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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena

ŽALÚZIE, SIEŤKY
p r o t i  h my z u

0907 942 957
rýchlo, lacno, kvalitne

www.lacne-zaluzie.sk
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METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

kia sk

Ak chcete nájsť najbližšieho predajcu Kia, 
stačí sledovať kam bežia všetci ostatní.

Nová Kia XCeed, ProCeed a Ceed

RODINA
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SBS
LAMA SK

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Krompachoch 

0948 378 553 

Preukaz odbornej
spôsobilosti nutný! 
Nástup 11.11.2019
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Inzercia
0905 719 139
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SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

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

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)

0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

 vresov  chryzantém  jesenných dekorácii
 umelých kytíc (3,90 €)  ikebán (od 6 €) 
 vencov (od 8 €)  kahancov a náhrad ....

Záhradníctvo Katarínka Harichovce

VEĽKÝ VÝBER

Prijímame objednávky ovocných stromov 
(od 4,50 €) a vencov z čečiny (od 7,90€/
vyzdobený veniec)

0901 780 782 
Záhradníctvo Katarínka

Po-Pia: 9.00-17.00
So: 9.00-12.00
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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spissko.sk

Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
furmanikova@regionpress.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
47
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0915 829 339
panykova@arios-hr.sk

0907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

Hľadáme 
nových
kolegov !!!

 nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
 práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
 vhodné pre ženy a aj mužov
 potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?
 základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne

   +160,-€ bonusy
 stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»KÚPIM MOTO JAWA ČZ+ND 
0908 517 300
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Kúpim chatu na čingove.
Nie som realitka.0903 819 
140
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Predam miesacku, 120l, 
380v, cena 80e 0905 627 
081.
»Ponúkam seriózne sta-
vebné a obkladačské práce 
0905 495 235
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku. T.č.: 0905 925 991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Kúpim akékoľvek zlaté a 
strieborné mince aj silingy, 
šperky, hodinky aj vrecko-
vé, tabatierky, voj. vyzna-
menania a šable a odznaky 
a zlomkové zlato t. 0915 
627 285
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

Občianska
riadková
inzercia

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

»Predam el.noznice METABO 
na plech do hr. 2mm ,malo 
pouzivané, nadobudacia 
cena 700,za350.Pripadna 
dohoda mozna. Tel.0908 
255 536

»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944 137 683
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.
»Kúpim staré mažiare, zvo-
ny a mince, 0903929268

»43 ročný chlap zo SNV s 
ŤZP hľadá os. asistenta s 
VP 30-48 r. najlepšie zo SNV 
(chlapa) na 6-8 hodín den-
ne počas týždňa, niekedy 
aj cez víkend, mzda 4,18 €/
hod. Info na 0903 937 324
»Som invalid hľadám prácu 
alebo brigádu, mám aj vo-
dičák A,B,C,D môžem robiť 
skoro všetko. 0910 266 256

»Vysoký, 44 ročný tmavo-
vlasý fešák, hľadá štíhlu 
ženu na nezáväzné stret-
nutia. SNV,LE 0908 668 783

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP SN 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Nie nakoľko, ale pretože, 
keďže, prípadne aj lebo.

Nie deň, kedy sa stal, 
ale deň, keď sa stal.

Slovenčina naša
Nie pomazánka s kmínom, 

ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo, 

ale čipkovaná bielizeň.

Slovenčina naša
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BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

AKCIA

Radlinského 17, Spišská nová Ves

NA UHLIE A PALIVOVÉ 
DREVO BUKOVÉ

0907 519 566

79
-0

30
9

PREDAJ
PALIVOVÉHO

DREVA

Kontakt: 0905 234 929

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica 0915 293 777

VŠETKY DRUHY POISTENIA  
• poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné, GAP...)
• poistenie majetku 
• poistenie osôb 
• poistenie podnikateľov
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Záhradníctvo KLČOV 141

PREDAJ
OVOCNÝCH DREVÍN
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PO-PIA: 8:00 - 17:00 a SO: 8:00 - 12:00 hod.
053/4592 456,  0948 244 367

orincak.j.@zoznam.sk
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!
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VYPRATÁVANIE 
DOMOV, BYTOVÝCH 

A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.

Čistenie, kosenie pozemkov a výrez náletových drevín.
Ručné búracie práce RD, stodôl, vedľajších budov.

0903 640 759
vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €

A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. 
POPRADSKÁ 224, HOZELEC 

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

 
ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., 

PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA
OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH 
OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%

Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu. 

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfl ik-

tov; rozpočty na obranu a  veľkosti ozbrojených 
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok 
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po 
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc 
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.  
 
