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POPRADSKO
KEŽMARSKO

Č. 35/ 30. AUGUST 2019 / 23. ROČNÍK

K A M E N Á R S T V O

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189
www.idstone.sk

ID STONE s.r.o.

PRIEMYSELNÝ AREÁL POPRAD - VÝCHOD
Hodžova 5314 (smer predajňa ŠKODA a Bazár AAA AUTO)
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Potrebujete
stavebné povolenie
na výstavbu domu?
Vybavíme ho za Vás.

Potrebujete
stavebné povolenie
na výstavbu domu?
Vybavíme ho za Vás.

0905 924 303
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VÝSTAVBA RD na kľúč
REKONŠTRUKCIE
rod. domov, bytov,

bytových jadier, a iné
stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE
info: 0902 60 73 75
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
POMNÍKOV NA SLOVENSKU
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Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!
Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD

Mobil: 0902 209 489        Tel.: 052/7764 353   

... najlepší pomer kvalita - cena ...

99
-0

00
1-

1

99
-0

11
1-

1
99

-0
15

6

DO
ST

OJ
EV

SK
ÉH

O 
23

 (V
ED

ĽA
 U

TÓ
PI

E)

SYSTÉM
TM 77HI

POSUVNÉ

DVERE

HS
PORTAL

   
R

OČ
NÉ           SK

U
SENOSTI16

99
-0

08
-1

TEPUJEME
SEDAČKY, KOBERCE
AUTÁ...

www.proficleantatry.sk

Suché do 1 hodiny!

0910 281 674
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SKLENNÍKY
DO VAŠEJ ZÁHRADY

info: 0907 909 473
VOĽNÉ PRAC.MIESTA
DO VÝROBY (od 650 €) 99
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša

VIZITKY
0905 338 878
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REDAKČNÉ SLOVO / INZERCIA

Každý týždeň: 
Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská 
Belá a obce: Gánovce, Hozelec, 
Švábovce, Hôrka, Spišský Štiav-
nik, Hranovnica, Spišské Bystré, 
Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, 
Lučivná, Svit-Podskalka, Batizov-
ce, Spišská Teplica, Veľká Lomni-
ca, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlko-
vá, Abrahámovce, Jánovce, Veľký 
Slavkov, Mlynica, Vikartovce.
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Poprad
Kežmarok

Stará ¼ubovòa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
Bz 67.000 Bratislavsko Západ
dS 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nR 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
To 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
Tn 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
oR 38.600 oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
Po 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Poprad:
Hviezdoslavova 24
tel.: 0915 547 169
email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

TEST  ZDRAVIA
Biorezonančné vyšetrenie celého tela 15 eur
• zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• čo Váš organizmus potrebuje
• test patogénov, alergie, potravín
• bezbolestné a vhodné aj pre deti
• trvá 60-90 min. výsledky ihneď

EURODIAG, Drevárska 1, POPRAD 
0907 922 021Objednajte sa na:
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Nie rameno, ale plece. Nie 
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

Slovenčina naša

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 230€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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BÝVANIE, SLUŽBY

33
-0

00
31



PP19-35 strana- 4

4
ZAUJALO NÁS námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

6
zaujalo nás

Ich piesne si pospevovali ľudia 
naprieč celým Slovenskom  a za 
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá, 
každé v inom meste. Vydali štyri 
vlastné albumy a získali dve zlaté 
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi, 
ktorý bol veľkým fanúšikom ka-
pely, počúvali ich piesne pred zá-
pasmi vo svojej kabíne dokonca aj 
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem 
rokov pôsobili v stálom angažmá 
vo Viedni. Reč je o trnavskej hu-
dobnej skupine Exil.

Kapela pôsobí na našej hudobnej scé-
ne už takmer tridsať rokov. Ani to však 
jej členom neubralo na entuziazme a 
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý 
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa 
všetci poznali, každý z nich hral v inom 
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v 
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jedi-
ného zrodila myšlienka, založiť vlastnú 
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vte-
dajších skupín akoby do vyhnanstva, 
do Exilu,“ spomína pohodový muzi-
kant, s ktorým aktuálne zloženie kape-
ly tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a 
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po 
toľkých rokoch budeme tak intenzívne 
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalen-
dár, ktorý majú nabitý na takmer dva 
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrá-
vajú Exiláci na plesoch, oslavách, vý-
ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.
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POLTICKÁ INZERCIA / STAVBA

»Kúpim do svoje zbierky 
starý odhlásený technický 
preukaz na československé 
automobily a motocykle 
jawa, ČZ, praga, tatra 603 
atď 091059406

» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 
532 682 

» Kúpim hodinky Schaf-
fhausen. tel. 0944137683

Občianska
riadková
inzercia

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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ročiach, či rôznych firemných akciách, 

