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BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99
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Západné Slovensko
BV
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LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
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46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
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PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.
Myslím na slušnosť ako na prejav
postoja jedincov či celých skupín ľudí
k občianskemu okoliu. Myslím na
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné
správanie sa, (slovo decentný pochádza z latinského decentia), myslím na
morálne kvality človeka a ľudí všeobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa
jej počas celého života. Od rodičov, od
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale
aj od politikov, teda od tých, ktorí by
mali predstavovať akúsi občiansku
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie
je, potom do akej miery nás ovplyvní
alebo neovplyvní všetko to neslušné
okolo nás, záleží aj na spomínanej
výchove, aj na našich povahových
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predovšetkým spoločensky akceptovateľné.
A je tu ešte aj úcta k človeku.
Ak chceme žiť na slušnom Slovensku a aspoň čiastočne súhlasíme s
vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
dané Ústavou Slovenskej republiky.
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
„zvrchovaný, demokratický a právny
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná,
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Štátna moc pochádza od občanov,
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
svojich volených zástupcov alebo
priamo. Štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“
Ak si nedokážeme ctiť našu ústavu ani v týchto základných bodoch, nemáme
záujem o slušnosť, ani
o štátnosť, ani o spravodlivosť. A chceme žiť v
takom Slovensku? Skutočne?
Všetko dobré -
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Chceme žiť v slušnom Slovensku?

47-002

BYTCIANSKO

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce
Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané
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zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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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
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

03-001-1

Akcia platí od 17. 01. 2020 do 23. 01. 2020 alebo do vypredania zásob.

Výročia a udalosti
je Sviatok svätého Františka Saleského,
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.

AKC

slovaktualzilina@stonline.sk

65-009

47-014

47-012

IA

47-017

65-001

24. január

GLAZÚROVANIE
VANÍ
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám ŠKODA FABIA č.t.
0904389521

02 AUTO-MOTO / iné
»Odkúpim Vaše auto od r. v.
2004, aj poškodené aj bez
STK. 0910710273
»Výkupim motorové vozidlá
všetkých značiek, staré, nepojazdné, havarované. T.č.:
0905 505 129

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré plechové
hračky. T.č.: 0905 505 129

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera ZA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP ZA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, ZA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

spravodajstvo / politická inzercia
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Nenápadný zázrak – čierna reďkev
Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.

Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

» red

Alternatíva existuje

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík
predseda SaS

Koho voliť?
V posledných týždňoch som dostal
viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na
ne takto, hromadne.
Mám rovnakú dilemu a dostať sa z
nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé
médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme.
Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“.
Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili
naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých
niekoľkí mali v minulosti takzvaný
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli
svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote.
Poďme voliť, lebo určite nechceme,
aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých
z vyššieho odstavca.
Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch
sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.
Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu
na trhu.
Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli
žiaden rozumný a splniteľný program,
iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci.
Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg.
Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú,
denne.
Naozaj, vážení čitatelia, v tejto
chvíli ešte neviem, kto napríklad u
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však
byť niekto pre mňa morálne prijateľný,
hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky
všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím,
že niekto taký sa u nás na Slovensku
nájde.
Musíme takého nájsť. Čas nás ešte
až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky
a nezabúdať.
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Číslo 1144
Pri čísle 1144 sa mi doteraz vždy vynoril
obraz elektrického rušňa rakúskych železníc
ÖBB, ktorého funkčný model mám doma pre
moju modelovú železničku. Od včera sa toto číslo u mňa spája aj so 1144 riešeniami v programe
SaS pre voľby do Národnej rady 2020. Program
sme slávnostne predstavili a po voľbách budeme chcieť uviesť čo najviac z týchto opatrení do
života. Totiž, 671 z nich nespôsobuje žiadne výdavky štátneho rozpočtu a až 576 z nich sa dá
zrealizovať ihneď. Hovoríte, že sú to len čísla,
ktoré sa Vás netýkajú? Práve naopak. Niet snáď
na Slovensku človeka, ktorého by sa aspoň jedno z tých opatrení nedotklo. A určite sa dotýka aj Vás, ktorý čítate práve teraz tieto riadky.
Môžete sa o tom presvedčiť aj v Žiline, kde sa
predstavitelia SaS stretávajú s občanmi Žilinského kraja a priaznivcami SaS na pravidelnej
mesačnej báze. Najbližšie stretnutie bude v ICE
bare, Športová ulica 5, Žilina (Zimný štadión)
už 30.1.2020 o 18:00 a hlavnou témou bude určite aj náš program. Pred voľbami plánujeme
v Žiline ešte jeden kampaňový
deň. Bude to 20.2.2020. Presnejšie informácie sa dozviete pred
podujatím. Sledujte teda našu
webovú stránku www.sas.sk,
príďte a presvedčte sa.

