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Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...
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Každý týždeň: Žiar nad Hronom, 
Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Le-
hota, Lovčica - Trubín, Ladomer-
ská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, 
Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky,
Horná Trnávka, Hliník nad 
Hronom, Lehôtka pod Brehmi, 
Žarnovica, Rudno nad Hronom, 
Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, 
Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek.
Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiav-
nické Bane, Nová Baňa, Tekovská 
Breznica, Hronský Beňadik, Psia-
re, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné 
Hámre, Stará Kremnička, Barto-
šova Lehôtka, Kremnica, Pitelová,
Trnavá Hora, Jalná, Slaská, 
B.Štiavnica, Hodruša - Hámre, 
Svätý Anton, Banská Belá, Ne-
voľné, Ihráč

ziarsko@regionpress.sk

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
 ŽIAR n/HRONOM

INZERCIA
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ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Michaela Vlačuhová  0905 915 034
Jana Žabenská  0907 877 860

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-

Viac sa o  nadácii
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 

 www.acn-slovensko.

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

INZERCIA
0907 877 860

INZERCIA
0905 915 034
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Stavebný trh ponúka široký výber 
strešných krytín. Pri výbere sme v 
prvom rade ovplyvnení estetickými 
požiadavkami, cenou a hmotnosťou 
krytiny, a to už vo fáze projektovania. 
Zaujíma nás však aj životnosť. 

Pálená keramická krytina 
Má vysokú mechanickú pevnosť, 

ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dob-
ré akumulačné schopnosti a tiež dob-
rú zvukovú izoláciu.  Dobre odoláva 
kyslým dažďom. Použitie prírodných 
materiálov zabezpečuje 100-percentnú 
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vy-
značuje farebnou stálosťou prírodných 
i povrchovo upravených pálených škri-
diel. Životnosť má minimálne 80 až 100 
rokov bez akejkoľvek údržby.

Betónová krytina
Vzhľadom pripomína keramickú 

krytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť 
proti veľmi zlým poveternostným pod-
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú 
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová 
úprava prispieva k životnosti, ktorá 
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť 
hladký, s granulovaným povrchom 
alebo s akrylátovým nástrekom.

Asfaltové šindle
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou 

hmotnosťou a univerzálnym využitím. 
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená 
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme-

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt 
zabezpečuje vodovzdornosť a granulo-
vý posyp chráni povrch šindľa. Zaují-
mavosťou je, že pri rekonštrukciách sa 
nové šindle môžu ukladať na existujú-
ce staršie šindle, ale závisí to, samozrej-
me, od stavu strechy. 

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien, 

ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfal-
tom). Na trhu je v ponuke vlnitá kryti-
na a krytina v tvare škridle. Výhodou 
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a 
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť, 
nízka cena. Životnosť na jednotlivé 
krytiny je 40 až 50 rokov.

Vláknocementová krytina 
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala 

azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchyb-
ného materiálu na báze cementu a ume-
lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odol-
nosť proti poveternostným vplyvom, 
vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad. 

Plechová strešná krytina
Použitie plechovej strechy má dlhú 

tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú 
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa 
musia na streche klampiarsky spraco-
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich 
treba pravidelne chrániť náterom pred 
koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku 
na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.

Čím prikryť dom

» Zdroj: internet                                 red
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobuVolať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne KľačanyJV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
DOPRAVADOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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»KÚPIM Pionier, Babe-
tu PLATBA HOTOVOSTI TEL 
0944883567

»Prenajmem 1-izbový byt v 
B. Štiavnici. 0905317122

»Predám záhradu v Lado-
merskej Vieske Tel: 0905 
407 870 
»Ponúkam na predaj poze-
mok - stavebný kombinova-
ný o rozlohe: 4778m2 v obci 
Župkov v ZC Na pozemnku 
sa achádza pôvodná chata 
na ktorej základoch je mož-
né stavať. Tel.: 0919 267 513
»Kúpim 3 izb. byt v ZH, zn. 
ETAPA Tel.: 0915 386 162

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Predám len za 150 eur zá-
novny super gauč s kreslom 
na antikórových nožičkách 
- sťahovanie. 0903575921
»Predám gauč s 2 kreslami 
z pravej kože. 0915536196
»Predám súpravu 3 ks ab-
straktných obrazov My so-
litude. 0915536196
»Predám bubnovú kosačku 
Agzat 3,5 kw. Nevyužíva sa. 
0915536196
»Predám kancelársku sto-
ličku. Cena dohodou. Tel.: 
0907 877 860
»Predám detský písací stol+ 
vysúvacia doska na kláves-
nicu. Súčasťou stolíka je 
spodná skrinka na prave 
strane + nastavenú skrinku 
s poličkami / od deliteľná 
zostava /. Cena dohodou. 
Tel.: 0907 877 860