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne 
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať 
všetky naše hity,“ povie Roman s úsme-
vom. Jedným z nich je aj skladba Go Go 
Happy Go, ktorá vznikla cestou na neja-
kú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a 
brat si začal pospevovať akúsi melódiu 
a tak keď sme zastavili na odpočívadle, 
hneď sme to dali na papier,“ zaspomí-
na muzikant. V aute však nevznikla len 
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších 
a zároveň najhrávanejších skladieb ale 
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá 
bola v ich hudobnej kariére rozhodu-
júca. Dovtedy zábavovú kapelu expor-
tovala na vrchol vtedajšej slovenskej 
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme 
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako 
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil, 
že prečo by z toho rádia nemohli v bu-
dúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“ 
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo 
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k 
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky 
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých 
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali 
hotové, nahrali sme v štúdiu demo. 
Kazetu sme potom aj s pripojeným tele-
fónnym číslom, hoci s malou dušičkou, 
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi. 
Pravdupovediac, neverili sme, že si to 
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše 
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil 
telefón a sekretárka z jeho nahrávacie-
ho štúdia Relax Production sa spýtala či 
máme dostatok skladieb na celý album. 
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme 
nemali a ona nás pozvala na osobné 
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

ne páčili a tak sme sa dohodli na spo-
lupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie 
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album 
s tým, že o týždeň začíname nahrávať. 
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí, 
ktoré sme maximálne využili, aby sme 

stihli vyprodukovať ďalších osem skla-
dieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy
Go Go Happy Go sa spolu so skladbou 

Holiday a ďalšími objavil na prvom al-
bume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už 
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy 
s Vašom. Napokon sa z neho predalo 
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil 
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej 
vďaka albumu I want you, ktorý tiež 
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá 
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské 
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež 
v televíznej relácii Triangel. Na tomto 
albume sa nachádza aj mix piesní od 
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom 
a práve v čase, keď vznikal náš druhý 
album, slávili chalani 15. výročie zalo-
ženia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u 
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali 
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť 
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu 
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon 
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho 
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesni-
čiek objavilo v mixe na našom druhom 

albume. Predalo sa z neho vyše 16.000 
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami
Ďalší rok hudobníkov oslovil na 

spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stá-
lo medzinárodné vydavateľstvo EMI 
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to 
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi 
veľa a spolupráca s ním nás posunula 
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na 
výberovky Bravo a tak ich mohli počú-
vať ľudia vo viacerých európskych kraji-
nách a prenikli dokonca aj do ďalekého 
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V 
tom čase sa už okolo kapely začali diať 
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v za-
hraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové 
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V 
Prešove na Bravo Supershow hrali pred 
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako 
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Fac-
tory. Neskôr boli predkapelou Boney M 
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby
Potom ako došlo na Slovensku k 

zmene hudobných štýlov sa začali Exi-
láci venovať viac produkcii. Ako hovorí 
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty, 
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a 
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené 
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou 
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, kto-
ré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom 
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí 
interpreti. Roman nám tiež prezradil, 
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s 
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové 
skladby. „Nechýba nám chuť ani ná-
pady. Von s nimi však vyjdeme, až keď 
budeme s tým, čo sme vyprodukovali 
úplne stotožnení, nemáme sa kam po-
náhľať,“ uzatvára rozprávanie.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom 

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a 
Tibor Jediný.

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Kamarát 
„Asi preto, že som taký blázon, asi 
preto, že ťa mám tak rád, asi pre-
to, že pred tebou stál som a teraz 
kľačím iba ako kamarát...“, táto 
pieseň patrí k najznámejším hitom 
kapely Exil, ocitla sa na na ich dru-
hom albume a stala najhrávanej-
šou skladbou roku 1996.

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03

119
01

22
 O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

OB
YČ

AJ
NÍ

 ĽU
DI

A 
a 

ne
zá

vi
sl

é 
os

ob
no

st
i (

OĽ
AN

O)
, Z

ám
oc

ká
 6

87
3/

14
, 8

11 
01

 B
ra

tis
la

va
, I

ČO
: 4

22
87

51
1 D

od
áv

at
eľ

: r
eg

io
nP

RE
SS

 s
.r.

o.
, Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 T

rn
av

a,
 IČ

O:
 3

62
52

41
7

87
-0

01
2

TM

TM

79
-0

29
1

Nie pilotný (projekt, film), ale 
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Slovenčina naša

www.regionpress.sksieť 39 regionálnych novín
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ZDRAVIE, ŠKOLA / INZERCIA

Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

Prázdniny sa skočili rýchlo. Rovna-
ko ujde aj nastávajúci školský rok. 
Doba je rýchla. Chceme veľa stihnúť, 
zažiť. Občas treba spomaliť, pozerať 
sa, pochopiť. Aj na to slúži vzdelanie. 

