č. 46 / 15. november 2019 / 23. ROČNÍK

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 42 845 domácností
Príjmeme na prácu v SR

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš

ZATEPĽOVAČOV
MURÁROV

tel. 0948 287 440

tel.: 0917 393 957

85-0701

PLAT: 7,00€/hod.
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Najčítanejšie regionálne noviny

Bukové palivové drevo
83-0015

DOVOZ ZDARMA

AKCIA
ŽUMPY

55€

83-0447

od

VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK
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sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com
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83-0435

0917 722 447
83-0443

84-0002

od 38 €

redakčné slovo / služby, bývanie

2
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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
DISTRIBÚCIA (42.845 domácností)
párny týždeň: Nižná Šebastová,
Prešov, Fričovce, Kapušany, Kendice, Ľubotice, Veľký Šariš, Orkucany, Sabinov, Lipany, Ľubotice
nepárny týždeň: Nižná Šebastová, Prešov, Drienov, Drienovská
Nová Ves, Dulova Ves, Fintice,
Haniska, Lemešany, Ličartovce,
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Sabinov

Prešov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

83-0004

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

TEPOVANIE
sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

0905 186 136

U VÁS DOMA strojom KARCHER.
REALIZUJEME KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636 I andrejko.m@centrum.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša
Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

DUB
vzor

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

AKCIA 270€

BIELE
vzor

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

REKLAMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Otvorené:
0917 56 36 12
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Po-Pia:
0911 60 20 40
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
8-17
Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

Info: 0905 719 145

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

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

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

mohla byť Vaša

kovanie ZDARMA

22

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja
aj na splátky

ZIMNÁ AKCIA

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

VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32%
VONKAJŠIE ROLETY -30%
IT ŽALÚZIE IDS -48%
83-0019

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

TU

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

AJ
VÍKENDY
83-0009

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?

83-0452

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019
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Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

83-0005

Redakcia:

Nebuďme otrokmi slobody

66-0002-1

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, bývanie

PREšovsko

Hľadáme:

0948 283 110

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

Michňák
Žalúzie

BUDO KLUB KATAI
Lomnická 50A, sídl. Šváby

 SM System  FUN aerobik  Karate  Tabata
 Ju-Jitsu  Detičkovo  Prenájom priestorov

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

DAJTE ZELENÚ ENDORFÍNOM

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

A PRÍĎTE SI K NÁM ZACVIČIŤ
AKCEPTUJEME MULTISPORT KARTU

 vstavané skrine  šatníky  vešiakové steny
 botníky  kuchynské linky  komody
 kancelársky nábytok  stoly

0910 366 966 I aja.presov.sro@gmail.com I www.ajanabytok-presov.sk

WWW.KATAI.SK

0905 243 568, 0907 901 894

83-0003

0905 638 627

Priemyselný areál Šalgovík

66-0208

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Máte SÚDNY spor ?
s BANKOU, s ÚŽERNÍKMI,
s dražobnými
PODVODNÍKMI ?

68-06

Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

83-0

alena.novakova@century21.sk

83-0001

0948 501 772 I

UB

83-0453

0905 242 618

(pracovné dni - doobedu)

KATAI
L
BUDO K

Sabinov nie je ďaleko
z Prešova.
Vyšetrí Vás MUDr. Kríž.

AJA Prešov, s.r.o.

ŠPORT CENTRUM

BYTY, DOMY,
POZEMKY

PSYCHIATRICKÉ
VYŠETRENIE?

Budo Klub Katai

83-0445

Čakáte dlho na
objednávku na

3

Nie jedna (ako základná číslovka), ale Slovenčina naša
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

TM

83-0449

TM
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Ako chutí sloboda
V týchto dňoch si pripomíname 30.
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred
30 rokmi sme si slušným, no ráznym
spôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my,
kresťania, v západnom svete vyznávať
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre
svoju vieru nemusíme báť prenasledovania, alebo diskriminácie. Môžeme
chodiť do kostola, verejne sa modliť,
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie
všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie. V skutočnosti každý siedmy kresťan žije v krajine, v ktorej je pre
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.
Podľa Správy o stave náboženskej
slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až
300 miliónov kresťanov po celom svete.
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje.
Naše posledné prieskumy ukazujú, že
až 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

Vymáhanie súdnych poplatkov
Bohu, my máme viacero možností. A
tým pádom, myslím si, aj viac zodpovednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyhlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
prenasledovaným kresťanom. V rámci
neho príde na Slovensko vzácny hosť
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
kde kresťania tvoria len pol percento
populácie a čelia systematickému prenasledovaniu. Okrem toho pri tejto príležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
a zabudnutí - odborná publikácia s viac
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuje stav prenasledovania kresťanov vo
svete.
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby
za uznesenie hlasovali predstavitelia
všetkých politických strán. Pridajme sa
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo,
každý z nás, k zástupu
tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Konkrétne
možnosti pomoci a viac o
akcii Týždeň pomoci
prenasledovaným kresťanom nájdete na www.
prenasledovani.sk

