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Chceme žiť v slušnom Slovensku?
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.

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
Myslím na slušnosť ako na prejav dané Ústavou Slovenskej republiky.
postoja jedincov či celých skupín ľudí Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
k občianskemu okoliu. Myslím na „zvrchovaný, demokratický a právny
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
správanie sa, (slovo decentný pochá- ani náboženstvo. Slovenská republidza z latinského decentia), myslím na ka uznáva a dodržiava všeobecné pramorálne kvality človeka a ľudí vše- vidlá medzinárodného práva, medziobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú národné zmluvy, ktorými je viazaná,
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa Štátna moc pochádza od občanov,
jej počas celého života. Od rodičov, od ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale svojich volených zástupcov alebo
aj od politikov, teda od tých, ktorí by priamo. Štátne orgány môžu konať iba
mali predstavovať akúsi občiansku na základe ústavy, v jej medziach a v
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
je, potom do akej miery nás ovplyvní zákon.“
alebo neovplyvní všetko to neslušné
Ak si nedokážeme ctiť našu ústaokolo nás, záleží aj na spomínanej vu ani v týchto základvýchove, aj na našich povahových ných bodoch, nemáme
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré záujem o slušnosť, ani
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo- o štátnosť, ani o spravšetkým spoločensky akceptovateľné. vodlivosť. A chceme žiť v
A je tu ešte aj úcta k človeku.
takom Slovensku? SkuAk chceme žiť na slušnom Sloven- točne?
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s
Všetko dobré vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

/og, or/

Výročia a udalosti
sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

Stredné Slovensko
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

/Zuberec/ - Múzeum oravskej dediny v Zuberci na
Brestovej je od 8. do 28. januára 2020 pre verejnosť
zatvorené. Informovala o tom Marianna Janoštínová z múzea. Dôvodom zatvorenia múzea je nakrúcanie filmovej rozprávky Vianočná hviezda.

/Dolný Kubín/ - V Oravskej galérie v Dolnom Kubíne tento týždeň otvorili dve nové výstavy. Prezentujú sa na nich slovenský maliar, grafik, pedagóg a
vysokoškolský profesor Milan Sokol a najnovšími
kresbami prof. Jarosława Kweclicha z Krakova.

Západné Slovensko
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18.990

/okst, ocu, or/

/mod mj, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

/Medzibrodie – Babín – Žaškov – Bobrov – Sedliacka Dubová/ - Lyžiarske a turistické prechody
v sobotu 18. januára 2020: 5. prechod Medzibrodským chotárom, registrácia: v strede obce pri budove miestnych potravín od 8.00 h, trasy: peši 10
km, organizátor: Obecný úrad Medzibrodie nad
Oravou, kontakt 0904 150 813, viac na www.medzibrodienadoravou.sk. * 28. prechod Babinským
chotárom, registrácia: kultúrny dom, štart o 9.00
h, trať dlhá 17 km s miernym výstupom na hrebeň Oravskej Magury, organizátor: Obecný úrad
Babín, kontakt: Martin Matys 0905 569 465, * 13.
turisticko-lyžiarsky prechod Žaškovským chotárom, registrácia: kultúrny dom 8.30 - 10.00 h, trasy: na bežky 18 km, peši 10 km, organizátor: Klub
priateľov športu a obec Žaškov, kontakty: Vladimír
Repka 0905 932 212, www.zaskov.sk. * 21. prechod
Dubovským chotárom, registrácia: kultúrny dom
od 8.00 h do 9.00 h, trasy: na bežky 15 km pešo 4
km, organizátor: Lyžiarsky oddiel a OcU Sedliacka Dubová, kontakt: Jozef Urban 0908 093 511,
viac na stránke obce: www.sedliackadubova.sk.
* Bobrovská pätnástka, registrácia: kultúrny dom
v Bobrove, trasy: bežky 15 km, pešo 7 km, organizátor: obec Bobrov a fanúšikovia zimnej turistiky,
kontakt: Martin Namislovský 0915 812 426, viac na
www.obecbobrov.sk. V sobotu 25. januára budú
prechody v Hornej Lehote, Dlhej, Goralova bežka v
Rabčiciach, vo Vaňovke, z Vyšného Kubína cez pať
chotárov, z Nižnej cez Skorušinu a v Habovke.