Učí nás predchádzať chybám, skúšať 
svoje možnosti, upozorňovať na zmeny. 
Stáva sa aj, že otvorí obzory, ktoré desia. 
O to viac v štáte, kde sa vzdelávanie de-
graduje, nie je dôležitou hodnotou a je 
ničené politickou mocou. Vzdelaný člo-
vek vidí stále viac a vidí aj to, že zmena 
je ďaleko. Vzdelanie mu môže byť príťa-
žou.  

Generácia, ktorá sedí v školách, 
sa vyučuje popri ťažkých problémoch 
ľudstva. Egoistická politika, morálne 
zlyhávania osobností, nebezpečné kli-
matické perspektívy. Môžeme povedať, 
že sa stráca motivácia: Uplatním sa so 
vzdelaním v práci, keď nemám zná-
mosti? Mám mrhať čas učením sa, keď 
o niekoľko rokov bude klíma skazonos-
ná? Vyštudujem povolanie, ktoré budú 
začas vykonávať stroje? Sám mám neu-
tíchajúce pochybnosti o svojom konaní. 
Súvisí so školstvom, slovenčinou, este-
tikou životného prostredia. Keď však 
sledujem spravodajstvo, takéto témy 
sú zanedbateľné oproti tomu, čo sa deje 
vo svete. Alebo aj na Slovensku, kde 
šikovní, múdri a eticky bezúhon-
ní dostávajú každý deň „po hube“. 
Všetko je v rukách politickej mašinérie, 
v ktorej sa skoncentrovalo cynické, aro-
gantné a egoistické zlo tváriace sa ako 

služba ľuďom, Zemi. Pod takýmto vply-
vom vyrastá nová generácia. Ako sa to 
prejaví, neviem. Rezignácia? Cesta zla? 
Ignorácia zla? Hľadanie východiska v 
extrémoch? 

Dovolil som si dlhší úvod o paradig-
me, v ktorej žijú naši žiaci a s vekom ju 
začínajú vnímať. Aby bolo pochopené 
moje novoročné želanie:

Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho 
nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň. 
Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať 
bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no 
buďte opatrní, aké odpovede dostávate. 
Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izo-
lácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a 
konce. 

Kolegovia, vzdelanie je len jednou z 
ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné. 
Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni 
sú produktom doby. Viďme v nich predo-
všetkým ľudí, ktorých budeme potrebo-
vať. Hľadanie zla v nich je preskočením 
pedagogiky. Problémy poznáme, búraj-
me ich skutkami. 

Rodičia, pomáhajte nám, vašim de-
ťom a školstvu, máme veľa spoločného.  
Nezabudnite, že aj bezcieľne konanie 
detí či generačné konflikty sú súčasťou 
života. Možno sa z vašich detí nestanú 
slávne celebrity, ale ak sa nespreneveria 
toľko hľadanému človečenstvu, naplnia 
svoje poslanie. 

Príjemný školský rok!

O rok vzdelanejší

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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viac info na www.aquaspaganovce.sk
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otvorené: po - ne 10:00 hod. - 19:00 hod.
Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PonúKame vaňový KúPeľ v minerálnej vode
/účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/

a rôzne masáže, zábaly
a Bankovanie.
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www.potery-podlahy.sk
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0948 59 59 58

Striekaná
PUR izoláciá

Strojové potery
cementové a anhydritové

Strojové omietky
vápenno cementové a sadrové

Nechajte si vypracovať
nezaveznú ponuku

s obhliadkou a zameraním
ZDARMA

Nie vidíme sa (v zmysle na-
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

Slovenčina naša

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

0905 507 735

najlepšie ceny
 v okrese SL

PREDAJ A SERVIS PCPREDAJ A SERVIS PC

www.slprofi.eu

www.slprofi.eu

M

M
TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní

Mierová 14
0905 464 632

Mierová 14
0905 464 632

Nám. Sv. Mikuláša 26
0948 823 624

Nám. Sv. Mikuláša 26
0948 823 624

SL
OVENSKÝ   VÝROBCA

€

0948 823 624

Najlepší pomer 
ceny a výkonu

RENOVOVANÁ
TECHNIKA JE

Kristián Kaleta
EL-COMP TRADE 

0905 464 632

www.refurbished.sk

Mierová 14

Nám. Sv. Mikuláša 26

T23
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
• funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
• povahu a príčinu Vášho ochorenia
   bolestí, alergií, skrytých chorôb
• prítomnosť cudzorodých organizmov
• okamžite rieši zdravotné problémy,
   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

NÁTERY 

STRIECH
KOSTOLOV

OPRAVA KOMÍNOV
0908 288 350
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Dôležité
telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba
155

Požiarna služba
150

Polícia
158

Tiesňové telefónne číslo
112
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STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTANIE / KULTÚRA  

Dvadsiateho sep-
tembra 2019 sa 
uskutoční už 18. 
ročník zbierky, 
ktorej cieľom je 
upozorniť na prob-

lematiku ľudí so zrakovým postih-
-

 

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať 
– to všetko sa po strate zraku dá nau-
čiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka 

-
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto-
rom verejnej zbierky Biela pastelka.

