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PRESOVSKO
SABINOVSKO

č. 45 / 8. november 2019 / 23. ročnÍK

 čistenie odpadov 
 opravy WC  montáž vodomerov 

 montáž radiátorovINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0905 262 932
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armyvypredaj
www.armyvypredaj.sk

P R E Š O V
RAFFAELLO CAFFÉ (BÝV. ODEVÁK)

ARMYVÝPREDAJ
( PENTAGON, HELIKON-TEX, MILTEC, MFH, ARMÁDNE ORIGINÁLY )

STREDA:
10:00 - 18:00

ŠTVRTOK: 
9:00 - 17:0013. - 14. november 2019
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PREDAJ ORIGINÁLNYCH VOJENSKÝCH ZÁSOB
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KOMINÁRSTVO MXM
0915 353 335

FREZOVANIE2@GMAIL.COM

 KOMORA KOMINÁROV 
SLOVENSKA

KOMINÁRSTVO
FRÉZOVANIE

VLOŽKOVANIE
CELOROČNE

03
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01
75



PO19-45 strana- 2

redakčné slovo / služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

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)
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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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PODLAHÁR
 pokladanie - PVC, korok, koberce, parkety, 

plávajúce podlahy  renovácia parkiet 
 vyrovnávanie podkladových betónov 

 hĺbkové čistenie podláh

NOVINKA!
Veľkosklad stavebnej chémie zn.UZIN a BONA

Švábska 57, Prešov, dusanbaca@centrum.sk
0905 682 471   I   WWW.PODLAHARPRESOV.SK

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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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

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 % 

Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša

vIZITKY
0905 719 145

InZerCIA
0905 719 145

LeTÁKY
0905 719 145

presovsko.sk

TU
mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0905 719 145
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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

Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772  I  alena.novakova@century21.sk
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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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0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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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 20.12. 2019

ZIMNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%

VONKAJŠIE ROLETY -30%

IT ŽALÚZIE IDS -48%

TM

TM
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MorePneu.sk
OSOBNÉ  I  SUV  I  VAN  I  MOTO  I  NÁKLADNÉ

Objednaj Počkaj na výzvu Vyzdvihni v Prešove

ŠIROKÝ SORTIMENT PNEUMATÍK
V DOBRÝCH CENÁCH

PNEUMATIKY objednané na OSOBNÝ ODBER je možné vyzdvihnúť 
až po tel. alebo e-mailovej výzve! Ušetríte cenu prepravného.

VÝDAJNÉ MIESTO
M-PROTEKTOR s.r.o.
Jelšová 26, Prešov
(vstup z Jesennej ulice)

0911 103 580OTVORENÉ: PO-PIA 8.00 - 16.30 hod.
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Zváracia technika RELIKO
Ponúkame:
- predaj a servis zváracej techniky a príslušenstva
- predaj technických plynov: kyslík, acetylén, argón, argónové 
  zmesi, dusík, dusíkové zmesi, CO2, plnenie zákazníckych liaš
- predaj fliaš/obalov na tech. plyny

PLATÍTE LEN ZA CENU PLYNOV, BEZ NÁJMOV A POPLATKOV

0911 274 340     I     WWW.RELIKO.COM
Jozef Ličák - RELIKO, ulica Strojnícka 1, Prešov
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

    Liaty

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626
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Rastislav HUDÁK
revízny technik
ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ 
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B, 

TEL,/FAX:
EMAIL:
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,

Skôr než sa pustíme do samotnej 
stavby po získaní povolení, musíme 
na pozemku naplánovať jeho vhod-
nú stranovú orientáciu. Či už to platí 
o samotnej stavbe alebo jednotlivých 
izbách v nej.

Všeobecne platí, že dom by mal byť 
rozdelený na dennú a nočnú zónu (spo-
ločenskú a súkromnú). Denné zóny, 
respektíve miestnosti, kde rodina trávi 
najviac času, by mali byť orientované 
na juh, juhovýchod, juhozápad a noč-
né zóny, respektíve zóny, kde rodina 
trávi najmenej času by mali byť orien-
tované na sever alebo na východ.