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

V našej spoločnosti sa na vymáhanie
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súdnych poplatkov je na jednej strane neuhradený poplatok a na strane druhej
je povinný, ktorý ho má uhradiť.
Súdnymi pohľadávkami sú pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, a to najmä súdne poplatky,
trovy výkonu rozhodnutia o výchove
maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania,
napríklad náklady tlmočenia. Najdôležitejšou inštitúciou v súvislosti s vymáhaním súdnych poplatkov je Justičná
pokladnica s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky. Zámerom
jej zriadenia bola centralizácia správy
a vymáhania súdnych pohľadávok,
spájanie konania vo vzťahu k jednému
povinnému, zavedenie nových informačných technológií a zefektívnenie
systému vymáhania súdnych pohľadávok. Pred zriadením Justičnej pokladnice boli súdne poplatky spravované a
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica
spravuje a vymáha súdne pohľadávky,
zastupuje štát ako oprávnenú osobu.
V prípade, že sa súdom stanovený súdny poplatok neuhradí, stáva sa z neho,
po uplynutí stanovenej lehoty na jeho
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, zašle
o tejto pohľadávke výkaz Krajskému
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie

začína v deň doručenia výkazu Justičnej
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to
Justičná pokladnica považuje za účelné,
písomne môže vyzvať povinného, aby
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica
má limitované spôsoby výkonu rozhodnutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ
Justičná pokladnica nevykonáva rozhodnutia sama, môže týmto výkonom
poveriť súdneho exekútora, ktorého
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor
môže vykonať rozhodnutie zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí, predajom
cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu
alebo predajom podniku. Každé súdne
rozhodnutie musí obsahovať poučenie,
ale nie v každom poučení sú uvedené
platobné informácie, a preto povinný
častokrát ani nevie, ako má poplatky
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú
evidované a verejne prístupné na portáli
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje
ho na svojom webovom sídle.

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

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

I SANITÁRNA TECHNIKA I KÚRENIE, RADIÁTORY I ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE I
KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY I VODOINŠTALAČNÝ MATERIÁL I
I ČERPACIA TECHNIKA I TLAKOVÉ NÁDOBY I

WWW.BADEX.SK

90x90 cm

ELEKTRICKÝ
OHRIEVAČ
VODY

od 305 €

NEREZOVÝ DREZ
780 x 435

TEGRANITOVÝ DREZ
780 x 500

80 L

PODOMIETKOVÝ
SPLACHOVAČ

WC KOMBI
JIKA

95 €

od 155 €

79 €

od 35 €

ZÁVESNÁ MISA

od 135 €

so sedačkou
Slim soft

130 €

BADEX, Francisciho 27, Prešov
Tel.: 0908 972 513, 051/7484301-302

s umývadlom

112,9 €

Otvorené:
Pon-Pia: 7.00-17.00 hod.
So: 7.30-12.00 hod.

E-mail: objednavky@badex.sk
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SKRINKA 60
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83-0448

SPRCHOVÝ
KÚT

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.
revízny technik

61_0015

ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENÍ
A BLESKOZVODY, BEZ OBMEDZENIA NAPÄTIA TRIEDA B,
+-,2ĂƠ Ð-.04 Ðē"0Ơ  Ð#*#)20-',Ɵ2*İ,^Ð.0Ă!#

I

WWW.RELIKO.COM

Jozef Ličák - RELIKO, ulica Strojnícka 1, Prešov

83-0430

0911 274 340
PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

SERVIS
OKIEN
rýchlo a lacno

0918 217 665

TU

BETÓNOVÉ PLOTY

mohla
byť
Vaša
reklama

AKCIA 1/2 DPH
Dodatočná zľava -10%

Info: 0905 719 145

Platí do odvolania

STOLÁRSKE PRÁCE
KUCHYNSKÉ LINKY
VSTAVANÉ SKRINE

Rastislav HUDÁK

0918 217 665

0908 637 969

Matúš Šoltys, Hervartov 38,
PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF
1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

PREPICHY
POD CESTY

Tel.: 0949 064 523
Mail.: stavbyvychod@gmail.com

62-0008

Blaško - FaP
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NOVINKA

NOVÝ MODEL DVERÍ UŽ V PREDAJI

TREZOROVÉ
SYSTÉMY

ZA SUPER CENU

INTERIÉROVÉ
DVERE

Masarykova 16, 080 01 Prešov I 0905 597 181 I 0907 293 570
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83-0191

BEZPEČNOSTNÉ
DVERE

62-00012

Ð Ð,GƢLĖÐ.MJG?LI?Ð ÐTEL,/FAX:Ð ÐÐÐ Ð+- '*Ð
ÐÐ ÐEMAIL:ÐP?QRGQJ?T FSB?I?RJ?Q QI

PLATÍTE LEN ZA CENU PLYNOV, BEZ NÁJMOV A POPLATKOV

27-0017-65

» red

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

59-0358

Úsporný dom má niekoľko
základných znakov:
- nadštandardné tepelné izolácie oproti
klasickej výstavbe
- kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov , jednoduché tvary (štvorec,
obdlžník)
- presklené plochy, obytné miestnosti
sú orientované na juh, technické na
sever
- stavba bez tepelných mostov
- k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné
zisky zo slnka
- spotreba tepla na vykurovanie je max
70 kWh/m² za rok, čo je menej ako polovica bežnej stavby.