Informačné stánky Bielej pastelky 
-

Prešove. Od 10:00 do 17:00 h vám budú 

-
tické pomôcky zrakovo postihnutým po-
máhajú. Máte pocit, že sa vám horšie číta? 
Vyskúšajte si priamo na mieste čítanie 

pomôcok, rady vám ponúknu vyškolení 
odborníci.Alebo si môžete vyskúšať si-

signálne pásy bez zraku? Na čo vlastne 

naučíme! Chceli by ste vedieť, ako sa píše 

si to skúsiť na špeciálnom písacom stro-

-

Pastelkové tímy  
-

vensku bude mať verejná zbierka svoje 
zbierkové tímy. 

Členovia tímu Bielej pastelky sú 
-

Finančné prostriedky zbierajú do bie-
lo-modrých papierových pokladničiek, 

-
som, na ktorej sa nachádza: 
• názov organizácie: Únia nevidiacich 

• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2019 
• logo zbierky a číslo pokladničky 
• informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom a fungujúci  QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 
Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS 

Aj vďaka vám nevidiaci 
varia i pracujú na počítači... 

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame 
-

lej pastelky si môžete byť istí, že peniaze 
budú kvalitne využité. Únia nevidiacich 

-
lovho písma, učiť nevidiacich samostatne 

palice. Ani práca na počítači či ovládanie 
dotykového telefónu dnes nie je pre nevi-

-
dením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke 

uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne 

-
hým ľuďom otvorí nová kapitola samostat-

môžete prostredníctvom 
zbierky podporiť aj teraz: 
•  na číslo 

• príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 
• alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk. 

Prešovskom kraji  
NAŠI NEVIDIACI

Únia nevidiacich Slovenska organizuje 
v septembri pravidelnú výročnú zbierku 

Biela pastelka.
Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:

Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej 
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno 
OZ.

Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, regis-
trácia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., 
kedy nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko 
následne máme 20.9. hl. zbierkový deň.

Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia 
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!

Biela pastelka v Prešovskom kraji 
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ČISTENIE HROBOV
JEDNOHROB 65 €  
DVOJHOROB 100 €  
DOPRAVA ZDARMA

 KUPÓNNA ZĽAVU

PLATÍ DO 30.9.2019 99
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša
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e-mail: burger@beabout.sk, tel.: 0948 301 483

Ponúkame prácu v zabehnutej reštaurácií
v Bratislave na TPP,  voľné pracovné pozície - 

pomocný kuchár, grillman, kuchár.
Prax v kuchyni nutná. Nástupný plat od 950 eur.

Životopis môžete zaslať mailom
Nie 
po vzore, ale podľa vzoru.

Slovenčina naša
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Deti sa rodia slobodné a kreatívne. 
Každé má nejaký talent. Deti si vedia 
predstaviť hocičo, hrajú sa a rýchlo 
sa učia nové veci. Až kým nezačnú 
chodiť do školy, kde im ukazujú na čo 
talent nemajú. 

Postupne ich radosť z  objavovania 
nových vecí a učenia prejde. Pre mnohé 
deti nie je väčšia otrava ako chodiť na 
nudné hodiny, kde sa učia množstvo ne-
potrebných vecí. Vrcholom poškodzova-
nia mládeže sú slovenské univerzity. Se-
bavedomí profesori, ktorí si budujú svoje 
kráľovstvá a ambiciózni doktorandi a 
asistenti, ktorí im posluhujú. Učia to, 
čo sami uznajú za vhodné a často tomu 
ani riadne nerozumejú. Každý sa hrá na 
svojom vlastnom piesočku, naháňajú sa 
za čiarkami za publikácie a peniazmi z 
grantov. 

Na vysokých školách by mali mla-
dí ľudia spoznávať seba, svoje talenty a 
svet, ktorý sa výrazne mení. Hovorí sa, 
že by ich školy mali pripraviť na pracov-
né pozície, lenže tie masívne zanikajú a 
na novú prácu ešte študijné osnovy ne-
vznikli. Pripravujme radšej študentov na 
život a podnikanie so svojimi talentmi. 
Namiesto vzorov stretnú študenti na 
univerzitách často plagiátorov, intrigá-

nov a egocentrikov. Neučí sa to, čo budú 
potrebovať študenti pre život, ale hlavne 
to, čo vyžadujú ich profesori. Sú aj vý-
nimky, učitelia, ktorí zapaľujú, pomá-
hajú študentom objaviť svoj talent, pre-
pájajú rôzne disciplíny a otvárajú okná 
k poznaniu. Myslím si, že sú v menšine. 