Pre obývačku je najvhodnejšie 
umiestnenie na juh alebo juhozápad, 
čo zaručí, že v miestnosti bude svetlo 
po celý deň a vďaka teplu zo slnečných 
lúčov budú náklady počas zimného 
vykurovania nižšie.  Kuchyňa by mala 
byť umiestnená na chladnejšiu stranu, 
ideálne na sever. Detská izba alebo 
detské izby je najideálnejšie umiestniť 
taktiež na južnú, juhovýchodnú alebo 
juhozápadnú stranu, pretože tieto izby 
plnia aj oddychovú, aj spoločenskú 
funkciu. Kúpeľňa a toaleta by mala 
byť na severnej alebo severovýchodnej 
strane, pretože čas, ktorý v nej členovia 
domácnosti denne strávia je minimál-
ny. Lenže ak plánujete kúpeľňu ako 
samostatnú miestnosť s oknami alebo 
napríklad s balkónom (podľa vzoru 
západných kultúr) bude lepšie, ak ju 

umiestnite na západnú stranu.
Nezabúdajme ani na, jej  ideálna 

orientácia bude na sever alebo východ, 
záleží to však od toho o aký typ pracov-
ne ide, či bude využívaná len na občas-
né premýšľanie, alebo bude slúžiť ako 
plnohodnotný priestor na vykonávanie 
povolania, v ktorom budete tráviť väč-
šinu pracovného dňa.

Je dôležité zvážiť aj negatívne a po-
zitívne faktory v blízkosti pozemku 
– rušnosť a prašnosť od existujúcich 
komunikácií, pachy a škodcovia zo 
smetiska, blízkosť vodného toku (zá-
plavy), svahovitosť pozemku a jeho 
orientácia na svetové strany, aktivity 
susedov (malovýroba), zábavné centrá, 
zabezpečenie súkromia a pod.

Ak máte domáce zvieratko, pozorne 
ho pozorujte. Tam, kde si rado – hoci 
ešte na pozemku ľahne – tam si zapa-
mätajte, že treba umiestniť vašu posteľ. 
Zvieratá majú totiž geniálny zmysel, 
ako sa orientovať v rôznych pozitív-
nych a negatívnych geozónach.

Aj domy majú svoju orientáciu

» red

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA0905 719 145

Nie varianta, ale variant. 
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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ID 30158
Záhrada s chatkou 291 m2, Zimný 
potok, Prešov

ID 32479
Penzión s veľkou spoločenskou 
sálou, neďaleko Prešova v obci 
Gregorovce, 2911m2.

ID 27494
Rodinný dom (polyfunkčný 
objekt), vhodný na viac-generač-
né bývanie a podnikanie, v meste 
Lipany, na pozemku o výmere 
1277m2

ID 34529
Rodinný dom vhodný na cha-
lupárčenie v obci Chmeľov na 
pozemku o výmere 802m2.

Kvetoslava Repková   0905 702 643 Mgr. Dušan Veber
0905 508 929

Ing. Emanuel Marcin  0949 305 750

ID 32025
Rodinný dom, centrum mesta, 
354,92m2 podlahovej plochy, 
Slovenská ulica, Prešov

ID 33146
Rodinný dom na viac-generačné 
bývanie a podnikanie v obci 
Daletice na pozemku o výmere 
3418m2.

ID 33030
Polyfunkčná budova dvojpodlažná 
s garážou na podnikanie aj býva-
nie - pozemok 560m2m úžitková 
plocha 200m2

ID 32615
Stavebný pozemok v centre Pre-
šova 160m2´, rozmery 9mx17m2

155 000 €

ID 32352
Rodinný dom (polyfunkčný 
objekt) Veľký Šariš - Kanaš, na 
pozemku o výmere 2132m2.

DOHODOU 90 000 €

240 000 €
6 500 € 33 000 €

DOHODOU
360 500 €

Masarykova 22 
(budova ODEVA) PREŠOV

www.TUreality.sk

info@tureality.sk

Mgr. Dušan Veber
0905 508 929

Mgr. Dušan Veber     0905 508 929

130 000 €

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

Sprísnenie zákazu používania prí-
strojov za volantom, ale aj zameranie 
na vodičov s nízkou praxou prináša 
nové znenie zákona o cestnej pre-
mávke. Budú  platné od 1. decembra.

