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Stavebné práce –
mechanická montáž
okien, žalúzií a dverí.

Peter Kaminský
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Hviezdna noc
V tichej noci hviezda svieti
spúšťa na zem zlatý vlas,
chce pozlátiť všetko vôkol,
hlavne, čo je dobré v nás.
Duša v svetle otvára sa
chytá lúče zo zlata,
zloba, závisť zmiera v diaľke
utlmená, zakliata.
Plachá láska sadá k stolu,
vzácny dar to k Vianociam,
ten, kto robí radosť iným
nezostáva nikdy sám.
Dobré skutky ako maják
ožiarujú Svätú noc,
kto len môže, každý podá
blížnym ruku na pomoc.
O polnoci s piešňou zvonov
pokľakneme k jasličkám
a prijmeme dar najväčší:
Jezuliatko – drahokam.

opäť klopú na dvere najkrajšie sviatky roka
– Vianoce. Čas vône ihličia, koláčikov,
rozžiarených sviečočiek a detských očiek, ktoré
žasnú nad darčekmi pod vianočným stromčekom.
Čas radosti a tichej pokory. Tak ako po iné roky
aj teraz sa naň tešia veľkí či malí. Vianočný čas je
časom väčšej blízkosti jedného k druhému, časom
naplneným pocitom väčšej spolupatričnosti. Veď
kedy sme jeden k druhému bližšie, ak nie počas
nádherných vianočných sviatkov? Každoročne
sa nás dotýka svojou atmosférou, v ktorej rezonujú slová domov, rodina, zdravie, láska, šťastie,
priateľ, človek...Zázračné ticho a beloba snehovej
periny premieňajú naše ulice na chrámy pokoja
a čistoty, akoby zázrakom nás robia inými a my
sa nebránime...
Zastavme sa teda, prežime podmanivú vianočnú atmosféru umocnenú láskou, šťastím, pokojom a nádejou. Za sviatočným stolom spojme
svoje dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti a mladosti. Ak
vyčaríme na tvári úsmev, srdcia nám pookrejú
a poďakujeme sa za všetko, čo nás postrehlo,
zastihlo, možno i prekvapilo a potešilo.
Ďakujem v mene svojom ale i v mene pracovníkov obce Krajné poslancom obecného zastupiteľstva za vykonanú prácu v prospech obce,
obyvateľom obce Krajné za spoluprácu počas
celého roka a vám všetkým, ktorí ste sa podieľali
na zveľadovaní našej obce.
Nech sú vaše príbytky
v týchto dňoch sviatočných naplnené láskou
i radosťou, vôňou
ihličia i vôňou
domova, nech
teplo rodinného
krbu žiari i hreje,
nech násobí krásu tejto chvíle...
Príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa zdravia,
šťastia a úspešné
vykročenie do Nového roka 2012 Vám
všetkým želá
Ing. Vladislav Šuster,
starosta obce,
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN
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VÝZNAMNÉ PODUJATIA JDS KRAJNÉ

U

ž piate družobné stretnutie seniorov organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska Krajné
a Klubu důchodců MČ Brno-Chrlice sa uskutočnilo
13. 9. 2011. Prvá družobná návšteva seniorov z KD
Brno-Chrlice bola u nás v roku 2007, potom v roku
2009 v Chrliciach. Výbor a členovia organizácie JDS
Krajné sa snažili priateľom z Chrlíc pripraviť zaujímavý program, aby si ho užili aj tí, ktorí k nám zavítali
viackrát. Po privítaní, krátkom občerstvení v reštaurácii Hany, odišli hostia do Piešťan. Tu si z turistického
vláčika pozreli historickú, oddychovú časť mesta a kúpeľný ostrov, potom pešiu, vyše hodinovú vychádzku
si organizovali podľa svojho záujmu. Po obede sme
sa všetci zišli pred Balneologickým múzeom, kde sa
naši hostia oboznámili s históriou praveku, históriou
kúpeľov, so životom a kultúrou minulých generácií. Po
prehliadke múzea sme sa už ponáhľali do reštaurácie
Hany, kde nás čakal obed, väčšia časť členov JDS
Krajné s posilou členov družobnej JDS Hrachovište
a hudobnou skupinou Myjavskí heligónkari. Chutný
obed a pekné pesničky heligónkarov rozprúdili družnú
zábavu. Po krátkej hlasovej rozcvičke speváckej skupiny Hrachovienka v zákulisí, slávnostných príhovoroch
predsedov KD Brno-Chrlice Ludmili Kořínkovej, JDS
Krajné Štefana Horáka a JDS Hrachovište Ľudmili
Urbančíkovej, sa prezentovala skupina svojimi piesňami. Oddýchnutí heligónkari pokračovali vo svojom
repertoári za speváckej podpory mnohých seniorov.
Zábava pri dobrej muzike gradovala, prišiel rad aj na
tanec. Krátky odpočinok nohám dopriali si tanečníci
počas vystúpenia Hrachovienky, aby znovu s chuťou
šantili pri heligónkaroch. Pesnička striedala pesničku,
Myjavských heligónkarov striedala Hrachovienka, čas
rýchle ubiehal, prišiel čas na rozlúčenie s priateľmi
z Chrlic. Za všetkých domácich seniorov sa rozlúčil
predseda JDS Štefan Horák.
Nakoniec si seniori spoločne zaspievali „našu dôchodcovskú hymnu“ na text, ktorý pripravili priatelia
z Chrlic, aby potom sa už skutočne rozlúčili s hostiteľ-

mi za spevu heligónkarov. V dobrej nálade z pekného
stretnutia pokračovali domáci, teda aj Hrachovišťania,
piesňami počas upratovania sály. Skutočne vydarené
stretnutie, tešíme sa o rok do Chrlic.
Na svojom pravidelnom stretnutí 7. 11. 2011
privítali seniori JDS Krajné spisovateľku Máriu Pomajbovú a dopisovateľa Viliama Soloviča. Mária Pomajbová je rodáčkou z Považian, ktorá žije a pracuje
v Novom Meste nad Váhom. Pracuje v Centre poradensko-psychologických služieb, stretáva sa s ľudmi,
ktorí potrebujú tieto služby a z ich životných príbehov
berie námety do svojich poviedok, ktoré uverejňuje
v časopisoch, hlavne v Slovenke, Ženskom magazíne,
v novinách Novomestský spravodajca, Kopaničiar Expres. Z výberu úspešných poviedok zostavuje knižnú
podobu svojej tvorby. V besede nám krátko predstavila svoju cestu k písaniu, svoje knihy: Ženská duša pod
lupou (2000), Láska za sklom (2002), Jarmo vášne
(2006) a Postavy bez tieňov (2011). Poodhalila nám
aj niečo zo svojho súkromia, rodinného života, postoja
k životu a problémom v našej spoločnosti. Spisovateľka po prečítaní úryvkov z niektorých poviedok
vysvetlila ich námet, spracovanie, aj realitu hlavných
postáv. Príbehy spracovala tak, aby hlavné postavy,
reálni ľudia, zostali v anonymite, ale aby sa čitatelia
vedeli s nimi stotožniť a mnohí uvideli sami seba v príbehu. Potom sa nám predstavil Viliam Solovič, rodák
z Lubiny – Miškech Dedinky, žijúci a píšuci v Starej
Turej. Rozpovedal nám o svojich životných cestách,
významných medzníkoch v jeho živote, hlavne ako
futbalového rozhodcu a potom športového dopisovateľa. V súčasnosti viac spracováva aj udalosti v našom
regióne, venuje pozornosť osobnostiam o ktorých píše
a uverejňuje v regionálnej tlači. Po autogramiáde sa
spisovateľka Mária Pomajbová s nami rozlúčila niekoľkými vianočnými a novoročnými vinšami z jej zápisníka. Viac obrazových informácií nájdete na internetovej
stránke obce.
Kronikár obce
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OCENENIE PRÁCE ZPOZ V KRAJNOM