Mnohí učitelia na vysokých školách 
sa menia na manažérov získavania 
grantov a bodov za publikácie. Kam 
privedú naše školy nezmyselné kritéria 
na prideľovanie peňazí? Čo má študent 
a spoločnosť z  toho, že profesori ge-
nerujú množstvo článkov, ktoré nikto 
nečíta? Naše deti odchádzajú študovať 
do zahraničia. Na slovenských vyso-
kých školách pribúdajú podpriemerní 
pracovníci, ktorí viac poškodzujú ako 
rozvíjajú svojich študentov. Vysoké ško-
ly si dnes vytvorili svoj vlastný svet. Je 
plný prázdnych rečí a 
plytvania. Treba ho 
poslať do minulos-
ti a vytvoriť niečo 
nové a perspektív-
ne. V zahraničí, kam 
mnohí profesori tak 
radi cestujú, 
je príkladov 
dosť.

Svet prázdnych rečí

» Ján Košturiak

V  čase prázdnin ľudia o  niečo čas-
tejšie navštevujú miestne knižnice. 
Pribúdajú aj tzv. výpožičné búdky 
s  knihami. Neraz som na zastávke 
autobusu zbadala, ako ktosi siahol 
po takej knihe a  sadol si s ňou na 
lavičku. 

Ide o romány našej mladosti či zná-
mu dobrodružnú literatúru. Vždy si 
zaspomínam, ako som v  detstve číta-
vala do neskorej noci, ba pokračovala 
aj s  baterkou pod perinou.  Odvíjali 
sa predo mnou nádherné príbehy a ja 
som odhadovala ich šťastné či menej 
šťastné konce. To, čo ma najviac fas-
cinovalo, boli nerozlučné priateľstvá. 
Samozrejme, priťahovali ma v  litera-
túre aj ľúbostné vzťahy, ale priateľstvo 
bolo pre mňa zvláštnou „nadčasovou“ 
hodnotou. Priateľstvá vždy pretrváva-
li, kým vášne a emócie vzbĺkli a zotleli. 
Priateľstvo vedelo prekonať aj partner-
skú lásku. Vernému priateľovi sa dalo 
vyliať svoje srdce bez strachu, že bude 
pohŕdať či podozrievať. Priateľ bol vždy 
na mieste činu, kde bolo treba pomôcť, 
potešiť, no aj povedať pravdu do očí.

Myslím, že svet, aby sa postavil na 
nohy,  potrebuje znovu obnoviť priateľ-
stvá. Tie jednoduché priame vzťahy,  
plné dôvery  a  pochopenia. Priprave-
né vypočuť bez toho, aby sme hneď 
súdili, deliť sa o  život, hovoriť spolu 
bez vypínania sa, porovnávania, plné 
dobroprajnosti a starostlivosti o druhé-

ho. Priateľstvá z románov, ktoré z nás 
urobia lepších ľudí. Nerozlučné spoje-
nectvá, ktoré nás naučia obetovať sa až 
„po krv“ a zároveň tešiť sa z prostého 
vzájomného pohľadu a  podania ruky. 
Čo všetko však stojí za tým...

Spomínam na románové priateľ-
stvá červeného a  bieleho brata, cu-
dzinca s domorodcom, na plodné pria-
teľstvá filozofov, svätcov, na uzavreté 
priateľstva v detstve, ktoré sme si sľu-
bovali „na život a na smrť“. Zostali len 
v spomienkach, a pri tom nás v živote 
asi najviac inšpirovali. Vzbudzovali 
v nás túžbu po vernosti, trvaní, obeto-
vaní  a odriekaní – všetky tie najvzác-
nejšie hodnoty.

Vášne, hormóny a  sexuálne pote-
šenia sa zmnožujú, ale skutočné pria-
teľstvá upadajú. A  s  nimi aj úprimné 
a  čisté vzťahy. Spoločenstvo ľudí bez 
pretvárky, kompromis bez pocitu ujmy, 
pripravenosť  slúžiť, nie rozkazovať. Bez 
týchto hodnôt nepôjde život, ani „veci 
verejné“. Spomeňme si, koľko nám zo-
stalo z priateľstiev. Kto nás opustil a kto 
zostal pri nás stáť, keď sme už nemali 
nič a  keď sme to najviac potrebovali? 
A ak ešte nie je neskoro, obnovme staré 
dobré priateľstvá, alebo aspoň túžme 
ich znovu nadväzovať. Ono sa to na nás 
skôr či neskôr prejaví, ono sa nám to 
v živote odmení. 

