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- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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www.pozicajsima.eu

Realitná kancelária
Hypotekárne centrum
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V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

www.maxxima.sk

-----------------------------
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TONERY a CARTRIDGE pre všetky typy tlaèiarní
57-0079

0908 479www.slprofi.eu
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Mierová 14
0905 464 632

0948 544 401
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Nákladná preprava
(PLO%DO£ŀ

najlepšie ceny
v okrese SL

Tel: 0908 314 715

email: emilbalazrk@gmail.com

57-0083

PREPRAVA:
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V\SN¿FKPDWHUL£ORY ģWUN\SLHVN\
KOLQ\VXWHVWDYHEQ«KRRGSDGX
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0905 507 735
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Nám. Sv. Mikuláša 26
0948 823 624
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Stáva sa aj to
Ako a čím tento týždeň začať? Prvými rannými mrazmi už aj v nížinách? Zničenou úrodou vlašských
orechov, ktoré napadol po celom
Slovensku akýsi červovitý škodca?
Alebo úplne z inej strany?
Odišiel majster Karel Gott, symbol
generácií. Odišla pani Vlasta Chramostová, symbol vzdoru proti boľševickej
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla,
Antona Bernoláka – oboje takmer verejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj,
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhlasový či televízny, minimálne ten – je
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom.
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny.
Len si to nevšímame, ignorujeme tú desivú skutočnosť, obchádzame ten fakt
– na radosť mnohých iných.
Zostáva mesiac do výročia Novembra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu
nazvať nejak inak – zamatová revolúcia? Prevrat? Kozmetická úprava spoločenského zriadenia tými istými? Raz
mávajúcimi na východ, keď sa hodí,
zas na západ? Tými, ktorým sa popri

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné
v našich končinách nebolo?

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

REGIONPRESS si bude spolu s
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal
znamenať November 89 a čo by mal
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu,
nielen o jej účelové výklady nám bude
dôležité momenty tohto medzníka
našich dejín pripomínať uznávaný a
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek.
Začíname už v tomto týždni časťou,
venovanou nástupu éry Michaila Gorbačova.

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
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Mimochodom, pevné zdravie vám,
akási nová epidémia sa totiž šíri –
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu
na péenkách. No, niektorí
aj celé roky. Len aby sa
vyhli spravodlivosti. Iní
tak, operatívne... podľa
aktuálnych predvolaní
na súdne pojednávania.
Sme tridsať rokov
po Novembri 89!

.20¥129

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
!IUÁ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH
komínov
!VWURMRYÁĆLVWHQLH
zadechtovaných
komínov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

> fasádne komíny
!ĆLVWHQLHDNRQWUROD
komínov
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

KRT - VRT

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA

0902 348 974

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

PEKNÁ STRECHA
nátery striech
nátery kostolov
oprava a výmena
striech
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Páči sa mi LUBOVNIANSKO.SK na facebooku
Staň sa fanúšikom našej stránky a sleduj nové inzeráty, dôležité informácie, tipy
na voľný čas a iné zaujímavosti priamo na FB.
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85-0234

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

34-0005-1

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

0LFKDO+XG¹Ć

61_0105

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

(ULPRQWVUR/XĆLYQ¹

99-0156

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

99-0013-1

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

bývanie, zdravie

Občianska
riadková
inzercia

S

01 AUTO-MOTO / predaj

U

» Predám Toyota Auris,
rv02/2011, 1,6 valvematic,
97kw, výborná spotreba, k
autu letné aj zimné pneu
na elektrónoch originál
Toyota. Zachovala, servisovaná, 1. majiteľ. Cena dohodou. Tel.0944 383 151