»Hľadám  psa na krytie 
feny, rasa Španielský Mas-
tin. Tel.: 0949 623 956

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Hliník nad Hronom   0911 400 381       Nová Baňa   0903 556 558
Ladomerská Vieska   0911 611 890       Žarnovica     0911 712 704

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

33
-0

01
7 

   
  S

P
O

LU
 - 

ob
či

an
sk

a 
de

m
ok

ra
ci

a,
 K

op
er

ní
ko

va
 4

7,
 8

21
04

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 5
13

13
90

1

Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý
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»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim tokáreň, sústruh 
na drevo. 0903028990
»Predám starožitné pianino 
PETROF. Cena 300EUR. Tel.: 
0944 163 941, zn. ZH

»Predám kočík červeno 
šedej farby 3 kombinácia. 
Cena 20€ 0948020125
»Predám kočík slabomod-
rej s krémovou farbou.4 
kombináca cena 25€. 
0944955040
»Predám bábiky rôz-
nej veľkosti 70-te roky 
0907605510

»Predám doma tkané ob-
rusy, pamukové uteráky s 
azurou a strapcami, háčko-
vané dečky 0907605510

»Predám cirkulár priemer 
45 cm, pracovný stôl 100 x 
67 cm, 3 Kw. Nevyužíva sa. 
0915536196
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Hľadáte šikovného mu-
rára-zatepľovača ktorý má 
chuť do príce a je zodpo-
vedný. Tel.: 0903 40 40 27

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera ZH medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP ZH 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZH zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Vtipy 
týždňa

» Janko v škole plače. Príde 
k nemu učiteľka a hovorí:
- Prečo plačeš Janko?
- Pred školou sa pán ria-
diteľ šmykol a zlomil si 
nohu...
- Ale to je v poriadku, on sa 
rýchlo uzdraví.
- ... ja viem, ale všetci to vi-
deli, len ja nie.
    
» Pani učiteľka sa na mate-
matike pýta Jožka:
- Jožko, mama ti dá dve 
žuvačky a ocko jednu, čo 
budeš mať?
- No predsa, svieži dych.

» Príde mladík do cukrárne 
a pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s 
nápisom SI MOJA JEDINÁ? 
- Áno, mame. 
- Tak si vezmem päť kusov.

» Snúbenec vraví svojej vy-
volenej: 
- Drahá, sľubujem ti, že so 
mnou sa budeš mať ako v 
raji. 
- Ďakujem, mám tomu 
rozumieť tak, že nebudem 
mať čo na seba?

» Aby bola žena s mužom 
šťastná, musí ho absolút-
ne chápať a trochu ľúbiť. 
Aby bol muž šťastný so že-
nou, musí ju veľmi ľúbiť a 
nesnažiť sa ju pochopiť.

» Pani učiteľka vraví v sko-
le žiakom:
- Nezabudli ste na sľub, 
ktorý ste mi dali, že v sobo-
tu a v nedeľu urobíte nie-
komu dobru radosť?
Janko sa prihlási:
- Ja som nezabudol! V so-
botu som išiel k babke a 
mala radosť. 
- A v nedeľu?
- V nedeľu som odišiel a 
mala ešte väčšiu radosť.

» V škole na poslednej ho-
dine:
- Kto odpovie prvý na moju 
otázku, môže íst domov!
Jožko vyhodí tašku z okna.
Kto to bol?!
- Jaa, dovi!

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Kotleba, fašisti a dobrý Róm

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

„Cigáni do ply-
nu“. „Šesť miliónov 
zabitých Židov v 
koncentračných 
táboroch je len roz-
právka.“ „Cigáni sú 
menejcenná rasa.“ 

To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v po-
sledných rokoch vypustili zo svojich úst. 
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu 
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozho-
dol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že pre-
to, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľ-
mi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na 
súde za odmenu vybavil.

Nebol som zástanca ich zrušenia, 
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím 
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myš-
lienky musíme poraziť v čestnom boji vo 
voľbách, nie nejakými súdnymi skratka-
mi. To však neznamená, že máme pred 
očividným fašizmom rezignovať. To zna-
mená, že každý politik, ktorému úprim-
ne záleží na tom, aby fašizmus plíživo 
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá 
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť ru-
kávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne 
a začať konečne riešiť skutočné problémy, 
ktoré ľudí na Slovensku trápia.

Ak ľudia uvidia reálny záujem svo-
jich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických 
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú 
politiku s ľuďmi a pre ľudí. 