P

ri príležitosti 20. výročia vzniku Združenia
ZPOZ Človek – človeku
v SR dostala naša obec „Ďakovný
list“ od Ústrednej rady Združenia
ZPOZ SR. Slávnostné podujatie
Združenia ZPOZ Človek – človeku
v SR, Metamorfózy života sa
uskutočnilo 30. 9. 2011 vo Veľkej
sieni Mestského úradu v Banskej
Bystrici. Súčasná podoba ZPOZ sa
datuje od 23. 11. 1991, kedy bola
ustanovujúca celoslovenská konferencia združenia.
V Krajnom bol ZPOZ založený
17. 1. 1953. Väčšina občanov,
ktorí sa zúčastnili obradov ZPOZ
ešte za predchádzajúceho režimu, si ich s nostalgiou v dobrom
spomína. Zvlášť jubilanti zlatých
svadieb, ktorí mali sobáš ešte
v starej budove, striebornú svadbu
už v novej, súčasnej obradnej sieni.
Hoci vzhľad siene sa za 35 rokov
výrazne nezmenil, profesionálnejší
prístup členov ZPOZ posunul úroveň obradov ďalej.
Z najvýznamnejších podujatí ZPOZ v Krajnom
v tomto roku boli: 7. 5. 2011 – uvítanie novonarodených detí, Karolíny Ďurišovej, Samuela Egrešiho, strieborná svadba manželov Zlaty a Ľuboša
Buríkových a zlatá svadba manželov Emílie a Jána
Hornáčkových, diamantová svadba manželov Ľudmily a Martina Cibulkových. Zlaté svadby sú vždy
plné dojatia pri rozhovore, spomienkach. O to viac
emócií sme prežili s manželmi Cibulkovými pri ich
60. výročí sobáša.
Smutným dňom pre občanov obce, najviac pre
rodinu, príbuzných a priateľov bol deň 19. 9. 2011,
kedy sme sa rozlúčili s Jozefou Matyášovou. Nie-

čo viac ako po roku nasledovala cestu za svojim
manželom. V dome smútku v mene všetkých
zúčastnených rozlúčil sa so zosnulou starosta obce
Ing. Vladislav Šuster, riaditeľ školy Mgr. Milan
Medveď a členovia ZPOZ. Na mieste posledného
odpočinku, pred uložením rakvy do hrobu rozlúčili
sa za pedagogický zbor školy, riaditeľ Mgr. Milan
Medveď za obec Mgr. Danka Marková. Na rozlúčku
so zosnulou prišlo skutočne veľa občanov.
Ani oblačné počasie 8. 10. 2011 nepokazilo
radosť z uvítania novonarodených detí, Tomáša
Matyáša a Sofie Malej, zlatej a striebornej svadby
manželov Anny a Karola, Miriam a Ľuboslava Bukovčanových, zlatej svadby manželov Vlasty a Jána
Vydarených.
Pietna spomienka, „Pamiatky
na zosnulých“ má dlhú tradíciu,
29. 10. 2011 sa konal už 23.
slávnostný obrad. Účasť príbuzných
na spomienke v porovnaní s minulými rokmi, (pred r. 2009) bola však
menšia. Pri tomto obrade ZPOZ už
dlhé roky spolupracuje so spevokolom ECAV v Krajnom a pánom
farárom Novomestským.
Po dvoch týždňoch,
14. 11. 2011, sme sa opäť stretli
na tomto trúchlivom mieste, aby
sme sa rozlúčili s Annou Janekovou.
Okrem piesní náboženskej pobožnosti nad jej otvoreným hrobom,
odzneli aj smútkom zahalené piesne
speváckej skupiny seniorov Hrachovienky. Za organizáciu JDS
Krajné sa so zosnulou rozlúčil Štefan
Horák, predseda organizácie, aj
člen nášho ZPOZ. Viac obrazových
informácií nájdete na internetovej stránke obce.
Kronikár obce
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800 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
O OBCI ŠULEKOVO

V

dňoch 26. až 28.8.2011 sa v Hlohovci,
miestnej časti Šulekovo, konali slávnosti pri
príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Šulekovo. Šulekovo je našou neformálne
družobnou obcou, kde sa aj v minulosti (po roku
1990) stretávali naši občania so šulekovčanmi pri
slávnostných príležitostiach, spomienke na martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho. Významné,
obojstranné stretnutie sa konalo pri príležitosti 160.
výročia smrti Vilka Šuleka a Karola Holubyho v sobotu 18.októbra 2008 v Hlohovci a miestnej časti
Šulekovo. Druhý deň, v nedeľu 19.októbra 2008 sa
konala pietna spomienka v Krajnom.
Nedeľnej slávnosti (28.8.2011) sa zúčastnili
zástupcovia obce, Ing. Vladislav Šuster, Mgr. Danka
Marková a Mgr. Ivan Novomestský. Zúčastnili sa
slávnostnej sv. omše v kostole Krista Kráľa v Šulekove, kladenia vencov k pamätníku Vilka Šuleka
a Karola Holubyho. Zúčastnili sa najdôležitejšej časti
osláv, kedy primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran
udeľoval ocenenia významným osobnostiam, ktoré
svojou činorodou prácou prispeli k rozvoju a zviditeľneniu obce.

Naši delegáti si prezreli výstavu starých vecí,
ktorú pripravili seniori v klube, dennom centre Beregseg ( predtým aj názov obce Šulekovo). Z celých
osláv nám poslala pani Silvia Rybnikárová, poslankyňa za miestnu časť Šulekovo pekné DVD a ďalšie
informácie.
Viac obrazových informácií nájdete na internetovej stránke obce.
Kronikár obce

ZSE DODÁ ENERGIU RODINNÉMU FUTBALU
AJ V TOMTO ROKU

P

o minuloročnom úspešnom uvedení do
života sa grantový program Rodinný futbal
rozrastie v tomto roku o ďalšie desiatky projektov.
Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny
E.ON v roku 2011 prerozdelí medzi úspešných