■   Zabudnuté boje o pokoj

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989 
boli obrazovky našich televízií plné streľby. 
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke 
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili 
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame 
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty 
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane 
rumunského diktátora a  jeho manželky Eleny. 
V  skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku 
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom 
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí 
vojne medzi Arménskom a  Azerbajdžanom 
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho 
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej 
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a 
každý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí.

■   Štvrť milióna obetí
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na 

bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku 
(1991-93), v  Tadžikistane (1992-97), konfl ikt v 

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale 
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku 
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie; 
bližšie k  našim hraniciam sa prevalili vojny a 
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až 
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse 
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí. 
Vyše milióna vyhnali z domovov. 

■   Zhubné dedičstvo boľševikov
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je, 

že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne na-
cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď 
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje 
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali 
semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality. 
Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý 
vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch 

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s  mnohými 
národnosťami.  Svoju moc si upevnil tak, že po-
prekresľoval hranice a  popresúval celé národy. 
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný 
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa 
ich zastal a aby ich bránil.

■   Násilie hrozí stále
Väčšina bojov sa odohrala dávno a  ďaleko 

od nás, ale jedno poučenie z  nich je dodnes aj 
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za 
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých 
okolností schopné násilia. Garantmi pravid-
iel a  stability sú dnes pre nás Európska únia 
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí, 
že veľké štáty v  Európe si zväčša riešia spory 
s  menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch 
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným 
miestom na život, ako dnes je. 

Garantmi pravidiel a stability
je dnes pre nás Európska únia a

Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým 
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia 

spory s menšími mierovou cestou. 
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola 
oveľa menej príjemným miestom na život,

ako dnes je.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 2NOVEMBER  89 
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Právna úprava blízkych osôb je 
v  Občianskom zákonníku upravená 
v dvoch ustanoveniach. 

V  prvom je definovaný pojem blízkej 
osoby a  druhé ustanovenie upravuje ur-
čenie stupňa príbuzenstva. Blízkou oso-
bou sa podľa Občianskeho zákonníka 
rozumie príbuzný v  priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Ide teda o príbuzných 
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič 
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec 
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú 
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní, 
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďal-
šie podmienky uvedené v zákone. Príbuz-
nými sú bez obmedzenia všetci príbuzní 
v priamom rade, čiže predkovia a potom-
kovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Práv-
ne je bezvýznamné, či ide o  plnorodých 
alebo polorodých súrodencov, či majú 
spoločných oboch rodičov alebo len jed-
ného. Manžel sa považuje za blízku oso-
bu, taktiež vtedy, ak nie je členom domác-
nosti, manželia spolu nežijú, nebývajú 
v spoločnom dome alebo byte, prípadne 
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením 
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvá-
ra vzťah blízkych osôb a naopak biologic-
kí rodičia prestávajú nimi byť. 

Iné osoby nemožno pod pojem blíz-
kej osoby zaradiť automaticky. Predovšet-
kým musí medzi nimi byť preukázaný 

rodinný alebo obdobný pomer a  ďalšou 
podmienkou, ktorá musí byť súčasne spl-
nená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú. Rodinným pomerom v  tomto 
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý ne-
možno zaradiť do prvej skupiny. Obdob-
ný pomer sa musí skúmať so zreteľom na 
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu 
medzi osobami, napríklad pestúnsky 
vzťah k  dieťaťu, opatrovateľský vzťah 
k  opatrovníkovi, vzťah manžela k  die-
ťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho 
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsa-
huje na účely trestného práva aj Trestný 
zákon. Takou osobou je príbuzný v pria-
mom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, sú-
rodenec a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
zmysle presne vymedzených trestných či-
nov sa blízkou osobou rozumie napríklad 
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, ro-
dič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj 
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti.

Blízka osoba

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Nedávno som písal o kritickom 
myslení. Že chýba veľkej časti náro-
da, o tom svedčí to, čo sa deje v me-
diálnom svete, ako ľahko sa ľudia 
manipulujú rôznymi informáciami. 

Slováci nie sú pripravení spracovať 
informačnú explóziu a zdevastované 
školstvo nevytvára dostatočný priestor 
na systematické vedenie žiakov k prijí-
maniu a interpretácii informácií. Otáz-
kou je, či je dnes možné odlíšiť pravé 
informácie od falošných, zavádzajú-
cich, chybných. Isté je, že v súčasnosti 
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že 
ľuďom chýba informačná kompeten-
cia. Využíva sa to najmä na marketing, 
zvyšovanie preferencií a politický boj.  
Dospelo to do stavu, keď aj o dôvery-
hodných informáciách pochybujeme 
alebo ich ignorujeme.