Na záver. Potom, ako Najvyšší súd 
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku 
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po 
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať 
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa 
rozhodol pre svoj osobný protest - odd-
nes budem robiť intenzívnu kampaň pre 
dobrého Róma na našej kandidátke - Pet-
ra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na 
protest voči slovenskému fašizmu volili 
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštu-
doval a dnes je deťom v osadách pozitív-
nym vzorom.

Ukážme spoločne krúžkom pre Pet-
ra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke), 
že sme hrdí na svojich 
predkov, ktorí sa v 
SNP odvážne po-
stavili fašistickému 
zlu. Ukážme krúž-
kom pre Peťa, že 
netrpíme predsud-
kami a vieme oceniť 
dobrých a pracovitých 
Rómov. Spojme sa 
za dobrú vec!
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ENERGETICKÁ 
HOSPODÁRNOSŤ

O K N Á  S  P E R S P E K T Í V O U

� Sezónne zľavy
� Vyrobené na Slovensku
Spýtajte sa na výhody a úspory nášho predajcu:
ALUOKNO s.r.o.,
Š.Moysesa 56 (vedľa ČSOB), Žiar nad Hronom    
mail: info@aluokno.sk   
tel: 0911 877 880, 0903 283 106
www.aluokno.sk, www.fenestrask.eu
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  KVALITNÉ OKNÁ A DVERE

ZA ROZUMNÉ CENY

STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

až 9 okenných 
profilov od slovenských výrobcov

Držitelia osvedčenia

nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu

nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
oknabalazmontgmail.com

CESTOVANIE

Letná dovolenková sezóna sa blíži. 
Ak sa chystáte vycestovať do zahrani-
čia, potom je ideálny čas skontrolo-
vať si platnosť cestovných dokladov.

Cestovný pas by si mal skontrolovať 
každý, pretože mnohé krajiny od zahra-
ničných návštevníkov vyžadujú, aby ich 
pasy mali platnosť napríklad pol roka 
pred odchodom z krajiny. Rovnako i rodi-
čia detí plánujúcich zahraničnú dovolen-
ku by nemali zabúdať, že dieťa mladšie 
ako 15 rokov, musí mať pri sebe pas a to aj 
vtedy, ak ide o novorodenca. Do členských 
krajín Európskej únie a niektorých ďalších 
štátov vám postačí platný občiansky pre-
ukaz. Do vzdialenejších destinácií budete 
potrebovať pas a do niektorých krajín do-
konca aj vízum alebo aspoň vymeniteľný 
registračný formulár. Pas si vybavíte na 
polícii na oddelení dokladov, víza na prí-
slušnom zastupiteľskom úrade krajiny, do 

ktorej cestujete alebo online cez internet.

Kde podať žiadosť
a čo budete potrebovať

Žiadosť o vydanie cestovného pasu 
podáva občan starší ako 15 rokov osob-
ne v mieste trvalého alebo prechodného 
pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. 
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného 
pasu musíte byť osobne prítomný. Foto-
grafiu si nosiť nemusíte, pracovníci odde-
lení dokladov nasnímajú podobu tváre a 
podpis v elektronickej forme priamo pri 
podaní žiadosti. Ak si pôjdete vybaviť pas, 
je potrebné predložiť občiansky preukaz. 
Ak ho nevlastníte, pripravte si rodný list 
Slovenskej republiky a osvedčenie, prí-
padne potvrdenie o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky, ktoré nesmie byť od 
jeho vydania staršie ako šesť mesiacov. 
Štátne občianstvo Slovenskej republiky je 
možné preukázať platným cestovným pa-

som Slovenskej republiky. Ďalej si zoberte 
so sebou ďalší matričný doklad, ak došlo 
k zmene matričnej udalosti, napríklad 
sobáš či narodenie. Potrebovať budete aj 
skôr vydaný cestovný pas Slovenskej re-
publiky a peniaze na úhradu správneho 
poplatku.

Koľko stojí vybavenie pasu
Cena za vydanie pasu pre dieťa mladšie 

ako 6 rokov
-do 30 dní 8 eur
-do 10 pracovných dní 16 eur
-do 2 pracovných dní 24 eur
Cena za vydanie pasu pre dieťa od 6 do 16 
rokov
-do 30 dní 13 eur
-do 10 pracovných dní 26 eur
-do 2 pracovných dní 39 eur

Cena za vydanie pasu pre občana staršie-
ho ako 16 rokov
-do 30 dní 33 eur
-do 10 pracovných dní 66 eur
-do 2 pracovných dní 99 eur

