rokoch
bola iná doba v Československu, fungoval
vtedy iný politicko-spoločenský systém,
neboli fitnesscentrá v takom ponímaní
ako sú dnes, vybavenosť telocviční bola
na školskej úrovni, ale chýbali proteíny,
výživové doplnky pre kulturistov. Ono treba
pripomenúť aj ten fakt, že pred 40 rokmi
zase ani vo svete nebola až taká vysoká
Po návrate z USA poskytol rozhovor
úroveň fintesscentier, ako ju vidíme dnes.
nášmu Kysuckému Žurnálu
Treba byť v tomto smere spravodlivý. Aj
kvalita a úroveň fitnesscentier, cvičebných
zostáv, výživových doplnkov, cvičebného
Chalani vždy boli aj sú takí, že radi trénovali
náradia, to všetko sa za uplynulých 40
a trénujú telo, chcú mať nádherné svaly
rokov vyvíjalo, ako v zahraničí, tak aj u nás,
a peknú vyšportovanú postavu a najmä
až to dospelo do tej úrovne, akú poznáme
v puberte a v adolescentnom veku je snaha
dnes. Pamätám si aj ja sama, keď som v tej
zaujať takýmto telom doslova prvoradá,
dobe (rok 1982) ako mladá dvadsiatka
ako u dievčat, tak u chlapcov. V dnešnej
hovorila s chalanmi, ktorí sa chceli podobať
dobe je táto snaha ešte výraznejšia.
kulturistom, že cvičili ďaleko zložitejšie
Vráťme sa však trošku do minulosti.
ako dnes. Nemali totiž odborných
V našom dolnokysuckom regióne sme
trénerov, literatúry bolo málo, internet
pomaly už aj zabudli na chlapca s menom
ešte neexistoval. Chalani zbierali výstrižky
Jozef Dršman. Tento mladý chlapec
z časopisov, sledovali správy, kde boli súťaže
z Budatínskej Lehoty spolu s priateľmi
kulturistov na Slovensku a v Čechách,
v 80-tych rokoch poctivo cvičili, „naberali
našetrili si potom peniaze a cestovali na
svalovú hmotu“, sledovali vzory kulturistov
takéto podujatia. Tam sa rozprávali priamo
a napodobňovali ich tak, ako to videli
so športovcami, počúvali, ako trénujú, ako
v niektorých zahraničných časopisoch.
sa stravujú. Skrátka takýmto spôsobom
získavali informácie a potom
sa stretávali dobrovoľne
v
telocvičniach,
kde
cvičili a túžili byť takými
kulturistami, ako to videli
v časopisoch. Jozef Dršman
patril tiež medzi takýchto
chalanov, rád cvičil, mal sen
kulturistike sa venovať aj vo
väčšom meradle a okrem
toho mal aj nepokojnú
dušu. Chcel cestovať, chcel
poznávať svet. Veľmi chcel
odísť do zahraničia a nabrať
tam skúsenosti z kulturistiky.
Jeho snom bolo vždy založiť
si svoje vlastné fitnescentrum
a trénovať ľudí a postupne
urobiť zo svojho fitnescentra
špičkové športové stredisko.
A aj sa mu to podarilo! 30
rokov cvičil a trénoval v USA
v
Kalifornii
významné
americké
osobnosti
a celebrity! Pred tromi rokmi
sa z osobných dôvodov
vrátil späť na Slovensko do
rodnej Budatínskej Lehoty.
Rozhodne si však tento
chlap a náš rodák zaslúži,
aby sme si ho pripomenuli
Ako 26 ročný si v Amerike založil posilňovňu
pre VIP klienov, prvú tohto druhu na svete (1988) v exkluzívnom rozhovore pre
náš Kysucký Žurnál, čomu sa

zvlášť ako šéfredaktorka teším, že sa mi to
podarilo, pretože pre šport a kulturistiku
urobil nesmierne veľa, navyše by sme
mali byť ako Dolnokysučania hrdí na to,
že nášmu rodákovi sa podaril „americký
sen“, po ktorom túžil, a rozhodne nám
nerobil v USA zlé meno. Práve naopak.
Meno trénera Jozefa Dršmana, rodáka
z dolnokysuckého regiónu, v USA skutočne
rezonovalo prakticky tri desiatky rokov
na najvyšších priečkach spoločenského
života. Bol skrátka jedinečný a úspešný.
Napriek tomu nikdy neprestal byť pokorný
a vďačný osudu za všetko, čo mu bolo
dopriate a umožnené. Treba však zdôrazniť,
že v prvom rade jeho osobnostnou silou,
pričinením sa a cieľavedomosťou. Ale
tiež nesmiernou pracovitosťou. Z nášho
stretnutia vznikol tento nasledujúci
zaujímavý rozhovor. V súčasnosti žije Jozef
v Budatínskej Lehote so svojou rodinou,
z Ameriky sa vrátil sám. Mimochodom,
ženatý bol s Timeou Majorovou, ktorú
vlastne on vytrénoval na fitnesku a ktorá
bodovala až vo svetovom meradle. Roky
nezastavíš, život sa nedá presne nalinkovať,
takže zrejme im nebolo súdené ostať spolu,
po 12 rokoch manželstva sa rozviedli.
o Takže ako to vlastne bolo v tých 80tych rokoch? Vtedy sa Jožko Dršman,
mladý chalan, športovec, kulturista,
rozhodol odísť z regiónu Dolných Kysúc
na vlastnú päsť, čo nebolo jednoduché,
keďže v tej dobe odísť z Československa
do USA bolo veľmi zložité, vzhľadom na
fakt, že bol svet rozdelený na socialistický
a kapitalistický... Mladý, neskúsený,
jednoduchý chalan z Budatínskej
Lehoty chcel poznať svet, učarovala
mu kulturistika a skrátka sa rozhodol
jedného dňa odísť... Podarilo sa mu to,
i keď táto cesta bola veľmi náročná, ako
na psychiku, tak aj na celkové prežitie
a existenciu. Čo všetko musel prekonať,
kým sa dostal do Ameriky, a aké boli jeho
prvé mesiace a roky života po odchode
z Československa?
Hovorí Jozef Dršman:
- Môj odchod bol veľmi náročný, nevedel
som jazyky, bol som 20-ročný ucháň,
ktorý nevedel o živote veľa. Jediné, čo ma
doma naučili, bolo, ako poctivo pracovať,
neklamať a hlavne sa nikdy nevzdávať.
Podarilo sa mi dostať do Rakúska, kde
som bol približne tri mesiace v azylovom
centre pre utečencov. Potom sa mi podarilo
vycestovať do USA. Tam som mal veľa
pracovných možností, ktoré som stratil,
nebol som totiž skúsený ani dosť precízny,
nevedel som sa prispôsobiť americkej
mentalite, bol som často z práce prepustený
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tínskej Lehoty 30 rokov cvičil
namné americké elity a osobnosti

