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Štítnická 46, 048 01 Rožňava 
0905 807592, 0903 453469

...dovoz vieme zabezpečiť

SALÓN PRE PSOV COMTESSA

• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• wellness • doplnkové služby
• dentálna hygiena
  (ultrazvuková kefka, čistenie zubov bez narkózy)
saloncomtessa    www.salon-comtessa.sk

0907 471 554     Rudná 221
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ing. Jaroslav Hlaváč  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca

Rimavská
Sobota

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 (28.710 domácností)

 

NAJVIAC PEŇAZÍ 
ZA 

NAJNIŽŠÍ ÚROK

1,5%na týždeň

Bag in Box 3l vrátane sáčku
  Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)

Mušt z iného ovocia a zeleniny bez pasterizácie
Más fajta nem pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný mušt z iného ovocia a zeleniny 
 Más fajta pasztőrözö� gyümölcs- és zöldséglevek

Pasterizovaný jablčný a hruškový mušt
Pasztőrözö� alma- és körtelé

Jablčný a hruškový mušt bez pasterizácie
 Nem pasztőrözö� alma- és körtelé

0,70 Eur
s DPH/liter

0,55 Eur
s DPH/liter

0,50 Eur
s DPH/liter

0,35 Eur
s DPH/liter

Bag in Box 5l vrátane sáčku 
Bag in Box 3l-es (tasak + kartondoboz)
Samostatný sáčok 5l

 

Tasak  5l-es

Samostatný sáčok 3l 
Tasak  3l-es

Ponúkané balenia / Kiszerelés

1,00 Eur s DPH

1,25 Eur s DPH

0,55 Eur s DPH

0,70 Eur s DPH

Muštáreň Jablonov
 SLUŽBA MUŠTOVANIA 
 SPRACOVANIE VÁŠHO OVOCIA 

Muštáreň Jablonov ponúka všetkým záujemcom 
možnosť využiť SLUŽBU MUŠTOVANIA – výrobu 
100% prírodných š�av z Vášho ovocia. Vy si 
prinesiete suroviny a my Vám z nich vyrobíme 
chutnú šťavu.

Službu vykonávame na počkanie 
A gyümölcslevet várakozásra elkészítjük
Šťavy aj pasterizujeme
A gyümölcslé pasztőrözö�

Šťavy balíme do 3l a 5l Bag in Boxov
A gyümölcslevet 3l vagy 5l Bag in 
Boxba csomagoljuk

Možnosť zakúpenia našich výrobkov Greeni
Saját Greeni termékeink kínálatából is vásárolhat majd 

Muštujeme aj hrozno, prípadne iné druhy ovocia
Feldolgozunk szőlőt is, vagy másfajta gyümölcsüket

A Szádalmási gyümölcsfeldolgozó szerete�el vár 
minden kedves érdeklődőt. Ajánlatunk: 100% 
minőségű gyümölcslé készítése - saját o�hon 
termeszte� gyumolcsökből.

Služba muštovania / Gyümölcslé készítés
Termín spracovania je potrebné vopred dohodnúť 
na 0902 449 419, info@mustarenjablonov.sk

 alebo cez www.mustarenjablonov.sk
A szolgáltatás igénybevétele elő� előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges. Telefonon 
keresztül 0902 449 419, e-mail info@mustaren-
jablonov.sk vagy honlapunkon keresztül 
www.mustarenjablonov.sk

Rezervácia termínov / Időpont-egyeztetés

Hogyan talál meg minket?

Muštáreň Jablonov,
Jablonov nad Turňou 663
Jablonov nad Turňou  049 43

Prevádzka muštárne / Címünk

Gyümölcslé 
0902 449 419

Kde nás nájdete / 

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

INZERCIA
0907 887 322
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internet
TO.doma
���������� 9,99 €

Ján Volko

ELEKTROMARKET, ����������������������
 0940 533 005

�����������������������
����������������������������������

Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame bezkonkurenčné ceny!
Možnosť nákupu aj na splátky!

Krátka dodacia lehota!