žiadateľov rovnakú sumu ako v minulom roku –
300 000 eur.
Minulý rok stál projekt na troch pilieroch podpory – budovaní infraštruktúry, organizácie rodinných
podujatí a podpore futbalovej mládeže. V roku 2011
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pribudne na základe prieskumu a požiadaviek
aj štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie kvality a motivácie futbalových trénerov pre
najmladšie vekové kategórie.
„Nemecký energetický koncern
E.ON sa v minulom roku zaviazal, že
minimálne počas 3 rokov podporí
na Slovensku projekt, ktorý má vo
verejnosti naštartovať nové vnímanie
futbalového prostredia. A práve preto
je orientovaný na rodiny a vybudovanie
takého futbalového zázemia, aby sa čas strávený s rodinou mohol stať aj vďaka futbalu plnohodnotným pre každého člena rodiny. Na základe
skúseností z mnohých európskych krajín vieme, že
je to dlhoročný proces, no je krásne vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal je tu pre nich, a že môže
byť aktivitou, ktorá spája. Takmer milión eur počas
troch rokov je naša podpora tomuto regiónu, preto
verím, že ak sa k nám pridajú aj ostatní, spoločnou
synergiou dokážeme ponúknuť našim zákazníkom
viac ako čakajú,“ povedal Konrad Kreuzer, predseda predstavenstva ZSE.
V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54
žiadateľov, ktorí na základe predložených projektov

získali podporu pre svoje projekty až do výšky 40 000 eur. Medzi najväčšie projekty
sa pochopiteľne zaradili corgoňligové
kluby FK Senica, ViOn Zlaté Moravce, Spartak Trnava či FC Nitra.
Základnou požiadavkou na udelenie
grantu bolo predloženie zmysluplnej
a kontinuálnej koncepcie pri výchove mládeže a podpore futbalového
prostredia.
Výnimočnosťou grantového programu
Rodinný futbal je dostupnosť a otvorenosť
užitočným a skvelým nápadom. Okrem masívnej
podpory cez prvoligové kluby, sa desiatky projektov
zrealizovali aj v menších mestách a obciach, kde
výsledok spoločného úsilia energetickej spoločnosti
a samosprávy, bude slúžiť verejnosti po dlhé roky.
Rekonštruované tribúny, nové striedačky a lavičky,
osvetlenie futbalových plôch, či detské ihriská vo
futbalových areáloch – to boli najčastejšie aktivity,
ktoré sa podarilo v minulom roku zrealizovať. Viac
o minuloročných projektoch sa dozviete na www.
rodinnyfutbal.sk. Možnosť žiadať o grant je do 21.
apríla.
ZSE talent liga

V rámci napĺňania základných cieľov programu
a dlhodobého posolstva, ktoré má za úlohu podporiť zmenu pohľadu na futbalové prostredie, sa ZSE
rozhodla začať práve tam, kde sa tvoria a vyrastajú
budúce hodnoty slovenského futbalu. Od ročníka
2011/2012 sa preto ZSE stane oficiálnym partnerom ligy všetkých futbalových prípraviek v bratislavskom a západoslovenskom regióne (U9 – U11) pod
názvom ZSE talent liga (55 družstiev).
Partnermi projektu sú Alpine Pro a Respect
Sport, mediálnymi partnermi azet.sk a rádio Viva.

Vladimír KRIŠKO
• predaj a montáž – plastové, hliníkové okná a dvere • realizácia stavieb a ich zmien
mobil: 0908/779167 tel./fax: 032/7794659 mail: vladimir.krisko@naex.sk

TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ
– HODNOTENIE JESENE SEZÓNY 2011/2012
MUŽI

Po jarnej časti uplynulej sezóny sme museli pred
novým ročníkom urobiť výrazné zmeny v kádri,
pretože posledné zápasy sme odohrali s nízkym

počtom hráčov. Z tohto dôvodu sme ostaršili troch
dorastencov (Dominik Medveď, Ján Macháč, Filip
Tížik, v lete dovŕšil 18 rokov Samuel Vavák) a získali posily do kádra (Andrej Ďuriš, Michal Koník),
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navyše sa vrátili niektorí ďalší hráči. Tesne pred
začiatkom sezóny odišiel ako jediný Martin Arbet
na hosťovanie do Hrachovišťa. Káder sa tak výrazne rozšíril a nemuseli sme sa obávať o to, ako a či
vôbec nastúpime na zápas.
Cieľ pred novou sezónou bol teda stabilizovať
káder, zapracovať nových hráčov a podľa priebehu
súťaže bojovať o čo najlepšie umiestnenie, prípadne
aj o postup do vyššej ligy, pričom v III. triede Juh
zostalo iba 9 tímov. Dôvodom bol postup dvoch
tímov (Pobedim a Polianka), Vaďovce sa odhlásili
a Lúka nad Váhom, ktorá vypadla z II. triedy Juh
bola na vlastnú žiadosť zaradená do III. triedy Sever.
Prípravu na novú sezónu sme začali vlastne už
zápasom v Chrliciach týždeň po súťaži. Hoci sme
prehrali 3 : 1 (gól Michal Koník), odohrali sme
pekný vyrovnaný zápas, pričom sa hneď ukázal aj
prínos nových hráčov, keď dobrý výkon podali dorastenci aj posily. Ostatné prípravné zápasy taktiež
naznačili zlepšenie: prehra 2 : 3 doma s Prašníkom
– hrá MO trnavského kraja (Martin Arbet 2), výhra
11 : 1 s Hrachovišťom (Michal Koník 3, Branislav
Drobný 3, Andrej Ďuriš, Samuel Vavák, Štefan
Škodáček, Lukáš Dobrovodský, Ján Michalík).
Nevydarený bol iba zápas v Dolnom Lopašove, kde
sme pre absenciu brankára aj viacerých obrancov
prehrali vysoko 7 : 2 (Michal Koník 2).
Do sezóny sme vstupovali dvoma zápasmi vonku, čo nám v minulosti vždy robilo problémy,
keď aj teraz sme „ťahali“ sériu 7 ligových
prehier v rade (s prípravnými zápasmi
dokonca až 12 prehier a 1 remíza).
Prvý zápas túto sériu opäť predĺžil,
keď sa ešte prejavovala nezohratosť,
ale aj absencia dorastencov, ktorí
hrali ťažký zápas vo svojej súťaži
MO – dorast. O týždeň sme však
po zmenách v zostave a bojovnom
výkone najmä v druhom polčase
nepriaznivé výsledky z ihrísk súperov v hektickom zápase v Hrachovišti prelomili. Víťazstvo 3 : 2 gólom
Výsledky – muži:
Jablonka – Krajné
Hrachovište – Krajné
Krajné – Považany
Lubina – Krajné
Krajné – voľno
Lubina kop. – Krajné
Krajné – Priepasné
Chvojnica – Krajné
Krajné – Bukovec