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
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VAŠA KRVNÁ PLAZMA
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Chirurgická ambulancia MUDr. Milan Jacko, MBA
J?RI>KQKȚà!-à?FLILDF@HȚàIFBȵ?>à
ȡO>WLSàHɢ?LS àLMLQOB?LS>KȢ@EàHɢ?LS à
ȆIF>@Eà>àSeWFSLSiELà>M>OȚQRà
Sà /"ß',3ß HCÐLCMNCP?ıLĖÐ
?Ð@CXNCıLĖÐKCRĜB?ÐTWSƢęT?HĝA?Ð
IPTLĝÐNJ?XKS

vhodná pri:
ÍĎP?XMAFÍIŎ@MTÍ?ÍƐJG?AF
- artróze
Í@MJCQRG?AFÍIŎ@MT
- tenisovom a golfovom lakti
ÍNPGÍMQRPMFCÍNcRW ÍNMƐIMBCLGCÍKCLGQIMTÍ?ÍĢJCLIMT
ÍXĉN?JMAFÍƐJG?AFÍ?ÍTcXMTÍ

kontakt: 054/478 84 40

61_0091

Ľubovniansko

SUPER

ZLAVY

na inzerciu

DO 70%
^

16 ZOZNAMKA

0907 887 332

0907 887 332

lubovnansko@regionpress.sk

LED TV &$()54

Príklad:
RP SL 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2.
strane vľavo dolu.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

pôvodná cena

û

û
akciová
cena
 û

Teplovzdušný ventilátor &$78

Predaj tovaru aj na splátky
cez QUATRO a CETELEM
pôvodná cena

û
teraz za

ov
5 rok
y
záruk

teraz za

û

û

Kávovar 1IJMJQT4BFDP)%

5 druhov nápojov, 2 stupne nastavenia
intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia
mlynčeka, objem vody 1,8 l
kapacita zásobníka na kávu 250 g,

-FWPǏTLÈt45"3«ƥ6#07ƪ"
052/432 61 15
lubovna@euronics.sk

teraz za
û

 û

Teplovzdušný ohrev, Príkon 1000/2000 W
2 stupne nastavenia, tepelná poistka
Plynule regulovateľný termostat

&-&,530

û

Energetická trieda: A++, 113 l,
hĺbka x šírka x výška: 65x59,5x185
Typ chladenia: Statické
Spotreba (kWh/rok) 245

parný tlak 15 bar, zásobník mlieka 500 ml.

navštívte nás na

SL19-41 strana-
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Práčka &$(&8'."
Práčka s predným plnením – A++, 5kg,
1000ot./min., hlučnosť 58/76dB, 15 programov,
odložený štart, V×Š×H 84.5x59.7x49.7cm,
systém Eco-Logic, detská poistka, systém proti
krčeniu, Rapid wash

888+"4&-&,5304,

57-0003-1

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

Chladnička s marzničkou
#FLP$4",8

Uhlopriečka 32“ (81 cm)
Rozlíšenie HD Ready/1366 x 768
DVB-T2 (H.265) /S2/C
3x HDMI, USB, VGA, PC, COAXIAL
Prehrávanie filmov z USB

záhrada, politická inzercia

4
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94-00152

INFOLINKA: 0800 611 211

081_19_TOWER_Inzercia_Regio_Oktober_207x296mm.indd 1
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BÝVANIE JE JEDNA

ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
ˇ
CLOVEKA

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek
osamostatniť, zrejme neexistuje.
Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprávať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy
bývalo viac generácií pod jednou strechou.
Možno práve z tých čias pramení naša túžba
po vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom niečo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba
a o svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať?
V podstate veľmi jednoducho. Stačí sa rozhodnúť.
Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania,
poznáme miesto, kde vám určite dobre poradia. Za 27 rokov svojej existencie v ňom
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legislatíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá stavebná sporiteľňa.
Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.
Mládež
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať
z rodičovského hniezda hneď po dovŕšení
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz

myslite na to, ako a kde budete bývať. Keď
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legislatívy vám banky požičajú na bývanie najviac
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dôležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia a uvidíte, ako vám budú
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa
rozhodli sporiť a pri dohodnutom šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky,
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov,
percentá navyše.

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS pripravených až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne
30-ročnej splatnosti, a teraz aj mimoriadne
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výška mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom,
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné
meniť, oživte ho drobnou modernizáciou. Využiť na to môžete úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € a so splatnosťou 8 rokov.