Zváracia technika RELIKO

61_0285

Energetická úspornosť domu sa
posudzuje za pevne stanovených podmienok. Ide o údaj, ktorý hovorí, aké
množstvo energie spotrebuje dom pre
vykurovanie za jeden rok ak platí, že
teplota úžitkového priestoru bude udržiavaná na 20 °C a ročný priebeh teplôt
zodpovedá dlhodobému priemeru.
Aby bolo možné porovnávať energetickú úspornosť rôzne veľkých stavieb, vyjadruje sa energetická spotreba
v kilowatthodinách (kWh) alebo megajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej
plochy domu za jeden rok. Spotreba
energie na vykurovanie = úžitková
plocha domu x energetická spotreba
(kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)).
Podľa toho, aká veľká je ročná energetická spotreba domu sa u nás domy
rozdeľujú na stavby z klasických materiálov, energeticky úsporné domy,
nízko energetické, pasívne, nulové a
energeticky plusové domy.
Základom dobrej stavby je vhodný
konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať
nároky na statiku, priestorovú tuhosť

a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou
etapou stavby je precízne plánovanie
hrúbky tepelných izolácií, materiály
a konštrukčný systém, ktoré budú eliminovať tepelné mosty a zabezpečia
potrebnú tepelnú ochranu.
Pri nízkoenergetických domoch
je hrúbka tepelnej izolácie pomerne
veľká. Funkčným riešením je v tomto
prípade skriňový nosník, ktorý pri zabezpečení dostatočnej statickej únosnosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie
tepelné mosty.

61_0069

Postaviť dom, ktorý nás počas jeho
užívania finančne nezruinuje, je
možné. S ohľadom na životné prostredie aj nevyhnutné.

27-0017-64

Úspornosť nie je iba fráza

služby, bývanie

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

sporák a gramofón SMARTON 0949 627 004
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Hľadám svedka havárie
vozidiel Fiat a W koncom
r.2016 za obcou Š.Michaľany smer Sabinov. Najlepšie
od záchranárov. Odmena
1000€, prípadne dohoda.
Kontakt:
2016svedok@gmail.com
»Kúpim staré stabiláky
autá motorky jawa čz manet stadion iné 0911 617 537
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»PRIJMEM DO PODNÁJMU
ŠTUDENTKU ALEBO PRACUJÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053
376

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
»POZEMOK CHATU DOM 0949
467 691

07 REALITY / iné
»Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti. Tel: 0944
630 600

08 STAVBA
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

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

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staršie obrazy
sloven. a maďar. maliarov.
0903 617 901
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNAMENANIA A INÉ ! 0911 711 119

12 DEŤOM
»KTO DARUJE DÁMSKE OBLEČENIE VEĽ L, XL, OBUV VEĽ. 40
A HRAČKY PRE 4 ROČNÉ DIEVČATKO ĎAKUJEM T.Č. 0948
710 036

13 RôZNE / predaj
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876

14 RôZNE / iné
»Kúpim hodinky OMEGA,
bodáky, nem.helmy, staré
vojenské pracky, strieborné
a zlaté mince 0907 166 358
»PRIJMEM DO PODNÁJMU
ŠTUDENTKU ALEBO PRACUJÚCU OKOLIE PO TČ 0908 053
376
»Predám malý elektrický

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

0918 726 754

Chcete si
podať
inzerát?

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

A

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

IME

Z
JV

34-0191

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

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .
Materiály:
HLINÍK, DREVO

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu
kd

Videá a fotky realizácií nájdete na:

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...
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PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

87-0091

02 AUTO-MOTO / iné

Najčítanejšie regionálne noviny
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služby

PREšovsko

kúpeľňové
štúdio

7

plyn, voda
kúrenie

krby
pece

čerpacia
technika

AKCIE a VÝPREDAJE
KLUDI BASIC sprchový termostat
termostatická sprchová batéria DN 15
;.?23'..?-/.3?H
;/5,?&#K3'0,/372$'80'K./23./48#1?H+/4.#
;248#35?1#%B-5'.3),/;8#$'80'K'.A01/3)20@3.A-4.#2#3)45/&7
;2)3+/.#8#%(73'.)'.'K)23D3
;$'8201%(/5'*2F01#57

DODAJTE SPRCHOVANIU
NOVÝ ROZMER!
Sprchové systémy

116,68 €

Špičkový výkon, prémiový vzhľad, rýchla a ľahká inštalácia.
Jediné, čo musíte urobiť, je vybrať si taký sprchový systém,
ktorý zodpovedá vášmu vkusu a životnému štýlu.

99,90 €

Sprchový set Hansa
CLASSICJET
;201%(/5?37K
;-7&',.)K+#
? 5414-4:C756*-(

Sprchový set Hansa
CLASSICJET
;201%(/5?37K
;-7&',.)K+#
?/,+345414-4:C756*-(

146,96 €

139,08 €

49,90 €

39,90 €

449 €

Cersanit WC KOMBI ARTECO
+ sedadlo DUROPLAST
;2/35/1'.G-/0,#%(/-,'#..
;8#&.G/&0#&

IMPULS SKRINKA UMÝVADLOVÁ
+ UMÝVADLO 70 x 50 cm pravé
VÝPREDAJ
;$'8$#3A1)'

682,50 €

229 €

200,98 €

114,95 €
84,90 €

64,90 €
Pri nákupe nad 333 € môžete
u nás vyhrať relaxačný pobyt
v Tatrách v hoteli WELLNESS
HOTEL CHOPOK ****
alebo dovolenku pri mori.