Pravidlá cestnej premávky - Osoba 
na kolobežke s pomocným motorčekom 
sa zaradí medzi vodiča nemotorového 
vozidla (rovnako ako je zaradená oso-
ba na bicykli s pomocným motorčekom 
alebo osoba na samovyvažovacom 
vozidle – segway). Na chodníku bude 
môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a ne-
smie pritom ohroziť chodcov.

Zákaz používať telefónny prístroj 
- Je zakázané ho aj držať v ruke a toto 
pravidlo sa okrem telefónu vzťahuje aj 
na iné telekomunikačné, audiovizuálne 
alebo obdobné zariadenia. 

Striedavé radenie - Zipsovanie sa 
bude uplatňovať nielen pri súbežnej 
jazde pred prekážkou cestnej premáv-
ky, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. 
Zaviedlo sa povinné vytváranie záchra-
nárskej uličky pri kolóne na diaľnici 
a smerovo rozdelených cestách mimo 
obce (s oddialenou účinnosťou 1. apríl 
2020). 

Pre cyklistov nad 15 rokov - Vypúš-

ťa sa povinnosť nosenia prilieb mimo 
obce. 

Parkovanie na chodníku - Parko-
vať na chodníku možno len na takom 
mieste, kde nebude dochádzať k jazde 
po chodníku, ale pôjde skutočne len 
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je 
primknutý (susedí) s cestou. 

Zmeny pri vodičských oprávne-
niach - Zavádza sa obdoba skúšobnej 
doby pre mladých začínajúcich vodičov. 
Bude sa to týkať každého držiteľa vodič-
ského oprávnenia skupiny B, ktorý do 
dvoch rokov od jeho udelenia ako vo-
dič motorového vozidla dvakrát poruší 
pravidlá cestnej premávky závažným 
spôsobom alebo prekročí najvyššiu do-
volenú rýchlosť jazdy. Ak sa následne v 
rámci lehoty dvoch rokov od udelenia 
vodičského oprávnenia dopustí osoba 
ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravi-
diel cestnej premávky závažných spôso-
bom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, 
vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi 
odoberie.

V zákone je tiež viacero adminis-
tratívnych úľav, ktoré pre nedostatok 
priestoru neuverejňujeme.

Zmeny v zákone 
o cestnej premávke od 1. decembra

» Zdroj: MV SR
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NEREZOVÉ 
ZÁBRADLIA
tel.: 0918 896 779fb: Svetnerezu
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1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREDAJ DREVENÝCH 
BRIKIET RUF

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com
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STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE

Matúš Šoltys, Hervartov 38, 
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0908 637 969
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presovsko.sk
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Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

S čoraz väčšími obavami otvárame 
v našich redakciách listy od vás, milí 
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným 
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané 
na Slovensku na vás, na celej našej spo-
ločnosti. S výnimkou pár vyvolených.

Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan, 
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj šty-
listika svedčí o tom, že to je rozhľadená 
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfa-
lým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O 
pomoc v snahe domôcť sa práva a spra-
vodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Niko-
ho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu 
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom 
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvole-
ní spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc 
aj jeho ústavu v mnohých ďalších člán-
koch o slobodách a právach občana.

Prepustiť z nemocničného liečenia 
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť 
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov od-
pracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil 
dane a odvody a dodržiaval zákony štá-
tu tak, že za odvoz sanitkou domov si od 
neho niekto pýta peniaze – to je zvrh-
losť. Z ľudského pohľadu.

Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie 
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To 
nech posúdia orgány činné v trestnom 
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude 
podnetom na ich konanie.

Vypýtať si judášsky groš od choré-
ho bezvládneho za to, na čo má nárok. 
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a 
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

dy sa za prevoz  pacienta platí vodičovi? 
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozní-
kovi na rieke Styx do dlane? Má to byť 
symbolika starostlivosti nášho zdravot-
níctva o pacientov?