Milan Laurenčík
predseda poslaneckého klubu SaS

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Výročia a udalosti

21. januára 1911

sa uskutočnili prvé preteky Rally Monte
Carlo.

22. januára 1940

sa narodil Peter Jaroš, slovenský prozaik a
scenárista.

09-08

75-120

Výročia a udalosti
sa narodil Štefan Nosáľ, slovenský choreograf a režisér († 2017).

20. januára 1927
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6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva
QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal,
SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK
SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN
%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi
]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD
SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK
åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK
VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL
VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX
VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê
NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX
GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP
YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU
WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\
QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH
VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD
D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX
QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR
]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\
NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP
]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR
VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD
YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár

åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD
REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ
åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ
SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK
WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP
SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP
IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK
'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK
QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG
%RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\
QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\
QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD
REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR
RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD
DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK
3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX
NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê
åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ
VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK
SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK
SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX
QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX
SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê
åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL
QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD
åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL
XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH
GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

ZA20-03 strana

5

(GXDUG&KPHOiU
3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN



U

O

5

6

spravodajstvo / bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Pomôžte s podobou
maskota olympiády mládeže!

O jeho podobe rozhodnú deti a mladí
ľudia vo výtvarnej súťaži organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica
a Slovenského olympijského a športového výboru. Presná podoba banského škriatka permoníka nie je známa.
Európsky olympijský festival mládeže
Banská Bystrica 2021, n.o. a Slovenský
olympijský a športový výbor preto vyhlásili výtvarnú súťaž o návrh najlepšieho maskota tohto podujatia. Súťaž
je určená pre verejnosť, od najmenších
detí a mládeže až po profesionálov.
Úlohou súťažiaceho je do 28.
februára 2020 vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude
symbolizovať oblasť Banskej Bystrice.
Charakteristika maskota podujatia sa
spája s historickou bytosťou banským
permoníkom ako pradávnym strážcom
a ochrancom nerastov a pokladov v

okolí banských štôlní, ktorý opatroval
a kopal rudu so vzácnymi nerastami a
pomáhal baníkom v práci a varoval ich
pred nebezpečenstvom.
Organizátori vypísali štyri kategórie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10
do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvarníkov. Do súťaže
budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch. Diela majú byť vo
formáte A4 alebo A3, počítačové práce
vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom
návrhu maskota rozhodne odborná porota, ktorú zostavili Slovenský olympijský a športový výbor a Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica
2021. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.
Viac informácií o výtvarnej súťaži
vrátane propozícií je k dispozícii na
weboch Slovenského olympijského
a športového výboru https://www.
olympic.sk/clanok/sosv-organizacny-vybor-xvi-letneho-eyof-2021-v-banskej-bystrici-vyhlasuju-vytvarnu-sutaz-o-0
a Európskeho olympijského festivalu
mládeže 2021 www.eyof2021.com.

09-02

Banský škriatok permoník (piadimužík) kedysi ochraňoval baníkov,
o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI.
letného Európskeho olympijského
festivalu mládeže (EYOF) v Banskej
Bystrici.

» red

Hurbanka v Martine povstala
Boj o riaditeľské miesto sa spustil v
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už
po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje
nechutné politické tlaky pri voľbe
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.
A tieto tlaky spôsobujú ustráchanosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov,
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do
života generácie, čo majú zmeniť tento
marazmus. To sa potom prejavuje aj
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učitelia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 členmi. O kandidátoch školy nevie nikto z
ostatnej komunity, nemajú šancu sa
pýtať, kandidáti sa neprezentujú verejne, hoci budú riadiť inštitúciu, ktorá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak
bude chcieť svojho kandidáta. Môže
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vyvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako
dostať vyvoleného do školy. A všetko
sa to deje skryte, komunita školy sa informácie dozvie neskoro. Keby sa aj vyjadrila vyše polovica školy za nejakého
kandidáta (demokracia = vláda ľudu),
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa
už rozhodla pre vyvoleného.
Takéto znetvorenie demokracie sa
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného
má rada školy stanovy, v ktorých pedagogickí zamestnanci v rade školy majú