Potešíme vás aj
výpredajom sanity
a kúpeľňového
nábytku, v ktorom sa
zľavy šplhajú až do

Umývadlo LAUFEN
MIMO SO ROUGE 55 x 44 cm

80%

180,18 €

59,90 €

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na www.mirad.sk | Bardejovská 23, Prešov

PO19-46 strana-

7

84-0003

REKORD WC ZÁVESNÉ oválne
;&IH+#,'. %-
;2(,$/+G-20,#%(/5#.B-
; ,
;$'82'&#&,#

Uvedené ceny s DPH. Platí do vypredania zásob. IIustračné foto.

KLUDI FRESHLINE Dual
- Shower System
sprchová súprava s horizontálne
posuvným a vertikálne otočným
ramenom
;&5/*%'23.G+'1#-)%+G01'0B.#K
;(#&)%#14K.'*201%(7
KLUDI SUPARAFLEX G
1/2“x1/2“x1600 mm
;14K.?201%(# 
;(,#5/5?201%(#
;51?3#.'201%(/5'*
termostatickej batérie
;01'5'&'.)'%(1C-
748,65 €

<

49-0129
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zdravie / služby, zdravie
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni

Bolesť

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

Posunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

www.regionpress.sk
Kedy je podozrenie na vznik cukrovky,
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie?

PO19-46 strana-

85_0760

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré je väčšia hrozba vzniku cukrovky
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô- ɧQDGY£KDDOHERREH]LWDV%0,ʬNJP
bec nemusí uvedomovať, že má nejaké ɧP£ORSRK\EXI\]LFN£LQDNWLYLWD
ochorenie. Cukrovka nebolí.
ɧSR]LW¯YQDURGLQQ£DQDPQ«]DSRWYUGHQ£
Typické príznaky sú – smädenie, časté cukrovka u príbuzného prvého stupňa
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú ɧXbŀLHQDNSRURGLOLGLHħDVbY\ģģRXS¶URGtypické iba pre pokročilé, plne rozvinuté QRXKPRWQRVħRXDNRʬJDOHERPDOL
štádium. Stále platí, že na jedného pozna- počas tehotenstva zistenú tehotenskú cukného diabetika platí jeden nepoznaný. Na rovku
Slovensku máme približne 400 000 diabe- ɧYbSU¯SDGH]Q£PHMK\SHUWHQ]LHRSDNRYDne nameranému vyššiemu tlaku krvi
tikov.
Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej ɧ SUL SRUXFKH PHWDEROL]PX WXNRY  /'/
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu FKROHVWHURO!PPROO+'/FKROHVWHUROX
plne rozvinutých ťažkostí a komplikácií. mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
A tie bývajú závažné, hlavne zo strany alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce ɧSULSRUXFKHJOXNµ]RYHMWROHUDQFLHDOHER
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetre- hraničnej glykémia nalačno pri predchání zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrdemmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, nom prediabete
alebo minimálne o človeka s jeho pred- ɧVWDY\VSRMHQ«VLQ]XO¯QRYRXUH]LVWHQFLRX
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už V\QGUµP SRO\F\VWLFN¿FK RY£UL¯ DFDQWRVLV
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina nigricans, obezita ťažkého stupňa
krvného cukru stúpa v priemere 8-15 ro- ɧNDUGLRYDVNXO£UQHRFKRUHQLDLVFKHPLFkov a podklady na budúce komplikácie sa ká choroba srdca, cievna mozgová príhopostupne v tele rozvíjajú. Včasné zistenie GD LVFKHPLFN¿ V\QGUµP GROpreto znamená významnú prevenciu pred ných končatín)
neskoršími komplikáciami.
ɧSU¯]QDN\W\SLFN«SUHFXNAko často vyšetrovať glykémiu?
rovku – smäd, suchosť úst,
Pri každej preventívnej prehliadke u časté močenie, chudnutie,
osôb bez rizikových faktorov pre vznik únava najbližšie k hodnoDM ako súčasť preventívnych prehliadok tám zdravého človeka.
raz za dva roky v ambulancii všeobecné- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ho lekára.
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy
metabolizmu a výživy
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zdravie z prírody / služby, zamestnanie

Prijmeme do pracovného pomeru

Spoločnosť z PO

pri šúpaní či krájaní cibule často nedokážeme zadržať slzy. Malý tip od rakúskych vedcov - slzám ľahko zabránime, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme
pred krájaním v studenej vode.
Počas chrípkovej epidémie by sme
teda nemali zabudnúť na to, že možno
práve v kuchyni nájdeme výborný a cenovo dostupný liek proti chrípkovým
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno
pripísať obsahu rastlinného hormónu
zvaného glykoquín. Ten predlžuje rozklad inzulínu v organizme a zároveň
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jednoduchá, čím viac cibule diabetik zje,
tým bude jeho hladina cukru nižšia.
Zaujímavosťou je, že zjedením surovej cibule sa údajne dá zastaviť alebo
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha
sa pripisuje jej antialergickým účinkom a tiosulfinátu (zložka éterických
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa prejaví už pár minút po zjedení.