2:1
2:3
7:2
2:5
0:2
5:0
0:0
3:0

Tabuľka:
1. Krajné
2. Lubina kop.
3. Jablonka
4. Priepasné
5. Považany
6. Hrachovište
7. Lubina
8. Chvojnica
9. Bukovec

v nadstavenom čase znamenalo výrazný obrat v hre
mužstva. To sa v nasledujúcich dvoch zápasoch
prejavilo najmä v útočnej fáze, čomu nasvedčuje
počet strelených gólov (7 proti Považanom, 5 v Lubine). Tri výhry za sebou znamenali posun na 2.
priečku tabuľky s očakávaním dôležitého stretnutia
u lídra v Lubine kopaniciach. Smerom dopredu sme
si verili, dôležité bolo zlepšiť defenzívu, keď zatiaľ
v každom predošlom zápase sme inkasovali 2 góly.
Prístup hráčov k plneniu obranných úloh v tomto
zápase bol však výborný, pomohol nám aj rýchly
gól Borisa Stratila krásnou hlavičkou po rohovom
kope. Potom už sme víťazstvo z rúk nepustili a neinkasovali sme už ani v ďalších troch zápasoch do
konca jesene žiadny gól. Nasledovala jasná výhra
proti rozbehnutému Priepasnému, ktorému sme 5
gólmi prerušili šnúru troch víťazných zápasov bez
inkasovania, ale aj menej vydarený zápas na Chvojnici, kde sme pre streleckú nemohúcnosť uhrali iba
bezgólovú remízu. Šanca na prvé miesto v tabuľke
po jesennej časti však žila, stačilo poraziť doma
v poslednom zápase Bukovec. To sme zvládli s prehľadom, napriek deštruktívnej taktike súpera sme si
vypracovali dostatok šancí a strelili tri góly, aj keď
súboje s takýmito tímami nebývajú vždy pohľadné.
Jesenné prvenstvo je však najmä za výsledky
a výkony s Lubinou kopanice, Považanmi či Priepasným zaslúžené, je však i záväzkom do jarného
pokračovania. Šanca na postup je veľká, premrhať
si ju môžeme iba sami nezodpovednosťou
či ležérnosťou. V minulosti sa tieto javy
v krajňanskom futbale vyskytli. Avšak
mužstvo sa zohralo, hráči zodpovedne
pristupovali k zápasom, zlepšila sa
nálada v kabíne i dochádzka na tréningy. Preto verím, že zimná príprava
bude adekvátna cieľu, ktorý pred nami
na jar stojí a budeme pokračovať
v ešte lepších výkonoch a výsledkoch,
aby sme si po sezóne mohli povedať,
že sme urobili všetko, čo bolo v našich
silách a možnostiach.

8611
8611
8512
8413
8323
8314
8233
8035
8018

26 : 8
25 : 12
17 : 6
18 : 16
17 : 19
18 : 19
15 : 21
9 : 27
4 : 21

+Body
19 b
19
16
13
11
10
9
3
1

+10
+4
+1
+1
–1
+1
0
–12
–11
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Káder: Milan Moravec, Martin Škriečka, Martin Dlhý, Lukáš Dobrovodský, Branislav Drobný,
Andrej Ďuriš, Miloš Ďuriš, Ľubomír Elíz, Ľuboš
Gráf, Miloš Javro, Libor Javro, Michal Koník, Dominik Kubíček, Andrej Lacho, Ján Macháč, Roman
Marek, Dominik Medveď, Ján Michalík, Marek
Otrubčák, Peter Podmajerský, Boris Stratil, Štefan
Škodáček - kapitán mužstva, Filip Tížik, Samuel
Vavák, tréner Andrej Škodáček.
Strelci: Michal Koník 7, Andrej Ďuriš 6, Andrej
Lacho 3, Boris Stratil 3, Branislav Drobný 2, Martin Dlhý 1, Lukáš Dobrovodský 1, Roman Marek 1,
Dominik Medveď 1, Štefan Škodáček 1.
DORAST

Tím dorastu skončil v uplynulej sezóne na 2.
mieste, no naskytla sa mu aj napriek tomu možnosť
postúpiť a hrať Majstrovstvá oblasti. Rozhodnúť sa nebolo vzhľadom na finančnú
situáciu ľahké ani pre výbor klubu,
napokon však s postupom súhlasil.
Sľuboval si od toho viac kvalitných
zápasov s lepšími súpermi pre našich talentovaných dorastencov.
Už prvé zápasy ukázali, že to
bol správny krok, pretože náš tím
dokázal so striedavými výsledkami držať krok s každým súperom.
Potešili najmä nečakané víťazstvá
vonku v Dolnej Súči a v Omšení.
V domácich zápasoch sme mali vždy
hernú prevahu, nedostatočné využívanie šancí našich dorastencov však obrali

Výsledky – dorast:
Častkovce – Krajné
Krajné – Čachtice
Dolná Súča – Krajné
Krajné – Tr. Turná B
Krajné – Kálnica
Omšenie – Krajné
Krajné – Melčice-L.
Horná Súča – Krajné
Opatová n/V. – Krajné
Krajné – Podolie
Selec – Krajné
Krajné – H. Sŕnie
Tr. Jastrabie – Krajné
Krajné – voľno
Nové Ves n/V – Krajné
Krajné – Častkovce

3:1
4:0
3:4
1:2
3:4
3:4
3:1
4:1
8:1
1:1
3:1
1:6
6:0
4:1
1:3

Tabuľka:
1. Tr. Jastrabie
2. Horná Súča
3. Opatová n/V.
4. Tr. Turná B
5. Častkovce
6. Nová Ves n/V
7. Horné Sŕnie
8. Dolná Súča
9. Kálnica
10. Selec
11. Podolie
12. Krajné
13. Čachtice
14. Melčice-L.
15. Omšenie

o lepší výsledok v zápasoch s Trenčianskou Turnou
B či Kálnicou. V druhej polovici jesene nás však
čakali najlepší súperi a nastal problém s brankárom,
na čo tím viackrát doplatil. Herne sme vyhoreli iba
v Opatovej a v Trenčianskom Jastrabí, kde z rôznych príčin ale najmä pre viacero chorých hral náš
tím iba v počte 9. Ostatné zápasy boli vyrovnané,
alebo sme boli dokonca herne lepším družstvom
so schopnosťou podržať loptu, riešiť veci futbalovo namiesto bezhlavého odkopávania. Taktiež
sme sa neuchýlili k tvrdej, surovej, či zákernej hre,
akú v poslednom zápase jesene u nás predviedli
Častkovce, keď nám troch hráčov dokonca zranili.
Doplatili sme však na chyby brankára alebo individuálne chyby pri bránení a taktiež na nedôraz
a nepresnosť pri zakončení.
Treba si však uvedomiť, že ako nováčik si naši
mladí hráči musia takéto veci uvedomiť, poučiť sa
z nich, aby tieto skúsenosti dokázali v budúcnosti využiť, a to nielen v tíme dorastu, ale
aj u mužov, kde viacerí z nich už hrali
a podali kvalitné výkony. Súťaž MO je
v dorasteneckej kategórii oveľa náročnejšia ako II. trieda Juh, kde zostalo
iba 6 tímov, ponúka množstvo kvalitných zápasov a napriek 12. miestu
v tabuľke sa tam naši dorastenci naučia určite viac ako v poslednej lige.
Preto očakávam, že sa zlepšia
v dochádzke, cez zimnú prestávku na
sebe popracujú po fyzickej, technickej aj kondičnej stránke a v jarnej časti
súťaže predvedú ďalšie kvalitné výkony
s ešte lepšími výsledkami.