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
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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.

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
A tieto tlaky spôsobujú ustrácha- komunity školy, nemám dôvod sponosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, chybňovať ich námietky, keďže rodičia
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do a učitelia najlepšie poznajú prostredie
života generácie, čo majú zmeniť tento školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
marazmus. To sa potom prejavuje aj cenu straty povolania pedagóga, keďtým, že sa nevieme (bojíme) ako učite- že v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
lia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 člen- spochybňujú demokratické postupy.
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z Ak by sme spochybňovali demokraticostatnej komunity, nemajú šancu sa kosť ich protestu, nemohli by sme viac
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve- už protestovať proti nízkym platom.
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto- Veď aj ich malá výška bola schválená
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba demokraticky demokratickou vládou.
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
Martinskú Hurbanku považujem
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak za prototyp správania sa učiteľov a
bude chcieť svojho kandidáta. Môže rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy- spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako LU napriek negatívnym komentárom,
dostať vyvoleného do školy. A všetko zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
sa to deje skryte, komunita školy sa in- trestnými oznámeniami či nepríjemformácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy- ným spôsobom komunikácie novej riajadrila vyše polovica školy za nejakého diteľky. Martinská škola nám ukazuje
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa keby bola vlastná aspoň polovici slouž rozhodla pre vyvoleného.
venských učiteľov, už dávno by sme
Takéto znetvorenie demokracie sa nesnívali o platoch a neriešili by sme
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného takéto nechutnosti.
má rada školy stanovy, v ktorých peda» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
gogickí zamestnanci v rade školy majú
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Téma týždňa
Trojuholník škola – rodič - žiak II

Občianska
riadková
inzercia

Kam na materskú školu?

01 AUTO-MOTO / predaj
03 BYTY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
» Predám kvalitné nepoužité vchodové plastové dvere
2 ks. Zmenený projekt, lacno, záruka. Možný aj dovoz.
0919417435
»PREDÁM DOSKY A FORSNE
OKOLO 3 KUBÍKOV. CENA DOHODOU. 0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám kozu
0909132271

15

eur

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
» Predám použitý chlapčenský bicykel, 60€, 0905
400 035

13 RôZNE / predaj

Neviem, či uvediem niečo užitočné
k téme výberu materskej školy (MŠ),
keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a
rodičia skôr umiestnenie prijímajú,
ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii
nie je správne zveriť deti hocikomu.
MŠ nemajú spády, teda netreba sa
orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje.
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve
školy, no obe môžete relatívne dlhý čas
pozorovať, spoznávať ich personál. .
Keďže škôlkam zverujeme malé
deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky,
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ,
možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri
budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť,
obsah informačných tabúľ, hracie prvky
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné
prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia.
Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky).
Avšak neberte ako hlavné kritérium
vyučovanie cudzieho jazyka či iného
učebného predmetu. To ich neminie
v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do
hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne
prevažne súkromné MŠ s alternatívnym
spôsobom vyučovania. Je potrebné si
naštudovať takúto alternatívu, lebo nie
všetko môže vyhovovať požiadavkám
rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň
by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej
alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili.
Pri posudzovaní vzdelávacieho
programu sa zaujímajte o rozvíjanie
predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť
prípravy na základnú školu. V príleve
mnohých vyučovacích trendov neraz
rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ
im nevychová budúcich finančníkov a
nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po
takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ
ich, prirodzene, ponúkajú.
V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno,
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

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

» Predám Tlačiareň Lexmark CX310dn, 80€, k tomu
tonere za výhodnú cenu, +
odpadová nádržka grátis,
0905 400 035.