Kde si pas vyzdvihnete
Vyhotovený cestovný pas si vyzdvih-

nete v mieste podania žiadosti o vydanie 
– teda na oddelení dokladov, kde bola 
prijatá žiadosť. Vyhotovený cestovný pas 
môže za občana staršieho ako 15 rokov 
vyzdvihnúť aj iná osoba – avšak na zák-
lade úradne osvedčenej plnej moci na za-
stupovanie. Rodič, prarodič, súrodenec, 
manžel, manželka alebo plnoleté dieťa dr-
žiteľa cestovného pasu môžu vyhotovený 
cestovný pas prevziať bez úradne osvedče-
nej plnej moci na zastupovanie.             ren

Môžete sa vyhnúť stresom

Je ideálny čas na vybavenie pasu

ilustračné foto                                                                               zdroj Skitterphoto-pixabay

Čo robiť v prípade
straty cestovných dokladov:
Ak na dovolenke stratíte pas alebo vám ho 
ukradnú, ohláste to bezodkladne na za-
stupiteľskom úrade Slovenskej republiky 
a zároveň tam požiadajte o vydanie ná-
hradného cestovného dokladu na návrat 
do Slovenskej republiky. Ak v danej kra-
jine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej 
republiky, požiadať môžete ktorýkoľvek 

zastupiteľský úrad štátu EÚ. Po návrate z 
dovolenky nezabudnite túto stratu alebo 
odcudzenie nahlásiť príslušnému oddele-
niu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, 
prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu 
dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Po-
licajného zboru.
Rada na záver: Pred odchodom na dovo-
lenku si urobte kópie cestovných dokladov, 
v prípade straty alebo krádeže sa zídu.
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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31

O šikanovaní sme si zvykli hovoriť väč-
šinou v  súvislosti so školskými zariade-
niami, s kolektívom či pracoviskom, resp. 
vieme, že sa vyskytuje aj v  domácnosti. 
Novodobé komunikačné prostriedky, žiaľ, 
dávajú ešte väčší priestor šikane cez inter-
net či sociálne siete. Sme neraz svedkami 
až agresívneho obťažovania, sexuálnych 
útokov,  nadávok a diskriminujúceho ne-
návistného jazyka, tzv. „hate speech“. No 
nemusí ísť vždy len o tieto výrazne tvrdé 
formy. Verejný priestor sa postupne zapĺňa 
aj ľahkými formami šikany. Jednou z nich 
je zosmiešňovanie. Koho zosmiešnime, 
nemusíme s ním už diskutovať ani argu-
mentovať. Jednoducho zostane vylúčený 
z  normálneho dialógu. Stane sa terčom, 
na ktorom sa už len zabáva. 

Samozrejme, humor sa vždy pova-
žoval za úspešný spôsob kritiky. A  bolo 
to tak dobre. Najmä v časoch totality nás 
duchaplný humor a  jemné inteligentné 
narážky na zle fungujúci systém, ktoré 
sa dali vyčítať medzi riadkami, psychic-
ky doslova držali nad hladinou. No dnes 
v demokratickej (i keď nedokonalej) spo-
ločnosti sa už nedá hovoriť o  neslobode 
a  teda jedinej dovolenej forme vzbury. 
Dnes sa zosmiešňovanie stalo denným 
programom zostreľovania nielen politi-
kov, ale aj celých skupín a spoločností s is-
tým názorom. Ak ide o opakované, pravi-
delné jednostranné satirické zacieľovanie, 
možno v skutočnosti hovoriť o šikane. 

Šikanovaní sú v  súčasnosti predo-
všetkým ľudia tradičných postojov, pev-

ných a morálnych zásad, paradoxne práve 
tí, ktorí zastávajú dhodobo historicky plat-
né princípy a nenechajú sa len-tak ovplyv-
niť najmodernejšími málo overenými 
trendmi. Dogmatici, konzervy, zadubenci 
či iné nálepky si vyslúžia, lebo vraj nej-
dú „s dobou“. Provokáciou sa šikanujúci 
usilujú vyvolať u  verejnosti tento dojem, 
aby mohli potom ľahko zaútočiť zosmieš-
ňovaním. Obeť sa chytí a už netreba viac 
vysvetľovať, diskutovať k téme. Podstata 
témy je takpovediac zhodená zo stola. 

Pravda je, že zosmiešňovanie môže 
byť veľmi účinný spôsob formovania, ale 
i manipulácie verejnej mienky. Zosobne-
né zosmiešňovanie sa v poslednom čase 
stalo takmer metódou volebnej kampane. 
Spravodajské weby sa predháňajú šťavna-
tými sarkazmami v grafickej podobe. Bez 
toho, aby som menovala, posúďte sami, 
kam až dospela táto šikana. 