15 13 0 2
15 13 0 2
15 11 1 3
15 11 0 4
15 9 3 3
15 9 2 4
15 7 1 7
15 6 2 7
15 6 2 7
15 6 0 9
15 4 1 10
15 4 1 10
15 3 0 12
15 2 0 13
14 1 1 12

62 : 17
59 : 17
57 : 24
31 : 30
44 : 34
52 : 26
49 : 37
49 : 40
51 : 49
32 : 43
16 : 29
27 : 50
21 : 75
26 : 63
22 : 64

+Body
39b
39
34
33
30
29
22
20
20
18
13
13
9
6
4

+15
+15
+10
+9
+9
+8
+1
–4
–4
–3
–11
–8
–12
–15
–17
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Káder: Peter Červenka, Andrej Lacho, Miroslav
Macáček, Ľubomír Arbet, Peter Elíz, Tomáš Ferianec, Kevin Klein, Patrik Klein, Ľubomír Kohúcik,
Marcel Kostelný, Miloš Kovár, Tomáš Macúch, Ján
Macháč, Dominik Medveď, Patrik Medveď, Dominik
Parči, Ivan Slezák, Tomáš Tomka, Filip Tížik, Filip
Turan, Samuel Vavák – kapitán tímu, tréner Vladimír Kostelný, vedúci Štefan Mramúch.
Strelci: Dominik Parči 6, Dominik Medveď 5,
Samuel Vavák 4, Marcel Kostelný 3, Filip Tížik
3, Ján Macháč 2, Peter Elíz 1, Ľubomír Arbet 1,
Kevin Klein 1, Miloš Kovár 1.
ŽIACI

Náš tím žiakov vstúpil tento rok už do svojej
štvrtej sezóny v MO. V kádri zostali výrazné opory,
Martin Malý v bráne, Tomáš Tomka na stopérskom
poste a Adam Dlhý v strede zálohy. Taktiež sa
ukázalo, že viacero z mladších žiakov má nesporný
talent, chýbal však hráč do útoku, ktorý by narobil
problémy aj väčším a fyzicky zdatnejším obrancom.
Trénerovi sa však spolu s novým vedúcim tímu Branislavom Melicherom podarilo nájsť takého
hráča, rýchleho, obratného a technicky zdatného Zdenka Suchánka.
S týmto kádrom už v príprave naši žiaci dosiahli
výborné výsledky, keď
nečakané bolo najmä
víťazstvo 5 : 0 na domácom ihrisku s favorizovanou Starou Turou, ktorá
pred sezónou postúpila už
do 3. ligy. Vstup do sezóny
bol však aj tak viac ako príjemným prekvapením. Hoci naši
Výsledky – žiaci:
Častkovce – Krajné
Selec – Krajné
Horné Sŕnie – Krajné
Krajné – Bošáca
Tr. Turná – Krajné
Horná Súča – Krajné
Krajné – Melčice-L.
Z. Podhradie – Krajné
Krajné – Záblatie
Dolná Súča – Krajné
Krajné – Omšenie
Krajné – Soblahov
Krajné – Svinná

0:4
2:2
0:1
2:4
4:2
0:1
7:0
0:8
3:1
1:0
5:0
5:0
0:1

žiaci odohrali prvé tri zápasy na ihriskách súperov,
neprehrali a aj remíza v Selci bola zapríčinená iba
nepriazňou hlavného rozhodcu, ktorý „vyrovnal“
dvoma pokutovými kopmi pre domácich, pričom
druhý si vymyslel v nadstavenom čase. Potom prišli
aj prehry, no všetky zápasy boli pohľadné a diváci
navštevovali domáce zápasy našich žiakov v hojnom počte, čo dokazovalo, že hra našich žiakov má
svoju kvalitu. Najkrajší bol asi zápas proti žiakom
Melčice-Lieskové, kedy hostia síce mali výškovú
prevahu, naši hráči však boli šikovnejší, obratnejší,
technickejší, kombinačnejší a jednoznačne zvíťazili.
V záverečnom zápase jesene sme privítali lídra
tabuľky zo Svinnej. S týmto súperom sme odohrali
vyrovnaný zápas a napriek prehre možno konštatovať,
že prvá časť súťažného ročníka bola úspešná a výkony
našich mladých nádejí sú prísľubom aj do budúcnosti.
Preto im treba popriať veľa chuti do futbalu a síl do
trénovania, aby dokázali v jarných odvetách svoje
výkony ešte zlepšiť a poraziť aj najlepších súperov.
Hráči: Martin Malý, Tomáš Tomka – kapitán
tímu, Adam Dlhý, Matúš Puškár, Branislav Melicher,
Peter Ragan, Alex Klein, Andrej Homola, Marcel Arbet, Matej Batka, Martin Herák,
Michal Urban, Lucia Kostelná,
Jakub Kostelný, Ľubomír Baláž,
Zdenko Suchánek, Tomáš Puškár. Tréner: Marek Puškár,
vedúci družstva: Branislav
Melicher

Tabuľka:
1. Svinná
2. Tr. Turná
3. Selec
4. Horné Sŕnie
5. Dolná Súča
6. Krajné
7. Bošáca
8. Horná Súča
9. Melčice-L.
10. Omšenie
11. Záblatie
12. Z. Podhradie
13. Častkovce
14. Soblahov

Strelci gólov: Adam Dlhý
13, Matej Batka 8, Zdenko
Suchánek 6, Tomáš Tomka 6,
Andrej Homola 3, Jakub Kostelný
2, Matúš Puškár 1, Martin Melicher 1.

13 12 1 0
13 10 1 2
13 9 2 2
13 9 1 3
13 8 2 3
13 8 1 4
13 7 2 4
13 6 1 6
13 2 4 7
13 3 1 9
13 3 1 9
13 3 0 10
13 2 1 10 7
13 0 0 13

80 : 3
46 : 20
58 : 22
53 : 13
39 : 25
40 : 13
40 : 31
35 : 27
40 : 53
20 : 49
14 : 48
23 : 67
19 : 4
7 : 96

+Body
37b
31
29
28
26
25
23
19
10
10
10
9
7
0

+16
+13
+11
+7
+5
+7
+5
–2
–8
–11
–8
–9
–14
–21
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DEŇ VÝŽIVY V ŠKOLE
na tanier. Krásne výtvory vznikli v ôsmej a deviatej
triede, ale ani mladší žiaci sa nedali zahanbiť. Tak
ako malým ani veľkým žiakom nechýbal pohyb. Zahrali si rôzne športové hry. A aby deň nebol celkom
jednoduchý, mohli si vyskúšať svoje schopnosti pri
práci s internetom, pretože úlohou bolo vyhľadať
recepty na ovocné kokteily a pripraviť spoločne za
triedu zborník- ovocných kokteilov. Najlepšie boli
odmenené. Myslím si, že tento deň splnil svoj účel.
Deti by sa mali naučiť pochopiť zdravie ako hodnotu, ktorá umožňuje človeku viesť plnohodnotný
život. Treba im to pripomínať nielen v škole, ale
aj v rodinách. Zdravie je celoživotne overovanou
hodnotou, ktorá má význam pre každého.
Mgr. Ľubica Karliková