O priateľstvách na život a na smrť

» Mária Raučinová, Fórum životaOPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV
ZVÁRAČ ZM1, 135
PRÁCA S POČÍTAČOM
(PRÍJEM TOVARU, ŠTÍTKOVANIE)

ZORAĎOVAČ

PONUKA PRÁCE NA POZÍCIE V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ - MZDY OD 915 EUR NETTO

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 500 091
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NÁJDEME 
PRÁCU 

KAŽDÉMU
ŽENY - MUŽI - PÁRY

Na čerpaciu stanicu OMV v Spišskej Belej 
prijmeme pracovníka (pracovníčku) na pozíciu

OBSLUHA ZÁKAZNÍKOV
/práca s tovarom, kontrola záruk,
upratovanie interiériu a exteriéru/.

Plat 600 Eur v čistom. 
Bližšie informácie na tel. č. 0917 493 584

alebo priamo na ČS OMV v Spišskej Belej.

99
_0

15
7

Policajný zbor stále zaznamenáva 
podvody a a krádeže, páchané na 
starších občanoch (dôchodcoch) pod 
vymyslenými legendami s rôznymi 
emotívnymi príbehmi.

Podvodníci sa snažia získať dôveru se-
niorov, dostať sa do ich príbytkov, lokali-
zovať miesto ich úspor a v nepozorovanej 
chvíli od nich podvodne vylákať alebo 
ich okradnúť o celoživotné úspory.  

Podvodníci dlhodobo a cielene vo-
lajú seniorom na ich pevné linky alebo 
mobily ako ich príbuzní alebo známi 
(vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a 
súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, 
elektroniky).

V ostatnom období podvodníci vo-
lajú aj v neskorých nočných hodinách 
alebo skorých ranných hodinách a 
predstavujú sa ako lekári alebo zdra-
votné sestry.  Seniorom oznámia, že ich 
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, 
leží v nemocnici, nemôže komunikovať, 
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne 
potrebuje peniaze na vyplatenie škody, 
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. 
Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho 
nekontaktovali, s nikým túto záležitosť 
nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať 
z toho problémy a môže ísť do väzenia, 

pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu 
a pri nehode ťažko zranil dieťa alebo te-
hotnú ženu.

Páchatelia  úmyselne  volajú  niekoľ-
kokrát  za  sebou,  aby  znemožnili  senio-
rovi  preveriť  u  svojich  príbuzných  sku-
točností,  ktoré  uvádzajú  pri  telefonickej  
komunikácií.

Pre peniaze si páchatelia chodia 
osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby 
ich priniesli na určené miesto, sú prípa-
dy, kedy k seniorom pošlú taxík. 

V súčasnej dobe však podvodníci 
žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali 
na konkrétne účty v bankách (najmä v 
Tatra banke) alebo ich posielali cez fi-
nančnú službu Western Union (najmä 
v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu 
páchatelia oznámia seniorom v telefóne 
alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia 
seniorom aby nikomu nehovorili na aký 
účel potrebujú peniaze. 

Ďalšou metódou podvodníkov sú 
sľuby na vykonanie brigádnických po-
mocných prác. Od seniorov si vypýtajú 
„zálohu na materiál“, niekedy aj v tisíco-
vej výške a potom o nich už nikto ani len 
nezačuje. Zmiznú aj s peniazmi. Takáto 
skupina už dlhší čas operuje hlavne v 
Trenčianskom kraji.

Pozor, roja sa množstvá podvodníkov!

» red

Nie prepisovať 
históriu, ale obohacovať históriu.

Slovenčina naša

Nedostávate vaše 
obľúbené noviny 
do schránky?
Napíšte nám do redakcie
popradsko@regionpress.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878



PP19-35 strana- 11

11
ZAHRANIČIE, SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, ŠKOLA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 878

Mnohí z vás majú príbuzných a priate-
ľov z rodnej hrudy v Británii. Zhruba 
100.000 Slovákov a dvojnásobok Če-
chov tu skrátka nemôžete prehliadnuť.

Mnohí z vás už isto volali svojim prí-
buzným, či sa po Brexite budú musieť 
vracať do rodnej krajiny. Stalo sa to aj 
mne. Teraz je situácia o to vyhrotenej-
šia, že sa premiérom stal Boris Johnson, 
zástanca Brexitu a bolo oznámené, že 
po 31. októbri je koniec voľného pohybu 
osôb z krajín EÚ. Žiadna kaša sa však 
neje taká horúca ako sa navarí a posled-
né, čo EÚ aj Spojené kráľovstvo potrebu-
jú, je hromadný záchvat paniky.

