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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

131190073

politika tendenciu zahrnovať riešenie hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych problémov a emancipáciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť
smerom k akejsi novej komplexnosti
života spoločnosti, ktorý jednoznačne ovplyvňuje. Rastie i zodpovednosť jedinca za vývoj mnohých otázok ľudského spolužitia, prehlbuje
sa rôznorodosť názorov. Aj opozičné
názory a činnosti sú normálnou súčasťou politického spektra. Politika
je – v demokracii - všade okolo nás
a dokonca, je prítomná aj v demokratoch samotných. Konštatovanie
„toto je politika, to sem nepatrí“ je
iba prejavom strachu, autocenzúry
či dokonca alibizmu. Politika patrí
všade. Je súčasťou našich životov,
ovplyvňuje kvalitu našich životov,
sprevádza naše problémy i radosti.
Nebojme sa jej. Nebojme sa definovať a pomenovať javy, o ktorých sa
vraj „nemá písať či hovoriť“. Máme sa
dobrovoľne vzdať vlastnej
zodpovednosti?
To by bolo neprezieravé. A už som na sľúbenom konci, úspešný
a zdravo a príjemne
prežitý týždeň vám
želám.

65-003

Aj keď to niekto nemá rád, začnem
politikou. Ale skúste vydržať až do
konca. Verím, že vás to „nezabije“.
Definícií politiky je mnoho. Viacerí
inšpiratívni politici a teoretici prízvukujú známu myšlienku nemeckého
vojvodcu z 19. storočia Otta Eduarda
Leopolda von Bismarck-Schönhausen, vojvodu z Lauenburgu. Bol jedným z najvýznamnejších politikov 19.
storočia a zakladateľ Nemecka. Stal
sa prvým kancelárom Nemeckej ríše.
Jeho nekompromisný prístup a autoritatívne vystupovanie mu vynieslo
prezývku železný kancelár. Bismarck
vraj tvrdil, že „politika nie je exaktná
veda... je to umenie možného“. Mnohí považujú politiku za plánovité, organizované a cieľavedomé sociálne
konanie, ktoré je zamerané na vybudovanie, udržiavanie alebo zmenu
spoločenského poriadku. Iní chápu
politiku ako umenie spravovať veci
verejné, respektíve riadiť štát a realizovať jeho ciele.
Slovo politika sa u nás stalo pejoratívnym výrazom, stalo sa čímsi,
čoho sa niektorí boja a iní priam štítia. Z dôvodu akejsi falošnej čistoty
zrazu politika nesmie byť tam a tam,
nepatrí onam. To je však iba alibizmus, navyše dosť prízemný, ak nie
až krátkozraký. Politika patrí všade.
Lebo - už od 18. storočia má pojem

59-0001
59-0004

Srdečný pozdrav z redakcie,
milí naši čitatelia!
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Západné Slovensko
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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

SK3 rokovala o jednotnom
dopravnom systéme
Predsedovia Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja sa v stredu, 30. januára stretli
v Košiciach na zasadnutí SK3. Okrem
iného diskutovali aj o podobe pripravovaného integrovaného dopravného systému (IDS), ktorý má umožniť obyvateľom troch krajov cestovať po regióne za
jednotných tarifných podmienok.
Prvým krokom k zavedeniu tohto
systému je jednotná tarifa v pravidelnej
autobusovej doprave, ktorú zavádzajú
zatiaľ Košický a Prešovský samosprávny kraj. Od 1. februára je cestovanie v
týchto dvoch župách jednotné a výhodnejšie, pričom vzniknú nové druhy
cestovného a zliav. Novinkami sú víkendový lístok pre rodiny s deťmi, zľava
pre tehotné ženy a pre držiteľov zlatého
Janského plakety.
Ako vyplynulo z rokovaní, pri ďalšom zjednocovaní tarifných systémov
bude úzko spolupracovať aj Banskobystrický samosprávny kraj. „Cieľom
združenia SK3 je zabezpečiť úplnú kompatibilitu vybavovacích systémov v pravidelnej autobusovej doprave tak, aby
mohli cestujúci platiť jedinou čipovou
kartou na území všetkých týchto troch
samosprávnych krajov. Taktiež sa pracuje na možnostiach uhrádzať cestovné mobilnou aplikáciou, QR kódom či
bezkontaktne platobnou kartou. V budúcnosti plánujeme spustiť dobíjanie
čipovej karty cez internet. Po zavedení
týchto opatrení bude možné rozšíriť
jednotný systém z autobusovej aj na železničnú a mestskú dopravu,“ uviedol
predseda KSK Rastislav Trnka.
„Dohodli sme sa na úzkej spolupráci pri koordinácii cestovných poriadkov
liniek, ktoré prekračujú hranice krajov.
Takouto koordináciou zabezpečíme,
aby na seba tieto linky logicky nadväzovali a cestujúci mohli cestovať plynulo
a pohodlne. S koordináciou začíname
okamžite pri linkách, ktoré spájajú Banskobystrický kraj s mestami ako Poprad
či Rožňava,“ uviedol predseda BBSK
Ján Lunter.
Koordinácia pri nastavovaní cestovných poriadkov