Dršman viac rokov cvičil aj filmového Dempseyho...
a niekedy bola dôvodom aj moja zbrklosť!
Po prvom roku skúšania som našiel prácu
vo fabrike, naučil som sa v nej aj anglicky
hovoriť, ale naučil som sa aj americkej
mentalite ponímania života.
o Aké ste mali spojenie so svojou rodinou,
resp. našli ste tam niekoho blízkeho,
s ktorým ste našli spoločnú reč a čiastočne
Vám nahradil aj rodinu?
- Kontakt s rodinou bol príliš slabý prvých
šesť rokov, nemohol som si dovoliť volať,
bolo to veľmi drahé, tak sme si len písali.
Keď som začal zarábať viac, potom sme už
volávali aj párkrát do týždňa. Našiel som
si v USA priateľku, Češku, s ktorou som
bol 6 rokov. Ona a jej rodičia boli ako moja
rodina. Bývali sme v Chicagu a neskôr aj
v Kalifornii.
o Kedy ste sa tak slobodnejšie nadýchli
aj v Amerike a mohli ste si povedať, že
už konečne zarábate nejaké tie peniaze
a začínate cítiť, že si môžete dovoliť to
a tamto, ako sa hovorí, že ste sa vyhrabali
z toho najhoršieho?
- Lepšie peniaze som začal zarábať až po
siedmich rokoch v USA, keď som začal
pracovať v posilňovni ako privátny tréner.
Zarábal som 30 dolárov na hodinu, a keďže
som mal veľmi dobré výsledky s ľuďmi,
pracoval som až 70 hodín týždenne. Klienti
si ma totiž žiadali, pretože som bol v mojej

práci naozaj cieľavedomý, prísny a potom sa
dostavujú aj výsledky.
o Vy ste sa venovali najmä kulturistike
aj vo svojom bydlisku v Budatínskej
Lehote ešte pred svojím vycestovaním do
zahraničia, ale venujete sa mu celoživotne,
a aj v Amerike ste sa týmto športom veľmi
spopularizovali. Povedzte nám trošku
ten Váš životný príbeh, pretože Vaše
fitnescentrum bolo tak špičkové, že ho
navštevovali aj rôzne americké celebrity,
napríklad tiež Silvester Stallone, Ben
Affleck, Harrison Ford, Julia Roberts či
filmový Dempsey zo seriálu Dempsey a
Makepeaceová.
- Pracoval som v posilňovni v Santa Monike
v Kalifornii, dvíhal som telefóny a staral sa
o chod posilňovne. Raz prišiel 49-ročný
muž, ktorý mal operované rameno
a spodnú časť chrbta. Bol obézny a hľadal
trénera, ktorý by ho dostal do formy za 3
mesiace pre svetový magazín. Prešiel vraj
už veľa posilňovní, ale nenašiel sa nikto, čo
by si ho trúfal cvičiť a dosiahnuť adekvátne
výsledky, aby to vyzeralo dobre pre
magazín. Dosiahol som s ním neuveriteľné
výsledky, že ani ľudia z magazínu nechceli
veriť. Urobili sme veľký kus práce, ľudia
v posilňovni sledovali, ako sme spoločne
napredovali a presviedčali sa, že som dobrý
tréner. Postupne som na základe takýchto
výsledkov s ním získal veľa klientov.

V priebehu roku som si urobil dobré
meno až tak, že som získal pár bohatých
klientov, ktorí ma podporili finančne pri
otvorení mojej vlastnej posilňovne. Mal
som len 26 rokov, keď som sa rozhodol
postaviť si vlastnú posilňovňu, prvú tohto
druhu na svete! Predával som v nej len
limitované členstvo, bral som za členov len
ľudí, profesionálov, manažérov z vysokého
biznisu, ktorí sa chceli dostať do čo najlepšej
formy. Neprijímal som tzv. hlavy svalové,
ktorých je v USA tiež veľmi veľa. Musím
povedať, že zo začiatku som bol všetkým
len na posmech, neverili totiž, že vydržím
v takomto biznise viac než rok. Ja osobne
som vždy veril a úprimne som snažil o to,
aby som bol úspešný a nakoniec sa mi to
podarilo, pretože posilňovňa úspešne bežala
30 rokov. Moje meno JOZEF DRSMAN
skrátka v Amerike rezonovalo. Potom
som však ochorel, musel som posilňovňu
predať a nový majiteľ ju asi po roku zatvoril.
Posilňovňu totiž počas 30 rokov fungovania
pod mojím vedením navštevovali stovky
skutočne slávnych ľudí, herci, herečky,
producenti, direktori. Spomeniem pár tých
najslávnejších, napr. herci Ben Affleck,
Robert Downey Jr., Harrison Ford, spevák
Bruce Springsteen, herečky Angelina Jolie,
Jennifer Lopez, Julia Roberts, modelka
Cindy Crawford, herec Jim Carrey, mnoho
právnikov, doktorov, producent Jerry
Bruckhaimer (C.S.I., Piráti z Karibiku),