Samozrejme, sú aj oveľa horšie formy 
útokov na strany a politikov,  nie som ani 
advokátom ich chýb a prešľapov. Chválim, 
ak sa v médiách uverejní fundovaná argu-
mentácia a protinázor. Je to znak slobody 
vyjadrenia. No predsa v  mene ochrany 
života a ľudskej dôstojnosti bránim právo 
každého na česť. Toho, s kým súhlasím, 
i toho, s kým nesúhlasím. A pravidelné za-
cielené ponižovanie, hoci formou zábavy, 
hraničí s prenasledovaním a zastrašova-
ním a nahlodáva aj najodolnejšie charak-
tery.

Novodobá šikana 

» Mária Raučinová, Fórum života
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Tomáš Baťa nechcel vo svojej firme 
ľudí s pokriveným charakterom a vzdy-
chačov. Na prijímacích pohovoroch do-
stávali uchádzači o prácu rôzne otázky 
o  tom, akú mali cestu, ako žijú, aké 
problémy práve riešia a pod. Keď pri od-
povediach vzdychali a  vyjadrovali tak 
ľútosť nad sebou a svojim životom, ne-
boli prijatí. Všímate si ľudí, ktorí vzdy-
chajú nad sebou? Ako rozprávajú o tom, 
že je svet nespravodlivý a druhí im ubli-
žujú? Často sú to ľudia, ktorí si ubližujú 
sami – zbytočnou sebaľútosťou, pasi-
vitou a negatívnym postojom k životu. 
Baťa chcel, aby si ľudia všímali to, čo je 
pozitívne, funguje a dá sa rozvíjať, aby 
hľadali cesty ako sa veci dajú zmeniť 
a  nestrácali zbytočne čas vzdychaním 
a  analyzovaním problémov. Vzdychači 
berú často energiu svojmu okoliu a  ak 
ich nezastavíte, budete mať vzdycha-
júcu firmu. Poznám celé rodiny, spo-
ločenstvá a firmy, ktoré vzdychajú nad 
svojim osudom. Bolo by lepšie, keby ho 
zmenili.

Tí, ktorí by mali na vzdychanie 
nárok často rozdávajú silu a  energiu 
druhým. Poznám jednu pani vzdychač-
ku. Dobrí ľudia jej pomohli z  dlhodo-
bej nezamestnanosti, ona sa hodila na 
maródku a  zamestnáva úrady svojimi 

sťažnosťami. Vzdychá, klame a osočuje 
ľudí. Poznám aj kňaza, ktorý prekonal 
v osemnástich rakovinu, neskôr infarkt, 
má tri bajpasy a nedávno mu operova-
li srdce. Nikdy nevzdychal nad sebou 
a  svojim osudom, pomáha stovkám 
ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. 
Niekedy bojuje s  nepochopením úrad-
níkov, niekedy s nevďačnosťou ľudí, ale 
rozdáva lásku a pomoc od rána do veče-
ra. Vladko Maslák nevzdychá.

Vzdychači vzdychajú nad poča-
sím, politikou, Slovenskom, prácou, 
ktorá ich nebaví, nad svojim osudom. 
Vzdychajú však hlavne nad sebou. Nad 
svojou neschopnosťou tešiť sa zo života, 
nevďačnosťou za dary, ktoré dostali, ne-
dostatkom odvahy vykročiť a  lenivos-
ťou rozvíjať svoje talenty. „Nemyslite na 
to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. 
Hľa, ja tvorím čosi 
nové, teraz to klíči; 
nebadáte? Iz, 43, 18-
19. Nelamentujme 
nad sebou, plačme 
nad hriechom tak, 
ako sv. František 
nad Láskou, 
ktorá nie je 
milovaná.

Vzdychačov nechceme

» Ján Košturiak

to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. 
Hľa, ja tvorím čosi 
nové, teraz to klíči; 
nebadáte? Iz, 43, 18-
19. Nelamentujme 
nad sebou, plačme 
nad hriechom tak, 
ako sv. František 
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Voľby sa uskutočnia v celej Euró-
pe v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na 
Slovensku  to budú v poradí štvrté 
voľby do Európskeho parlamentu,  
ich termín je určený predsedom 
Národnej rady Slovenskej republi-
ky na sobotu 25. mája 2019.

Voľby do Európskeho parlamentu 
(EP) sa uskutočnia v členských štátoch 
Únie na rôznych úrovniach. V Belgicku 
a Taliansku sa voľby konajú na regio-
nálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku 
a Španielsku, v susednej ČR, ale i na 
Slovensku na celoštátnej úrovni. V 
Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú 
kombinovaným systémom a v niekto-
rých členských krajinách EÚ sú voľby 
dokonca povinné - Belgicko, Grécko, 
Luxembursko. Pre všetky spôsoby vo-
lieb však platí zásada, že sa ich môžu 
zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň 
volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že 
za poslancov EP môžu byť volení obča-
nia starší ako 21 rokov. Prirodzene, že 
sa dodržiava i zásada rovnosti mužov 
a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v 
jednom členskom štáte EÚ a princíp taj-
ného hlasovania.