Vráťme sa k základnému zákonu 
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj 
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu 
zdravia. Na základe zdravotného pois-
tenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotníc-
ke pomôcky za podmienok, ktoré usta-
noví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa 
na odpor proti každému, kto by odstra-
ňoval demokratický poriadok základ-
ných ľudských práv a slobôd uvedených 
v tejto ústave, ak činnosť ústavných or-
gánov a účinné použitie zákonných pro-
striedkov sú znemožnené.“

Človeka až zamrazí

» red

Milí čitatelia, do jednej z našich 
redakcií prišiel list. Od niekoho z 
vás. Veľmi pekne ďakujeme a ten-
toraz volíme aj inú formu, ako sa 
venovať nášmu jazyku.

Čitateľka sa pýta, či je správny výraz 
„šestonedeľka (šesť - nedeľka) – šesto-
nedelie“. Odpoveď sme hľadali v Jazy-
kovednom ústave Ľudovíta Štúra Slo-
venskej akadémie vied, ale opýtali sme 
sa aj viacerých slovenčinárov – učite-
ľov. Vysvetlenie jazykovedcov znie:

„Slovo šestonedelie patrí do histo-
rického dedičstva. Objavuje sa už v his-
torických písomnostiach zo 16. storočia 
a v minulosti sa tento výraz používal 
aj v iných podobách, ako šestinede-
lie, šesťnedelie, šesťnedelí. Podstatné 
meno šestonedelie sa utvorilo  univer-
bizáciou (zjednoslovnením) z lokálo-
vého spojenia číslovky šesť so slovom 
nedeľa  ešte v predspisovnom období, 
ktoré sa od súčasnej kodifikovanej slo-
venčiny odlišuje pravopisom, gramati-
kou aj tvorením slov, a v tejto podobe sa 
zachovalo dodnes. Viac si o výrazoch 
šestonedelie a šestonedieľka môžete 
prečítať v článku Márie Kováčovej Kút-
nice, posteľnice a posteľkyne v časopi-
se Kultúra slova (1996, č. 4, s. 210).“

Čiže, aj napriek pochybnostiam na-

šej milej čitateľky ubezpečujeme, že ide 
o správny výraz. Teda, v tvare šestone-
dieľka, nie šestonedeľka. Za list ďaku-
jeme. Zároveň sa ospravedlňujeme, že 
sme ešte nereagovali na viacero podne-
tov, týkajúcich sa melódie slovenčiny. 
Viacerí z vás poukazujú na to, že pou-
žívatelia jazyka, najmä médiá, dnes iba 
vzácne pracujú s ustálenou melodikou 
vety, no neovládajú ani zásady vetnej 
skladby. Ide o jav, ktorému sa chceme 
venovať, ale nateraz hľadáme spôsob, 
ako.

Zároveň vás prosíme o prepáčenie, 
ak v našom týždenníku občas nájdete 
nejaké chyby – tlačiarenskí škriatkovia 
ešte nevymreli, usilovne pracujeme na 
ich vychytaní ešte pred tlačou.

Slovenčina naša - „šestonedeľka“

» Ďakujeme – redakcia.

Nie vodítko, ale vôdzka.
Nie čumák, ale ňufák. Nie rohlík, ale rožok.

Slovenčina naša
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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 

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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Príjmeme na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

PRIDAJ SA k nám
PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE 

Motivujúce �nančné ohodnotenie  
adekvátne skúsenostiam a praxi,

odmeny pri výročiach,  odmenu,

bonus za dochádzku

mesačné prémie do 20 %,

príspevok zamestnávateľa na DDP,

vstup do �tka GOLEM

 dvakrát ročne,

 – �remná lyžovačka, 

ďalších podujatí.

PONÚKAME

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk
www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

ZVÁRAČ - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka 
do 2,30 €/Nhod.  LAKÝRNIK - mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 9,09 €/
Nhod. + motivačná zložka do 0,55 €/Nhod.  MAJSTER - mzda v HPP 900 € a viac 
v závislosti od praxe a odborných skúseností

OBSADZUJEME POZÍCIE
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Nedostávate vaše
obľúbené noviny
do schránky?

Napíšte nám do redakcie
janovcikova@regionpress.sk

InZerCIA
0905 719 145

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

janovcikova@regionpress.sk
0905 719 145
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí Prešov ania...
Spojte príjemné s u ito ným a navštívte najvä šie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.

Popri zábave a nákupoch si dajte ošetri  Váš chrup na našej špi kovej zubnej klinike 
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spolo nos HAPPYDENT, s.r.o.