K

aždoročne si v našej škole pripomíname 16.
október ako Deň výživy. Hlavnou úlohou
podpory zdravia v biologickej oblasti je, aby deti
dokázali odlíšiť stav zdravia a choroby, aby aktívnym
pohybom a zdravou stravou prispievali k telesnému
a duševnému vývinu a neohrozovali svoje zdravie
riskantnými aktivitami. Do dňa výživy sme zapojili
deti z 1. a 2.stupňa našej školy. Malí žiaci pripravovali ovocné šaláty, zostrojovali si pyramídu potravín,
ktoré sú potrebné pre naše zdravie, z farebného
papiera zhotovovali košíky s ovocím a vyzdobili si
triedy. Relaxačnými chvíľkami a pohybom si spestrili výživový deň.
Žiaci 2. stupňa mali ťažšie úlohy. Pripravovali
nielen ovocné a zeleninové šaláty, rôzne nátierky,
ale ich úlohou bolo pripravené jedlo naaranžovať

„TANCUJ, MAĽUJ, SPIEVAJ,
CEZ HRANICE SNÍVAJ“

J

e názov projektu založeného na spolupráci ZŠ
s MŠ Krajné a ZŠ s MŠ Brno-Chrlice. Bol odsúhlasený už 17. 12. 2010 na pracovnom stretnutí
v Chrliciach a v týchto dňoch sa jeho ciele začínajú
úspešne napĺňať. Vďaka súťažným aktivitám tohto
projektu sa 35 najlepších žiakov z oboch škôl bude
môcť zúčastniť výmenného pobytu v partnerskej
obci, spoznať tak nových ľudí a obohatiť sa o nezabudnuteľné zážitky.
Šikovní žiaci našej školy si pod vedením svojich
učiteľov pripravili pestrý kultúrny program, ktorý vo

štvrtok 24. 11. 2011 predviedli ostatným žiakom
v publiku a najmä 5-člennej porote. Svoj talent im
ukázali v štyroch rôznych kategóriách.
Prvou z nich bola kategória Prednes, v ktorej
šikovní recitátori z 5., 6. a 9. ročníka predniesli
ukážky nielen poézie, ale i prózy. Báseň Daniela
Šovca Pocta Štefánikovi zarecitoval žiak 6. ročníka Matúš Puškár, jeho spolužiak Ľubomír Dlhý sa
predstavil s básňou Jaroslava Rezníka Pieseň o vlasti a ukážku poézie si pripravila aj Lenka Ludwigová
z 9. ročníka, ktorá vystúpila s básňou Jána Kostru
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Každý deň. Krátku prózu Zuzany
Zemaníkovej Zuzine prasiatka
zarecitovali žiačky 5. ročníka
Natália Mramúchová a Monika
Myjavcová, s povesťou Jozefa
Tatára Verona pokračovala piatačka Daniela Babincová a poslednou ukážkou v tejto kategórii
bola próza Marie Korandovej
Tá láska nebeská, ktorú predniesla Nina Michalidesová zo 6.
ročníka.
Zuzky Zgurišky Zuby v podaní
ôsmakov a deviatakov.
Podujatie uzatvorila kategória
Tanec, ktorá dokázala, že ani
pohybové nadanie v našej škole
nechýba. Najprv žiačky zo 6.
ročníka zatancovali populárnu
zumbu a napokon sa so svojou
tanečnou zostavou predviedli
dievčatá z tanečného krúžku.

V kategórii Spev nás svojím
hlasom očarila žiačka 3. ročníka Emma Kubišová s ľudovou
piesňou a Ľubomír Baláž z 5.
ročníka, ktorý zaspieval dve
piesne – jednu rómsku a druhú
s názvom Mám jedného dobrého
kamaráta.
V tretej kategórii Divadlo
sme mali možnosť vidieť Šípkovú
Ruženku v nemeckom jazyku,
ktorú zahrali žiaci 7. a 8. ročníka, či dramatizáciu poviedky
Napriek počiatočnej tréme,
ktorá pred vystúpením potrápila
niektorých žiakov, sa podujatie
veľmi vydarilo a všetci sa už tešia
na ďalšie stretnutie 11. decembra 2011, keď spolu s našimi
najlepšími vystúpia aj žiaci ZŠ
s MŠ Jana Broskvy z BrnaChrlíc.

Mgr. Michaela Kubišová
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Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeže
VYMÁHANIE VÝŽIVNÉHO ZO ZAHRANIČIA
Každé dieťa má právo na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný,
mravný a sociálny rozvoj.
Rodič(ia) alebo iné osoby, ktoré sa o dieťa starajú, nesú v rámci svojich schopností a finančných
možností základnú zodpovednosť za zabezpečenie
životných podmienok nevyhnutných pre rozvoj
dieťaťa.
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
je ich zákonná povinnosť.
Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí
podľa svojich schopností, možností a majetkových
pomerov.
Zdroj: Dohovor o právach dieťaťa, Zákon
o rodine
Kto môže požiadať Centrum o pomoc pri vymáhaní výživného zo zahraničia?
Fyzická osoba, ktorá má do starostlivosti zverené
dieťa, voči ktorému bola rozsudkom určená vyživovacia povinnosť. Plnoleté dieťa – oprávnený, voči
ktorému má rodič rozsudkom určenú vyživovaciu
povinnosť.
Od koho je možné vymáhať výživné
ivné
prostredníctvom Centra?
Od povinnej osoby, ktorá má rozsudsudkom určenú vyživovaciu povinnosť a žije
v zahraničí. Štátne občianstvo povinnej
nej
osoby nie je rozhodujúce.
Ako môže Centrum pomôcť pri
vymáhaní výživného?
1. Centrum je nápomocné pri
zisťovaní pobytu povinnej osoby
v zahraničí
2. Centrum pomáha s prípravou
dokladov do zahraničia na výkon
rozhodnutia o výživnom
3. Centrum vypracováva návrh do cuudziny a kompletizuje doklady ohľadom
adom
výživného
4. Centrum kontroluje celý proces vymáha
vymáhania výživného v cudzine a prevod platieb
výživného