058/7343 875
0905 293 781
0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský
Š�tnická 27, Rožňava

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

• panelové hrobky
• urny
• široký výber
   hrobov a pomníkov
   z prírodného kameňa
   rôznych tvarov a farieb
• obklady krbov

• parapetné dosky
• kuchynské
   pracovné dosky

Ponuka platí od 1. 10. do 31. 10. 2019. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré 
sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných na 
homologáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.

Renault odporúča

Full LED svetlomety
Revolučný interiér
5 rokov záruka Renault

Od

9 850 €

Tempus Car, Šafáriková 91, 048 01 Rožňava Tel.: +421 915 918 980,  +421 1918 957 263918 957 263 tempusroznava@gmail.com

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša

58
6

1

69
58
3

3
2

46
5
8

3
12

3

64

23
8

1
4

S

U

D

O

K

U



GE19-45 strana- 4

redakčné slovo / služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.

Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- zabezpečovanie poduja�

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa
Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009
griffins@centrum.sk
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Smútočná spomienka

 

Dňa 28. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, starý otec a zať

Ladislav Fábián z Rožňavy.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ladislav 

s rodinou, dcéra Monika s rodinou a svokra.

.
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0907 887 322

Vtipy 
týždňa

» Na námestí v Prahe ho-
vorí Jakešova žena man-
želovi: 
 - Miloušku, kup mi ten ko-
žich!
Samozrejme, že lakomý 
Jakeš jej ho nekúpi. Tak 
mu pani Jakešová vlepí 
mastnú facku. Okoloidúci 
neváha, priskočí k tajomní-
kovi a vylepí mu tiež facku 
z druhej strany. 
 - Co to má bejt! - rozčuľuje 
sa pán tajomník.
 - Promiňte, já myslel, že to 
už začalo, - hovorí chlap.  -

» Ako sa tak občas v 
televízii pozerám na 
niektorých našich politi-
kov, prichádzajú mi na um 
dve otázky:
To je cirkus?
A prečo, keď ukazovanie 
zvierat je už zakázané?

»  Sedí poslankyňa a podo-
piera si rukou hlavu.
Vedľa sediaci poslanec sa 
jej pýta:
 - No čo, kolegyňa, rozmýš-
ľaš?
Poslankyňa prekvapene 
odpovie:
 -Nie, iba sedím.
     » redakcia

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 887 322

UzáVierka
ďalšieho 

čísla Gemersko
je 13.11.2019.

Objednávka
inzercie

0907 887 322
alebo na: 

gemersko@
regionpress.sk
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Skôr než sa pustíme do samotnej 
stavby po získaní povolení, musíme 
na pozemku naplánovať jeho vhod-
nú stranovú orientáciu. Či už to platí 
o samotnej stavbe alebo jednotlivých 
izbách v nej.

Všeobecne platí, že dom by mal byť 
rozdelený na dennú a nočnú zónu (spo-
ločenskú a súkromnú). Denné zóny, 
respektíve miestnosti, kde rodina trávi 
najviac času, by mali byť orientované 
na juh, juhovýchod, juhozápad a noč-
né zóny, respektíve zóny, kde rodina 
trávi najmenej času by mali byť orien-
tované na sever alebo na východ.

Pre obývačku je najvhodnejšie 
umiestnenie na juh alebo juhozápad, 
čo zaručí, že v miestnosti bude svetlo 
po celý deň a vďaka teplu zo slnečných 
lúčov budú náklady počas zimného 
vykurovania nižšie.  Kuchyňa by mala 
byť umiestnená na chladnejšiu stranu, 
ideálne na sever. Detská izba alebo 
detské izby je najideálnejšie umiestniť 
taktiež na južnú, juhovýchodnú alebo 
juhozápadnú stranu, pretože tieto izby 
plnia aj oddychovú, aj spoločenskú 
funkciu. Kúpeľňa a toaleta by mala 
byť na severnej alebo severovýchodnej 
strane, pretože čas, ktorý v nej členovia 
domácnosti denne strávia je minimál-
ny. Lenže ak plánujete kúpeľňu ako 
samostatnú miestnosť s oknami alebo 
napríklad s balkónom (podľa vzoru 
západných kultúr) bude lepšie, ak ju 

umiestnite na západnú stranu.
Nezabúdajme ani na, jej  ideálna 

orientácia bude na sever alebo východ, 
záleží to však od toho o aký typ pracov-
ne ide, či bude využívaná len na občas-
né premýšľanie, alebo bude slúžiť ako 
plnohodnotný priestor na vykonávanie 
povolania, v ktorom budete tráviť väč-
šinu pracovného dňa.

