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Vážení, slovom slušné teraz naozaj 
nemám na mysli podobnosť či do-
konca rovnosť s istou iniciatívou. 
Myslím na slušnosť ako na základ-
nú súčasť a podmienku spravodli-
vosti. Spravodlivosť totiž nemôže 
byť neslušná, to by prestala exis-
tovať.

Myslím na slušnosť ako na prejav 
postoja jedincov či celých skupín ľudí 
k občianskemu okoliu. Myslím na 
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné 
správanie sa, (slovo decentný pochá-
dza z latinského decentia), myslím na 
morálne kvality človeka a ľudí vše-
obecne, 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 predo-
všetkým spoločensky akceptovateľné. 
A je tu ešte aj úcta k človeku.

Ak chceme žiť na slušnom Sloven-
sku 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 ne-
slušnosti sa priam topíme. V predchá-
dzajúcich volebných obdobiach sme 
jej dali príliš veľa priestoru na seba-
realizáciu a ona, tá neslušnosť, ale sú-
časne 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 republi-
ka uznáva a dodržiava všeobecné pra-
vidlá medzinárodného práva, medzi-
národné 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 ústa-
vu ani v týchto základ-
ných bodoch, nemáme 
záujem o slušnosť, ani 
o štátnosť, ani o spra-
vodlivosť. A chceme žiť v 
takom Slovensku? Sku-
točne?

Všetko dobré -

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034

»-Vylúčené! Všetko musí byť 
napísané jednou rukou!

»Škót a Angličan sú pozvaní 
na svadbu a zverujú sa, aký 
svadobný dar kto prináša.
-Ja nesiem mladomanželom 
čajovú súpravu pre dvanásť 
osôb, – vraví Angličan.
-A ja zasa cedník pre stod-
vadsať osôb.

»Občan priniesol na úrad 
žiadosť. Úradník si ju zbežne 
pozrel a vrátil ju späť.
-Tu vám, prosím, chýba bod-
ka!
-Tak ju tam láskavo pripíšte…
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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

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

Samsung
UE58RU7172
LED TV

250€
UŠETRI

4K
UHD

A

499 € 749€

58”/147cm

102x137 regionpress.indd   1 15.01.2020   9:23:58

18. januára 1955 
sa narodil  Kevin Costner, americký filmo-
vý herec a režisér.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 877 860 
0905 915 034

»Do predajne mäsa príde 
mladomanželka:
-Prosím si hovädzinu. Ale po-
lievka bude iba pre manžela.
-Rozumiem, ale predsa… mali 
by ste aspoň približne pove-
dať, koľko by toho malo byť
-Nosí košele číslo štyridsať 
päť!

»Prídu mladomanželia do 
hotela. Recepčný im podáva 
kľúče od izby a pýta sa:
-O ktorej vás mám zobudiť?
-O jednej, o tretej a o siedmej, 
– odpovedá mladomanželka.

»-Mami, sliepky prdia?
-Nie, babka je v kuríne!
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»Predám Škoda Fabia 1,4 
benzín. Rok výroby 2002. 
0907640346

»Ak Vám doma zavadzá-
jú rôzne diely Škoda 105-
136 rád ich odkúpim.Tel: 
0904530099

»Predám velký  51.m 1 izb.
byt prerobený ako plne 2 iz-
bový.,loggia,1posch,/10 Byt 
po čiastočnej rekonštrukcii 
.4ast Etapa,Sladkovičova 
ul.Dohoda.0911376672

»Predám dvere s kovaním a 
zámkom, bledošedé pravé, 
š.85. 0907605510

»ODKÚPIM KROJE MINCE 
BANKOVKY VYZNAMENANIA 
VOJENSKÉ PRILBY HELMY 
OPASKY BODÁKY KORDÍKY 
PRACKY Z OPASKOV PO-
HĽADNICE HODINKY A INÉ 
0903868361

»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361

»Predám matrac do det-
skej postieľky 120x60x8, 
dva mesiace používaný 
0907605510
»Predám plyšové behúne 
červené 1,5x0,9 a 1,2x0,9 a 
starožitné rámy 67x540cm. 
0907605510

»Hľadám priateľku 58-68 r. 
Tel. 0940188068
»Osamelý 76. r., 190cm, z 
RD, hľadá osamelú pria-
teľku do 67r. Zn:Okolie ZH 
Tel.:0904 478 936

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

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

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

18. januára 1955 
sa narodil  Kevin Costner, americký filmo-
vý herec a režisér.