Predsedovia troch samosprávnych
krajov sa dnes rovnako dohodli na spoločnej pripomienke k novelizácii zákona o cestnej doprave, ktorá v súčasnosti
prebieha. Župani požadujú posilnenie
kompetencií objednávateľov verejnej
dopravy pri nastavovaní tarifných podmienok, čo povedie k zefektívneniu
integrácie verejnej dopravy. Ďalším krokom k integrácii dopravných systémov
troch krajov je koordinácia pri nastavovaní cestovných poriadkov.
Župani sa stotožnili s tým, že bez
uceleného dopravného systému nemôže verejná doprava konkurovať individuálnej automobilovej. Od bezhotovostnej platby cestovného očakávajú
kraje urýchlenie vybavovania cestujúcich, zvýšenie ich komfortu pri preprave a zníženie nákladov na prevádzku.
„Smerujeme k tomu, aby sme v čo najkratšej dobe prešli z fyzického cestovného lístka na virtuálny, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tá bude
zároveň cestujúcich nasmerovávať
na jednotlivé prestupové body a ďalšie spôsoby prepravy. Je to významný
moment, ku ktorému by sme sa mali
priblížiť, ale na ťahu sú predovšetkým
primátori miest, aby vznikli centrálne
záchytné parkoviská pri autobusovej
a vlakovej stanici,“ konštatoval predseda PSK Milan Majerský.
Predsedovia troch krajov si dali za
úlohu spracovať analýzu aktuálneho
stavu vybavovacieho a informačného
systému verejných dopravcov pre každý
z krajov SK3. Potrebné je zhodnotiť napríklad typ a vek hardvéru i softvéru či
mieru kompatibility systému so systémom v inom kraji. Od toho sa bude odvíjať harmonogram obnovy vybavovacieho systému dopravcov. V budúcnosti
by chceli župy združené v SK3 spustiť aj
spoločnú mobilnú aplikáciu pre vyhľadávanie dopravného spojenia a úhradu
cestovného.
Okrem integrovaného dopravného
systému a novele zákona o cestnej doprave bol predmetom rokovaní samospráv aj program obnovy krajiny.

» TS BBSK

Stredné Slovensko
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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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Iniciatíva stredné Slovensko: Od našich cieľov sa nenecháme odradiť
V piatok, 1. februára 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Výkonného výboru
Iniciatívy stredné Slovensko. Opätovne zvolení, ale i noví primátori sa
stretli, aby zhodnotili aktuálnu situáciu a činnosť združenia. Následne
spoločne rokovali o ďalších krokoch.
Obyvateľom stredného Slovenska chýba na trase severojužného
a východozápadného prepojenia
moderná dopravná infraštruktúra.
Iniciatíva vznikla v máji 2017 a svojou činnosťou chce dosiahnuť dobudovanie prepojenia našej krajiny,
diaľnice D1 v úsek Turany – Hubová
a Hubová – Ivachnová, rýchlostnej
cesty R3 Trstená – Dolný Kubín, R1
Ružomberok – Banská Bystrica a súvisiace spojenie I/71 Lučenec – Fiľakovo – Salgótarján. Medzi jej priority
patrí aj liberalizácia železničnej dopravy na strednom Slovensku, čo by
malo priniesť ďalšie zlepšenie v tejto
oblasti.
V závere roka 2017 sa uskutočnila
programová konferencia, ktorá vo
viacerých dotknutých mestách vyústila do blokád ciest. Zároveň z nej
vyplynuli konkrétne požiadavky na
zlepšenie situácie, ktoré boli smerované kompetentným na najvyššej
štátnej úrovni. Nakoľko dohodnuté
termíny a harmonogram potrebných
úkonov nevyhnutných k realizácii
jednotlivých úsekov prepojenia neboli zo strany NDS dodržané, v máji
2018 členovia združenia tlmočili svoju žiadosť aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Na stretnutí sa zúčastnili aj
zástupcovia Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti.
Šéf rezortu dopravy deklaroval,
že k zdržaniu často dôjde kvôli tretím
stranám, ktoré do konaní zasahujú.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti v prítomnosti predsedu vlády a ministra sľúbil členom
Iniciatívy stredné Slovensko aktualizáciu všetkých termínov v rámci severojužného prepojenia Slovenska.
Žiaľ, ako veľakrát predtým, zostalo
len pri sľuboch. Naďalej dochádza
k posúvaniu termínov, nerealizujú
sa procesné úkony či verejné obstarávania.
„Nie sme spokojní a nekonaním
Národnej diaľničnej spoločnosti sme
znepokojení. Čas plynie a vážna situácia v oblasti dopravy, ktorú chceme
riešiť stagnuje. Nejde len o konkrétne
mestá, držíme spolu a chceme dosiahnuť celoplošné riešenie. Výkonný
výbor združenia Iniciatíva stredné
Slovensko sa dnes preto dohodol na
ďalšom postupe. V našom úsilí nepoľavíme a podnikneme ďalšie kroky,“
uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, predseda Iniciatívy
stredné Slovensko.
V najbližšom období výbor plánuje napísať list Národnej diaľničnej
spoločnosti, a následne chce prerokovať jej postupy na úrovni zasadnutia Vlády Slovenskej republiky. Podporu budú členovia združenia hľadať
aj u samotných obyvateľov jednotlivých miest.