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí
zamestnanci v rade školy sa nechali
demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť
komunity školy, nemám dôvod spochybňovať ich námietky, keďže rodičia
a učitelia najlepšie poznajú prostredie
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
cenu straty povolania pedagóga, keďže v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
spochybňujú demokratické postupy.
Ak by sme spochybňovali demokratickosť ich protestu, nemohli by sme viac
už protestovať proti nízkym platom.
Veď aj ich malá výška bola schválená
demokraticky demokratickou vládou.
Martinskú Hurbanku považujem
za prototyp správania sa učiteľov a
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOLU napriek negatívnym komentárom,
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
trestnými oznámeniami či nepríjemným spôsobom komunikácie novej riaditeľky. Martinská škola nám ukazuje
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
keby bola vlastná aspoň polovici slovenských učiteľov, už dávno by sme
nesnívali o platoch a neriešili by sme
takéto nechutnosti.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Výročia a udalosti
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za
obnovenie skupiny.

19. januára 1976

Poviedka

Manželka „niekoho“
No, hneď na úvod, pokojne môže byť
aj manžel „niekoho“, keď už máme
ten „džender“. Alebo dcéra či syn.
Proste niekto, kto je „niekoho“. Caligula vraj spravil svojho koňa konzulom.
Ako píše kronikár Cassius Dio, kôň
Incitatus už ako konzul starého Ríma
jedával ovos zmiešaný so zlatými vločkami. Čo pil, sa nedochovalo. Napokon, aj Caligula bol iba syn „niekoho“
- veľkého vojvodcu Germanica a dostal
sa práve preto na trón už ako 23-ročný.
Predovšetkým vďaka intrigám. Veď
ako inak...
Prišla, nasťahovala sa do kancelárie, poupratovala pracovný stôl, na
ktorom mali vždy šéfovia papiere s
textami, pásy s nahrávkami a množstvo iných artefaktov a začala šéfovať.
Manželka „niekoho“. Dvakrát denne
porada s podriadenými a medzitým
obchádzky po rajóne, či je v celách
(pardon, v kanceláriách) všetko tak,
ako má byť a či sú tam všetci, ktorí tam
majú byť. V duchu revolučného hesla
„my to teraz robíme inak“.
Úžasné bolo, keď manželka „niekoho“ z vedúcej pozície začala rozdávať
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úlohy. Napríklad zaznel návrh – „pán
Albert Schweitzer má narodeniny, stálo by to za medailón.“ Iba tak, no, na
vysvetlenie, písal sa rok 2002, možno
2004, určite však toto tisícročie.
Manželka niekoho sa hlboko zamyslela a vydala šéfovský pokyn –
„hm, nepoznám toho pána, ale my
to robíme inak. Tému rozhodne treba
posunúť, aby poslucháčovi niečo dala.
Prečo iba medailón? Pán kolega, urobíte s pánom Schweitzerom rozhovor, iba
tak to pustím.“
Manželky (a ako som už vyššie napísal, aj manželia) „niekoho“ sú proste
geniálne. Rozhovor s mŕtvym je pre ne
gombička práve tak, ako sedieť napríklad v dvestoštyridsiatich dozorných
radách naraz. Alebo riadiť niekoľko
stoviek „vlastných“ firiem.
Manželky niekoho sú vtelením
slávneho Čapkovho Rossum‘s Universal Robots. Proste, správna mašina na
správnom fleku. V správnom čase, so
správnymi konexiami. Veď o nič iné
nikomu ani nejde, iba o ten „flek“. Zlaté
naše „niekoho“ zázraky.

» Ivan Brožík

spoločnosť

žilinsko
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Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy
a hodovania
Bujará zábava, plesy plné nádherných rób, sprievody a bláznivé
masky, zabíjačkové špeciality či
fánky a smažené šišky, to všetko
už akosi neodmysliteľne patrí k
fašiangom. Nazývame tak obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy.