Ak by sa malo ísť „nadoraz“, tak tým 
Británia neuveriteľne utrpí. Nemalá časť 
nielen slovenských občanov, ale aj obča-
nov iných krajín EÚ tu má vlastný biznis 
a zamestnáva aj miestnych ľudí, produ-
kujú teda spoločne HDP prospešné všet-
kým. Hromadne týchto ľudí „hodiť cez La 
Manche“ je absolútne nereálna možnosť. 
Dlhodobo by to zamestnalo obrovský 
štátny aparát, ktorý nie je poruke, zača-
li by kolabovať celé oblasti ekonomiky, 
realitný trh, služby. Európania v Spoje-
nom Kráľovstve nie sú len umývači ria-
dov, skôr naopak. Viac než s menšinou 
z menšiny východoeurópskych Rómov 
(myslím tu časť z nich, ktorá žije z dávok) 
tu majú problém s domácou mládežou, 
ktorá má ďaleko k zodpovednému sprá-
vaniu a mama-hotel je pre nich jediný 
životný štýl, ktorý poznajú.

Šanca dohodnúť sa ešte síce existuje, 

ale silne pochybujem, že k tomu dôjde. 
Dôvodom je okrem aktuálnej skladby 
vlády aj časový sklz a neochota spochyb-
niť referendum ako „vôľu ľudu“, hoci je 
už dávno jasné, že teraz by to referen-
dum dopadlo inak a aj s väčším rozdie-
lom. Nezabúdajme, že Brexit prešiel o 3.8 
percenta a k mnohým heslám sa nehlá-
sia ani ich vlastní protagonisti.

Pripusťme katastrofický scenár - 
žiadna dohoda. V takom prípade, ak 
by sa všetci budú držať litery zákona, 
nastane chaos v niekoľkých smeroch - 
jednak ľudia v panike vykúpia obchody 
(to robia aj keď sú cez Vianoce zatvorené 
obchody), keďže krajina stojí a padá na 
importe potravín. V druhom smere dôjde 
k takým protestom v mestách, teda tam, 
kde nemajú dôveru k tomu, že „imigran-
ti z východu EÚ vám kradnú prácu“, že 
rumunské protesty proti korupcii budú 
pripomínať nedeľný piknik. Dôjde k šia-
lenému prepadu libry (o 17 percent padla 
už pri referende) a dominovým efektom 
sa po EÚ spustí niečo ako bol pád banky 
Lehman Brothers, ktorý odštartoval sve-
tovú finančnú a hospodársku krízu. V 
tom momente sa nové referendum stane 
realitou. Každopádne vyhadzovanie ľudí 
cez La Manche by proces len akcelero-
valo, lebo ako prvé by sa zrútilo verejné 
zdravotníctvo a pán Johnson by nemal 
žlté len vlasy, ale aj celý oblek - od vaječ-
ných žĺtkov a od samotných Britov.

Slováci v Británii a Brexit

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

Dátum vypuknutia Slovenského ná-
rodného povstania (SNP) je u mláde-
že podstatne známejší než termín 
jeho ukončenia. Až štvrtina respon-
dentov však nevedela odpovedať na 
otázku o príčinách holokaustu. 

Vyplýva to z výskumu verejnej mien-
ky medzi mladými vo veku 15 až 20 ro-
kov k problematike znalosti a názorov 
na niektoré udalosti slovenských dejín.

Výskum si objednalo Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici a ide pravdepodobne 
o najrozsiahlejší výskum postojov tejto 
vekovej kategórie k niektorým udalos-
tiam našich novodobých dejín. Jeho 
cieľom bolo získať podklady pre ďal-
šiu činnosť pedagógov, médií, múzeí. 
Výsledky výskumu označil generálny 
riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev za 
jasný signál, že dejiny sa na školách ne-
vyučujú dobre a štát by sa mal nad tým 
zamyslieť. Čo ho však najviac zarazilo, 
je fakt, že až štyri percentá opýtaných 
kladne hodnotili holokaust.

„Výskum bol realizovaný na repre-
zentatívnej vzorke, ktorá pozostávala z 
ľudí vo veku 15 až 20 rokov. Zber dát sa 
nerealizoval hromadne na školách, ale 
individuálne v termíne od 21. júna do 7. 
júla 2019. Obsahovo sa venoval štyrom 
hlavným témam, a to SNP, Slovenský 
štát, holokaust a extrémizmus,“ vy-
svetlil Václav Hřích, výkonný riaditeľ 

agentúry AKO.

„Aspoň približne správne obdobie 
trvania SNP uviedla len viac ako po-
lovica (57,3 percenta) respondentov. 
Hodnotenie obdobia Slovenského štátu 
je pre mládež v uvedenom veku proble-
matické – väčšina sa k nemu nevedela 
vyjadriť (takmer 60 percent). Pozitívny 
názor na obdobie Slovenského štátu 
má 24 percent mladých, negatívne 
hodnotenie prezentovalo 18 percent,“ 
konštatoval Hřích.