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

MURÁROV

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Práca v Prešove. Platíme načas.

VOLAJTE: 0907 616 524

presovsko.sk

iwin

services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách
(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK
Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník
Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom
Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT:

0905 902 180 • 0905 655 360

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

87-0015

personalna@iwin.sk • praca@iwin.sk • www.iwin.sk
» red

33-0041

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v
zimnom, na zdravie rizikovom období, si pripomenieme často zabudnuté, no mimoriadne účinne lieky, ktoré máme v komore či v chladničke.
Ako inak začať, ak nie cibuľou?
Pridávame ju ako základ do takmer
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa
je však zázračný liek už viac ako 5000
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a
západnom Pakistane. V Egypte bola
cibuľa predmetom uctievania. Rimania
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili
si ju aj do svojich provincií v Anglicku
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov,
úplavice, či bolesť v krížoch.
Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule
chráni pred rakovinou a infarktom,
posilňuje obranyschopnosť nášho organizmu pred chrípkovým vírusom.
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu dokáže spôsobiť priam zázrak pri kašli a
bolestiach hrdla.
Jej pozitívne liečebné účinky sa
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju
používame ako čerstvú zeleninu a nie
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa
je zdrojom takých minerálnych látok,
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že
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Lekárnička z prírody – cibuľa
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6

sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■ REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?
■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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Krížovky s úsmevom
Jano už dlhšie sleduje manželku
ako sa v plavkách krúti pred zrkadlom
a ke to už trvá ve mi dlho, hovorí jej:
- Ani ka, ve ty máš presne tie isté miery ako
Angelina Jolie...
- Naozaj, Janí ko? - uveli ene hovorí manželka.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
zápasník
utilitár,
s býkmi
latit, pals,
niveau

oxidácia

zbíjajte

okolo,
vôkol
(bás.)

masa udí

hladomor
(kniž.)

slávnos

3. as
tajni ky

prospechár
(zried.)

4. as
tajni ky

odhá anie
(hosp.)
šúcha,
drhne

tvoril sa
(bás.)
Ernestína
(dom.)

tolerantne
znášali
stupe
paleogénu
nepukavý
plod

kúrením
zohrial
obydlie
nedávno
vytvorený
šíri vô u

štuchne
(expr.)
pastier
oviec
ututlávajú

Estera
(dom.)
to isté
(zastar.)
psí
zápach

2. as
tajni ky
hotovo
(zastar.)
pripravená
z ibiša

skratka
dopravného inšpektorátu

zna ka
titánu
pevne,
dotuha

zbavia
ne istoty
nieže
zna ka
autosvie ok

bola zamestnaná
druh pôdnej formy
vavrín
(bás.)

nežne
túlia
ž dka
v kuríne
druh
horniny
beda, po
latinsky

pastva
cudzia
bankovka
ozn. liet.
Etiópie

1. as
tajni ky

09-85

Pomôcky:
laur, vae,
PAL, dan,
nažka

úrove
(kniž.)

citoslovce
zvuku
pri zívaní

divadlo
(zastar.)

kypri
pôdu
pluhom!

www.scalpermedia.sk

Slovenčina naša

!

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Nie prádlo, rohlík, botník, detský
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka,
bielizeň, rožok, topánkovník/skrinka na topánky, detský kočík, šálka.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0918 477 323 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Učiť o revolúcii