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu
v rodinných ﬁnanciách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich
Ľudia v produktívnom veku
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi- vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spoku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete čiastkou. Ste vo veku, v ktorom si bývanie
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte
výhodných úverov zo stavebného sporenia. nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo
Či chcete rekonštruovať, kupovať i stavať, stavebného sporenia s podmienkami, ktoré
na každý účel má PSS riešenie. Neverili
zvládnete aaj s nižším príjmom.
Iste, vá
by ste, ale úvery zo stavebného spováš vek vám neumožní
ne
využ
renia v PSS sú odteraz výrazne
využiť
maximálnu dobu
PSS VÁ
MV
spla
dostupnejšie pre všetky príj-splatnosti úveru, až
V ÚSTR YJDE
30 rokov, no vďaka
mové kategórie. Na kúpu
ETY!
Neváhajt
sp
je vhodný úver zabezpečený
sporeniu získate mea zavolajt e sa informovať
d
nehnuteľnosťou do 170 000 €
dziúver či stavebný
02/58 5 e na telefónne čís
5
lo
5
ú
a na rekonštrukciu postačí
úver s mimoriadtujte niek 8 55 alebo konta
k
n
ten, pri ktorom nemusíte použiť
ne výhodnou úroných zást torého z obchod u
pcov
ko
svoju nehnuteľnosť ako zábezpekovou sadzbou.
na www zo zoznamu
.pss.sk.
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politická inzercia / bývanie

Kupujú sa rozsudky priamo na ministerstve spravodlivosti, korumpujú
sa sudcovia, prokurátori a policajti,
zbierajú sa kompromitujúce materiály a objednávajú sa vraždy nepohodlných novinárov, prokurátorov,
advokátov...

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali
posledné mesiace, opozičný poslanec
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” –
odkazoval jej vláde škodoradostne.
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.
Vláda Roberta Fica (formálne
na čele s Petrom Pellegrinim) sa rozpadáva od samého začiatku. Najprv
stratila niekoľko poslancov Siete,
potom roztrhal koaličnú zmluvu Andrej Danko, Béla Bugár potom vytlačil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz
na konci sa rozpadáva aj poslanecký
klub Mostu-Híd.
Do toho sa z Kočnerovho mobilu
dozvedáme, že tieto politické tančeky
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod
oným vrcholom sa odohráva špinavá
podstata tejto politickej garnitúry.

Akoby toho nebolo málo, vláda
nedokáže zorganizovať ani jeden jediný tender, ktorý by nesprevádzali
pochybnosti o cene alebo o tom, že
súťaž je šitá pre jediného uchádzača. Svedčí o tom aj návrh rušenia
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250
miliónov eur, alebo aj zbabraný tender na kamery pre policajtov za 100
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli
nateraz stopnuté, no stále existuje riziko, že do konca volebného obdobia
ich vláda schváli.
Toho hnusu je už toľko, že na to
nestačia ani Ficove slová z roku 2012.
Táto koalícia by už nemala ani len svietiť
a kúriť, lebo by hrozilo, že to bude buď
predražené, alebo sa
rozkradnú ešte aj lampy a radiátory, ktoré
na to svietenie
a kúrenie potrebujú.

» Gábor Grendel

tieňový minister vnútra za OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Zdravý rozum je
najlepší recept

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Chceme meniť Slovensko, s nami
viete, na čom ste
Politické strany sa predháňajú v darčekoch voličom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁSADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie,
menej byrokracie.
Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité oblasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling,
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Cigániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila
Halgašová.
A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štátnej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.
Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli menšou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj odchádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti
neporučíš“. Interné záležitosti neriešim na verejnosti.
Ako prvá strana sme schválili kandidátku a sme pripravení
spraviť Slovensko lepším.