Výročia a udalosti 19. januára 1976 
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za 
obnovenie skupiny.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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rokov 

od firmy 
ÁR“

VANÍ

Kam na materskú školu?

Neviem, či uvediem niečo užitočné 
k téme výberu materskej školy (MŠ), 
keďže vďaka nepremyslenej politi-
ke 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. Pred-
nostné prijatie majú predškoláci, tí mu-
sia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. 
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uva-
žovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po 
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so 
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto pred-
vídanie 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 hľa-
diska vizuálu, či pôsobí priateľsky, 
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, 
možnosti na vychádzky, vybavenie ih-
riskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri 
budovy pozeráme na poriadok, zdobe-
nie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, 
obsah informačných tabúľ, hracie prvky 
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zria-
denú MŠ v malej budove s minimálnym 
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné 
prostredie páchnuce po dezinfekcii ta-
kisto 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 nau-
čí 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 cie-
le iného spôsobu vyučovania naplnili.

Pri posudzovaní vzdelávacieho 
programu sa zaujímajte o rozvíjanie 
predškolskej prípravy, vzťahu k mate-
rine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prí-
rode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť 
prípravy na základnú školu. V príleve 
mnohých vyučovacích trendov neraz 
rodičia vyvíjajú predčasný a neprime-
raný 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 peda-
gogický kolektív. Ten spoznávame ko-
munikáciou, pozorovaním alebo aj od-
poveďami na vaše otázky. Otázkou je, či 
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, 
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

Trojuholník škola – rodič - žiak II

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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 034
0907 877 860

»Stretnú sa dve mladoman-
želky. Jedna sa sťažuje:
-Predstav si, môj muž so 
mnou zaobchádza, akoby 
som bola pes!
-Vari ťa bije? – preľakne sa 
druhá.
-To nie, ale chce, aby som mu 
bola verná!
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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 antimikrobi-
álnym účinkom. Reďkev, reďkovka, 
reďkvička - všetky pomenovania sú 
odvodené od gréckeho slova raphanos 
- reďkev.

Reďkev čierna (Raphanus sativus), 
údajne pomáhala už pri stavbe pyra-
míd. Spoločne s cesnakom a cibuľou 
ju dostávali robotníci, aby im pomoh-
la udržať dobrý zdravotný stav a silu. 
Nachádzame ju vyobrazenú aj na ná-
stenných maľbách starého Egypta z 
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj 
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie 
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa do-
zvedáme zo starej gréckej povesti, pod-
ľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme 
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata, 
šalátová repa zo striebra a kvaka z olo-
va. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i 
kráľ Karol Veľký.

Čierna reďkovka má veľmi rozsiah-
le pozitívne účinky na celý organizmus 
a práve preto by nemala chýbať na je-
dálnom 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 neuve-
riteľne veľké množstvo životne dôleži-
tých látok. Vitamínu C v nej za surova 
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem 
neho obsahuje aj vysoké množstvo vi-
tamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z 
minerálov je v nej významne zastúpe-
né železo, síra, meď, vápnik, horčík, 
draslík a fosfor.

Vysokému obsahu látok zvaných 
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje an-
tibiotické 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.  

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

» red
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Citáty
čestnosti 
»„Stres podrobuje charak-
ter skúške. Skutočne hod-
notnými sú tí, ktorých ani 
v ťažkých dobách neopustí 
ich čestnosť, rozvaha a cit-
livosť.“ 
Morgan Scott Peck, americ-
ký psychiater 1936 – 2005.

»„Skromnosť pri priemer-
ných schopnostiach je iba 
čestnosťou. Pri veľkých ta-
lentoch je pokrytectvo.“ 
Arthur Schopenhauer, ne-
mecký filozof 1788 – 1860.

»„Ak nás k tomu, aby sme 
boli poriadnymi mužmi, 
nevedie sama čestnosť, 
ale len úžitok a zisk, sme 
prefíkaní, ale nie statoční.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 
- -43 pred n. l..

»„Počestnosť, alebo ak 
chcete čestnosť, je mravná 
sila rešpektovať stanovené 
pravidlá ľudského spoluži-
tia, a to aj vtedy, keď ma 
tieto pravidlá privádzajú 
do nevýhodnej situácie.“ 
Jan Werich český herec, 
dramatik a spisovateľ 
1905 – 1980.