» TS ISS

BB 19-06 strana-

3

4
poLItICKÁ INZErCIa / sLUŽBY

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Vezmem do nájmu garáž
Fončorda 0905616042

08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
»PREDÁM PRAČKU SO ŽMÝKAČKOU ROMO 0905 428
963

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Hľadám niekoho kto by
sa občas postaral o môjho
malého psíka,len seriózne.
0950389747

Milí priatelia, dnes vám poviem dva
príbehy o Slovensku.
Príbeh prvý. Nedávno som si prečítal,
že prezidentský kandidát Smeru Maroš
Šefčovič „bol šokovaný“, keď zistil, že
rakúska vláda chce osekať rodinné prídavky pre cudzincov, ktorí v Rakúsku
pracujú, ale ich rodina tam nežije. Toto
opatrenie sa dotkne asi 30-tisíc detí zo
Slovenska - najmä matiek, ktoré tam pracujú ako opatrovateľky.
Za seba hovorím: súhlasím - je správne bojovať za práva Slovákov v Rakúsku.
Zároveň ale treba nahlas povedať, že keby
pán Šefčovič posledných 15 rokov žil na
Slovensku, bol by ešte šokovanejší, aké
nízke rodinné prídavky sú u nás. Pretože
kým v Rakúsku sú prídavky štedré (od 114
do 165 eur), na Slovensku je celá suma rodinných prídavkov na dieťa iba 24 eur! A
táto suma je vizitkou troch vlád Roberta
Fica, ktorý Šefčoviča do prezidentských
volieb nominoval. Keby to bolo viac, určite by od nás do Rakúska nemuselo za
prácou dochádzať tak veľa ľudí...
Príbeh druhý. Európska komisia pohrozila Slovensku žalobou, ak do dvoch
mesiacov neprestaneme s masívnym výrubom lesov. Je škandál, že až európske
inštitúcie musia nútiť slovenskú vládu,
aby konečne zastavila toto barbarstvo.
Ničíme si to najkrajšie, čo máme, robíme veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Žiaľ,
ochrana životného prostredia je pre našich politikov okrajovou témou. V mojom

prezidentskom programe je táto vážna
téma jednou z priorít.
Nehovorím, že všetko na Slovensku
je zlé – naopak: Slovensko sa pohlo. Sme
ďalej ako pred desiatimi rokmi, a inde ako
pred rokom. No ak si budeme dobrovoľne
týmto tempom drancovať naše lesy a ničiť
si našu krásnu prírodu, naše deti nám to
neodpustia. A kým z našej krajiny budú
musieť utekať do sveta za prácou nielen šikovní mladí ľudia bez záväzkov, ale dokonca aj matky s deťmi, tak je to jasný signál,
že niečo veľmi dôležité u nás nefunguje.
Kandidujem na prezidenta, pretože
chcem pomôcť zlepšiť život na Slovensku.
Ako prezident budem vyžadovať, aby sa
politici prestali hádať a riešili skutočné
problémy našej krajiny. Budem tlačiť na
zodpovedných, keď svoje povinnosti
zanedbávajú - pretože ľudia chcú vidieť
výsledky.
Pre mňa budete vždy na prvom
mieste vy.