áɭơƎɢŖɭƎȩŔȟǫʽȟơɽʋơɭȶȟɢŔƃǠˊɽɢŔƎ࢚
ȍŔɽʋɭơƃǠŔƎȶȟʠŔɭŔ˖ȶȟɽŔȥŔʠȍǫƃǫȶƃǫʋȍȶࠅ߿
èȷȟȶʽࡲ¥ơɽʋŔɭŔȍǫɽŔȶɽʽȶǿơŹˋʽŔȥǫơŔɽʋɭơƃǠŔ
ǫȟƎȶɽȍȶʽŔɽɢŔƎȍŔȥŔǠȍŔʽʠࡲĪơȒŔȒʠƎǭɽǫɢȶʽǫơ
˙ơʋŔȇǫȟʋɭơŹŔࡲ¥ơƆʠƎʠǿơȟɽŔǫȟƃǠŖɢơȟǫƃǠࡲ
áɭǫȟŖʋȶɭȇŔɢȶʽơƎŔȍŔ˙ơǫȟɢȶɽȇˊʋȥơɽʋŔ࢚
ȥˊࡲ áɭơƎɢȶȇȍŔƎŖȟ ˙ơ ɽȶƃǫŖȍȥơ ɢɭŔƃȶʽȥǭƆȇˊ
Ǝơʋǫ ʠȟǫơɽʋȥǫŔ Ǝȶ ƎơʋɽȇˋƃǠ Ǝȶȟȶʽȶʽࡲ ʠƎǫŔ
ɢȶȥŔƎŖʽŔǿʡŔȇŔ˙ƎˋŹʠƎơɢȶȇȍŔƎŔʍʽơƃ˖Ŕʽˊ࢚
ŹŔʽơȥʡࡲʽʁŔȇȥǫơȇŔ˙ƎˋɽŔʠ˙˖ŔȟˊɽȍǭƆȶȥŖɽ
ʋȶŹʠƎơɽʋŖʍȥŖɽʽʁơʋȇˋƃǠࡲ
ŁȶŹơɭȟơɽǫȍơȥǿơƎȥʠɢȶȍȶ˙ȇʠࡲȇɽǫʠʽơ࢚
Ǝȶȟǭȟơ˙ơȍơȥǿơƎȥȶƎǫơʍŔʽƎơʋɽȇȶȟƎȶȟȶ࢚
ʽơ ɽɢȶȍȶƆȥȶɽʍ ɽʋȶǿǭ ࠀࠄ ߿߿߿ Fčè ɭȶƆȥơ Ŕ Ǝơʋǭ
ʋŔȟŹʠƎơȟǫȥǫȟŖȍȥơƎʽŔƎɽŔʍʋŔȇ˖ʋȶǠȶƆǭɽȍŔ
ɽŔ ʽŖȟ ˖Ŕȇɭʡʋǫ ǠȍŔʽŔࡲ ŁŔ ɢŖɭ ɭȶȇȶʽ ȟȼ˙ơȟơ
ǠȶʽȶɭǫʍȶȟǫȍǫȷȥȶƃǠࡲ
ȇȶɽȶȟʋȶɭǫơʁǫȍʽȶŹƃǫǿŔࡳ¡Ŕȍɽȶȟɭȶʽ࢚
ȥŔȇˋ ɢɭȶŹȍƢȟࡲ 7ȶ ɽʋɭơƃǠˊ ǫȟ ɢɭʁŔȍȶ Ŕ ɽŔƎ࢚
ɭȶȇŔɭʋȷȥ Ŕǿ ɽ ƃơȍȶʠ ȇȶȥʁʋɭʠȇƃǫȶʠ ǫȟ ɽɢŔƎȶȍ
ȥŔǠȍŔʽʠࡲɭȶʽɢɭơǠȥǫʋˋƎơɭŔʽˋࡲʋǫơ˙ƃǠƃơȍǫ
èȷȟȶʽǫŔ ȥȶʽƢ ŹˋʽŔȥǫơࡲ ʋȶ Źˊ ȥơƃǠƃơȍ ʽơƑ
ʋŔȇʋȶɽŔ˙ǫʍȥơƎŖࡲ
7ȶǠȶƎȍǫɽȟơɽŔࡲĪʁơʋȇȶɽǫɢơȇȥơʽˊɢɭŔʋŔȍǫ
ɽŔȟǫࡲ¥ŖɽȍơƎȥơǫȟȶŹơƃȥŖ˪ɭȟŔȶɢɭŔʽǫȍŔɢȶ࢚
ʁȇȶƎơȥʡɽʋɭơƃǠʠࡲáȶƎǠȒŔƎŔ˖Ŕʋơɢȍơȥǫơ˖ʽȍŖƎ࢚
ȍǫ˖ŔȥŔʁơǿŔɽǫɽʋơȥƃǫơɽŔȟǫࡲbŔȇʋʡɭʠ˖ŔȶɢɭŔʽʠ
ɽʋɭơƃǠˊ˖ŔɢȍŔʋǫȍǫƃơ˖ǫȥʁʋǫʋʡʋȶɽȶŹǫʋȥƢǠȶɢɭǭ࢚
ǿơȟƃʠɽȶƃǫŖȍȥˊƃǠƎŖʽȶȇŔǿ˖ɢȍŔʋʠɭȶƎǫȥȥƢǠȶ
ɢɭǭɽȍʠʁȥǭȇŔࡲ òɢȶȍȶƆȥȶɽʍ ʋȶ ȥơɽʋŖȍȶ Ŕȥǫ ȇȶɭʠ࢚
ȥʠࡲ ơƑ ȟŖ ȶŹơƃ Ɔǫ ȟơɽʋȶ ʽȍŔɽʋȥˋ ɽȶƃǫŖȍȥˊ
ɢȶƎȥǫȇ ʽǫơ ȒʠƎǭ ˖ŔȟơɽʋȥŔʍ ȥŔʠƆǫʍ ɭơȟơɽȍʠࡲ