Ako poznamenal, zistili tiež, že na 
správnosť vedomostí o SNP a o ďalších 
historických témach, ktoré skúmali, 
má výrazný podiel vzdelanie matky a 
otca mladých respondentov. Čím vyššie 
vzdelanie majú, tým výraznejšie stúpa 
podiel správnych odpovedí o termíne 
vypuknutia a potlačenia SNP.

„Ako zdroje na získavanie informá-
cií o dianí na Slovensku a v zahraničí 
mládež do 20 rokov takmer nepoužíva 
klasické médiá - printy, rádio, knihy, 
ale internet, sociálne siete, priateľov a 
príbuzných. Televíziu sledujú najmä 
cez internet,“ dodal Hřích.

Štvrtina mladých navštevuje nie-
kedy aspoň jednu z testovaných prob-
lematických FB stránok s obsahom in-
klinujúcim k extrémizmu.

Desivé zistenia o vedomostiach

» TA SR

KURZY SBSKURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

KURZY SBS
organizované na základe akreditácie, udelenej Ministerstvom vnútra SR

PRE KOHO SÚ KURZY URČENÉ?

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE:
osobne v spoločnosti GRUPP 5B s.r.o.,
Popradské nábrežie 476/2, Poprad 058 01
e-mailom na grupp5b@grupp5b.sk
telefonicky na 052/7724 176, 052/7724 177, 0903 610 114

TYP S -  pre tých, ktorí chcú pracovať v SBS, alebo už pracujú v SBS a končí im platnosť preukazu SBS
TYP P - pre tých, ktorí chcú prevádzkovať vlastnú SBS

GRUPP 5B

AK STE MOMENTÁLNE

EVIDOVANÝ NA ÚRADE PRÁCE,

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

PRE PRÁCU V SBS

VÁM UHRADÍ ÚRAD PRÁCE

V PLNEJ VÝŠKE
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Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Keď poznáte výhody prác v poľnohospodárstve,
mali by ste zbystriť!

Obľúbená práca v skleníkoch s nadpriemerným zárobkom. Priemerný 
čistý zárobok predstavuje 23000 - 30000 Kč/mesiac A VIAC 
(885-1153€ a viac). Doprava a dobré ubytovanie zdarma (TV                  
na každej izbe). Zálohy každý týždeň. Výplata v hotovosti. Stravovanie 
individuálne, podľa dohody. Pracuje sa najmenej 9 hod/deň, 6 dní            
v týždni, ale aj s možnosťou ďalších nadčasov. Pracuje sa v úkole! 
Práca nie je náročná, no hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú 
prácu. Možnosť pracovať turnusovo ale aj dlhodobo na klasickú 
zmluvu so zárobkom na dôchodok. Nástup 5.9.2019 alebo 
dohodou. Práca je vhodná pre ženy a páry.

Zber paradajok  v moderných skleníkoch (Morava)Zber paradajok  v moderných skleníkoch (Morava)

51
-0
01
7info: 0903 779 101

Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov

Firma TaTra TexTil, s.r.o. 
PoPradská 224, Hozelec 

Prijme do zamestnania:
• pracovníkov na obsluhu štepovacích strojov

• vyučené krajčírky 
• mechanika šijacích strojov 

základná mzda Pri nástuPe 3,10 eur/Hod., 
PríPlatky do výšky 100 eur, + výkonnostná Prémia

OsObný pOhOvOr nutný.

Bližšie informácie o termíne PoHovorov v Prac. dňocH 
od 8:00 do 15:00 Hod. na tel. Č.: 0903 635 278
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INZERCIA
0905 338 878
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• stále dostatok ponúk - aj pre mužov
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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Stavebná spoločnosť prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
mail: info@gsksro.sk

TPP - 6 EUR/ hod.

ŽIVNOSŤ- podľa dohody

STAVEBNÉHO MAJSTRA
so skúsenosťami zo železobetónovými 
konštrukciami

TPP - 1200 EUR / ŽIVNOSŤ- podľa dohody

ŽELEZIAROV
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323, 0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

PRÁCA V NEMECKU 
A ŠVAJČIARSKU 
dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

od 13 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537
0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA zabezpečené
 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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OPERÁTOR
VÝROBY / ČR 
VODIČ VZV / RETRAK/ ČR 
KONTROLÓR 
KVALITY / ČR 
VÝROBA UPRATOVACÍCH 
POTRIEB / ČR  
ELEKTRIKÁR VO ŠVAJČIARSKU, 
OD 18 EUR /NETTO S 
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

DUBOVÉ 

PODLAHY
www.trinitywood.eu

mail: pg@trinitywood.eutel.: 0915 888 702

facebook
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aj na podlahové kúrenie