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

Naša klinika:
 má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými pois ov ami
 pracuje tu 5 špi kových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
 umo  ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
 zabezpe uje pre pacientov bezplatne mo nos  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 lie ebného plánu je bezplatné

Bli šie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

alebo na telefónnom ísle 0940 123 555.

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

Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Slovenská republika čelí výrazným demogra-
fi ckým zmenám, ktoré ovplyvnia poskytovanie 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Z dlhodobé-
ho hľadiska bude podiel seniorov rásť (v roku 
2060 bude viac než 30% občanov mať 65 a viac 
rokov). Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčo-
vých výziev súčasnej doby, pričom úzko súvisí s 
poskytovaním dlhodobej zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti. Pre účely dlhodobej starostlivos-
ti je rozhodujúci počet ľudí, odkázaných počas 
dlhšieho obdobia na pomoc iných. Z toho dôvo-
du bude v budúcnosti nesmierne dôležité reago-
vať na situáciu pružne a nájsť vhodné riešenia. 
Dlhodobá starostlivosť si urgentne vyžaduje rie-
šenia.

V SaS navrhujeme, aby podpora z verejných 
zdrojov na opatrovanie bola prerozdelený vo for-
me voucheru na konkrétneho občana. Táto pod-
pora by zahŕňala dnešné štátne dávky a zdroje, 
ktorými štát, VÚC a obce, prispievajú na chod 
sociálnych zariadení. Občan sám 
rozhodne, akým spôsobom s nimi 
naloží. Peniaze tak budú nasme-
rované priamo ku klientovi a do-
stane ich ten, kto sa o neho po-
stará. Tým budú mať aj rodiny 
odkázaného klient  k dispozícii 
viac fi nančných prostriedkov na 
opateru svojich blízkych.

Dáme viac peňazí na opatrovanie

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

DOMOV, BYTOV 

0911 123 453
U  800€/m2

DOMU

WWW.VASASTAVBA.SK
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374

»PRIJMEM DO PODNÁJMU 
ŠTUDENTKU ALEBO PRACU-
JÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053 
376

»POZEMOK CHATU DOM 0949 
467 691

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330

»Kúpim staršie obrazy 
sloven. a maďar. maliarov. 
0903 617 901
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»KTO DARUJE DÁMSKE OBLE-
ČENIE VEĽ L, XL, OBUV VEĽ. 40 
A HRAČKY PRE 4 ROČNÉ DIEV-
ČATKO ĎAKUJEM T.Č. 0948 
710 036

»PRIJMEM DO PODNÁJMU 
ŠTUDENTKU ALEBO PRACU-
JÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053 
376
»Kúpim hodinky OMEGA, 
bodáky, nem.helmy, staré 
vojenské pracky, strieborné 
a zlaté mince. 0907 166 358
»Predám malý elektrický 
sporák a gramofón SMAR-
TON 0949 627 004

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                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

»Kupim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944137683
»Hľadám svedka havárie 
vozidiel Fiat a W koncom 
r.2016 za obcou Š.Michaľ-
any smer Sabinov. Najlepšie 
od záchranárov. Odmena 
1000€, prípadne dohoda. 
Kontakt: 
2016svedok@gmail.com
»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911 617 537
»Kúpim staré odznaky, min-
ce, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

»Dôchodca hľadám prácu v 
Prešove na cca 4hod. 0915 
042 284

»Hľadám nezadanú sym-
patickú dámu 55-60r.z P0 a 
okolia na dlhodobý vzťah. 
Sms na č.t. 0944 869 797
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-29r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0940 172 707 (+SMS)

Občianska
riadková
inzercia

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.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

58
6

1

69
58
3

3
2

46
5
8

3
12

3

64

23
8

1
4

S

U

D

O

K

U

7

3
275
69

9
3

2
29

71
5
9

5
143

51

6

4
S

U

D

O

K

U

13
9

64

75

7
35
64

4
6

973
539

75
4

1
8

S

U

D

O

K

U



PO19-45 strana- 12

Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 

 

Slovensko 

PRESADZUJEME ZÁKONY 

 

       

 
systém eKasa je deravý!
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