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Bukové palivové drevo
od 38 €

DOVOZ ZDARMA

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena

ČISTENIE 

JEDNOHROB - 65 € 
DVOJHROB -100 € 
a darček k objednávke 
do pamiatky všetkých 

zomrelých

a STAROSTLIVOSŤ 
o HROBY

0949 651 250            0911 996 087

www.cistenie-hrobov.sk
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CARS PREŠOV,S.R.O. 
Strojnícka 19,Prešov-Širpo    
Tel.: 0948 032 326 

AUTOSERVIS & PNEUSERVIS

JESENNÁ AKCIA:

www.carspresov.sk

KOMPLETNÁ PREHLIADKA VOZIDLA  od 29€
KOMPLETNÉ PREZUTIE VOZIDLA  od 15€
VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY  od 35€
LEŠTENIE A NASTAVENIE SVETLOMETOV od 35€
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NAJLEPŠIA PONUKA V REGIÓNE

ISPA Prešov, s.r.o.,  Masarykova 22 (bývalá Odeva), 080 01  Prešov
Tel: 051/ 489 10 47, Mobil: 0905 953 839
E-mail: predajnapo@kamenarstvoispa.sk

KRÁSA
PRÍRODNÉHO
KAMEŇA

www.pomniky.sk 
www.kamenarstvoispa.sk

Foto je ilustračné.
Ceny sú s DPH.

Akcia platí do 22.11.2019.

KUCHYNSKÉ DOSKY
už od 99 € za BM

KAMENNÉPARAPETY
už od 29 € za BM

AMERICKÉ POMNÍKY
už od 449 €

OBHLIADKA ZADARMO.

Jednopomník s nápisnou doskou
STEEL GREY
2050 €

Jednopomník s nápisnou doskou
AURORA
2380 €

Jednopomník s nápisnou doskou
BAINBROOK BROWN
1483 €

1730 € 1930 € 1099 € 

UŠETRÍTE 

320 €
UŠETRÍTE 

450 €
UŠETRÍTE 

384 €
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AKCIA 
ŽUMPY 

od 55€

0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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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 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772  I  alena.novakova@century21.sk
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10.11. 2019

JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE  -30%

VONKAJŠIE ROLETY  -30%

INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE IDS  -46%
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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PREKLADY
A TLMOČENIE

Hľadáme lektora/ku
na kurzy FR 

aj s úradným overením 
 Kurzy cudzích jazykov

   (Aj, Nj, Frj, Tal, Šp., Rj)
 Príprava na maturitu

    z ANJ/NEJ - B2 
 Doučovanie ZŠ, SŠ
 Kurzy - práce na PC 
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REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636   I   andrejko.m@centrum.sk

TM

TM
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Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145
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VYKUROVACIA SEZÓNA SA ZAČÍNA
predĺžili sme pre vás otváracie hodiny 

PO-PIA 8.00-18.00
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A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie naprieč spektrom, 
ale všade, v každej politickej strane.

Slovenčina naša

Nie meme (opakujúca sa 
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém. 

Slovenčina naša
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www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665

27
-0

01
7-

62

83
-0

00
5

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 Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

Priemyselný areál Šalgovík

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.
 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny 
 botníky  kuchynské linky  komody 
 kancelársky nábytok  stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

 ŽALÚZIE
 MARKÍZY
 LÁTKOVÉ ROLETY
 GARÁŽOVÉ BRÁNY  
 BALKÓNOVÉ ROLETY
 SIETE PROTI HMYZU
 ROLETY DEŇ / NOC 
 PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
 PROTIPEĽOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 

    Liaty

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626
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Pavla Horova 1/23, Prešov
(vedľa Interšportu)

0944 458 929

VŠETKO PRE
OKNÁ A DVERE
 Tesnenie na okná aj dvere

 Dverové zámky
 Samozatvárače Geze

 Okenné a balkónové kovanie
 Okenné a dverové závesy

 Elektrické vrátniky
 Kľučky a madlá na okná aj dvere
 Pákové ovládače pre sklopné okná

...a mnoho iného

www.mb-kovanie.sk

TU
mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0905 719 145

presovsko.sk

ZHOTOVUJEME
BYTOVÉ JADRÁ, STIERKY, 
MAĽBY, REKONŠTRUKCIE

 BALKÓNOV 
VNÚTORNÉ OMIETKY RD

0915 544 431
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková 0905 719 145
Radoslav Ruščák 0905 373 406
Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Nižná Šebastová, 
Prešov, Fričovce, Kapušany, Kendi-
ce, Ľubotice, Veľký Šariš, Orkuca-
ny, Sabinov, Lipany, Ľubotice  

nepárny týždeň: Nižná Šebas-
tová, Prešov, Drienov, Drienovská 
Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Lemešany, Ličartovce, 
Malý Šariš, Močarmany, Petro-
vany, Široké, Župčany, Brezovica, 
Kamenica, Pečovská Nová Ves, 
Šarišské Michaľany 

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Kúpeľná 3 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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

DISTRIBÚCIA (42.845 domácností)

PÍLENIE A OREZÁVANIE
RIZIKOVÝCH STROMOV
ohrozujúcich majetok a zdravie. S postupným 

Ponúkame orez orechov.
Kontakt: 0915 926 755
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 
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0915 829 339
panykova@arios-hr.sk

0907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

Hľadáme 
nových
kolegov !!!