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ
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Strecha im spadla na hlavu
èȷȟȶʽǫŔ˖ǭɽȇŔǿʡɢɭŔƃȶʽȥƢȥŖʽˊȇˊŔ˖ɭʠƆȥȶɽʋǫࡲ
ĪơƎǫŔɽǫ˖ŔɭȶŹǫʍŔʋŔȇǫȟȶŹơƃʽǫơɢȶȟȼƃʍɽȶ
ɽȇʽŔȍǫʋȥơȥǭȟŹˋʽŔȥǫŔࡲŁŔʽǫơɽʍʽȶƎʠʽˊŹʠƎȶ࢚
ʽŔʍȇʡɢơȒȥơࡲȇȟŖʋơʽƎȶȟơȇʡɢơȒȩʠǿơʋȶ
ɢɭơ ɭȶƎǫȥʠ ʽ ȇʽŔȍǫʋơ ˙ǫʽȶʋŔ ɽȇȶȇࡲ áɭơǿŔʽǭ ɽŔ
ȥŔǿʽǫŔƃ ʠ Ǝơʋǫ ʽˋɽȍơƎȇŔȟǫ ʽ ʁȇȶȍơࡲ ¥ŖɽȍơƎȥơ
ȟŔǿʡ ʽťƆʁǫʠ ʁŔȥƃʠ ɽŔ ˖ŔȟơɽʋȥŔʍ ɢɭŔƃȶʽŔʍࡲ
òɢȶȍʠ ɽ ʋơɭƢȥȥȶʠ ɢɭŖƃȶʠ ǿơ ʋȶ ȟȶƎơȍ Ŕȇȶ
ɢɭơƎƃǠŖƎ˖ŔʍʋŔȇˋȟʋȶǠŔʽŔɭǫǿȥˋȟɽʋŔʽȶȟࡲ
¥Ŕȶ˖ŔǿǿơɢȶʋɭơŹȥƢ˖ŔƆŔʍɽŔʽơȥȶʽŔʍɭǫơʁơȥǫʠ
ʋơǿʋȶɢɭȶŹȍơȟŔʋǫȇˊࡲŁŔƆŔʍɢɭŖƃȶʠɭʠȇŔʽɭʠȇơ
ɽȶʽ˖ƎơȍŖʽŔȥǭȟŔȥŖɽȍơƎȥơŹˋʽŔȥǭȟࡲáɭơɽʋŔʍ
ȍǫŔʍ˖ƎɭȶǿơƎȶŔȇʋǫʽǭʋȇʋȶɭƢɽŔɭȶŹǫŔȍơȥǉȶɭ࢚
ȟŖȍȥơŔŹˊɭȶȇɭŔʋǫƃȇˊȥǫƆȥơɢɭǫȥŖʁŔǿʡࡲáȶƎŔɭǫ࢚
ȍȶɽŔȟǫʋȶʽȥŔʁơǿȶŹƃǫࡲzȥʁɢǫɭȶʽŔȍȶɽŔȥǫơȇȶȒ࢚
ȇȶƑŔȍʁǭƃǠȶŹƃǭŔȟǫơɽʋȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠࡲ¡ʠɽǭȟơ
ʋȶ˖ɭơŔȍǫ˖ȶʽŔʍȥŔƃơȍȶȟòȍȶʽơȥɽȇʠࡲèȷȟȶʽǫŔ
ɽʡɢȶʋơȥƃǫŖȍȥǫơǠɭȶ˖ŹŔࡲ¡ʠɽǫŔɢɭǫȥŖʁŔʍ˖Ǝɭȶ࢚
ǿơȥǫơʽˋƎŔʽȇˊࡲĪˊɽȇʡʁŔȍǫɽȟơ
ʋȶࡲ¶ɽʽơƎƆǫȍȶɽŔʋȶࡲĪǫơȟơ
Ŕȇȶ ȥŔ ʋȶࡲ  ȇ ƎȶɽʋŔȥơ࢚
ȟơ ɢɭǭȍơ˙ǫʋȶɽʍ ŹʠƎơȟơ
ʋʽɭƎȶ ɢɭŔƃȶʽŔʍ Ŕ ɢɭơ࢚
ɽŔƎ˖ȶʽŔʍ ŔŹˊ ɭǫơʁơȥǫŔ
ŹȶȍǫʋɭʽŔȍƢࡲeŔɭŔȥʋʠǿơȟ
ʽŖȟ˙ơ˖ŔʽȶȍơŹȥƢȶŹ࢚
ƎȶŹǫơɽŔƎŔǿʡƎȶɽǫŔǠȥʠʍ
ʽǫƎǫʋơȒȥƢ Ŕ ȟơɭŔʋơȒȥƢ
ʽˋɽȍơƎȇˊࡲ
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Médiá ukážu mladých, čo nebudú
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často
odmieta, tak prečo by si mali pamätať
fakty, ktoré nájdu na internete? Nestačí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z
medzníkov, ktoré patria do všeobecného rozhľadu. Navyše ide o zaujímavú tému, ktorá sa dá vďaka početným
prameňom vyučovať názorne, pútavo
a s možnosťou prepojenia s viacerými
učebnými predmetmi. Je to teda prototypová téma na moderné vyučovanie s
využitím skupinovej práce, multimédií,
kritického myslenia a pod. Kde je teda
problém? Veď aj ministerstvo nám prikázalo pridať deviatakom o jednu hodinu dejepisu viac, takže už aj času je.
Ministerstvo školstva teda tento
problém vyriešilo kvantitatívne, aby
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vyučovanie novodobých dejín. Bez kvalitatívnej zmeny! Opakovane kritizujem
štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý bez väčších zmien funguje od roku
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz
učitelia musia uplatňovať vyučovanie
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im