V týchto dňoch sa hovorí o zákaze 
predvolebných prieskumov na dlhšie 
časové obdobie pred voľbami. Aj keď 
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil 
by som aj s výraznejším obmedzením. 
Najmä v situácii, keď sa prieskumy 
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich 
prezentujú ako fakty a veľká časť vo-
ličov ich nekriticky prijíma a riadi sa 
nimi vo voľbách. 

Je všeobecne rozšírené, že strane, 
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na 
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť, 
nech by mala ten najlepší program. 
A naopak, strana aj bez programu s 
vysokými preferenciami sa prijíma už 

ako zvolená. Potom sa celá snaha  po-
litického subjektu obmedzuje na sna-
hu o umiestnenie. To stupňujú rôzni 
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne 
prezentujú, ktorá strana bude v par-
lamente a ktorá nebude. A ako menta-
listi vyslovujú súdy o voličovej mysli, 
pričom sa všetko verejne prezentuje. 
Iba po analýze číselnej štatistiky sa 
vnucujú výsledky volieb nekritickým 
konzumentom informácií. Okrem toho, 
prieskumov je niekoľko, diametrálne 
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhod-
nosti sa pochybuje. Napriek tomu sú 
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to 
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríč-
ky popularity škôl či nemocníc. Vychá-
dza sa zo suchých čísel bez ohľadu na 
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko 
merateľná, keďže sa individuálne pra-
cuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky 
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť 
hoci aj najobjektívnejšími číslami, pre-
hliadnu sa skutočné hodnoty. 

Návrh na obmedzenie priesku-
mov teda vítam, lebo potrebujeme 
veľa času, kým volič pochopí, že čísla 
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké 
dotazníky sú skrytou manipuláciou.  
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy 
prieskumami, volič siahne po progra-
me politickej strany a konečne zistí, že 
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás 
vžilo. 

Myslime pri prieskumoch

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Ponúkame vaňový kúpeľ
v minerálnej vode

/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/
rôzne masáže, zábaly

viac info na www.aquaspaganovce.sk

Otvorené: pondelok - nedeľa 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/ 7733 617, 0917 123 453
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POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia 
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá 
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci 
okolo seba negatívne a zlé. 

Slovensko je plné sťažovateľov, nadá-
vačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer 
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia 
okolo seba dobré a neobyčajné veci je 
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo 
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí 
ho kazia je opačný. 

Keď vidím človeka, ktorého činy nie 
sú správne, tak niekedy hľadám pozi-
tívne príklady. Spomínam si na ľudí z 
rovnakým krstným menom, ktorí robia 
niečo dobré a výnimočné. V posled-
ných týždňoch som stretol Vladimíra 
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike. 
Kňaz Vladimír Maslák buduje komuni-
tu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí 
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vy-
soký post riaditeľa výskumného centra 
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť 
našej krajine.

Vzdychači vzdychajú a pozerajú v 
televízii hádky a politikov. Iní si púšťa-
jú nahrávky mafiánov a nemôžu spať. 
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Kaž-
dý z nás môže opravovať svet – nie na-
dávaním pri pive, ale činmi. Predstavte 
si, že by bol pomer slepých a hluchých 

ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú 
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí 
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo 
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú 
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali 
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré pote-
šia a  povzbudia. Tak ako to robí každý 
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela 
krásne fotografie z prírody. 

Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení 
a smutní. Namiesto politických diskusii 
si púšťajte niečo poučné. Na internete 
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vul-
gárnym politikom, sudcom a mafiánom. 
Namiesto rozhovorov medzi zločincami 
si pustite radšej dobrú hudbu alebo au-
dio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolu-
jeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou. 
Verím, že vo februári porazíme kazisve-
tov, ktorí nám pošpinili krajinu zloči-
nom, tiež v pomere 3 : 
1. Vyberme sa radšej 
do lesa. Jeseň priná-
ša nové farby, vône 
a štebotajúce vtáči-
ky. Pekných a dob-
rých vecí je na svete 
viac, ako toho 
škaredého a 
zlého.

Tri ku jednej

» Ján Košturiak

Nie vzhľadom k, ale vzhľa-
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Slovenčina naša

Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 3NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.

Zavedenie moderných liekov ako 
primárnych faktorov liečby na začiat-
ku 20. storočia spôsobilo revolúciu v 
zdravotnej starostlivosti. 

Rokmi sa súčasne zvýšila sveto-
vá spotreba liekov na akútne stavy. 
Štúdia skúmajúca obdobie rokov 
2000 – 2010 v 71 krajinách sveta pre-
ukázala, že len spotreba antibiotík 
vzrástla o 36 percent. Lieky, ponúka-
jú množstvo výhod pre ľudské zdravie, 
pomáhajú predchádzať a liečiť ochore-
nia, avšak zároveň pri uvoľňovaní do 
životného prostredia majú veľa neza-
mýšľaných dôsledkov. 