pokračovanie na str.10.
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herec Brandon Fraser (Múmia), ktorí jej
dali punc exkluzívnosti. A tak sa niet čo
čudovať, že nároky boli na posilňovňu
vysoké, ale zrejme mojím odchodom
dieru po mne nedokázal nikto nejakým
spôsobom zaplátať, nahradiť ma.
o Boli ste pomerne úspešný muž a tréner,
veď ste cvičili naše dve majsterky sveta
vo fitnes – Kořinkovú a Majorovú (bola
dokonca Vašou manželkou 12 rokov).
Obidve tieto Slovenky zaznamenali
celosvetový úspech...
- Zuzanu Kořinkovú som spoznal ako
majsterku Európy a pomohol som
jej sponzoringom a aj tréningom na
Majstrovstvá sveta v Mexiku. Stala
sa v histórii prvou československou
majsterkou sveta v kulturistike. Timeu
Majorovú som objavil ako talent, v ktorý
nik neveril, v tej dobe nič nedosahovala
v medzinárodných súťažiach. Mala
len 21 rokov, zatiaľ čo Zuzana bola už
zrelá žena, mala asi 29 rokov. Timea sa
pod mojím vedením stala historicky
prvou slovenskou majsterkou Európy
a neskôr aj majsterkou sveta vo fitness.
Tým, že som Timeu zobral žiť so mnou
do USA, sa jej otvorila aj možnosť sa
presadiť medzi profesionálkami. Stala
sa najpopulárnejšou fitness modelkou
a v súťažení dosiahla tiež dobré
výsledky. Na Fitness Olympia, čo sú
ako Majstrovstvá sveta profesionálok,
obsadila 11. miesto, 6. miesto, 5.
miesto, 4. miesto a znovu 5. miesto.
Na Arnold Classic dokonca obsadila
2. miesto. Timea Majorová bola
jediná Východoeurópanka v histórii,
ktorá patrila do prvej šestky päť
rokov po sebe. V hodnotení tela bola
medzi profesionálkami vždy prvá, no
v gymnastickej zostave strácala, keďže
nebola gymnastkou odmalička, ako
väčšina Američaniek. Potom ešte Timea
presedlala aj na dráhu herečky, tam sa jej
však nedarilo vôbec.
o Pokiaľ ide o Váš rodinný, osobný
život..., ten sa naplnil?
- Nie, nenaplnili sa mi očakávania, ako
už na začiatku nášho rozhovoru bolo
povedané, s Timeou som sa rozviedol po
12-ročnom vzťahu a som bezdetný.
o Ako ste vlastne v Amerike žili?
Čo všetko sa Vám podarilo, resp.
nepodarilo? Čo sa Vám na živote
v Amerike páčilo, čo nie?
- V Amerike som začal žiť ako bedár,
ktorý sa nemal za čo poriadne ani najesť.
Postupne som s mojou posilňovňou
zarobil milióny. Mal som luxusné domy,
drahé autá a precestoval som celý svet,
bol som na všetkých kontinentoch
okrem
Antarktídy.
Najexotickejšiu
dovolenku som zažil v Brazílii, bol som
aj v Argentíne, Kostarike, Mexiku,
Kanade, v 35 amerických štátoch,
Austrálii, Novom Zélande, Južnej
Afrike, Anglicku, Nemecku, Taliansku,

V Amerike si splnil aj svoj chlapčenský sen, mať výkonné auto!
Francúzsku, Španielsku, Írsku, Švédsku,
Dánsku, Fínsku, Rakúsku, Poľsku,
Maďarsku, Holandsku, Belgicku, Tahiti,
veľakrát na Hawai. Najviac som si však
odniesol zo života s ľuďmi, s ktorými
som pracoval v mojej posilňovni. Boli to
vysoko inteligentní ľudia, veľa sa od nich
na mňa nalepilo po všetkých stránkach,
keďže som s nimi veľa konverzoval, mal
možnosť poznať ich názor a pohľad na
život. Poradili mi pri viacerých zložitých
životných situáciách, s ktorými som sa
musel popasovať v mojom živote.

z médií. Častokrát večer platí to, čo
ráno už nie. Podnikatelia a firmy na
Slovensku majú veľmi zložité podmienky
pre podnikanie, rôzne obmedzenia,
prenasledovania, až tak by som to
povedal, od rôznych orgánov, ktoré
ako keby sledovali, ako znepríjemniť
podnikateľovi život a človeku tiež. A
to sa mi vôbec nepáči. Čo chcem ešte
povedať na odľahčenie, je počasie, ktoré
je v Kalifornii perfektné. Slniečko svieti
skoro každý deň, málokedy prší, niekedy
neprší aj pár rokov.

o Ak by ste mohli porovnať život v USA
a na Slovensku v rôznych oblastiach,
aby aj náš človek z Dolných Kysúc
dostal určitý prehľad o Vás, tak čo by ste
povedali?
- Ľudia, s ktorými som ja pracoval, mali
úplne iné životy ako väčšina, ťažko mi je
porovnávať ich zmýšľanie k zmýšľaniu
našich slovenských ľudí. Tí, ktorých som
trénoval, patrili medzi celebrity a vysoko
postavených manažérov, podnikateľov,
majiteľov firiem. Takíto ľudia majú iný
štýl života ako bežný človek, a to ako
v Amerike, tak aj na Slovensku. Keď však
porovnám priemerných Američanov
k priemerným Slovákom, tak slovenský
človek je ľudskejší, má láskavejšie srdce
ako Američan. V Amerike je absolútne
všetko len o peniazoch a bohatstve, na
Slovensku je to lepšie po tejto stránke,
i keď už aj Slovensko dobieha Ameriku
aj v tomto smere. Otvorenie hraníc
teda prináša aj negatívne stránky. Život
v Amerike je oveľa ľahší v právnej oblasti,
pretože americký štát, jeho legislatíva,
inštitúcie, mocenské zložky, advokácia
sú oveľa vycibrenejšie ako slovenské
inštitúcie. Zákony sú tam zaužívané a
sú zrozumiteľnejšie. Každodenný život
je na Slovensku oveľa komplikovanejší
ako v Amerike, a to po každej stránke,
a najviac, čo sa týka legislatívy. Tu sa
zákony prakticky menia počas roka
niekoľkokrát, tak ako sa dozvedám