0907 887 332

WWW.REGIONPRESS.SK

TU

mohla byť Vaša

REKLAMA

Richard Sulík

Info: 0907 887 332

predseda SaS

Školstvo

79-0335

Gröhling: Reforma školstva?
Už teraz ju robíme

Páči sa mi LUBOVNIANSKO.SK
na facebooku

Staň sa fanúšikom a sleduj nové inzeráty, dôležité info, tipy na voľný čas priamo na FB.
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdola, bez podpory parlamentu či ministerstva.
Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim učiteľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplatne študovať cudzí jazyk.
„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto učiteľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz neboli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“
hovorí Gröhling.
Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moderné odbory či podporujú využívanie fondov a projektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo.
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Bratislavský kraj, narástol až o 25 %.
„S reformou školstva netreba čakať na ministerstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri
živote. Chceme školstvo zlepšovať
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí
Branislav Gröhling, ktorý je zároveň poslancom NR SR za SaS
a tímlíder pre školstvo.

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu
17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka,
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu
národom strednej Európy, tobôž nie iným republikám ZSSR.

■

Gorbačovov „omyl“

■

Niečo sa muselo stať

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komunizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komunistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez oživenia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť.

Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych
cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o obmedzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavili preteky v zbrojení – a zároveň aj astronomické
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. ■ Poučenie pre Slovensko
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do
z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny
manažovanie sovietskej ekonomiky.
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval
■ Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu dať Československu slobodu, či Slovensku nezávissa pod pokrievkou komunizmu za tých nie- losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre
koľko dekád nazbieralo, nielen v Sovietskom zmenu a ľudia u nás a inde, ktorí pochopili, aká
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra- príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent.
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za Chcelo to len odvahu a imagináciu, a to sú dve
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu- vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej budúcnosti.
Tomáš Valášek
ekonomiky a večného zápasu s kapitalistickými
Glasnosť
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako samotný monopol komunistickej strany a ideológie?
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístči Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju

■

Začali to Poliaci

Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci,
potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich
nezávislosti už nevedel zabrániť a neskôr ho vojenský puč v Moskve odstránil od moci.

nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generácie manažérov.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.
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Nájdenie stratenej,
skrytej alebo opustenej veci
Nakoľko slovenský právny poriadok
nepozná výraz „res nullius“, ktorým
možno označiť vec bez pána alebo vec
nikomu nepatriacu, preto stratenú,
skrytú alebo opustenú vec nemožno
považovať za vec bez svojho vlastníka.
V zmysle Občianskeho zákonníka každá vec musí mať svojho vlastníka. Strata
veci je mimovoľnou udalosťou, bez rozhodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlastník stratil vlastnícke právo k veci je však
nutné splnenie ďalších podmienok. Nájdením stratenej veci sa nemení vlastnícke
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo
zákona odovzdať príslušnému štátnemu
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju
na polícii. Až v prípade, ak sa vlastník
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty
jedného roka od jej odovzdania, vlastnícke právo k takejto nájdenej veci prechádza na štát, a to bez nutnosti vykonania
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona.
Ak by nastala situácia, že by nálezca takúto nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho
strany o bezdôvodné obohatenie. Motiváciou pre nálezcu vec odovzdať je právo
na náhradu potrebných a preukázateľne
vzniknutých výdavkov, a taktiež právo
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak
len za predpokladu, že ich vlastník nie je
známy, a taktiež pri veciach opustených.
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už
stratená alebo skrytá vráti jemu. V prípade skrytých vecí ide častokrát o veci s
historickou, vedeckou alebo umeleckou
hodnotou. Aj v tomto prípade prináleží
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva
vo vôľovom správaní daného vlastníka,
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť
a je to z jeho konania zjavné. Opustenie
je právnym úkonom, a teda prejavom
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel
vzdať sa vlastníckeho práva k opustenej
veci. Vlastník má túto možnosť z titulu
jeho dispozičného práva k veci. Právo
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jednostranný právny úkon opustenia veci
však musí byť urobený slobodne a vážne,
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľovú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie,
pričom iba samotné neužívanie veci samo
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.
Kristián Kaleta
lubovniansko@regionpress.sk