kradli, predstierali prácu, za ktorú sa
dožadovali odmeny, ale aj tancovali
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti a trestali staré dievky
napríklad tak, že im priviazali na nohu
klát. Jedným slovom si mohli dovoliť poFašiangy sú prechodom medzi zim- čas fašiangov to, čo si inokedy nemohli.
ným a jarným obdobím. Počas fašian- Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy,
gov prevláda bujará zábava, organizujú tancovali s nimi, dokonca ich váľali po
sa svadby a zabíjačky. Najmä posledné zemi,“ rozpráva odborníčka.
tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením.
Pochovávanie basy
Najveselšie obdobie roka však neskôr
vystrieda 40 - dňový pôst, ukončia sa
Svet je počas fašiangov
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok
„hore nohami“
Posledný štvrtok pred koncom fa- do starých koľají. Aj preto sa na posledšiangov sa v minulosti nazýval aj tučný nej fašiangovej zábave predvádza symštvrtok. „Tento deň bol príznačný tým, bolické pochovávanie basy. „Pochováže sa ženy začali správať neobvykle – vanie basy je ľudová hra parodizujúca
boli agresívne voči mužom, popíjali v skutočný pohreb. Jej základným motíkrčmách, tancovali a spievali na uli- vom je zákaz zábav počas nasledujúceciach,“ popisuje etnologička Michaela ho pôstu. Jedná sa o výrazné komické
Škodová. Neodmysliteľnou súčasťou stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými
postavami sú postavy kňaza, rechtoFašiangy v roku 2020
ra a smútiacich „pozostalých“. Kňaz
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa zaparoduje obrad rozlúčky, aká býva pri
čína deň po Troch kráľoch, teda 7.
januára a končí sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo takzvanou škaredou stredou, takže tento
rok potrvajú fašiangy do utorka 3.
marca 2020.
fašiangov sú tradičné fašiangové hry,
vrámci ktorých boli predvádzané rôzne
magicko – rituálne úkony. „Po dedinách
šli v sprievode mladí muži preoblečení
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará
žena, Prespanka s deckom, Mladucha a
Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár,ale
aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť,
ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo
šabľu – prastaré symboly mužskej sily
a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a
peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou.
Muži prezlečení v maskách žobrali,

autor JaNoe pixabay

ilustračné foto
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú
často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej
dediny. Keď je basa pochovaná, môže
začať pôst,“ dodáva Michaela Škodová.

núť. Potom ho vyklopíme na pomúčenú
dosku a necháme chvíľku oddýchnuť.
Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme z
neho pomúčeným pohárikom alebo
kovovým kolieskom šišky. Na každé koliesko cesta dáme lyžičku hustého džemu
a položíme druhé koliesko. Okraje kolieFašiangové pochúťky
Tradičné fašiangové jedlo bolo mast- sok prstami pritlačíme a o kúsok menším
né a sýte. Zakáľačkové pokrmy sú pre kolieskom znovu vykrojíme koliesko, čím
obdobie fašiangov typické, podáva sa vznikne plnená šiška. Takto pripravené
šišky zakryjeme čistou utierkou a necháme na teplom mieste ešte podkysnúť.
V hlbšej panvici rozpálime olej. Šišky
musia v oleji plávať. Šišky vypražíme
z oboch strán tak, že ich najskôr kladieme do oleja vrchnou stranou, keď
sú upečené, otočíme ich a pečieme z
druhej strany.
Vypražené šišky necháme odkvapkať
od prebytočného tuku na papierových
obrúskoch a potom posypeme práškovým cukrom.

Fašiangové fánky
autor RitaE pixabay

ilustračné foto
cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku
prítomných vynášajú von, pričom priebeh pochovávania basy je nasledovný:
oznámenie o ochorení, vyšetrovanie
lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci

držková, restovaná pečienka, tlačenka, jaterničky, ale nezabúda sa v tomto
čase ani na milovníkov sladkého jedla.
Typickým fašiangovým jedlom sú šišky
vyprážané na masti. Voňavé šišky či
fánky isto potešia mnohých maškrtníkov a tak vám prinášame aj recepty na
ich prípravu.

Fašiangové šišky

Suroviny: 500 g hladkej múky, 250 až
300 ml mlieka, 40 g práškového cukru,
1 vajce, 3 vaječné žĺtky, 42g droždia, 4 PL
oleja, 4 PL rumu, štipka soli