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

65-026

01 AUTO-MOTO / predaj

DVA PRÍBEHY O JEDNEJ KRAJINE

2EMHGQiYDWHĐ5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHĐ8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,ý2

Občianska
riadková
inzercia

Inzerát, ktorý predáva

0907 727 204

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré Primky a iné
mechanické hodinky. Tel:
0905767777

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

36-0027

47-007

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, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

Dispečing SK - 0950 333 222
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LGBT (Lesbicka, Gay = homosexual,
Bisexual, Transexual) komunitu.
Ja osobne nie som proti homosexuálom. Mám niekoľko známych, ktorí
sú homosexuáli. Títo ľudia však nemajú potrebu chodiť polonahí po uliciach
na akomsi pochode homosexuálov,
provokatívne sa na verejnosti olizovať,
ani vyzývavo obliekať. Aj podľa nich je
celá LGBT komunita tlačená skôr politikmi ako nimi. Homosexuáli chcú
byť v kľude, aby ich nikto neobťažoval
a neodsudzoval. To isté chceme všetci
heterosexuáli (muž+žena). Nechodíme
na hetero pochody, neobliekame sa
sexisticky, neolizujeme sa vyzývavo s
partnerkami na uliciach. Necháme si
intímne hrátky na doma. Zhrniem to,
keď budem prezident, do troch dní
vypoviem Istanbulský dohovor a na
Slovensku ostane v občiankom preukaze iba muž alebo žena.
Milí spoluobčania, otvorme oči.

2EMHGQiYDWHĐ-8'UâWHIDQ+DUDELQ%UDWLVODYD

Nedávno som hovoril s mojim kamarátom lekárom, ktorý už 20 rokov žije v
USA.
Kamarát mi povedal, že USA dospeli do takého stavu, že 17-ročný chlapec
na strednej škole išiel na dievčenské
záchody a keď ho učiteľka zastavila,
tak povedal, že „dnes sa cítim ako dievča“. Učiteľka ho musela pustiť a dievčatá sa cítili zle. Takýchto prípadov je v
USA početne.
Keď som sa zamyslel ako to je na
Slovensku, tak myslím, že smerujeme
k tomu istému. V médiach bežne počúvame pojmy ako sú homosexuál (muž
s mužom), bisexuál (muž s mužom a
niekedy aj so ženou), transexuál (muž,
ktorý sa cíti byť ženou), lesbička (žena
so ženou)…
Čo to všetko znamená? Že naša
kresťanská kultúra, kde základ tvorí tradičná rodina (muž=otec + žena=matka + deti, ale nie rodič1=muž+rodič2=muž + deti alebo čokoľvek iné),
sa pomaly, ale isto vytráca z našho
života. Má to na svedomí aktuálna
politika (napr.Istanbulský dohovor,
kde namiesto muž/žena v občianskom
preukaze budeme mať na výber muž/
žena/transexuál/iné), kde politici typu
Andrej Kiska alebo strana SAS (zakladateľ je aktuálny kandidát na prezidenta Robert Mistrík), otvorene podporuju