Slovenský nezáujem
V nateraz posledných voľbách do EP 

odovzdalo pre kandidátov svoj hlas iba 
trinásť percent oprávnených voličov. 
Zvolení tak boli teda väčšinovo tí, ktorí 
majú väčšie fanúšikovské tábory, alebo 
verne poslušných voličov, ktorí volia 
toho, koho nakáže voliť ich „rodná“ 
strana. Ak chceme zvoliť odborníkov 

a nie iba tých, ktorí si chcú v Bruseli 
zarobiť, musíme sa na týchto voľbách 
zúčastniť vo väčšom počte. Volieb do 
Európskeho parlamentu sa nateraz 
podľa prieskumov plánuje zúčastniť 20 
percent voličov na Slovensku.  

Význam rozhodnutia ísť voliť
Voľby do Európskeho parlamentu 

zabezpečujú prostredníctvom volených 
poslancov reprezentáciu občanov v roz-
hodovacom procese Európskej únie a 
zaisťujú jej demokratické fungovanie. 
Európsky parlament je práve vďaka 
tomuto volebnému procesu hlasom 
občanov, pričom má spolu s Radou EÚ 
rovnocennú rozhodovaciu právomoc v 
legislatívnom procese EÚ (s výnimkou 
právomocí výlučne v kompetencii člen-
ských štátov). Keďže výrazná časť legis-
latívy členských štátov je transformova-
ná z európskej legislatívy, majú voľby 
do EP pre členské štáty mimoriadne 
veľký význam.

Voľby sú o témach súčasnosti
My Európania čelíme mnohým vý-

zvam, od migrácie po zmenu klímy, 

od nezamestnanosti mladých ľudí po 
ochranu osobných údajov. Žijeme v stá-
le globalizovanejšom, konkurenčnom 
svete. Referendum o brexite zároveň 
ukázalo, že Únia nie je nespochybniteľ-
ný projekt. A hoci väčšina z nás považu-
je demokraciu za samozrejmosť, zdá sa, 
že je stále viac ohrozená, a to vo svojom 
myšlienkovom základe, ako aj v praxi. 
Európska Únia sa angažuje vo všetkých 
týchto a mnohých ďalších otázkach – od 
oživenia obchodu po ochranu spotrebi-

teľov a podporovanie výskumu. Podpo-
rovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajova-
li samotnú myšlienku demokracie – že 
všetci spoločne rozhodujeme o tom, v 
akej Európe chceme žiť. Zúčastnením sa 
na voľbách rozhodujeme, ich ignorova-
ním môžeme iba kritizovať.

Ďalšie informácie k voľbám do Eu-
rópskeho parlamentu sú uverejnené 
na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky http://www.minv.
sk/?volby-ep                                                 (ib)

Európsky parlament je hlasom občanov, má s Radou EÚ rovnocennú právomoc 

Budeme voliť tých, ktorí rozhodujú 
v Bruseli aj o nás

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu                                            foto zdroj EP

SPOLOČNOSŤ

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu 
na území Slovenskej republiky má ob-
čan Slovenskej republiky, ktorý má na 
území Slovenskej republiky trvalý po-
byt a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku a občan iného 
členského štátu Európskej únie, ktorý 
má na území Slovenskej republiky tr-
valý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť 
do Európskeho parlamentu na území 
Slovenskej republiky má aj občan Slo-
venskej republiky, ktorý, nemá na úze-
mí Slovenskej republiky trvalý pobyt 
a ani na území iného členského štátu 
Európskej únie, najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň 
konania volieb sa zdržiava na území 
Slovenskej republiky. 

My rozhodujeme o tom, kto za Slovensko zasadne do týchto lavíc.     foto zdroj EP

Dátum volieb
Voľby do Európskeho parlamentu v 
roku 2019 sa na Slovensku uskutoč-
nia v sobotu 25. mája. 2019. V poradí 
dvanáste voľby do Európskeho parla-
mentu, zároveň štvrté na Slovensku, 
sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeuróp-
skych volieb do Európskeho parlamen-
tu od 23. mája do 26. mája 2019.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky:
- vo volebnom okrsku, v ktorého 
  zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
  na základe hlasovacieho preukazu 
  alebo
- na základe slovenského cestovného 
  dokladu, ak nemá trvalý pobyt 
  na území Slovenskej republiky a ani 
  na území iného členského štátu 
  Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný 
hlasovací preukaz, predloží spolu s 
občianskym preukazom alebo pobyto-
vým preukazom občana Európskej únie 
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsko-
vá volebná komisia odoberie. Potom 
okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voli-
čov a vydá voličovi hlasovacie lístky a 
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-
ky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do priestoru určeného na úpra-

vu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní. V osobitnom 
priestore určenom na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží volič jeden z hlasova-
cích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky 
alebo na jednom z hlasovacích lístkov 
vyznačí odovzdanie prednostného hla-
su zakrúžkovaním poradového čísla 
najviac u dvoch kandidátov. Potom 
hlasovací lístok vloží volič do obálky a 
následne do volebnej schránky. Na po-
žiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvo-
de volebného okrsku, pre ktorý bola 
okrsková volebná komisia zriadená.
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Dôležité
telefónne čísla