ilustračné foto

autor hschmider pixabay

Postup: Z droždia, 100 ml mlieka,
lyžičky cukru a trochy múky pripravíme
kvások. Prelejeme ho do väčšej misy,
pridáme zvyšné mlieko, vajce, 3 žĺtky,
cukor a všetko spolu vymiesime. Potom
pridáme rum, olej, a po troške prisýpame múku zmiešanú so štipkou soli.
Cesto prikryjeme utierkou, položíme
ho na teplé miesto a necháme vykys-
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Suroviny: 400 g polohrubej múky, 1
KL soli, 4 PL masla, 2 žĺtky, 1 PL kryštálového cukru, 1/2 balíčka prášku do
pečiva, 2 PL rumu, 200 ml kyslej smotany, olej, práškový a vanilkový cukor na
posypanie
Postup: Preosiatu múku zmiešame so soľou, kryštálovým cukrom a
práškom do pečiva. Pridáme nastrúhané maslo, žĺtky, rum, smotanu a vypracujeme vláčne cesto. Zakryjeme utierkou a necháme asi hodinu podkysnúť.
Potom cesto preložíme na pomúčenú
dosku a rozvaľkáme ho do hrúbky asi 3
mm. Následne radielkom vykrajujeme
pásy 2,5 cm široké a 10 cm dlhé, v strede
každého urobíme zárez.
Fánky vyprážame na rozpálenom
oleji do ružova. Oleja má byť toľko, aby
v ňom fánky plávali. Vypražené fánky
necháme odkvapkať na papierových
obrúskoch od prebytočného tuku a ešte
horúce obalíme zmesou práškového a
vanilkového cukru.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Najčítanejšie regionálne noviny

Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
 #   "! $ # " !%&$ '  ()  )
!#") *(+ # ,#-($ '  %'
. !    "#  - '  "#  //" "(  
 0 $!   ! "&  )##/#

9HNRGFKRGXGRSHQ]LHSRGĀDVFKY£OHQHMQRYHO\]£NRQDSODWQ¿RGMDQX£UD
ŀHQDNWRU£
Y\FKRYDOD
GHWL

ŀHQDNWRU£
Y\FKRYDOD
DOHERGHWL

ŀHQDNWRU£
Y\FKRYDOD
GHW¯DOHERYLDF

PXŀ

ŀHQD

ŀHQDNWRU£
Y\FKRYDOD
GLHħD

DPHQHM

60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov a 9 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov a 6 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

55 rokov a 9 mes.

54 rokov

53 rokov



62 rokov

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

56 rokov a 6 mes.

54 rokov a 9 mes.

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

57 rokov a 3 mes.

55 rokov a 6 mes.

53 rokov a 9 mes.



62 rokov

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.

58 rokov

56 rokov a 3 mes.

54 rokov a 6 mes.

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov a 6 mes.

58 rokov a 9 mes.

57 rokov

55 rokov a 3 mes.

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov a 3 mes.

59 rokov a 6 mes.

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

1955

62 rokov a 76 dní

62 rokov a 76 dní

62 rokov a 76 dní

60 rokov a 3 mes.

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

1956

62 rokov a 139 dní

62 rokov a 139 dní

62 rokov a 139 dní

61 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

1957

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 9 mes.

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 7 mes.

62 rokov a 1 mes.

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 5 mes.

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.



63 rokov

63 rokov

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 9 mes.

61 rokov a 10 mes.

60 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

63 rokov

62 rokov a 2 mes.

61 rokov a 3 mes.



63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 7 mes.

1963

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 11 mes.

1964

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 3 mes.

1965

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

64 rokov

64 rokov

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

rok narodenia
poistenca

DYLDF

9HNRGFKRGXGRG¶FKRGNXPXŀRYSRGĀDQRYHO\]£NRQDNWRU£]DÏDODSODWLħRGMDQX£UD
rok narodenia poistenca

PXŀNWRU¿Y\FKRYDOGLHħD

PXŀNWRU¿Y\FKRYDOGHWL

PXŀNWRU¿Y\FKRYDO
DOHERYLDFGHWL

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 6 mes.

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 6 mes.



63 rokov

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.



63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

DYLDF
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Voċné termíny: 20.1.-24.1.20 | 27.1.-31.1.20 | 3.2.-7.2.20 | 10.-2.-14.2.20
Rezervácie: 0918 494 494 | recepcia@oravskahoraren.sk

52-0008

Penzion*** Oravská horárHčOravský Podzámok 396, lokalita Zábava
www.oravskahoraren.sk

27-0017

V ponuke aj pobyty cez RekreaĀné poukazy, pre rodiny s deēmi i pre dôchodcov s dotáciou
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politická inzercia, zamestnanie
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ĪơȒȇŖȟˋʋȥŔȍʡɢơ˙
Autodopravcov aj všetkých slušných
ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛
ɢȍŔʋȇȶʽȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ
ơ ʋȶ ȶɭǌŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿
ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭࡳ
¡ǫȍǫȷȥˊ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ
ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ
ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ
ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛
ɭʠȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ
ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛
ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛
ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠŔࢳƎȶ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳŔ˙Ǝˋȇʋȶ
ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ
ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛
ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛
ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ
¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙
ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠȇʋȶɭŖȟŖ
ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ
Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ
ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃŔȇȶ0èࡳ
òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ
˪ɭȟŔ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛
Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ
ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ

33-0002
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òȍȶʽơȥɽȇȶ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶɢɭơʽŖƎ˖ȇȶʽŔʋơȒȶʽǫ ȟˋʋŔ ƎʽȶǿȥŖɽȶŹȶȇ ʋȶǠȶ ȇȶȒȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǭ
0èࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ ɢɭơʽŖƎ˖ȇˊ ɽˊɽʋƢȟʠ ʋŔȇ
òȍȶʽơȥɽȇȶɢɭǫʁȍȶȶࢳࠆ߿߿ȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢ
ȥŔȟǫơɽʋȶʋȶǠȶŔŹˊɽŔǫȥʽơɽʋȶʽŔȍǫƎȶȶɢɭŔʽˊƃǫơɽʋŔࢳʽˋɽʋŔʽŹˊƎǫŔȒȥǫƃǫƎʡƎȶɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟˊȥŔ-ˊɢɭʠɽࡳ
¥Ŕǿ˖ȥŖȟơǿʁǭ ȟŔ˪Ŗȥ Ŕࢳ ǌŔȥǌɽʋơɭ ȍ -Ŕ࢛
ɢȶȥơ Źȶȍ ȶɢɭȶʋǫ ɢŖȥȶȟ ˖ȶ òȟơɭʠ ʡɢȍȥˋ
ʋɭȶƃǠŖɭࡳ áȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽɢɭŔʽǭȟơ ɽࢳ ȟˋʋȶȟ
ɢȶɭǫŔƎȶȇ Ŕࢳ ˖ŔɽʋŔʽǭȟơ ʋʡʋȶ ȶŹɭȶʽɽȇʡ ˖ȍȶ࢛
ƎơǿǫȥʠࡳŁŔࠀࠁɭȶȇȶʽʽȍŖƎˊȶǠȍȶƎŔȍǫɢȶȍǫʋǫƃǫ
òȟơɭʠòȍȶʽơȥɽȇȶŔ˙ȥŔȇȶɽʍŔࢳƑŔȍʁǫơʋŔȇƢʋȶ
ȍʡɢơ˙ơȥŔʁŔƎɭŔǠŖʽȍŔɽʍʠ˙ȥơʽˊƎɭ˙ǭࡳ
áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ
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SÁROV
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TPP ��������������������������������

STAJAN Slovakia, s.r.o.
��������������������������������

HĽADÁ

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

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

REGRUTÁTOR/KA

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0005

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

ejšie
n
a
t
í
č
j
a
N
ne
regionál
noviny

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008

 �������������������
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Dajte svoj krúžok

JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV 
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

ŠKOLSTVO

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
>Û?`>â`Û >ViÞiÛ«ÀiŰ>ãV ÀßV 
«>ViÌÛ] ÛÞLÛ>] >LÞ ViÞ ÌßV Ì iÛ
«BŰiÃ>«Û`ÖÖÀÛiţ°.Ì?Ì>â`À>ÛÌ?
«ÃŰÛţ>«i ` >i]âÀÕÄ>iÛß `Ö
â?>âÕ]>`}Ì>â?VÕi`ÕiÌÛ°6ŋ>>
>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
TQ\RQêGV*À«À>Û>«`iş>Ã>>ÌÛÀLi£ÇÎ
â?Û° <>LÀ? Û?`i âÛßÄŰ `   >À`Þ
iÕÀ] ÌÀj LÞ «>Ì >ã >Ãi`ÕÖVi }iiÀ?Vi
> ÖÀ V  `V `Û] â`À>ÛÌVÌÛ> ŉ ÄÃÌÛ>° *À«À>Û ÀiVi«Ì > â`À>Ûj ÛiÀij w>Vi > «>ÌÀi> > «`«ÀÕ À`i «ÌÞ]
ÌÀj ÃÖ ÃÖŉ>ÃŰÕ ?Ä  «À}À>Õ > « ÛşL?V V ÛiiÀßV ÕÛiÃŰ`ãÛÌ>°

ᅛ

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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PÔDOHOSPO

Gábor
GRENDEL

031190175

Martin
FECKO
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