46-0192

HARABIN: Kam to speje?
ISTANBULSKÝ dohovor

Inzerát, ktorý predáva

0907 877 862

5

INZERCIA

0907 727 204

6
spravodajstvo / sLUŽBY

Vyskytol sa prípad
meningokokovej infekcie

MŠ), Revúca (1 ZŠ, 2 MŠ ako aj tamojšia
nemocnica s poliklinikou), Rimavská
Sobota (2 MŠ, 1 ZŠ), Veľký Krtíš (4 MŠ, 5
ZŠ) a Zvolen (3 MŠ). V kraji sa vyskytol
aj jeden prípad meningokokovej meningitídy u dospievajúceho dievčaťa. Do
systému ho nahlásil RÚVZ Lučenec. Príznakmi ochorenia bola telesná teplota
40°C, bolesti hlavy, zvracanie, petéchie
na koži a slabosť v nohách. Výsledky
laboratórnych vyšetrení zatiaľ nie sú k
dispozícii. Profylaktické podanie u ľudí,
ktorí prišli s dievčinou do kontaktu bolo
zabezpečené.
Z hľadiska veku najvyššia chorobnosť na ARO aj CHPO je v skupine
ekonomicky aktívneho obyvateľstva
a u žiakov základných škôl (6- až 14ročných). Vysokú chorobnosť evidujú
epidemiológovia aj medzi 0- až 6-ročnými deťmi a medzi adolescentmi (15- až
19-roční). V porovnaní so 4. kalendárnym týždňom je o niečo nižší počet
komplikácií z akútnych respiračných
ochorení. Zápalové ochorenia horných
ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa
skomplikovali zápalmi dutín zápalmi (
161prípadov) a zhodne po 54 prípadov
zápalmi stredného ucha a zápalmi pľúc.
Epidemiológovia upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené
vírusom a útočiacim na dýchacie cesty
nemožno podceňovať. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a
rozprávaní a prípadné epidémie chrípky
vedú k vysokej chorobnosti v populácii
a k výrazným ekonomickým stratám.
Odporúčajú zvýšený príjem vitamínov,
pohyb a v prípade ochorenia chrípku
vyležať.

» TS RÚVZ BB

ŽP EKO QELET a.s.

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP
oceľového šrotu a farebných kovov

Banská Bystrica 0911 108 044
Brezno 0903 657 815
Banská Bystrica - Majer 0911 089 658

www.ekoqelet.sk
76-0016
76-0017

Tak, ako uplynulý týždeň predpokladali epidemiológovia, zvýšil sa v 5. kalendárnom týždni tohto roku rovnako
výskyt akútnych respiračných ochorení
(ARO) tak aj chrípky a jej podobných
ochorení (CHPPO). V prvom prípade ide
v medzitýždňovom porovnaní o vzostup
počtu chorých o vyše 27 percent, v prípade chrípky o 41 percent. V porovnaní
s rovnakým obdobím uplynulého roka
je výskyt ARO vyšší o 10 percent, výskyt
chrípky je však nižší takmer o tretinu.
Hlásenia o počte chorých podalo v 5. kalendárnom týždni banskobystrickému
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o
chorobnosti za celý Banskobystrický
kraj, 62 percent lekárov pre deti a dorast
a 48 percent lekárov prvého kontaktu
pre dospelých. Táto inštitúcia v sledovanom týždni eviduje v absolútnych číslach 9244 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 2715 osôb
na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti
lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v
807 prípadoch, čo je chorobnosť takmer
237 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. Najvyšší počet chorých na ARO
je v absolútnych číslach takmer zhodne
v okresoch Rimavská Sobota a Zvolen.
Nasledujú okresy Lučenec, Revúca a
Veľký Krtíš. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okrese
opäť v okrese Lučenec, nasledujú okresy
Zvolen, Rimavská Sobota a Revúca. Pre
zvýšenú chorobnosť na ARO a CHPO je
uzatvorených 26 materských a základných škôl v 7 okresoch BBSK- Krupina
(3 MŠ), Lučenec (2 ZŠ, 2 MŠ), Poltár (1
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Niekdajší pracovníci Československého rozhlasu, štúdio Banská Bystrica, ktorí do poslednej chvíle odvážne
vysielali počas vpádu vojsk Varšavskej
zmluvy v roku 1968 či Pavol Bielik, ktorý bol poslancom banskobystrického
mestského zastupiteľstva (MsZ) nepretržite 30 rokov, získajú prestížne ocenenie mesta pod Urpínom za vlaňajší rok.
Mestský parlament to v utorok odobril
na svojom zasadnutí.
Čestné občianstvo mesta dostane rímskokatolícky kňaz, publicista a
prekladateľ František Paňák, in memoriam, za celoživotné postoje a službu
pravde, slobode a humanite. Ani pod
ťarchou ťažkého komunistického väzenia sa nezlomil a zastával svoje odvážne postoje, píše sa v dôvodovej správe.
Cenu mesta Banská Bystrica za
rok 2018 získa Pavol Bielik, dlhoročný
mestský poslanec a prvý v histórii MsZ,
ktorý bol zvolený ako nezávislý kandidát. Hoci svoje pôsobenie na poste
komunálneho poslanca ukončil vlani,

angažovanosť pre veci verejné, zanietenosť či vytrvalosť mu zostali.
Vojenský evanjelický duchovný
Daniel Kováč, ktorý stál pri „kolíske“
rodiaceho sa protifašistického odboja v rokoch 1938-1945 a podieľal sa na
záchrane židovských spoluobčanov,
krstil ich a vystavoval falošné doklady,
získa rovnakú cenu, in memoriam.
Prestížne ocenenie prevezme i kolektív bývalých zamestnancov banskobystrického štúdia Československého
rozhlasu, ktorí sa počas okupácie
Československa vojskami Varšavskej
zmluvy v auguste 1968 aktívne zapojili
do vysielania federálnej Rozhlasovej
štafety ako vodiči, technici, redaktori,
moderátori a hlásatelia. Zapísali sa tak
zlatými písmenami do histórie žurnalistiky.
„Aj ich zásluhou občania Československa morálne zvíťazili nad okupačnou armádou,“ konštatuje sa v návrhu
ocenení.