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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Najstrašnejšia vojna v dejinách 
ľudstva, trvajúca dlhých 2 194 dní, 
sa začala 1. septembra 1939 úto-
kom vojsk nacistického Nemecka 
na Poľsko a skončila sa jeho bez-
podmienečnou kapituláciou pred 
predstaviteľmi protifašistickej ko-
alície 8. mája 1945. 

Posledné výstrely druhej svetovej voj-
ny zazneli až 12. mája 1945 pri Slivici a 
Milíne. V severnej časti Juhoslávie bojo-
vali nemecké vojská ustupujúce do Ra-
kúska ešte aj 15. mája 1945. Definitívny 
koniec druhej svetovej vojny nastal pod-
písaním bezpodmienečnej kapitulácie 
Japonska na americkej bitevnej lodi v 
Tokijskom zálive dňa 2. septembra 1945.

Svet zničujúci konflikt
Do druhej svetovej vojny sa postupne 

zapojilo viac než šesť desiatok štátov, v 
ktorých žilo približne 80 percent vtedaj-
šej svetovej populácie. Priama bojová 
činnosť zasiahla územie až 40 štátov 
sveta. Bojovalo sa v Európe, severnej 
Afrike, Atlantiku, Oceánii, južnej a ju-
hovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich 
krajín bolo zaradených asi 110 miliónov 
ľudí. Počas šiestich rokov jej trvania 
zomreli a utrpeli zranenia desiatky mi-
lióny ľudí. Ani 70 rokoch po jej skončení 
neexistujú presné a všeobecne akcepto-

vateľné čísla obetí, ale podľa najnovších 
údajov v nej zahynulo asi 60 miliónov 
ľudí (približne 1/3 strát tvorili vojaci a 
2/3 civilisti). Zo súhrnného počtu obetí 
pripadá približne 83 percent na prísluš-
níkov štátov protifašistickej koalície a 17 
percent obetí na obyvateľov mocností 
Osi a ich Spojencov. Najväčšie straty, 
takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, 
utrpel vtedajší Sovietsky zväz.

Na zlej strane
Do vtedajšieho vojnového diania 

aktívne zasiahla aj dobová Slovenská 
republika, ktorej armáda sa ako prvá 
ocitla na fronte po boku Wehrmachtu, 
a to už 1. septembra 1939 pri napadnu-
tí Poľska. O rok a pol neskôr potvrdilo 
vojnové spojenectvo Slovenskej repub-
liky s nacistickým Nemeckom vyslanie 
slovenskej armádnej skupiny s 50 689 
mužmi do ťaženia proti Sovietskemu 
zväzu. Po účasti vo vojne proti Poľsku a 
zapojení sa do vojny proti Sovietskemu 
zväzu Slovenská republika 12. decembra 
1941 vyhlásila vojnu Spojeným štátom 
americkým a Veľkej Británii. Vojaci slo-
venskej armády tak od začiatku druhej 
svetovej vojny do jej posledných dní na 
európskom bojisku, okrem územia svo-
jej vlasti, pôsobili na území terajších de-
siatich krajín, a to Poľska, Ukrajiny, Bie-
loruska, Ruska, Moldavska, Rumunska, 

Maďarska, Rakúska, Talianska a Česka.  
ustupujúce nemecké vojská.

Slováci prejavili antifašizmus
Slováci a príslušníci národností ži-

júcich na území Slovenska sa však 
tiež významne zapojili do bojov proti 
nacistickému Nemecku a jeho sateli-
tom od prvých dní vojny, a to rôznych 
bojiskách. Bojovali nielen v českoslo-
venských vojenských jednotkách sfor-
movaných v zahraničí, v povstaleckej 1. 
čs. armáde na Slovensku a v domácom 
partizánskom hnutí, ale aj v armádach 
iných štátov protifašistickej koalície, či 

v hnutiach odporu na území okupova-
ných krajín. Československé vojenské 
jednotky vytvorené v zahraničí sa zú-
častnili bojov v Poľsku a vo Francúzsku, 
podieľali sa na protivzdušnej obrane 
Veľkej Británie, na bombardovacích ná-
letoch spojeneckého letectva na Nemec-
ko a ním okupované územia, bojovali v 
severnej Afrike a  Sýrii. Na východnom 
fronte bojovali v mnohých operáciách, 
a počas oslobodzovania územia Česko-
slovenska mali významné miestovo Vý-
chodokarpatskej, Východoslovenskej, 
Západokarpatskej, Ostravskej a Praž-
skej operácii.                                              (ib)