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

0907 887 332

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Slovenčina naša

Nie jadro pudla, ale podstata.
Nie posúvať (poznanie),
ale zdokonaľovať sa, získavať
vedomosti.
P RÁ C A v Č R n a M O R A V E

Hľadáme
nových
kolegov!!!
Pozícia Operátor šitia v Košiciach
t nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
t práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
t vhodné pre ženy a aj mužov
t potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

0800 500 091
www.konstrukter.sk

Čo ponúkame?
t základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
+160,-€ bonusy
t stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

0915 829 s-3h3r.s9k
panykova@ario

0907 740 8h4r.s2k
s-

sebakova@ario

Už OD 3,50 eur
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- ZVÁRAČ 280 K Č - H O R I ZONTÁR CN C 3 0 0 KČ - K A ROSÁR CNC 3 0 0 KČ -

práca

PONÚKAM PRÁCU

Ponuka práce

ZÁHRADNÍK A ÚDRŽBÁR

PRE MURÁRSKU PARTIU V NEMECKU
35(Ζ1Ģ7$/$75$=95$Î$

Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny,
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny.
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vozidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur
brutto.

PM
Instal

=Y£UDQLH3/$0(ĉ20=*QDŀLYQRVħ
PRÁCE V NEMECKU,FHQDȜKRG

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

83-0371

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotograﬁou
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

11

57-0026-4

Ľubovniansko

0907 887 332

lubovniansko.sk

Ľubovniansko
Mierová 14, SL

kontakt: 0907 887 332

Slovenčina naša
Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale ﬁnta, nápad, zlepšovák.
3$1$621,&,1'8675,$/'(9,&(66/29$.,$652

3$1$621,&,1'8675,$/'(9,&(66/29$.,$652
VÝROBCA KOMPONENTOV PRE ELEKTROTECHNICKÝ
A AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, +ý$'35$&291.29
NA UVEDENÚ POZÍCIU:

Požadujeme:
2&+27835$&29$Ĥ929,$&=0(11(-35(9'=.(
(3-ZMENNÁ ALEBO 4-ZMENNÁ PREVÁDZKA)
=2'329('1356783632ý$+/,926Ĥ
$0$18/1$=58Ì126Ĥ
35('&+'=$-&$6.6(126Ĥ6362928
952%28-(9+2'28
MIESTO VÝKONU PRÁCE: 67$5ý8%29ć$
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: +/$91
TERMÍN NÁSTUPU: 02Ľ1,+1(Î
MZDA:  €/+2'0(6$Ì1350,$
'29Ġ.<

zuzana.stefanakova�eu.panasonic.com

-nástupný bonus 75 €,
- príspevok na dopravu do
zamestnania a späť 2 €/deň,
- vianočná prémia (13.plat),
- mzda vždy vyplatená načas v plnej
výške,
- pravidelné prehodnocovanie
mzdových taríf,
- dotované závodné stravovanie,
- príspevok pri životnom a prac. jubileu,
- zázemie stabilnej medzinár. spoločnosti,
- komplexný školiaci program,
- vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxačné aktivity,
- firemné akcie,
- príspevok na organizovanie kolektívnych
akcií.

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Továrenská 13, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel. č.: �����������
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OPERÁTOR/KA VÝROBY

VÝHODY A BENEFITY

zdravie / služby
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PRÁCA V ČR

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR A INÉ ....

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PRACUJ
U NÁS

Možnosť výhry 250 €

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

63-0150

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0918 477 323

WWW.KONSTRUKTER.SK

K O N ŠT

R U K TE R

0800 500 091

85_0005

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

MZDA OD 850 €
DO 1300€

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

66-0171

131190397

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
32-0110

5%
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0944 556 070, 0944 113 140
27-0120

0905 742 924
0908 984 147

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.regionpress.sk

sieť 39
regionálnych
novín

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

SL19-41 strana-
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34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