Znečistenie životného prostredia 
predstavuje jeden z hlavných problé-
mov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí. 
Farmaceutické znečistenie v povrcho-
vých vodách predstavuje množstvo 
rizík pre verejné zdravie a vodné eko-
systémy. Kontaminácia farmaceutic-
kými látkami bola zaznamenaná vo 
vodných systémoch všetkých dru-
hov vrátane sladkej a morskej vody, 
podzemnej vody, povrchovej vody, 
pitnej vody a odpadovej vody.

Spotrebitelia prispievajú k  farma-
ceutickému znečisteniu nesprávnym 
zaobchádzaním s  nespotrebovaný-
mi alebo preexspirovanými liekmi. 
Na Slovensku sa ročne zneškodní 
v  spaľovniach viac ako 100.000 kg 
odpadu z nespotrebovaných liekov 
od fyzických osôb (pacienti, spot-
rebitelia). Uvedená činnosť je hradená 

zo štátneho rozpočtu, teda my všetci na 
ňu prispievame sumou vyššou ako 
300.000 € ročne. Časť týchto liekov ne-
bola nikdy použitá.

Je potrebné lieky pred odovzda-
ním upraviť? Áno, lieky samotné je 
potrebné odovzdať iba vo vnútor-
nom obale (fľaške, tube), netreba ich 
vytláčať, vylievať a ani pevné formy 
vyberať z  fólií (blistrov). Vonkajšie 
obaly (napríklad papierové „krabičky“, 
plastové „kelímky“) spolu s písomnou 
informáciou pre pacienta („letáčik“) 
patria do separovaného odpadu 
(papier, sklo, plast, kovy) podľa toho, 
z akého materiálu sú vyrobené. Pacien-
ti (spotrebitelia) môžu do lekární pri-
niesť k znehodnoteniu aj použité ihly, 
striekačky alebo ortuťové teplomery; 
v  týchto prípadoch je vhodné ich pri-
niesť v použitých plastových fľašiach, 
najmä kvôli bezpečnej manipulácii. Je 
dôležité mať na pamäti, že odpad z 
výživových doplnkov, z kozmetic-
kých prípravkov, zo zdravotníckych 
pomôcok a z homeopatických lie-
kov patrí medzi komunálny odpad, 
preto by takýto odpad nemal puto-
vať do lekárne. 

Správnym zaobchádzaním s nespot-
rebovanými liekmi prispievame k čis-
tejšiemu životnému prostrediu!

Lieky v našom životnom prostredí

» PharmDr., Miroslava Snopková,PhD.
2. viceprezidentka SLeK

Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

1
5
39

6
41

3
2

5
971
6

3

9
6
4

9

5
3
2

4
97S

U

D

O

K

U
7

123

2
9
54

7
96

312

3
1

4
2

9

4
2

5
57
3

6
S

U

D

O

K

U

okolo,     
vôkol      
(bás.)

masa udí
hladomor  

(kniž.) slávnos
3. as     
tajni ky
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(hosp.)    
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Pomôcky: 
utilitár,     

latit, pals,  
niveau

zápasník   
s býkmi

oxidácia zbíjajte

tvoril sa    
(bás.)     

Ernestína  
(dom.)

tolerantne 
znášali

kúrením   
zohrial   
obydlie

stupe      
paleogénu  
nepukavý  

plod

štuchne   
(expr.)

nedávno   
vytvorený  
šíri vô u

Estera     
(dom.)

pastier     
oviec      

ututlávajú

2. as     
tajni ky

to isté     
(zastar.)   

psí        
zápach

prospe-    
chár      

(zried.)

4. as     
tajni ky

skratka    
dopravné-  
ho inšpek-  

torátu

hotovo   
(zastar.)   

pripravená 
z ibiša

zbavia    
ne istoty

zna ka    
titánu      

pevne,     
dotuha

bola za-    
mestnaná

nieže      
zna ka    
auto-      

svie ok

Pomôcky: 
laur, vae,   
PAL, dan,  

nažka

nežne     
túlia       

ž dka      
v kuríne    

druh pôd-  
nej formy   

vavrín     
(bás.)

pastva

druh      
horniny    

beda, po   
latinsky

1. as     
tajni ky

cudzia     
bankovka  
ozn. liet.   
Etiópie

úrove     
(kniž.)

citoslovce  
zvuku     

pri zívaní

divadlo    
(zastar.)

kypri      
pôdu     

pluhom!
!

Jano už dlhšie sleduje manželku                             
ako sa v plavkách krúti pred zrkadlom                    
a ke  to už trvá ve mi dlho, hovorí jej:
- Ani ka, ve  ty máš presne tie isté miery ako 
Angelina Jolie...
- Naozaj, Janí ko? - uveli ene hovorí manželka.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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