14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» Ahoj 43 r obyčajný muž si
hľadá obyčajnú normálnu
priateľku 0950646751
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Eduard Chmelár
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Najčítanejšie regionálne noviny

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

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

Vtipy
týždňa

/Námestovo/ – Nový vyvolávací a objednávací
systém spustila pre pacientov Oravská poliklinika
Námestovo. Pacienti si môžu vytlačiť poradové lístky na ošetrenie vo viacerých ambulanciách polikliniky, v internej, stomatologickej, sono, chirurgickej, v ambulancii cievnej chirurgie, algeziologickej
a oftalmologickej. Informovala o tom hovorkyňa
Žilinského samosprávneho kraja Martina Remencová. O poradí informujú pacientov digitálne displeje umiestnené v priestoroch čakární i v bufete.
Výhodou je, že pacient nemusí čakať len v budove,
ale môže si ísť vybaviť iné záležitosti a prostredníctvom mobilu, alebo počítača si na webovej stránke
polikliniky skontroluje poradie.

/im, žsk, mr, or/

/Dolný Kubín/ - Pre zlepšenie komfortu malých
pacientov, ich sprievodu i personálu dolnokubínska nemocnica zrekonštruovala detské oddelenie a
zmodernizovala aj detskú jednotku intenzívnej starostlivosti. Je vybavená najmodernejším monitorovacím systémom vitálnych parametrov pre deti, má
kúpené aj nové intezivistické lôžka pre väčšie deti a
deti predškolského veku. Na oddelení ročne liečia
až 2500 pacientov. Rekonštrukciu nemocnica financovala z vlastných zdrojov, financií Žilinského
samosprávneho kraja ako aj príspevkov od darcov,
ktorí na tento účel darovali sumu 34 000 eur.

/ndk, or/

/Námestovo/ - Nevhodnú hračku Sliz Barrel-0-Slime EAN 8592190117863 si mohli zákazníci kúpiť v
predajni Hračky Klinček na Hviezdoslavovom námestí v Námestove. Dodávateľská spoločnosť a aj
hračkárska predajňa upozorňujú zákazníkov, aby
výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do
predajne. Uvedená hračka sliz nevyhovuje požiadavkám europskych noriem, má nadlimitný obsah
bóru a je nebezpečné ju používať. Zákazníkom sa
ospravedlňujú za prípadné nepríjemnosti.

/kl no, al, or/

» Na trestnom pojednávaní prebiehajú záverečné reči. Obžalovaný
uvádza:
- Pán sudca, ja som to
naozaj neurobil, ja som
tam ani nebol, musíte
mi veriť, povolávam za
svedka Pána Boha, že
som tam naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane
výsluchu svedkov bolo
ukončené!

Vox populi
„Volíme, aby parlament konečne reprezentoval národ, nie iba časť voličov.“

-Čítal si o škodlivosti
alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.

Ján Papuga, Bratislava

ZATEPLOVANIE
PODKROVIA

Aký je rozdiel medzi
traktorom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte
mráz, iba sa strasieš a
ideš ďalej.

- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV
99-0022

Sekretárka prichádza
ráno do práce a vidí
ako z kancelárie vynášajú gauč. Pomysli si:
- No toto, hádam ma
len neprepustili.
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Nenápadný zázrak – čierna reďkev
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.

 5E

INZERCIA

0907 727 203
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» red

33-0002

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.

Spravodajstvo / služby, reality

8
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/Orava/ - Prvý stupeň lavínového nebezpečenstva
platí vo všetkých slovenských pohoriach, teda aj v
oravských horách. Informovalo o tom Stredisko
lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Na
horách je v týchto dňoch inverzné počasie, typické
pre jarné dni. Povrch snehovej pokrývky je dopoludnia tvrdý až ľadový a nebezpečenstvo pádu lavín je malé. Možnosť lavínovej hrozby sa zvyšuje
od poludňajších hodín na južných svahoch pohorí. V najvyšších polohách Tatier môžu byť niekde
snehové vankúše zo suchého snehu a môžu sa
uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení.

