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Dnes oslavuje: 
Nade!da

Meno Nade!da má rus-
k" pôvod a jeho v"znam 
je „nádej". S Na#ami, Na-
#kami sa na Slovensku 
$asto nestretávame. 

Nade"dy sú ve%mi cit-
livé na neúspech. Do do-
mácnosti prijímajú len 
úzky okruh známych. Ne-
chcú, aby sa vedelo o ich 
súkromí. V ich o$iach len 
málo %udí stojí za to, aby 
ich naz"vali priate%mi.

Ovplyv#uje ich planéta 
Venu&a. Ich &'astné farby 
sú zelená a biela.

Ochranné rastliny my&í 
chvost a fialka, ochranné 
kamene achát a zafír.

Pranostika
Svatá Viktorie obrázky 

na okna ryje.

Historick" 
kalendár

1906: Narodil sa his-
torik (tefan Pozdi&ovsk", 
ktor" prelo!il aj rímsky ná-
pis na tren$ianskej skale. 
Zomrel 1. 9. 2007.

1947: Vedci z Bellov"ch 
laboratórií v USA predsta-
vili prv" tranzistor, $o bol 
za$iatok revolúcie v rozvo-
ji elektroniky.

1953: Vrcholní pred-
stavitelia ZSSR oznámi-
li, !e b"val" minister 
vnútra Lavrentij P. Be-
rija bol odsúden" a po-
praven" ako agent im-
perializmu.

V#záhrade
Pravidelne kontrolu-

jeme uskladnené zásoby 
ovocia, zeleniny a prezi-
mujúce h%uzy.

Zajtra budú oslavova$: Adam a#Eva
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Zamra!ené, dá%&, 
alebo dá%& so snehom. 
Od stredn"ch polôh sne%enie.

Po!asie mô%e spôsobi' problémy: pri prechode frontálneho rozhrania 
bolesti hlavy, fantómové bolesti, problémy chor"ch na kardio-vaskukárne 
ochorenia a astmu. 

Obla!no a% zamra!ené, dá%&, 
od stredn"ch polôh v noci 
sne%enie. Teplo.

    7"       3"NOC
    6"      12" DE(

    6"           2"NOC

O!akáva sa zv"#ená zá'a% u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením.

Mesiac  vychádza  
o 12,44 a zapadá  

o 01,43 hod.

Slnko vychádza  
o 07,40 a zapadá  

o 16,01  hod.
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Zamra!ené, od západu dá%&, 
alebo dá%& so snehom. 
Od stredn"ch polôh sne%enie.  
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ZOO prosí !udí: Myslite na zvieratká

Obyvate!om zoo je aj 
opi"ka druhu tamarín pin"í.

BRATISLAVABRATISLAVA

Zoologická záhrada Bratislava 
opätovne prosí obyvate$ov, aby 

po%as silvestrovsk&ch osláv nepo-
u"ívali zábavnú pyrotechniku a 
uchránili tak zvieratá pred hlukom, 
stresom %i prípadn&m zranením. 

Nebezpe"né mô#u by$ nielen svet-
lice, petardy "i delobuchy, ale aj tzv. 
lampióny %$astia. „Stres a úzkos$ vy-
volané oh&ostrojmi pôsobia aj na trá-
venie, "oho následkom mô#u by$ ne-

príjemné za#ívacie problémy. Takéto 
stresové hna"ky ka#doro"ne trápia 
mnohé na%e zvieratá, pravidelne naj-
mä nosoro#ce, kengury, antilopy, #ira-
fy "i primáty," upozor&uje Zuzana Cha-
lupová z bratislavskej ZOO.

Reakciou na stresujúcu situáciu 
v%ak mô#e by$ aj snaha zviera$a o 
únik. Osudn'm sa to stalo v minulos-
ti ro"nej samici lamy krotkej, ktorá 
uhynula po krvácaní do mozgu spô-

sobenom nárazom do plotu. Zárukou 
bezpe"ia pritom nie je ani zatvorenie 
zviera$a v chovnom zariadení. Sami-
ca antilopy mô#e poskáka$ po svojom 
mlá(ati a %impanzy v panike na seba 
zaúto"ia.  

Najzranite!nej%ou skupinou sú gra-
vidné samice, u ktor'ch mô#e dôjs$ k 
potratu alebo k pred"asnému pôrodu 
s pridru#en'mi komplikáciami. 
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B)*+,-.*/*- Zvlá!tne pomery a !i-
kana na ministerstve zdravotníc-
tva? Hoci rezort o odvolaní b"valé-
ho !éfa slu#obného úradu Mariána 
Kolníka (59) ve$mi hovori% nechce, 
nám sa podarilo zisti%, #e v rám-
ci jeho správania nemalo 
by% v!etko s kostoln"m 
poriadkom. 