Je dôležité zvážiť aj negatívne a po-
zitívne faktory v blízkosti pozemku 
– rušnosť a prašnosť od existujúcich 
komunikácií, pachy a škodcovia zo 
smetiska, blízkosť vodného toku (zá-
plavy), svahovitosť pozemku a jeho 
orientácia na svetové strany, aktivity 
susedov (malovýroba), zábavné centrá, 
zabezpečenie súkromia a pod.

Ak máte domáce zvieratko, pozorne 
ho pozorujte. Tam, kde si rado – hoci 
ešte na pozemku ľahne – tam si zapa-
mätajte, že treba umiestniť vašu posteľ. 
Zvieratá majú totiž geniálny zmysel, 
ako sa orientovať v rôznych pozitív-
nych a negatívnych geozónach.

Aj domy majú svoju orientáciu

» red

Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
EMAIL:

61
_0
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5mobil: 0907 660 214

e-mail: icsoarpad@mail.t-com.sk
Šafárikova 33
048 01 Rožňava

ICSÓ ÁRPÁD
MONTÁŽ • OPRAVA • REKONŠTRUKCIE

PLYN  KÚRENIE  VODA
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE • PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK

50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

PREDAJ ŠTIEPANÉHO
PALIVOVÉHO DREVA

NA PALETÁCH 

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Nie 
posilovňa, ale posilňovňa.

Slovenčina naša
WWW.REGIONPRESS.SK

LETÁKY
0907 887 322
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

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

Nie varianta, ale variant. 
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša
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»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 tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

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

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

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   

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia
14 RôZNE / iné    
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Počuli ste už túto frázu „štátu sa dobre darí, 
musí sa rozdeliť s občanmi“? Rád sa ňou ohá-
ňa ten najtriezvejší predseda, aj drobnými cin-
kajúci minister. Priznám sa, trocha som gúľal 
očami, čo je to za nezmysel. Veď štát sú predsa 
občania, a štátne peniaze sú peniaze všetkých 
občanov. Čo tým teda smeráci myslia? Spo-
menul som si na slová klasika „vyhraj voľby a 
môžeš všetko,“ a hneď mi zasvietilo. Tieto slová 
dokonale osvetľujú zmýšľanie Smerákov, pre 
ktorých štát nie je majetkom občanov, ale ich 
vlastná súkromná fi rma. A keďže „nalúpené“ 
majú výdatne, rozhodli sa hodiť nejaké drobné 
aj pospolitému ľudu. Milosťpáni sa „delia“ ako 
zo svojho, klaňajte sa, občania!

Vravíte si, všetci predsa kradnú, všetci sa 
chcú deliť tak, že najväčší diel pridelia sebe. 
Sú tu ale aj takí, ktorí chcú delenia čo najme-
nej, chcú, aby peniaze ostali tam, kde patria, 
v rukách ľudí. Vy totiž najlepšie viete, čo je pre 
Vás potrebné. Nie je potrebné po-
sielať peniaze zlodejom, ktorí 
si najprv odhryznú svoj diel, 
a potom sa veľkoryso „delia.“ 
V SaS máme recept. Je to od-
vodový bonus a štíhly štát. 
Sú to nižšie dane a odvody.                    
A hlavne – sú to peniaze vo 
vašej peňaženke!

Ľuďom peniaze, nie hlúpe reči!

