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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

na vybrané
značky
hodiniek

Zľava
až 50%
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 109,50€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

na plynové kotle
PROTHERM

Bezpečnostné dvere

SHERLOCK
= vaše bezstarostné zabezpečenie

PO CELÚ GENERÁCIU

ZICHER Nitra
Damborského 9

www.zicher.sk

ZAZICHRUJTE SA

• 037/6503 549
• 0905 854 248
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ZICHER BONUS
*3 za 3 €

(*3 bezpečnostné doplnky iba za 3€)
do 31.10. 2019zlmoravce@dvere-zicher.sk

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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KADERNÍCTVO

BEZ OBJEDNÁVKY aj s objednaním
od októbra PO-PI 8:00-18:00,
SO 8:00-12:00

Stylistky

We are local hairdressers offering complete hairdressing services.
For an appointment in our salon with english/german speaking

stylist, please call 0948 907 904.

Nám. A. Hlinku 26
Zlaté Moravce
(OREGON)
0907 054 230
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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena

INZERCIA
0905 400 025
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ZLATOMORAVSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

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 (18.990 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:
0918 555 703
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Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí
953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk
V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie. V ponuke aj
darčekové poukážky.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická
    - Gelové nechty - Akrylové nechty

   Para�nové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA    PRASKLÍN SKIEL

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

€ ?
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Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

TOPOĽČIANKY

V PONUKE AJ

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

možný nákup sobota - nedeľa
po tel. dohode

AKCIOVÉ CENY
na nebrzdené vozíky AKCIA na brzdené

prívesy - zľava 12%

5 950 €

Príves na prepravu
stavebných strojov

2100 x 1100 x 300 mm  cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm  cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm   cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm ena s DPH 580 €

€
€
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
-0
00
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(v areáli BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE

AUTODOPRAVA
do 3,5t + ADR

AUTODOPRAVA

+

do 3,5t + ADR
Horná 189/36, Čierne Kľačany         0915 104 234Horná 189/36, Čierne Kľačany         0915 104 234

JV Eko-Trans, s.r.o.

ODVOZ KONTAJNEROV
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Jozef Petrovič

sypkého a stavebného materiálu do 6 ton
trojstranným sklápačom s hydraulickou rukou

0910 434 770 petrovicjozef@centrum.sk

PREPRAVA
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0904 047 272
www.tof isa.sk

UPRATOVANIE

BYTOVÝCH DOMOV

FIREMNÝCH PRIESTOROV
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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»Predám Felíciu 1,3, tel.: 0910 
254 499 »Kúpim auto rok 
1980 a staršie. Platba ihneď, 
tel.: 0903 305 388

»Kúpim súčiastky na Škodu 
100 až 120/130 a pod., tel.: 
0911 113 012 »ČZ-JAWA Odkú-
pim Motocykel/Diely-DOHO-
DA ISTÁ, tel.: 0908 205 521

»Kúpim pozemok, ornú pôdu. 
Platba ihneď, tel.: 0944 469 
960

»Predám 5 árový pozemok 
na Zobore so starším do-
mom, krásny výhľad. RK ne-
volať, tel.: 0905 694 238

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám sklo-
laminátové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové šach-
ty. Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlakovú 
skúšku, tel.: 0905 925 991

»Predam 5 ročnú zachovalú 
práčku Whirpool, plnenú z 
hora, málo používanú, cena 
100€, tel.: 0910 930 248

»Predám rotoped na cviče-
nie, tel.: 0911 878 145 »OD-
KUPIM OBRAZY SLOVENSKYCH 
MALIAROV, tel.: 0903 868 361 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918 439 
124

»Matika ZŠ cez telefón, e-
mail: zaklady.matematiky@
gmail.com

»Montujem plávajúce po-
dlahy a plastové okná a izo-
lácie, tel.: 0907 237 615 volať 
aj sms

»Ponúkam lásku žene, tel.: 
0907 200 061 »58r. Rozv. 
bývajúci sám v rod. dome si 
hľadá štíhlejšiu ženu, ktorá 
by prišla ku mne bývať. Po-
nukám lásku a oporu, tel.: 
0949 536 177 »50tnik sa 
zoznámi, tel.: 0940 220 478 
»55r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 400 025
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Viac info na tel. čísle 0907 233 821

STROJOVÉ OMIETKY
vápenno-cementové

Špecializujeme sa predovšetkým
NA RODINNÉ DOMY

RÝCHLO
KVALITNE

Realizujeme

45
-0

08
8

45
-0

07
3Pondelok - Piatok:

7:00 - 17:00
Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

- ploché - štvorcové - kruhové

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  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 €
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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.