5. Centrum poskytuje právne poradenstvo pri ďalších krokoch voči osobe povinnej platiť výživné
Za akých podmienok mi Centrum môže pomôcť pri vymáhaní výživného?
1. Ak je výživné určené rozhodnutím súdu a toto
rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.
2. Ak je známy pobyt povinnej osoby - osoby, od
ktorej žiadate výživné vymáhať.
3. Ak je krajina, z ktorej žiadate výživné vymáhať,
členom EÚ alebo pristúpila k medzinárodným
dohovorom, na základe ktorých je vymáhanie výživného možné, prípadne medzi danou krajinou
a SR je uzavretá vzájomnosť.
4. Ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť vôbec alebo ju plní nepravidelne
Čo ak nepoznám pobyt (adresu) povinnej
osoby?
Ak nie je známa ani krajina, kde by sa povinná
osoba mohla zdržovať, je vhodné podať na Slovensku trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania
povinnej výživy.
Môžem sa na Centrum obrátiť aj keď nepoznám adresu povinnej osoby?
Ak je krajina, v ktorej povinná osoba
Áno. A
členským štátom EÚ (okrem Dánska),
žije, čle
Centrum môže požiadať o pomoc pri
Centr
zisťovaní pobytu zahraničný ústredný
zisťo
orgán. Ak povinná osoba žije v krajine,
org
ktorá nie je členským štátom EÚ alebo
kto
v Dánsku, Centrum môže za určitých
podmienok požiadať o pomoc pri
po
zisťovaní pobytu povinnej osoby prízi
slušné orgány. Úspešnosť pátrania po
slu
pobyte však nie je možné zaručiť.
po
Môžem podať na povinnú osobu
trestné oznámenie?
tres
Áno. Ak povinná osoba najmenej
Án
tri mes
mesiace v období dvoch rokov neplní
rozsudkom určenú vyživovaciu povinnosť,
činu zanedbania povinnej výdopúšťa sa trestného
tre
živy. Trestné oznámenie je možné podať na Polícii
SR alebo na okresnej prokuratúre v mieste bydliska.
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Mám nárok na náhradné výživné?
Žiadosť o priznanie náhradného výživného si
môžete podať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý o jeho priznaní rozhoduje.
Čo v prípade keď nemám rozhodnutie súdu
o určení výživného?
Ak máte určené otcovstvo, môžete podať na
príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa návrh
na určenie výživného. Ak otcovstvo k dieťaťu nie je
určené, je možné určiť ho dobrovoľne súhlasným
vyhlásením oboch rodičov na matričnom úrade,
v matrike ktorého je zapísané narodenie dieťaťa. Ak
je predpoklad, že nedôjde k dobrovoľnému priznaniu
otcovstva (zo strany otca), máte možnosť podať návrh
na určenie otcovstva a určenie výživného na príslušný
okresný súd v SR v mieste bydliska maloletého dieťaťa.
Môžem podať návrh na určenie/zvýšenie,
zníženie/výživného v zahraničí (v krajine, kde sa
povinná osoba nachádza), ak má dieťa obvyklý
pobyt na území SR?
Právny poriadok niektorých štátov umožňuje podať návrh na určenie/zvýšenie, zníženie/výživného
v prípade, ak sa povinná osoba nachádza v danej
krajine a dieťa má obvyklý pobyt na území SR.
Akou formou môžem Centrum požiadať o pomoc pri vymáhaní výživného?
Na Centrum sa môžete obrátiť písomne, faxom,
emailom, telefonicky alebo osobne počas úradných
hodín.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na
území celej Slovenskej republiky, ktorý poskytuje
bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti
vymáhania výživného, neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa, úpravy práva styku
rodiča s dieťaťom, medzištátnych osvojení a pri spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností.
Najdôležitejšie právne dokumenty na medzinárodnej úrovni v oblasti vymáhania výživného:
Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine,
20. jún 1956, New York
Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti, 2. októbra 1973, Haag
V rámci Európskej únie sú pre členské štáty EÚ
(okrem Dánska) záväzné aj
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
Kontakt:
Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže
Špitálska 8, P.O.Box 57, 814 99 Bratislava
Tel: +421/2/2046 3208, +421/2/2046 3248
Fax: +421/2/2046 3258
úradné hodiny – Po - Pia 8,00 – 16,30 hod.
e-mail: info@cipc.gov.sk, www.cipc.sk
Dôležité kontakty:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
Tel: +421/2/2046 0000
www.employment.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Tel: +421/2/2046 3053
www.upsvar.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Tel: +421/2/59 353 111
www.justice.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel: +421/2/5978 1111
Fax: +421/2/5978 3333
e-mail: info@mzv.sk
Unicef Slovensko
Námestie SNP 13, P.O. Box 52
810 00 Bratislava
Tel: +421/2/5296 5082
Fax: +421/2/5296 5084
e-mail: sekretariat@unicef.sk
Národná ústredňa Interpol
Vajnorská 25, 812 72 Bratislava
Tel: 0961050318, Fax: 0961059002
e-mail: interpol@nui.minv.sk, www.minv.sk
Centrum právnej pomoci
Nám. slobody 12, P.O. Box 18
810 05 Bratislava 15
Tel: +421/2/49683521, +421/2/49683522
Fax: +421/2/49683520
e-mail: info@legalaid.sk
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Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeže
RIZIKÁ PRI NEOPRÁVNENOM PREMIESTNENÍ DIEŤAŤA
Rodičovstvo prináša rôzne špecifické problémy.
Je dôležité uvedomiť si, že deti nemôžu byť považované za vlastníctvo rodičov, ale musia byť vnímané
ako jedinci s vlastnými právami a potrebami.
Cieľom tohto letáku je poskytnúť informácie
a prípadné odpovede na základné otázky ako konať
a kam sa obrátiť o pomoc, ak sa rozhodnete riešiť
rodinnú krízu Vy, alebo Váš partner odchodom
z krajiny, v ktorej žijete s Vaším spoločným dieťaťom, alebo ak už tak jeden z vás urobil.
Neoprávnené premiestnenie dieťaťa je premiestnenie dieťaťa z krajiny jeho obvyklého pobytu
do inej krajiny, ktorým sa porušuje opatrovnícke
právo druhého rodiča. Takéto konanie sa považuje
za neoprávnené podľa Haagskeho dohovoru iba ak
sa týka dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 16 rokov.
Taktiež musí ísť o krajinu, ktorá podpísala Haagsky
dohovor a je ním viazaná.
Krajinou obvyklého pobytu je krajina, v ktorej
dieťa skutočne reálne určitý čas žilo, kde navštevovalo predškolské alebo školské zariadenia, rôzne
mimoškolské aktivity, kde si vytvorilo blízke citové
väzby či už k príbuzným alebo priateľom,
ľom, to znamená krajina, ku ktorej dieťa viažu určité
é väzby.
Len príslušný súd môže rozhodnúť,
núť,
kde je miesto obvyklého pobytu
u dieťaťa a to v konaní o návrat dieťaťa.
aťa.
V tomto konaní nie je podstatná štátna
tna
príslušnosť dieťaťa, kde sa dieťa narodiodilo, alebo kde je prihlásené k trvalému
u
pobytu (inému druhu pobytu).
Cieľom konania o návrat dieťaťa
a
je obnovenie pôvodného stavu a to
návratom dieťaťa do krajiny jeho
obvyklého pobytu. V konaní o návrat
at
odieťaťa sa v žiadnom prípade nerozhonduje o rodičovských právach a povinerenostiach, tzn. o tom, komu bude zverené dieťa do osobnej starostlivosti.
Bolo Vaše dieťa neoprávnene premiestnené zo Slovenska do zahraničia bez Vášho
súhlasu?
Takýmto konaním boli porušené Vaše rodičovské práva, ale tiež práva Vášho maloletého dieťaťa.