/hzs, mb, or/

/Žilinský kraj – Zázrivá – Párnica/ - Ďalšie úseky cesty medzi Varínom a Zázrivou v dĺžke tri kilometre za viac ako 540 000 eur opravil Žilinský
samosprávny kraj z fondov Európskej únie. Zmodernizovali päť úsekov cesty, ktorá je významným
dopravným prepojením horného Považia, Oravy
a Kysúc s krajským mestom Žilina. Využíva sa aj
ako obchádzková trasa počas uzávery cesty pod
Strečnom. ŽSK informoval aj o tom, že má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj na
III. etapu, čiže rekonštrukciu štvorkilometrového
úseku medzi Krasňanmi a Párnicou, opravu dvoch
mostov, niekoľkých priechodov pre chodcov, rekonštrukcie priepustov, nespevnených krajníc i
sanáciu zosuvov vozovky za približne 2,6 milióna
eur.

/im, mr, mj, or/

/Tvrdošín/ - Valného zhromaždenia Študentských rád vysokých škôl sa v Tvrdošíne zúčastnilo
54 delegátov. Študentská rada vysokých škôl má
nové predsedníctvo do roku 2022 na čele s predsedom Filipom Šuranom. Na základe programového vyhlásenia predsedníctva a diskusií v rámci
workshopov sa predsedníctvo bude primárne venovať hlave študentskej infraštruktúre a životnému štandardu študentov, zabezpečovaniu kvality
a eliminovaniu odlivu študentov do zahraničia.

47-004

/em, or/

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

46-0192

20. januára 1927
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Legislatíva - dôchodky / zamestnanie
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Ako sa v roku 2020 zvyšujú dôchodky – stručný prehľad
Ponúkame stručný výklad, komu, ako a za akých podmienok sa zvyšujú dôchodky.
Čiastkový dôchodok
Dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa
medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,9 percenta
mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o
pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá
zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal
čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky.

Výpočet a suma minimálneho
dôchodku

355,40 €

36

33 % PM
+
Ŀ0

359,60 €

37

33 % PM
+
Ŀ0

363,80 €

38

33 % PM
+
Ŀ0

368,00 €

39

33 % PM
+
Ŀ0

372,20 €

9¿SRÏHW
PLQLP£OQHKR
G¶FKRGNX

0LQLP£OQ\
G¶FKRGRN
URN

40

33 % PM
+
Ŀ0

378,50 €

30

33 % priemernej
mzdy

334,30 €

41

33 % PM
+
Ŀ0

384,80 €

31

33 % PM
+
Ŀ0

338,50 €

42

33 % PM
+
Ŀ0

391,10 €

32

33 % PM
+
Ŀ0

342,70 €

43

33 % PM
+
Ŀ0

397,40 €

33

33 % PM
+
Ŀ0

347,00 €

44

33 % PM
+
Ŀ0

403,70 €

34

33 % PM
+
Ŀ0

351,20 €

45

33 % PM
+
Ŀ0

410,00 €

PM – priemerná mzda, ŽM – životné minimum

52-0008

Vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky vymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku
2020 už bol zvýšený.
Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa
posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia
dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice
nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia
dôchodku vyplácaného v plnej sume.

33 % PM
+
Ŀ0

3RÏHWURNRY
SRLVWHQLD

Tabuľka - zdroj: SP

Nezvyšujú sa

35
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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.