o Keby sa dali roky vrátiť, urobili by ste
mnohé veci rovnako, čo sa týka Vášho
života, alebo by to bolo inak?
- Keby sa roky vrátili, nemenil by som
veľa, hádam len to, že by som nepripúšťal,
aby ma stres až tak veľmi mohol zdolávať,
ako tomu bolo v minulosti. Rýchlejšie
by som sa zbavil ľudí, ktorí mi do života
nič morálne nedávali, ale sťažovali
mi ho a deptali ma. Zistil som však aj
to, že ľudia, ktorí vám prinášajú stres
a negatívum do života, veľakrát prinášajú
aj veľa pozitívneho, ukazujú vám určitým
spôsobom aj cestu, ako ďalej. Skrátka sú
aj títo negativisti súčasťou vášho života
a musíme sa s nimi jednoducho naučiť
žiť. Nereflektovať na nich možno, poučiť
sa z nich a na ich chybách, pretože človek
je koniec koncov sám sebe strojcom
šťastia a veľakrát aj nešťastia. A ako sa
hovorí, múdry človek sa učí na chybách
druhých, hlupák na vlastných.
o Vrátili ste sa na Slovensko k svojej
rodine, je to natrvalo? Resp. aké máte
plány v najbližších dňoch a do ďalších
rokov?
- Na Slovensku sa zdržím ešte pár rokov
a potom uvidím, ako si tu zvyknem, či
sa tu začnem cítiť komfortne, alebo nie.
Ale momentálne som rozhodnutý zatiaľ
tu ostať.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Archív Jozefa Dršmana
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Pes je spoločenské zviera a jeho majiteľ mu musí
zabezpečiť podľa zákona aj dostatok pohybu a
priestoru na behanie
Zaujímalo by ma, aký životný priestor, resp. priestor na výbeh by mali
mať zvieratká, aby to bolo v súlade s ich zdravím... mám na mysli
napríklad to, že koľko by mal behať alebo pohybovať sa psík menšieho
rozmeru počas dňa, a koľko povedzme pes, vlčiak, labrador, ovčiarsky
pes atď.? Lebo som presvedčený, že zo zdravotného hľadiska aj kvôli
pľúcam, svalom, srdcu by sa psi mali počas dňa dosť vybehať a neviem
sa stotožniť s myšlienkou, keď vidím mnoho psov zavretých v kotercoch,
aj keď tieto sú pomerne veľké, 3x4 metre, ale podľa mňa pes potrebuje
slobodu a jeden - dvakrát výbeh za deň je podľa mňa málo. Čo Vy ako odborníčka hovoríte na túto skutočnosť? Čo by ste odporúčali
z hľadiska pohybu (výbehov) pre majiteľov tých psov, ktoré sú väčšie rasy? Zúfalstvo ma chytá, keď vidím, že veľkých psov si držia
niektorí akože miláčikovia zvierat v činžiakoch, v dvojizbovom byte a ide so psom na prechádzku jedenkrát za deň...! Nie je toto
novodobé týranie zvieraťa? Bol som navštíviť na Liptove bačov a tí tam majú svojich ovčiarskych psov, nádherné veľké psiská, ktoré
sa idú ubehať po tráve za ovcami, sú tam celý deň a sú to šťastné psy. Ja viem, že takéto možnosti ľudia nemajú vo svojich domoch a
už vôbec nie v bytoch, ale práve preto by si mali zvážiť, či veľkému psovi zdravotne neubližujú, keď mu nedávajú veľa slobody a najmä
výbehov... Zaujíma ma skutočne Váš názor a čo by ste povedali takýmto majiteľom psov Vy ako odborníčka na zvieratá?
Samozrejme pohybová a priestorová náročnosť na držanie
akéhokoľvek plemena psíka je na zamyslenie sa otázkou pre chovateľa,
kým si dané plemeno zadováži. Pred kúpou by som určite výrazne
odporučila sa poradiť s odborníkom, ktorý vie dostatočne priblížiť
náročnosť odlišných plemien. Ľudia si často vyberajú psíka podľa
výzoru, farby, prípadne aktuálnej módy, alebo len preto že susedia
majú takého a takého, alebo len preto že bol zadarmo darovaný... Ale
často až po pár mesiacoch naozaj pochopia, aký temperament, povahu,
náročnosť dané plemeno má. Samozrejme, zákon ošetruje aj nároky
na zoohygienické podmienky akéhokoľvek chovaného zvieraťa, či
už farmového alebo spoločenského, takže ak by čitateľa zaujímalo,
môže si daný zákon preštudovať, sú tam uvedené aj konkrétne
čísla a podmienky... Ak, samozrejme, nie sú dodržané akékoľvek
podmienky držania zvieraťa, čiže aj dostatok pohybu a priestoru
na behanie, je možné to pokladať za týranie, aj keď to posudzujú
odborníci (RVPS). Takže veľmi záleží od chovateľa do akej miery je
schopný a ochotný poskytnúť veľkému psíkovi možnosť na výbeh.
Stretávam sa s ľútostivými komentármi, že kvôli psíkovi trpí trávnik,