»„Ďalej skúmajú alebo sa 
radia, či zamýšľané jedna-
nie povedie či nepovedie k 
spríjemneniu života, k zís-
kaniu majetku, bohatstva a 
moci, aby mohli pozdvihnúť 
sami seba a blízkych; pri 
všetkom tomto uvažovaní 
ide o prospech. A konečne 
vznikajú pochybnosti, že 
niekedy konanie, ktoré sa 
zdá prospešné, akoby bolo 
v rozpore s čestnosťou.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 
- -43 pred n. l..

»„Priateľstvo predpokladá 
čestnosť. Lotri sa môžu 
spojiť, ale nie spriateliť.“ 
Otto František Babler, čes-
ký knihovník a preklada-
teľ 1901 – 1984.

»„Ak niekto definuje naj-
vyššie dobro tak, že nemá 
nič spoločné s cnosťou a 
ak ho meria svojim pro-
spechom, nie čestnosťou, 
potom takýto človek, ak je 
dôsledný, nemôže pestovať 
ani priateľstvo, ani spra-
vodlivosť, ani štedrosť.“ 
Marcus Tullius Cicero, rím-
sky filozof a štátnik -106 
- -43 pred n. l..
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Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus 
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické 
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na auto-
busy. 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 apliko-
vať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto ne-
zaviedol, 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 rie-
šení. 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 nahradí-
me rozumnými vecami. 

Opakujem, že si viem pred-
staviť spoluprácu so všetkými 
stranami okrem Smeru-SD, SNS 
a ĽSNS. 

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Necelé dva mesiace delia Slovensko od veľ-
kej výzvy. Výzvy, ktorá na základe hlasovania 
občanov rozhodne o smerovaní Slovenska na 
ďalšie štyri roky. Pevne verím, že väčšina z nás 
bude 29. februára hlasovať zodpovedne, predo-
všetkým podľa svojho najlepšieho svedomia a 
vedomia tak, aby sme vymenili dvanásťročnú 
vládu Smeru. Pretože si zaslúžime viac - fun-
gujúcu spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo, 
sociálnu oblasť, podporu mladým začínajúcim 
rodinám a lepšie podnikateľské prostredie. 
Presne tieto  oblasti spoločenského života dnes 
vážne zlyhávajú na plnej čiare. Neúnosná by-
rokracia, neefektívna verejná správa, vyťaho-
vanie peňazí z vreciek občanov SR cez skryté 
poplatky napriek sľubom o sociálnych istotách 
a udržateľnosti cien energií. Stačilo, je čas na 
zmenu, ktorú si Slovensko zaslúži. SaS je stra-
na, ktorá ponúka najlepší program, na ktorom 
tisícky hodín pracovali desiatky odborníkov. 
Výsledkom je program, ktorý obsahuje 1.144 
konkrétnych riešení pre lepší ži-
vot na Slovensku. Záleží mi na 
budúcnosti krajiny a našich 
detí, preto ponúkam svoje skú-
senosti, odhodlanie a energiu 
posúvať Slovenskú republiku 
želaným smerom, aby sa na 
Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Je čas na zmenu, 
ktorú si Slovensko zaslúži

Lenka Jakubčová
advokátka a členka strany SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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23. januára 1997 
sa Madeleine Albrightová stala prvou ženou na poste ministra za-
hraničných vecí USA.

Výročia a udalosti

V posledných týždňoch som dostal 
viacero mailov – teda listov v po-
dobe 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, pro-
sím, že cez týždenník REGIONPRESS 
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé 
médiá – jednoducho – nebudeme pre-
tláčať vlastných favoritov, nemôžeme 
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme. 
Napriek tomu si dovolím ponúknuť na-
sledujúci „manuál“.

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili 

naši predkovia, z ktorých si viacerí pre-
šli koncentračnými tábormi, z ktorých 
niekoľkí mali v minulosti takzvaný 
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli 
svojvôli moci. Svojvôľa moci a naciz-
mus sa nám u nás totiž ešte stále preja-
vuje v každodennom živote.

Poďme voliť, lebo určite nechceme, 
aby náš hlas prepadol v prospech nie-
koho, koho si neželáme ako súčasť bu-
dúcej moci. Napríklad v prospech tých 
z vyššieho odstavca.

Nevoľme tých, ktorí sľubujú poria-
dok a zákonnosť a vo svojich radoch 
sami majú ľudí, ktorí mali a majú prob-
lém so zákonom, prípadne už aj za se-
bou 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 po-
mohol dostať sa k moci.