» TASR

Slotova Lubyová.
Ministerstvo pod vedením Lubyovej z
SNS sa vydalo
Slotovými chodníčkami. V čase,
keď ďalší dvaja vagabundi z SNS
boli odsúdení za rozkrádanie nášho
spoločného majetku na 12 rokov natvrdo, naša predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová zverejnila odhalenia, že došlo
k falšovaniu - hrubej manipulácii
hodnotení projektov a Lubyová porozdávala dotácie v miliónoch eur
rôznym pofidérnym firmám.
Farizej Fico. Pamätáte si ešte,
ako Fico po vražde snúbencov Jána
a Martiny klamal Slovensko o tom,
že to všetko zorganizoval nejaký zlý
Soros z Ameriky? Bola to podlá lož,
ale mnohí ľudia tomu, bohužiaľ,
uverili. Fico zahral na najprízemnejšiu antižidovskú strunu a dosiahol svoje. Ohlúpil ľudí a tí miesto
skorumpovanej vlády obviňovali z
vraždy 85 ročného Žida z Ameriky.
Podlé. LENŽE, karma je zdarma vypátrali sme informáciu, že pred
rokmi priamo Fico pre Sorosa robil.
Bral od neho peniaze a nejako mu
nesmrdeli.

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.
prijme do svojho tímu

Strojník - 7 € / hod. ( brutto)
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-1

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam.
( + ubytovanie, cestovné a diéty)
Výkon práce: územie SR.
Prijmeme
zamestnancov

NDF s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel

Miesto výkonu

INZERCIA

0907 877 862

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO-0918 116 714
4,10€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

www.realitybemi.sk

Príďte na bezplatné školenie
na pozíciu realitný maklér,
ktoré bude 12. - 13. 2. 2019
Kontakt: 0908 065 082
Životopisy
posielajte na:
kariera@realitybemi.sk

59-0053

NOVÁ KARIÉRA?
NADPRIEMERNÝ PRÍJEM?
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Kontakt: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0025

Mzda min. 70 €/deň. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C a E, KKV, TK.

100 rokov za opicami. Slovenská pošta konečne umožnila platiť
ľuďom s bankovými kartami. Mohli
by sme pochváliť, ale skôr je to na
hanbu, že im to toľko trvalo. Čo ma
však veľmi teší, Pošta to urobila len
na základe výzvy nášho poslanca
Eda Hegera.
1500 eur navyše. Celý týždeň
deptám tých poslancov z parlamentu, ktorí odmietli môj návrh na nezvyšovanie platov poslancov. Vždy
pred hlasovaním sa pred nich postavím s plagátom, kde je napísané, že
sebe si zvýšili plat o 1500 eur a sirotám pridali 2,70 eura - a či sa nehanbia. Sú z toho maximálne nervózni,
ale tak im treba, je to len ich zrkadlo.
Zbabelec Danko. Vyhráža sa, že
mi za moju živnosť,
kde som mal 0
faktúr, tržieb a
zisku, zoberie
mandát.
Plus
mi dal pokutu
13 tisíc eur. Ale
odvahu dokonať
zvrátené
dielo
evidentne nemá.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217

Prestížne ocenenie mesta dostanú
i pracovníci rozhlasu z roku 1968
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ELEKTRIKÁR
���������
pre dlhodobú prácu do Nemecka
���������������������������
������������������������������
���������������

0950 301 301

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

85_0098
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0028

www.aiw.sk

85_0096

Osobné stretnutie s AIW:
Kritériá
Banská Bystrica, 13.2. o 11 h.
pre spoluprácu s AIW:
Spojová ul. 25 (EDELMA s.r.o.)
· opatrovateľský kurz a prax
Registrujte sa vopred na:
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
0800 24 24 44
· vek 25 až 60 rokov
(bezplatné číslo)

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

62-0017

������������������

85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������
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