že sú zničené dvere, že veľa šteká, že uteká z
dvora, že vyhrabáva kvety... a preto ich viac
majitelia zatvárajú. Psík je SPOLOČENSKĚ
zviera a tak by ho mal aj budúci chovateľ
brať. Všetko si treba premyslieť pred kúpou
šteniatka. Samozrejme, veľa návykov
a zlozvykov psíka je možné správnou
výchovou formovať. Samozrejme sú tu
aj pracovné plemená psov, aj pastierske
plemená.. pre nich je náplňou a radosťou
zo života „práca“- čiže napr. pasenie. Ale z
praxe si všímam, že znova pokiaľ výber plemena a jeho „pracovné“
zameranie nie je cielene a dostatočne vyťažené, častokrát sa obracia
proti majiteľovi nezvládnutou agresivitou a neposlušnosťou. Takže
vždy to má viac strán. Aj to voľné pobehovanie psíka na salaši má
mnoho nástrah a rizík...
MVDr. Jana Tunegová - veterinárka Kysucké Nové Mesto
0911 137 798, jtunegova@centrum.sk

Chcete aj vy zviditeľniť
vašu firmu, živnosť?
Staňte sa inzerentom
v našom Kysuckom Žurnále...!
1.
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Poďakujme sa policajtom a opatrovateľkám, ale aj všetkým
tým našim spoluobčanom a zamestnancom, ktorí počas
koronavírusu stoja v prvej línii a pomáhajú, zachraňujú / str.10.
„Následky
koronavírusu
brzdia aj činnosť v
samospráve a sťažujú
prácu inštitúcií,“
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Parlamentné voľby do NR SR sa uskutočnia 29. februára 2020

ROČNÍK XI. * JÚN 2017 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
SNEŽNICKÍ DIVADELNÍCI
OŽIVILI SVOJU ČINNOSŤ
V ROKU 2015 A DARÍ SA
IM JEDNA RADOSŤ! str.8.

PaedDr. Emília
Becová je
prednostkou
Mestského
úradu v
Kysuckom
Novom Meste
„Teším sa, že si ľudia z Kysuckého
Nového Mesta stále viac vedia nájsť
cestu a čas ku kultúre,“ hovorí
Mgr. Juraj Čierňava, riaditeľ kultúry
v Kysuckom Novom Meste. str.15.

Centrum
sociálnych služieb
Kamence v
Kysuckom Novom
Meste pod vedením
riaditeľky Mgr.
Denisy Smrekovej
pracuje na plné
obrátky / str.2

3.

kov!
už 11 ro

str.16.

Hasičskí funkcionári sa stretli
v Hornom Vadičove, str.3.

hovorí v aktuálnom
rozhovore primátor
Kysuckého Nového Mesta
Ing. Marián Mihalda / str.13

Cykloklub Rudina funguje od roku 2011
a robí DOLNÝM KYSUCIAM výborné
meno! str.10.

DO POZORNOSTI!

„Polrok máme úspešne
za sebou,“ hovorí
riaditeľka Základnej školy v
Rudine Mgr. Silvia Ďurcová

www.zurnaly.sk

zame
vychád2007
od r.

Starosta obce
Kysucký Lieskovec
Milan Králik informoval
Kysucký Žurnál o aktuálnej
situácii vo svojej obci / str.15

Nová moderná
ambulancia
v Žilinskej
nemocnici poteší
budúce mamičky
i gynekologické
pacientky / str.12

2.

www.zurnaly.sk

zame
vychád2007
od r.

Podnikateľka Renáta Michalková vás pozýva
do Spoločenského centra v Nesluši, kde vznikla
„Reštaurácia na Rýnku“ / str.12

Ako ide
svadba a
gravírovanie
dokopy?
O tom nám
porozprávala
Ing. Beáta
Makuchová
z Kysuckého
Nového Mesta.
str.19.

Šikovná učiteľka z Kysuckého
Nového Mesta...
Mgr. Slávka Malíková str.4.

Aktuálne hovoríme so
starostkou obce Nesluša,
Ing. Zuzanou Jancovou,
str.6.

0903 516 499
kysuckyzurnal@gmail.com

Firma WIKUS
z nemeckého
Spangenbergu je
najväčším výrobcom
pílových pásov na
svete od roku 1958
a práve v Mojzesove
má svoje výhradné
zastúpenie pre
slovenský trh. V roku
1999 totiž vznikla
firma WIKUS SK,
s.r.o., ktorej konateľ
Branislav Zlatinský
sa predaju strojov
a technológií na
rezanie kovov a dreva
venuje naplno, str.12.

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

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

Ako ochrániť
svoju rodinu
a financie
pred veľkou
stratou?

Veľa ľudí sa na mňa obracia s otázkou:
Ako mám mať nastavené RODINNÉ
FINANCIE tak, aby sme boli v pohode
v každej životnej situácii? Celé je to
postavené na piatich oblastiach. V
prvom rade každý z nás by si mal
vytvárať krátkodobú rezervu. Tá slúži
na to, keď sa niečo pokazí, napríklad
auto alebo práčka, potrebujeme mať
balík peňazí, na ktoré siahneme, aby
sme si to dali do poriadku. Väčšina