Ivan Bilohuščin
fi nančný analytik

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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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 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

680  mes. brutto 

Základná zložka mzdy +príplatky 
a ,

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Ú ž á z
, recepcia@aii.sk

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
gemersko@regionpress.sk

0907 887 322 WWW.REGIONPRESS.SK

Najčítanejšie

regionálne

noviny
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák, 
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 12.15 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 1 
na prízemí na ul. Jesenského 356/1, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  6.100€   Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák, 
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 10.00 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 28 
na 2.poschodí na ul. Jesenského 356/4, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  6.200€   Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 13.00 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 25 
na 1. poschodí na ul. Jesenského 356/4, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  6.400€   Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák, 
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 11.30 hod.
Predmet dražby:  2 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 7 
na 1. poschodí na ul. 9. mája 332/1, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  4.850€  Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 10.45 hod.
Predmet dražby:  1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 11 
na prízemí na ul. 9. mája 329/2, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  2.900€  Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com
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VIAM  dražobná spoločnosť, s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby:  MsKS Revúca, Námestie slobody 14/18,
050 01 Revúca, Bábková sála na prízemí, vchod z parkoviska
Lidl, priebeh dražby overí Notársky úrad JUDr. Ján Prazňák,
ul. Námestie slobody č. 1735,  066 01 Humenné.
Dátum a čas konania dražby: 03.decembra 2019 o 13.45 hod.
Predmet dražby:  1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 24 
na prízemí na ul. Jesenského 356/4, 049 16 Jelšava
Najnižšie podanie:  5.100€  Minimálne prihodenie: 100€
Výška dražobnej zábezpeky:  500€

VIAM- dražobná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Tr. SNP č. 39,
040 11 Košice, tel.:  0907 337 779, 0903 435 423

www.viamdrazobnaspolocnost.eu, viamdrazobna@gmail.com

Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša Nie váha 
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Slovenčina naša

0907 887 322
Inzerát, ktorý predáva
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Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

Sprísnenie zákazu používania prí-
strojov za volantom, ale aj zameranie 
na vodičov s nízkou praxou prináša 
nové znenie zákona o cestnej pre-
mávke. Budú  platné od 1. decembra.

Pravidlá cestnej premávky - Osoba 
na kolobežke s pomocným motorčekom 
sa zaradí medzi vodiča nemotorového 
vozidla (rovnako ako je zaradená oso-
ba na bicykli s pomocným motorčekom 
alebo osoba na samovyvažovacom 
vozidle – segway). Na chodníku bude 
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a ne-
smie pritom ohroziť chodcov.

Zákaz používať telefónny prístroj 
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto 
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj 
na iné telekomunikačné, audiovizuálne 
alebo obdobné zariadenia. 

Striedavé radenie - Zipsovanie sa 
bude uplatňovať nielen pri súbežnej 
jazde pred prekážkou cestnej premáv-
ky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. 
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchra-
nárskej uličky pri kolóne na diaľnici 
a smerovo rozdelených cestách mimo 
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl 
2020). 

Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo 
obce. 

Parkovanie na chodníku - Parko-
vať na chodníku možno len na takom 
mieste, kde nebude dochádzať k jazde 
po chodníku, ale pôjde skutočne len 
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je 
primknutý (susedí) s cestou. 

Zmeny pri vodičských oprávne-
niach - Zavádza sa obdoba skúšobnej 
doby pre mladých začínajúcich vodičov. 
Bude sa to týkať každého držiteľa vodič-
ského oprávnenia skupiny B, ktorý do 
dvoch rokov od jeho udelenia ako vo-
dič motorového vozidla dvakrát poruší 
pravidlá cestnej premávky závažným 
spôsobom alebo prekročí najvyššiu do-
volenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v 
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia 
vodičského oprávnenia dopustí osoba 
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravi-
diel cestnej premávky závažných spôso-
bom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, 
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi 
odoberie.

V zákone je tiež viacero adminis-
tratívnych úľav, ktoré pre nedostatok 
priestoru neuverejňujeme.

Zmeny v zákone 
o cestnej premávke od 1. decembra

» Zdroj: MV SR

VIZITKY
0907 887 322

Inzercia
0907 887 322
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.

Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
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