Kontaktujte Centrum v čo najkratšom termíne.
Právnici Centra Vám poskytnú právnu pomoc a poradenstvo o ďalšom postupe. Ak od neoprávneného
premiestnenia dieťaťa neuplynula doba dlhšia ako
jeden rok, pravdepodobnosť nariadenia návratu súdom tej krajiny, kde sa dieťaťa momentálne nachádza je vyššia. Ak Vám nie je známe miesto pobytu
dieťaťa, doporučujeme Vám kontaktovať aj príslušné
oddelenie Polície SR.
Chystáte sa s Vaším dieťaťom opustiť krajinu
jeho obvyklého pobytu?
Ak sa chystáte s Vaším dieťaťom opustiť krajinu,
v ktorej žijete, je potrebné, aby ste mali od druhého
rodiča písomný súhlas, že dieťa môže vycestovať
a prípadne zmeniť obvyklý pobyt. Takýto súhlas je
nevyhnutný aj v prípade, ak Vám bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do Vašej starostlivosti.
Je však potrebné si uvedomiť, že obaja
rodičia dieťaťa majú rovnaké právo rozhodovať o jeho obvyklom pobyte. Najlepším riešením je vždy pokúsiť sa dohodnúť s druhým
rodičom dieťaťa. Ak aj napriek Vašej snahe nie je
možná, informujte sa na príslušných
takáto dohoda m
orgánoch v danej krajine o možnostiach legálodchodu z krajiny spolu s dieťaťom. Vo
neho od
väčšine krajín v prípade, ak jeden z rodičov
väčšin
nesúhlasí s premiestnením dieťaťa, je ponesú
trebné, aby vo veci rozhodol súd. Odpotreb
rúčame Vám tiež obrátiť sa na príslušný
rúč
zastupiteľský úrad SR v danej krajine.
za
Ak chcete s dieťaťom odísť zo Slovenska do inej krajiny a druhý rodič
ve
s tým nesúhlasí, podajte na príslušný
okresný súd SR (v mieste bydliska
ok
dieťaťa) návrh na udelenie súhlasu
di
s vvycestovaním a zmenou obvyklého
pobytu dieťaťa.
pob
V mnohých krajinách je neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie
dieťaťa jjedným z rodičov trestným činom.
trestné sadzby odňatia slobody pre
Tresty a tre
trestný čin únosu sú v niektorých krajinách pomerne prísne, pritom častým dôsledkom je i vydanie
medzinárodného zatýkacieho rozkazu. Nevystavte
seba a nepriamo aj dieťa tomuto riziku!
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Ak dôvodom Vášho odchodu s dieťaťom
z krajiny jeho obvyklého pobytu je fyzické
alebo psychické násilie, je dôležité riešiť túto
situáciu ešte pred Vaším odchodom. Môžete
požiadať o pomoc napr. príslušné sociálne úrady,
políciu, organizácie na pomoc obetiam násilia.
Všetky tieto dôkazy môžete využiť v súdnom konaní
o návrat dieťaťa.
Opustili ste spolu s Vaším dieťaťom krajinu
jeho obvyklého pobytu?
Aj v tomto prípade je najvhodnejším riešením
dohoda s druhým rodičom. Centrum vám tiež
môže byť nápomocné v snahe dosiahnuť dohodu s druhým rodičom dieťaťa.
Dohodnúť sa môžete aj prostredníctvom mediátora, zoznam ktorých je na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.
Ak nedôjde k dohode medzi rodičmi dieťaťa, má
rodič, ktorý nedal súhlas s premiestnením dieťaťa
možnosť podať žiadosť o návrat dieťaťa do krajiny
jeho obvyklého pobytu. V takom prípade bude o návrate dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu rozhodovať
príslušný súd v krajine, kde sa dieťa nachádza.
Bolo Vaše dieťa neoprávnene premiestnené zo
Slovenska do krajiny mimo Haagskeho dohovoru?
Keďže v takýchto krajinách nie je vytvorený systém
spolupracujúcich orgánov a postup je výlučne podľa
vnútroštátneho práva tejto krajiny, doporučujeme obrátiť sa na Ministerstvo zahraničných vecí SR alebo na
príslušný zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Môžete
sa obrátiť aj na príslušné oddelenie Polície SR.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na
území celej Slovenskej republiky, ktorý poskytuje
bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti
vymáhania výživného, neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa, úpravy práva styku
rodiča s dieťaťom, medzištátnych osvojení a pri spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností
Haagsky Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. 10. 1980
– ďalej len „Haagsky dohovor“
Najdôležitejší právny dokument na medzinárodnej úrovni upravujúci oblasť neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa – zoznam členských štátov nájdete na stránke www.cipc.sk
V rámci Európskej únie je popri Haagskom
dohovore záväzné pre členské štáty EÚ (okrem
Dánska) aj

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003
z 27. 11. 2003 o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach
rodičovských práv a povinností
Kontakt:
Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže
Špitálska 8, P.O.Box 57, 814 99 Bratislava
Tel: +421/2/2046 3208, +421/2/2046 3248
Fax: +421/2/2046 3258
úradné hodiny – Po - Pia 8,00 – 16,30 hod.
e-mail: info@cipc.gov.sk
www.cipc.sk
Dôležité kontakty
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
Tel: +421/2/2046 0000
www.employment.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Tel.: +421/2/2046 3053
www.upsvar.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Tel: +421/2/59 353 111
www.justice.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel: +421/2/5978 1111
Fax: +421/2/5978 3333
e-mail: info@mzv.sk
Unicef Slovensko
Námestie SNP 13, P.O. Box 52, 810 00 Bratislava
Tel: +421/2/5296 5082
Fax: +421/2/5296 5084
e-mail: sekretariat@unicef.sk
Národná ústredňa Interpol
Vajnorská 25, 812 72 Bratislava
Tel: 0961050318, Fax: 0961059002
e-mail: interpol@nui.minv.sk, www.minv.sk
Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12, P.O. Box 18
810 05 Bratislava 15
Tel: +421/2/49683521, +421/2/49683522
Fax: +421/2/49683520
e-mail: info@legalaid.sk

ZO ŽIVOTA OBCE
Konalo sa:

Uskutoční sa:

• dňa 29. októbra
bra
2011 23. slávnostný obrad
pri príležitosti
Pamiatky na zosnulých
v Dome smútku v Krajnom
• dňa 3. decembra 2011 Mikulášsky turnaj vo futbale
v Základnej škole s Materskou
školou v Krajnom

• dňa 18. decembra 2011 Vianočný program v Požiarnej zbrojnici
Krajné FS Krajnanec
• dňa 31. decembra 2011 Silvestrovská zábava v Požiarnej zbrojnici Krajné – Marián a FTJ
• dňa 31. decembra 2011 Silvestrovská zábava v Požiarnej zbrojnici Matejovec – DHZ Matejovec

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA

ROZLÚČILI SME SA

Karin Kováčiková
Tomáš Lančarič
Nela Pekníková
Lukáš Vojtek

Štefan Trgala
Paulína Doffková
Jaroslav Lukačovič
Anna Janeková

BLAHOŽELÁME
Ž Á
NOVOMANŽELOM
Ž

Martin Brezinský – Zuzana Pěnkavová
Ján Gorčík – Gabriela Miklášová
Ján Sako – Zuzana Novotná
Michal Madžo – Lucia Gurišová

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2012 bude 29. februára
2012, t. zn. že príspevky do Krajnianských novín č. 1/2012 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ
Náklad 600 ks, štvrťročne
Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor
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