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

Čo ponúkame?
 základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne

   +160,-€ bonusy
 stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

VIZItkY
0905 719 145

»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200

»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537
»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kupim hodinky OMEGA,bo-
daky,nem.helmy,stare vo-
jenske pracky, strieborne a 
zlate mince. 0907 166 358

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca 
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie 
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne bene�ty od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre 
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

 
Spoločnosť MK Illumination Production s.r.o. si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.

MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o Soliv Prešov
www.mk-illumination.sk/produc ce@mk-illumina  Tel  

Zámočník / zámočníčka
Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  pomocné práce 
–  príprava a čistenie hliníkových pro�lov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohý-

bačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
–  potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou 

ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická 
príprava materiálu

 Mzda: od 675,- Eur

  Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie (�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív

Zvárač/Zváračka
Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
–  práca v dvojzmennej prevádzke
–  dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
–  samostatnosť a ochota učiť sa nové veci

 Mzda: od 855,- Eur

 Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie  

(�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív
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Spoločnosť z PO
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

Práca
v Rakúsku

fo: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957
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Súkromná spoločnosť príjme

I MURÁRA I

VOLAJTE: 0907 616 524

Práca v Prešove. 
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

HĽADÁME PRACOVNÍKA/PRACOVNÍČKU 
ČERPACEJ STANICE SLOVNAFT

diaľnica D1 smer z PP do PO
Hrubá mzda 950 € vrátane príplatkov. 

0910 253 678
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

V našej radakcii si môžete podať 
inzerciu do celej siete regionálnych novín

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí Prešovčania...
Spojte príjemné s užitočným a navštívte najväčšie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.

Popri zábave a nákupoch si dajte ošetriť Váš chrup na našej špičkovej zubnej klinike 
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť HAPPYDENT, s.r.o.

Naša klinika ktorá je určená pre celú Vašu rodinu od detičiek až po seniorov a vykonáva široké spektrum stomato-
logických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu až po 
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.  

Naša klinika:
• má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
• pracuje tu 5 špičkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
• umožňuje ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
• zabezpečuje pre pacientov bezplatne možnosť objednania na presný termín
  ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
• disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
• vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie liečebného plánu je bezplatné

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

alebo na telefónnom čísle 0940 123 555.

Zbavte sa strachu zo zubných lekárov a objavte stomatológiu 21. storočia.
Teší sa na Vás kolektív lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.

Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 3NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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PONÚKAM PRÁCU
PRE MURÁRSKU PARTIU V NEMECKU

 
PRÁCE V NEMECKU,
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag

VYLIEVAME POTERY
0908 487 626 poterponuka@gmail.com

www.vylievamepotery.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom - Prešov

Najnižšie podanie: 153 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 14.11.2019 o 15:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUK-
LA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, 
okres Prešov, Prešovský kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 300,00 EUR

Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 1321, postavený na parc. č. 109/2, 
garáž so súp. č. 12685, postavená na parc. č. 109/3. Pozemky parcely registra 
„C“ evidované na katastrálnej mape ako par. č. 109/1, parc. č. 109/2, parc. 
č. 109/3 o celkovej výmere 469 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 409, k.ú. Solivar. Pozemok parcely registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 111 o celkovej výmere 318 m2, 
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1819, k.ú. 
Solivar. 

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Nie 
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša
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Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil 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

Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin

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

0905 719 145

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

NaSMERovanie krajiny na tŕnistú cestu plnú 
výmoľov prinieslo Slovensku roztrieštenú spo-
ločnosť, rozkrádanie, korupciu, nefungujúce 
zdravotníctvo a školstvo, nevymožiteľnosť prá-
va, vzostup extrémizmu, nedostavané diaľnice, 
„našich ľudí „, a v neposlednom rade už aj vraž-
du. V poslednom období človek dennodenne 
zdesene prijíma nové a čoraz horšie informácie 
o svinstvách, ktoré postupne vyplávajú na po-
vrch. 

Som otcom troch dcér a prajem si, aby žili v slo-
bodnej, slušnej a tolerantnej spoločnosti. V spo-
ločnosti, kde sa nepodvádza, nekradne, nekla-
me a nevraždí. V tomto duchu ich vychovávam                                                                        
a chcem pomôcť takúto spoločnosť vybudovať. 
Už sa nedokážem mlčky pozerať na to všetko, 
čo sa tu deje. Rozhodol som sa prevziať svoj diel 
zodpovednosti. Diel zodpovednosti za seba, za 
svoju rodinu. Za Košice, nádherné mesto, v kto-
rom som sa narodil a v ktorom žijem a za Slo-
vensko, krajinu, ktorú treba priviesť na správnu 
cestu. 

Preto budem kandidovať v nastá-
vajúcich parlamentných voľbách 
za stranu Sloboda a Solidarita. 
Strany, ktorá má najlepší recept na 
to, ako zmeniť Slovensko, pre-
tože tým najlepším receptom 
je - ZDRAVÝ ROZUM.

Už sa nedokážem mlčky 
pozerať, čo sa tu deje

Peter Čech

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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