» Ivan Brožík

11
Alternatíva existuje

Citáty o moci
„Tí, ktorí dobrovoľne
vložia moc do rúk tyrana alebo nepriateľa sa
nesmú čudovať, že sa
nakoniec obráti proti
ním samým.“
Ezop, staroveký grécky
rozprávač -620 - -564
pred n. l. 1.
„Začiatok diela je v
našej moci, výsledok je
v rukách osudu.“
Seneca, rímsky stoický
filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l..
„Každý sa môže
rozhnevať, to je ľahké.
Ale rozhnevať sa voči
správnej osobe, v
správny čas, pre správny účel a do správnej
miery - to nie je v moci
každého a to nie je
ľahké.“
Aristoteles, klasický
grécky filozof, žiak Platóna a zakladateľ západnej
filozofie -384 - -322 pred
n. l..
„Diabol má moc na
tých, ktorí pohŕdajú
Božími príkazmi.“
Aurelius Augustinus,
ranokresťanský teológ a
filozof 354 – 430.
„Najčastejšie sa
ľudia dávajú strhnúť
k tomu, že zabúdajú
na spravodlivosť, keď
prepadnú túžbe po
moci, cti a sláve.“
Marcus Tullius Cicero,
rímsky filozof a štátnik
-106 - -43 pred n. l..
„Moc atómu zbavená
pút zmenila všetko iba ľudské myslenie
nie.“
Albert Einstein, nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity
1879 – 1955.
„Najsilnejší je ten, kto
má moc nad sebou.“
Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik
-4 - 65 pred n. l..
„Nikto nikdy nevykonával hanebné získanú
moc dobrým spôsobom.“
Publius Cornelius Tacitus, senátor a historik
rímskej ríše 58 – 120.
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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

Školstvo

Bezplatné krúžky pre deti
Ak máte doma malého školáka, zrejme to poznáte. Robíte spolu úlohy, vysvetľujete učivo...
A možno sa pýtate, či nedával na hodine pozor
alebo učiteľ nevie nič vysvetliť?! Chyba je možno v systéme nášho školstva.
My v SaS chceme, aby boli šťastné nielen
deti, ale aj ich rodičia. Netreba preto vymýšľať
niečo nové a predražené. Riešenie máme na
dosah ruky. Mňa osobne, keďže sa v našej strane školstvu venujem, zaujalo Estónsko. Podľa
prieskumov má jedno z najšpičkovejších školstiev na svete. Tamojšie deti majú menej domácich úloh, no i tak dosahujú v medzinárodných
porovnaniach vrcholové výsledky. Pritom ako
som videl, vyučovacie hodiny vyzerajú úplne ako na Slovensku. V čom je teda rozdiel?
V tom, čo školy ponúkajú žiakom navyše
a zadarmo. Nielenže majú „obedy zadarmo“,
ale štát hradí aj dopravu, učebnice či krúžky.
A práve krúžky a voľnočasové aktivity pomáhajú slabším žiakom dohnať učivo. Zároveň si
však dieťa môže zvoliť aktivity podľa
svojho záujmu. Napríklad plávanie, ale aj robotiku. Ale čo je
hlavné, vzdelanie nič nestojí.
Rodičia sú tak finančne odbremenení. A to chceme aj u nás.

Branislav Gröhling
podpredseda 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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Vtipy
týždňa

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

 

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



      

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

NEMÁTE PRÁCU

19. januára 1976

33-00039

ĪơȒȇŖȟˋʋȥŔȍʡɢơ˙
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» Lenin mel pravdu,
socializmus sa ukázal
ako éra elektriny:
Do práce sa chodí s odporom, na plat sa čaká
s napätím a vedenia se
dotknúť nemôžeš.
Policajt vidi na kraji
cesty nesprávne odstavené auto, tak príde k
nemu, obzerá sa, nikoho nevidí, napokon
zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké
lopúchy.

Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery? Ja sa idem zabitť.
Môj život je jeden veľký
omyl. Zmýlil som sa
vo výbere povolania,
vo výbere manželky,
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste
sa aj v telefónnom čísle.
Toto je bitúnok.
V pive je málo vitamínov, preto ho musíme
piť veľa!

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4

ȅß+6
à
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INZERCIA

0908 792 859
Výročia a udalosti
je Sviatok svätého Františka Saleského,
patróna spisovateľov, novinárov a tlače.

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

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

HĽADÁ

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

externých spolupracovníkov

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

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

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
�������� ������������

REGRUTÁTOR/KA
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Dajte svoj krúžok
JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
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Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA
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