ľudí na to využíva klasické dostupné
možnosti, o ktorých vie. Ako sú
napríklad: účet v banke, sporiaci účet,
vkladné knižky alebo si odkladajú
doma do vankúša. Častokrát s týmito
účtami sú spojené rôzne poplatky,
minimálne výnosy a, samozrejme,
z výnosu sa strháva daň 19 %. Treba
si však uvedomiť, že ak váš finančný
produkt nemá vyšší vynos ako ročná
inflácia, ktorá je približne 2 % za
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minulý rok, tak strácate na svojich
peniazoch. Mnohí ľudia počas tohto
neľahkého obdobia covidu museli
siahnuť na krátkodobú rezervu. Mnohí
ju nemali ani len vytvorenú a sú v
existenčných problémoch. V prípade
krátkodobej rezervy odporúčame
ľuďom odkladať peniaze priamo do
investičných spoločností, kde majú
peniaze dostupné kedykoľvek, nemajú
tam poplatky a majú odloženú daňovú
povinnosť. Tu sa rozprávame o výnose
3 až 4 % ročne. Výnos je pripisovaný
každý mesiac.
Druhá oblasť je BUDÚCNOSŤ. To je
lepší život, dôchodok….
Čo myslíte, postará sa o nás štát na
dôchodku? Na túto otázku väčšina
Slovákov pozná správnu odpoveď.
Dôchodky sú v dnešnej dobe na úrovni
44 % a keďže vidíme, že sa rodí stále
menej ľudí, tak vieme predpokladať,
že dôchodky budú stále nižšie a nižšie
a že do dôchodku budeme odchádzať
neskôr. Odhaduje sa, že v roku 2040
bude štátny dôchodok na úrovni 23
%. To znamená, že z jedného dňa
na druhý sa váš príjem zníži o 77
%. Viete si to predstaviť? A kto sa o
nás postará? Jedine my sami. Ako
sa zabezpečiť na dôchodok? Na tú
príjemnú jeseň života? Na vytváranie
budúcnosti ľudia využívajú 2. a 3.
pilier, sporenie v poisťovni, stavebné
sporenia, termínované vklady a rôzne
podielové fondy prevažne riešené cez
finančné domy. Tým, že ľudia nemajú
dostatočné finančné vzdelanie, tak
tieto spoločnosti na nich veľmi veľa
zarábajú. Ľudia sa tak oberajú o
zaujímavejšie výnosy, menšie poplatky
a zverujú svoje peniaze iným ľuďom.
My odporúčame taktiež 2. a 3. pilier,
investovanie do akcií a fyzického
investičného zlata. Človek by mal mať
rozložené riziko, nemal by investovať
cez inštitúcie, ktoré nie sú určené na
investovanie. Ja ľuďom stále hovorím:
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
„Ak chcete mať niečo najvýhodnejšie,
tak choďte napriamo. V poisťovni sa
dajte poistiť a investujte do investičných
správcovských spoločnosti. Nie do
bánk a poisťovní, ktoré zarábajú na
neinformovanosti nášho obyvateľstva.
Ale kam investovať, keď je tu viac ako
4000 možností? To sa dozviete na
našich vzdelávacích seminároch. Od
profesionálov, ktorí sa pohybujú v tejto
oblasti desiatky rokov.“
Tretia oblasť, ktorú máme,
sú MAJETKY a ÚVERY. Častokrát
k tomu majetku (byty, domy, autá…)
ľudia prichádzajú práve vďaka úverom
a hypotékam. Mimochodom, štatistiky
ukazujú, že zadlžený je takmer každý
druhý Slovák. Do tejto oblasti z
pohľadu rodinných financií radíme:
povinné zmluvné poistenie motorového
vozidla, havarijné poistenie, poistenie
nehnuteľnosti, cestovné poistenie, úvery
a hypotéky. Takmer každý človek niečo
z tohto využíva. Ale ste si istý, že máte
najlepšiu ponuku? Že neprerábate?
Neviete? Nemáte čas si to skontrolovať
a dať si vypracovať ponuky zo všetkých
spoločností? Náš tím hypotekárnych
a majetkových špecialistov vám
urobí zadarmo analýzu a ukáže vám
porovnanie všetkých možností na
slovenskom trhu. Môžete zistiť, že
to máte dobre a môžete sa poďakovať
tomu, kto vám to uzatvoril, alebo

zistíte, že si to viete optimalizovať a
ušetríte.
Posledná, a to najdôležitejšia oblasť,
je ZAISTENIE. Kvalitná poistka, ktorá
je komplexne nastavená a podrží vás
naozaj v každej životnej situácii.
Pýtate sa prečo? Je to jednoduché.
Väčšina ľudí chodí do práce a má 100
% príjem. Zároveň má aj 100 % vydaj
( tu počítame všetko, čo minieme, ale
i zainvestujeme). Lenže čo sa deje s
vaším príjmom, keď ste zamestnanec
a išli by ste na PN-ku?? Príjem klesá
na 55 %. Ak je niekto živnostník a
ma minimálne odvody, tak aj jeho
príjem zo sociálnej poisťovne bude
minimálny. To znamená, že vám chýba
45 % peňazí, na ktoré ste zvyknutý.
Odkiaľ budete čerpať peniaze, aby ste
vykryli tento ušlý zisk? Samozrejme,
z tej krátkodobej rezervy. Čo ak nie
je vytvorená alebo nie je dostatočne
veľká a vy ste minuli peniaze? Choroba
či úraz pretrváva a vy potrebujete
ďalšie peniaze. Minuli ste krátkodobú
rezervu, vytvárate si aj dlhodobú. Na
čo siahnete v druhom rade? Presne tak.
Na tú dlhodobú rezervu. Prestanete
tam posielať peniaze, pokiaľ to pôjde,
tak peniaze vyberiete, len aby ste
dokázali prežiť vypätú situáciu bez
príjmu. V tých najhorších prípadoch
človek siaha na majetok. Poznám
ľudí, čo neboli pripravení na krízu, na
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chorobu či úraz a museli predať auto,
aby dokázali splácať hypotéku a nejako
prežiť komplikovanú situáciu. Keby
mali poistenie, ktoré im vykryje ušlý
zisk v prípade choroby či úrazu, tak by
nemuseli siahať na krátkodobú rezervu,
ochránili by si dlhodobú rezervu a ich
majetok by bol v poriadku. Presne na
to slúži kvalitné životné poistenie, aby
vás podržalo v každej životnej situácii.
Takto nastavené rodinné financie vám
zabezpečia spokojnú jeseň života a
úsmev na tvári.
Ak sa chcete zabezpečiť na dôchodky,
ochrániť si rezervu a svoj príjem,
ochrániť rodinu a svoje rodinné
financie, tak vám odporúčam urobiť si
kvalitnú analýzu rodinných financií.
Zbaviť sa nevýhodných produktov a
nastaviť si nové, tak aby vám generovali
zisk. PÝTATE SA, ČO JE PIATA
OBLASŤ? Aby to celé fungovalo na
120 %, je dôležité sa naučiť aspoň
základné princípy fungovania peňazí.
Navštíviť naše vzdelávacie centrum a
získať informácie. Prejsť si základnú
a nadstavbovú akadémiu. Okrem
toho, od našej spoločnosti dostanete
bezkonkurenčný bonus a možnosť
riešiť tieto veci napriamo. Bude
vám pridelený skúsený profesionál.
V prípade, že vám to dáva zmysel, tak sa
na mňa kedykoľvek obráťte.