Nevoľme tých, ktorí nepoznajú  zá-
kladné slovo z civilizovaného politic-
kého slovníka – dialóg.

Nevoľme tých, ktorí si zjavne aro-
gantne „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 demokra-
ticky akceptovateľný a taktiež progra-
movo ustálený. No a hlavne nielen me-
dzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky 
všestranne akceptovateľný. Výraz „ob-
čiansky 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 zva-
žovať. Sledovať dianie, počúvať výroky 
a nezabúdať.

Koho voliť?

» Ivan Brožík

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v 
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už 
po niekoľký raz sme svedkami zly-
hania legislatívy, ktorá umožňuje 
nechutné politické tlaky pri voľbe 
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie. 

A tieto tlaky spôsobujú ustrácha-
nosť 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 učite-
lia spojiť a bojovať o svoje práva. 

Rada školy je orgán s vyše 10 člen-
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z 
ostatnej komunity, nemajú šancu sa 
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve-
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto-
rá 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 vy-
volený. Máme tu krásnu možnosť, ako 
dostať vyvoleného do školy. A všetko 
sa to deje skryte, komunita školy sa in-
formácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy-
jadrila 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 peda-
gogickí zamestnanci v rade školy majú 

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pe-
dagogický zbor sa väčšinou vyjadril za 
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí 
zamestnanci v rade školy sa nechali 
demokraticky zmanipulovať a hlaso-
vali proti  väčšine svojich kolegov. No 
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť 
komunity školy, nemám dôvod spo-
chybňovať ich námietky, keďže rodičia 
a učitelia najlepšie poznajú prostredie 
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za 
cenu straty povolania pedagóga, keď-
že v regióne je núdza o miesto učiteľa. 
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci 
spochybňujú demokratické postupy. 
Ak by sme spochybňovali demokratic-
kosť 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 SPO-
LU napriek negatívnym komentárom, 
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa 
trestnými oznámeniami či nepríjem-
ným spôsobom komunikácie novej ria-
diteľky. Martinská škola nám ukazuje 
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá 
keby bola vlastná aspoň polovici slo-
venských učiteľov, už dávno by sme 
nesnívali o platoch a neriešili by sme 
takéto nechutnosti.

Hurbanka v Martine povstala

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

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

O jeho podobe rozhodnú deti a mladí 
ľudia vo výtvarnej súťaži organizačné-
ho výboru EYOF 2021 Banská Bystrica 
a  Slovenského olympijského a  športo-
vého výboru. Presná podoba banské-
ho škriatka permoníka nie je známa. 
Európsky olympijský festival mládeže 
Banská Bystrica 2021, n.o. a Slovenský 
olympijský a športový výbor preto vy-
hlásili výtvarnú súťaž  o návrh najlep-
šieho 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 podo-
by 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 kategó-
rie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10 
do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a pro-
fesionálnych výtvarníkov. Do súťaže 
budú prijaté plošné práce (maľba, kres-
ba, grafiky) a práce vytvorené v grafic-
kých programoch. Diela majú byť vo 
formáte A4 alebo A3, počítačové práce 
vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom 
návrhu maskota rozhodne odborná po-
rota, ktorú zostavili Slovenský olympij-
ský a športový výbor a Európsky olym-
pijský festival mládeže Banská Bystrica 
2021. Víťazné návrhy budú ocenené dip-
lomom 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.

Pomôžte s podobou 
maskota olympiády mládeže!
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Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 22. januára 2020
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spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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STAJAN Slovakia, s.r.o. 
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OPERÁTOR/KA VÝROBY:
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���������������������������������������
�������������������������������������
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������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. 
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(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

UBYTOVANIE ZDARMA
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
0907 877 860
0905 915 034
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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 
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Dajte svoj krúžok
! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. 

Ján 
BUDAJ

Miroslav 
SOPKO

Martin 
FECKO

Natália 
MILANOVÁ

Marek 
KRAJČÍ

Gábor 
GRENDEL

Ján 
MAROSZ

Eduard 
HEGER

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŠKOLSTVO

PÔDOHOSPODÁRSTVO 

KULTÚRA

ZDRAVOTNÍCTVO

BEZPEČNOSŤ

DOPRAVA

FINANCIE

Prečo si poslanci OĽANO 
zaslúžia váš krúžok:

    

    

     

inzercia new januar_15_final.indd   1 15/01/2020   16:24
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