8. mája si pripomíname 74. výročie skončenia druhej svetovej vojny v Európe

Sloboda je dar, ktorý si treba vážiť

Foto: VHÚ-VHA Bratislava

SPOLOČNOSŤ
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5BEZPLATNÁ LINKA: 0800 177 277

hľadá nových spolupracovníkov  
na stráženie priemyselného objektu 

v Novej Bani 
Trvalý pracovný pomer, príplatky za noc, 

sobotu, nedeľu a sviatok
Mzda: 800 eur brutto/mesiac/fond pracovného času

Preukaz odbornej spôsobilosti je podmienkou

   

Prezliekať sa v škole za opačné po-
hlavie, aby sme poukázali na prob-
lematiku sexuálne inak orientovanej 
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný 
spôsob prezentovania tejto témy. Isto, 
na stužkových, akadémiách či v let-
ných táboroch je to zaručený spôsob 
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT 
nejde o komično! Okrem toho, problém 
tzv. transexuálov nie je taký vypuk-
lý. Pri splnení istých kritérií sa im dá 
medicínsky pomôcť. Obávam sa však, 
že si tento „škandál“ odskáču homo-
sexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie, 
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné 
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte, 
že majú inú orientáciu. 

Zámer nemenovanej školy preob-
liecť sa v jeden deň za opačné pohlavie 
považujem za kontraproduktívny a ne-
dôstojný výchovno-vzdelávacej inšti-
túcii. Kontraproduktívny preto, že akti-
vita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí 
v intenciách hyperkonzervativizmu a 
náboženského fanatizmu odsudzujú 
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali 
zámienku. Toho sa potom chytia politi-
ci, ktorí sa utvrdia v presvedčení igno-
rovať sexuálne menšiny. A nedôstojné 
preto, lebo aktivita by sa zmenila na 
šou plnú humoru. Stačí si predsta-
viť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne 
smiech alebo výsmech. Až druhotne 
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci 
školy je viacero menej vyspelých žia-
kov, ktorí si ešte len tvoria názory a v 

tomto procese nemusia prijať zámer 
preoblečených spolužiakov, ba môže 
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k 
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako 
marketingový ťah, možnosť vlastnej 
sebaprezentácie. 

Je veľa iných ciest, ako popularizo-
vať LGBT tému - pripnúť si symbolickú 
stužku, organizovať odborné besedy, 
zaradiť témy tolerancie do vyučovania. 
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy 
treba argumentovať, vysvetľovať, opo-
novať, nie zosmiešňovať (hoc neúmy-
selne) a nie realizovať síce dobre mie-
nené, no kontroverzne vyznievajúce 
aktivity, čím  podráždime odporcov a 
zákonodarcov.   

Je nepopierateľné, že sa u nás hru-
bo porušujú práva sexuálnej menšiny, 
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby ne-
stačilo to, že denne narážajú na krivé 
pohľady časti spoločnosti. Len preto, 
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok 
bude musieť skôr či neskôr Slovensko 
reagovať, ako to postupne robia vy-
spelé štáty. Škola musí byť nástrojom 
na poukázanie na diskrimináciu akej-
koľvek menšiny (požadujú to aj rôzne 
pedagogické dokumenty). Nájsť však 
správny spôsob je v súčasnej silno 
polarizovanej slovenskej realite veľmi 
dôležité a zároveň náročné, no nie ne-
možné. A práve vhodne zvolený spô-
sob vedie k pomoci týmto  menšinám.   

Prezlečme sa v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

Najčítanejšie

regionálne

noviny

INZERCIA
0907 877 860
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0905 915 034
0907 877 860

0905 915 034
Inzerát, ktorý predáva
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332

 Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Akcia platí od 03. 05. 2019 do 09. 05. 2019 alebo do vypredania zásob.

39 99 €

KRUPS Dolce Gusto KP100B
Kávovar Piccolo 
Kávovar na kapsuly 1460 W, 15 barov, 
Thermoblock, nádrž na vodu 0,6 l, LED 
vypínač, horúce a studené nápoje, 
automatické vypnutie po 5 min.

Skladom 
posledných 

20ks

Limitovaný nákup 1 zákazník = 1ks
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM 85
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www.perodrazka.skwww.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

www.perodrazka.skwww.perodrazka.sk

DREVENÉ
OBKLADY
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