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Keď otec zabudne posielať
matke peniaze na dieťa...
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, resp. usmernenie,
ako mám postupovať. Nie som rozvedená, ale žijeme s partnerom
oddelene už viac rokov. Máme spoločného 7-ročného syna,
ktorého vychovávam ja. Manžel žije s inou priateľkou a majú
spolu ďalšie dieťa. Celkovo sme si vychádzali doteraz v ústrety, aj
máme slušné vzťahy. Manžel mi na syna prispieva dohodnutou
čiastkou, ako sme si povedali, a keď niekedy treba niečo väčšie
kúpiť synovi, tak nerobí problém. V poslednej dobe (asi posledný
polrok) sa však začína trošku kopiť medzi nami stres, nakoľko
ešte stále manžel prestáva dodržiavať stanovené termíny, kedy
mi posielal peniaze na syna, ale aj zmešká stretnutie so synom,
nezoberie si ho vtedy, kedy zatelefonuje, ale následne zasa ho
chce navštíviť vtedy, keď to nevyhovuje mne. Za posledné
tri mesiace sa mi nakopili dlhy, nakoľko mi ešte nezaplatil
dohodnutú čiastku na syna. Stále sľubuje, tvrdí, že aj on má
problémy, že koronavírus zasiahol aj do jeho firmy veľmi vážne,
bol chorý, jeho partnerka tiež atď. atď. Sľúbil, že mi to vyplatí čo
najskôr, ale zatiaľ sa tak nestalo a ja ako samoživiteľka nemám
veľký príjem a alimenty, ktoré by som mala od manžela dostať,
mi naozaj veľmi chýbajú pri výchove syna. Nechcem zbytočne
ešte viac vyhrocovať situáciu medzi nami, aj chápem okolnosti,
ale dostávam sa do problémov finančných aj ja. Rodičia mi
nemôžu donekonečna pomáhať, žijú len z dôchodku. Už som mu
pohrozila aj súdom, ale moji rodičia ma strašia, že keď nie som
rozvedená, tak to bude veľký problém. Nie som právne zdatná,
mám len stredoškolské vzdelanie, prosím Vás pekne, poraďte mi,
ako z tohto začarovaného kruhu preč, a ako docieliť bezbolestne alebo menej bolestne to, aby môj manžel (s ktorým
nežijem), pravidelne na dieťa prispieval a pritom aby sme nemali nejaké narušené vzťahy. Ja už som mu o rozvode
spomínala, ale on mi tvrdí, že však to nenaháňa. Tak nerozumiem ani tomu, čo vlastne on chce do budúcna v živote.
Možnože ma správne nasmerujete, možnože mi ukážete cestu, ako ďalej, lebo nemám sa s kým fundovaným poradiť.
/Petra, Horný Vadičov/
V tomto prípade je potrebné vychádzať
zo základných princípov zákona č.
36/2005 Z. z. o rodine, ktorý v prvom
rade kladie dôraz na záujmy maloletého
dieťaťa, najmä aby bola zabezpečená jeho
riadna starostlivosť, výchova a výživa.
Nakoľko ako uvádzate, s manželom
nezdieľate spoločnú domácnosť, ste
dlhodobo odlúčení, navyše Váš manžel je
otcom ďalšieho dieťaťa pochádzajúceho
z iného vzťahu, je podľa môjho názoru
potrebné vyriešiť aj otázku trvajúceho
manželstva, keďže trvanie manželstva
sa priamo a nerozlučne spája s trvaním
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov, ktorá skutočnosť v prípade,
že žijete oddelene nemusí byť vždy
vo Váš prospech, nakoľko veci, ktoré
nadobúdate či už vy alebo manžel sa
stále stávajú jeho predmetom okrem vecí
získaných dedením alebo darovaním.
Navyše aj rovnako za dlhy vzniknuté
počas manželstva vždy zodpovedajú
obaja manželia spoločne. V zásade

je vo Vašom prípade potrebné podať
návrh na rozvod manželstva, pričom
uvedené súdne konanie je priamo zo
zákona spojené s konaním o úpravu
práv a povinností k malol. dieťaťu. Teda
v rámci konania o rozvod manželstva
sa bude rozhodovať aj o otázke zverenia
malol. dieťaťa do osobnej starostlivosti
jedného z rodičov, výške výživného
ako aj rozsahu stretávania sa dieťaťa s
rodičom, ktorému dieťa nebude zverené
do osobnej starostlivosti. Na tomto
mieste si treba uvedomiť, že k návrhu na
rozvod manželstva nepotrebujete súhlas
manžela, dôležité je však tento návrh
kvalifikovane spracovať (popísať dôvody
rozvratu manželstva ako aj prekážky
svedčiace nemožnosti jeho obnovenia),
podať na miestne príslušný súd a zaplatiť
súdny poplatok vo výške 66,00-, EUR
(v prípade elektronicky podaného
návrhu 33,00,- EUR), príp. požiadať
o oslobodenie od povinnosti hradiť
súdny poplatok, pričom rozhodnutie