Kolník nastupo-
val do úradu 

po vo%bách spo-
lu s ministrom 
Markom Kraj-
$ím. Po devia-
tich mesiacoch 
v&ak skon$il. 
Dôvod je zaha-
len" rú&kom tajomstva. Ako 
tajomník mal v&ak svoje po-
stavenie pod%a na&ich zdrojov 
patri$ne vyu!íva'. 

„Viedol si záznamy o tom, kto 
chodí kedy do práce, kto sa 

s k"m stretáva a dokonca na-
in&taloval kameru, ktorá sme-
rovala len na dvere &tátnej ta-
jomní$ky Jany Je!íkovej," pre-

zradil nám zdroj priamo z mi-
nisterstva. Rezort v&ak tvrdí, 
!e kamery sú nain&talované 

vo verejn"ch priestoroch aj 
v exteriéri z bezpe$-

nostn"ch dôvodov. 
Ná' zdroj v&ak 

prízvukuje, !e 
Kolník napáchal 
v rezorte nena-

pravite%né &ko-
dy. „Vyhadzo-
val %udí, ako 
mu napadlo. 
Nielen riadite-
%ov, ale aj za-
mestnancov, 

ktorí boli organiza$ne nena-
hradite%ní a svoju prácu si kva-
litne robili aj 20 rokov," pove-
dal ná& zdroj. Ministerstvo to 
v&ak vidí inak. „I&lo o ich vlast-
né rozhodnutie, prípadne roz-
viazanie pomeru po vzájomnej 
dohode,” reagovala hovorky)a 
Zuzana Eliá&ová. Vraj sa im ne-
pá$ila nová stratégia vedenia.

Jedn&m z t"ch, ktorí sa 
museli porú$a', bol aj zná-
my analytik Martin Smatana. 
„Ke# ho vedúci úradu vyha-
dzoval, obedoval pri tom," 
poznamenal jeden z na&ich 
zdrojov. Smatanovi v&ak ve%-
mi do re$i nebolo. „Prepá$te, 
ale k tomuto sa nechcem vy-
jadrova'," povedal pre denník 
Plus JEDEN DE*. 

Exminister Tomá& Drucker 
za najvá!nej&í problém ria-
denia rezortu vníma práve 
kádrovanie a následné zni!o-
vanie odbornosti. „Práve z dô-
vodu neprofesionálneho ria-
denia a a! osobného ideolo-

gicko-nábo!enského zápasu 
opustilo ministerstvo ve%a od-
borníkov. Namiesto nich pri&li 
kamaráti, man!elky a neraz 
%udia s pochybnou minulos-
'ou,“ povedal.

Kolníka má nahradi' David 
Hlubock", man!el Kraj$ího 
dlhoro$nej asistentky Heleny 
Hlubockej, ktorá má pod%a na-
&ich informácií len stredo&kol-
ské vzdelanie. „Pôsobí na pozí-
cii odborní$ky ústavného $ini-
te%a,” zastáva si ju rezort. S mi-
nistrom mala dokonca v minu-
losti nahra' nábo!enské CD. 
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Stop nahote a#pravidelné modlitby
  

Kolník mal dokonca za-
mestnancov úradu núti$, aby 
zo stien odstránili kalendá-
re a0plagáty, ktoré pova#oval 
za nemravné. Rezort tvrdí, #e 
o0 takomto konaní nevie. Na 
ministerstve sa má tie# pod!a 

na%ich informácií nachádza$ 
kaplnka, kde sa ka#dé ráno 
konajú modlitby. Vstup má 
ma$ v%ak len ist' VIP klub, 
a0 to na odtla"ok prsta. Mi-
nisterstvo v%ak existenciu 
kaplnky popiera.

Sledovali svojich Sledovali svojich 
zamestnancov?zamestnancov?

Po odchode Kraj"ího pravej ruky vyplávali %okujúce informácie 

„K tomuto sa ne-
KPKMU�^aRILZW^I˓�¹ 

(M. Smatana)

Marián Kolník  
skon"il vo funkcii 
#éfa slu$obného 

úradu po deviatich 
mesiacoch. 

Marek Kraj"í "elí 
kritike odborníkov za 

vedenie rezortu.

Kamery nielen 
v%exteriéri majú 

plni& bezpe"nostnú 
funkciu.  