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
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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

Ľudovít Paulis je vysokoškolský učiteľ a vedec, 
ktorý sa po návrate zo zahraničia snaží rozvíjať 
vedu a výskum v oblasti medicíny na Slovensku. 
Podporu vedy a výskumu vidí ako kľúčový pred-
poklad moderného a sebavedomého Slovenska. 

Svoje domáce a zahraničné skúsenosti chce 
využiť na to, aby dostupné zdroje pre vedu a vý-
skum boli použité efektívne a cielene na výrazné 
zlepšenie vedecko-výskumných výstupov Slo-
venska a jeho zatraktívnie v súťaži o pracovné 
miesta s vyššou pridanou hodnotou. Presadzuje 
naviazanie fi nancovania na hodnotiteľné vedec-
ké výstupy, maximálnu transparentnosť pri pri-
deľovaní grantov a projektov. Taktiež presadzuje 
maximálne využitie zdrojov EÚ pre túto oblasť. 
Kauzy spojené s ich doterajším čerpaním a níz-
ka miera využitia týchto prostriedkov sú obrov-
ským premárnením príležitostí, aké sa už nikdy 
nesmie opakovať.

„Razantný rozvoj vedy a výsku-
mu môže posunúť Slovensko                 
na úplne inú úroveň z pohľa-
du udržateľnosti pracovných               
miest a výšky platov,“ hovorí 
Ľudovít Paulis, ktorý je záro-
veň tvorcom programu SaS pre        
oblasť vedy a výskumu.

Prioritou musí byť moderné 
a sebavedomé Slovensko

Ľudovít Paulis

Zdravý rozum je 
najlepší recept

85
_0
69
0

32
-0

13
7

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 

Pre viac info: 0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP, priamo v NR
označovanie, skenovanie dielov,

kontroly komponentov...

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky

3,83€/deň alebo strava
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Prijmeme

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

Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení nesk. predpisov

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu:
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce,
do 11.11.2019, v označenej obálke: “NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“
Termín obhliadky: 28.10.2019

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať
formou priameho nájmu časť priestorov v budove, s. č. 1553, s výmerou
58,00 m 2 , vhodné na kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu
na jeden rok, s cenou nájmu minimálne 24,- €/m 2 /rok, časť oplotenia
areálu na parcele č. 1640/3, ako ostatné plochy, LV 3437, k. ú. Zlaté
Moravce, za účelom umiestnenia reklamnej tabule do 5 m 2 , s dobou
nájmu na jeden rok, s cenou nájmu minimálne 83,- €/rok.

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov.
Bližšie inf. na tel. č. +421 37 640 35 21, Ing. Krajčová Anna
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Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša

» V časoch budovania komu-
nizmu vypísala jedna redak-
cia súťaž o najlepší politický 
vtip. Prvou cenou bolo šesť 
rokov natvrdo...

» Muž pri večeri:
- Keď prídu hostia, poviem 
senzačný vtip.
Žena sa pýta:
- Mám potom poslať z izby 
deti, alebo súdruhov?

» Lenin mal pravdu, socia-
lizmus sa ukázal ako éra 
elektriny: do práce sa chodí 
s odporom, na plat sa čaká s 
napätím a vedenia sa nemô-
žeš dotknúť!

» Aký je rozdiel medzi švaj-
čiarskym, francúzskym a 
slovenským dôchodcom?
Švajčiarsky ráno vstane, dá 
si trochu syra, zapije pohá-
rom mlieka a ide do parku 
kŕmiť vtáčiky.
Francúzsky ráno vstane, dá 
si trochu kuracieho mäska, 
zapije pohárom vína a ide do 
parku hrať ten ich petang.
A slovenský ráno vstane, zje 
nejaké švajčiarske lieky, za-
pije ich pohárom vody, vezme 
si francúzske barle a ide do 
roboty.

» Na Slovensku sedia skoro 
všetci:
– malí zlodeji vo väzniciach,
– veľkí zlodeji v parlamente,
– najväčší vo vláde
a v správnych radách.

VTIPY
POLITICKÉ
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