o oslobodení je v právnej moci súdu.
Konania iba o úprave práv a povinností
k malol. deťom sú od súdnych poplatkov
zo zákona oslobodené. V prípade, že ste
sa s manželom na zverení malol. dieťaťa
do starostlivosti, rozsahu stretávania ako
aj výške výživného schopní dohodnúť,
môže byť súčasťou návrhu na rozvod
manželstva aj návrh na schválenie
rodičovskej dohody, ktorá rieši vyššie
uvedené otázky. Takúto rodičovskú
dohodu v zásade súd vždy schváli, ak nie
je proti záujmu malol. dieťa. Rodičovskú
dohodu je možné uzatvoriť aj priamo
na súde, nie je nevyhnutné v konečnom
dôsledku prikladať ju k písomnému
návrhu na rozvod manželstva a úpravu
práv a povinností k malol. dieťaťu na čas
po rozvode manželstva. Súd za týmto
účelom vždy dokonca účastníkom
konania poskytne pozitívnu intervenciu,
tzn. súd vždy na účastníkov konania
o rozvod manželstva a úpravu práv a
povinností k malol. dieťaťu na čas po

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
rozvode manželstva pôsobí tak, aby
uzatvorili takúto rodičovskú dohodu. Ak
súčasťou návrhu na rozvod manželstva
a úpravu práv a povinností nebude
rodičovská dohoda, tak obsah takéhoto
návrhu treba doplniť faktami o Vašom
príjme, výdavkoch a predovšetkým
o výške výdavkov na malol. dieťa,
ako aj odôvodnenými faktami o tom,
ktorému rodičovi má byť dieťa zverené
a akým spôsobom sa bude druhý rodič
oprávnený s dieťaťom stretávať (počas
bežného roka, počas letných prázdnin a
vianočných sviatkov a pod.). Výdavky na
malol. dieťa, ktoré nie sú bežné – náklady
na mimoriadne záujmové aktivity,
náklady na súkromnú výučbu cudzích
jazykov, zvýšené náklady na zdravotnú
starostlivosť, užívanie liekov a zdravotné
pomôcky a pod. sa vždy preukazujú
listinne. Bežné výdavky na dieťa, ktorými
sú výdavky na stravu, obuv, ošatenie,
hygienické potreby, nie je potrebné
súdu preukazovať v listinnej podobe a
pripájať ich k návrhu. Výška výdavkov na
malol. dieťa ako aj majetkové, zárobkové
a
príjmové
pomery
povinného
rodiča určujú aj výšku výživného.
V niektorých prípadoch rodičia
malol. dieťaťa uzatvárajú rodičovskú

dohodu aj bez potrebného schválenia
súdom a odkladajú si ju tzv. doma „do
šuplíka“, pričom tu si treba uvedomiť,
že rodičovská dohoda bez schválenia
súdom postráda svoju vymožiteľnosť a je
možné, že v prípade voľby tohto postupu
budete pri neplnení výživného podľa
dohody i tak čeliť súdnemu konaniu. V
prípade ak by ste sa rozhodli, že budete
podávať aj návrh na rozvod manželstva
a úpravu práv a povinností k malol. na
čas po rozvode, je tu aj možnosť požiadať
súd o vydanie rozhodnutia, ktorým sa
rozhodne o určení výživného na čas do
rozvodu. Pokiaľ by ste sa ale nechceli s
manželom rozviesť, je tu aj iná možnosť,
a to podať návrh na určenie výživného
k malol. dieťaťu aj na čas trvania
manželstva, kde súd nebude riešiť rozvod
manželstva, no bude sa zaoberať výlučne
rozhodovaním o určení výživného na
malol. dieťa, pričom netreba zabúdať
na fakt, že nakoľko nepríde k rozvodu
manželstva, bude naďalej pretrvávať aj
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Určenie výživného prostredníctvom
súdneho rozhodnutia bez ohľadu na fakt,
či dôjde k zániku manželstva rozvodom
alebo či manželstvo bude naďalej trvať,
je pre rodiča, ktorý má dieťa zverené do
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osobnej starostlivosti určite výhodou,
pretože pozná nielen výšku výživného a
termín jeho splatnosti, ale takéto súdne
rozhodnutie mu pre prípad neplnenia
výživného povinným rodičom garantuje
aj možnosť jeho vymoženia či už cestou
exekúcie alebo cestou trestného konania.
Na záver ešte poznamenávam, že výživné
určené súdom nie je nemenné, tzn. pri
zmene pomerov na strane dieťaťa (vznik
ochorenia, nástup na strednú školu,
nástup na vysokú školu a pod.), ako
aj na strane povinného rodiča (strata
zamestnania, vznik novej vyživovacej
povinnosti a pod.), môže dochádzať
rozhodnutím súdu k jeho zvýšeniu alebo
zníženiu.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com)

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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VŽDY NA STRANE SLOVENSKA
Práve v týchto ťažkých časoch si musíme zachovať chladnú hlavu a vytrvalo
chrániť vlastenecké, demokratické a konzervatívne hodnoty.
Budúcnosť a prosperita sú len v dobrých vzťahoch.

ZA SLOBODU

ZA DOBRÉ VZŤAHY S RUSKOM

V Bruseli vystupujem
vždy razantne za ochranu
zvrchovanosti a záujmov
Slovenskej republiky a proti
prílivu imigrantov z Afriky.

Odmietam protiruské štvanie liberálov.
V európskych hlasovaniach
aj rokovaniach presadzujem
mier medzi Slovanmi.

ZA SEBAVEDOMÚ
ZAHRANIČNÚ
POLITIKU.

Za uvedené názory zodpovedá výlučne ich autor. Tieto názory nevyjadrujú
bezpodmienečne oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu.

Európa prechádza turbulentným obdobím. Na jednej strane sú európske štáty
decimované hospodárskou krízou, na druhej strane sú v rámci geopolitických
hier rozoštvávané proti sebe - sused proti susedovi, západ proti východu.

ZA SUVERÉNNE
SLOVENSKO!
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