môže vyčítať, že nestihli naplniť osnovy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine,
matematike a cudzích jazykoch, ktoré
sú testované, a preto sa nemôže stať,
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumožňuje vynechať niektoré témy a venovať
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy,
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda
sa, že školy okrem formálneho vyučovania majú plno neformálnych vzdelávacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi
na e-mail prišlo mnoho ponúk na aktivity súvisiace s týmto rokom. No účasť
v nich prerušia formálne vyučovanie a
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP
nepočíta s takýmito výpadkami vyučovania. Väčšinou sú neformálne aktivity pre žiaka prínosnejšie ako učebnice.
Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní
významných učebných tém. Treba si
ujasniť aj to, ako pristúpime k memorovaniu v situácii, keď máme prístup k
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci
vyhľadať. Na druhej strane memorovanie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám
naspamäť naučené vedomosti pomáhajú, napr. šetria čas.
Opäť tak musím konštatovať, že
vzdelávanie žiakov nepadá iba na učiteľoch, na vôli školy či na pamätaní si
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no praxou je retardujúci centrálny dokument,
ktorý musia naplniť všetky školy.

87-0108

Je tu Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý ukončil vládu komunistov. Súčasťou rôznych dokumentov
isto bude anketa, ako porevolučná
generácia vníma prevrat, aké má
vedomosti o revolúcii.

   
   

33-00039
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služby, zamestnanie, politická inzercia

Pripravení prevziať
zodpovednosť

LETISKOVÝ TRANSFER

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Košice - Prešov - Poprad - Krakow - Katowice
Beneﬁty:
Ŕ wiﬁ pripojenie počas jazdy ZDARMA
Ŕ káva/nápoj ZDARMA
Ŕ odchody niekoľkokrát denne
ceny už

od 39 €
na osobu

viac info na

0948 51 51 51
info@unibuss.sk

www.unibuss.sk

34-0211

online rezervácie

TEST ZDRAVIA

NEJDE VÁM
BIZNIS?

0944 535 568

Richard Sulík
predseda SaS

99-0042

85_0741

t zisti povahu a príčinu Vášho ochorenia
t funkčnosť a stav jednotlivých orgánov
t čo Váš organizmus potrebuje
t test patogénov, alergie, potravín
t bezbolestné a vhodné aj pre deti
t trvá 60-90 min. výsledky ihneď
Prešov, Nám. mieru č. 1, Dom kultury č.dverí 116

0905 719 145

KONTAKTUJ
T

E NÁS

janovcikova@regionpress.sk

85_0690

0905 719 145
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Biorezonančné vyšetrenie celého tela 12 eur

Objednajte sa na:
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PREšovsko

HSOSRÐMĨ

-KSV1EXSZMÐ

8%/837%ŀ-032%703:)27/9>%838%0-8=
71 168 SHW½HIRÀGLāYH°TSPMXMGO¬XVIWXR¬ÐMR]
51 TSPMXMGOÀGLZ§^ċSZZSZ§^IR°^SQVIPS
8 240 SW·FSHZPMIOPMZVSOSGLHSX¤FSVSZR½XIRÀGLTV¤G
42 āYH°^SQVIPSTVMTSOYWIS½XIOGI^ŁIPI^R½STSRY
1 042 VSH°RFSPSTSÐEWEOGMI&R¤WMPRIZ]WĨELSZERÀGL^QMIWXREZMHIO
3 142 VILSāR°ÐSOEVILSāR°OSZR¤WMPRIZ]ZPMIOPM^OP¤ĤXSVSZTSÐEWEOGM°6E/
37 SFIX°WMZ]ŁMEHEPESOYT¤GMEZSNWOEQM:EVĤEZWOIN^QPYZ]ZEYKYWXI
(IWEĨXMW°GI VSH°RXVTIPMTVIXSŁIMGLTV°FY^R°IQMKVSZEPMEPIFSOVMXM^SZEPMVIŁMQ

(SŁEHYNQIWE
>1)2=
.¤R&YHENTEXVMPQIH^MZIH½GITSWXEZ]2SZIQFVE
(RIWTVMTSQ°REŁIVSZREOSEOSTVIHMQMVSOQMQEN½ZĤIXOYQSGZVYO¤GL
āYHME4V¤ZIZÒEOERMQTEHSPOSQYRMWXMGOÀVIŁMQEZÒEOESF]ÐENRÀQāYÒSQOXSV°
TV°HYZSPMĨQSŁITEHR½ĨENVIŁMQ*MGE/EPMċ¤OE/SÐRIVE+PZ¤ÐE.EROSZWOIN
&EĤXIVR¤OE8SXSNINILSR¤ZSHEOS7PSZIRWOSZ]XVLR½Ĩ^V½OQEǽI
&YÒXIEOX°ZRMREPSO¤PRIN½VSZRM
ŀMEHENXI^QIR]ZĤEHITVMEQSXEQOHIŁMNIXIREPSO¤PRIN½VSZRM0IFSVIKMSR¤PRE
TSPMXMOEÐEWXSWQVH°XÀQMWXÀQOSVYTÐRÀQFELRSQEOSX¤GIPSR¤VSHR¤>QIRE
RITV°HIREXVZEPSEOX½^QIRYc^LSVERIFYHIWTVIZ¤H^EĨEN^QIRE^HSPESH
PSO¤PR]GLTEVPEQIRXSZQMIWXESFG°c
>½ÐEWXċYNXIWETVSXIWXSZ
ÑEPĤSYQSŁRSWĨSYEOSTSQ·GĨO^QIRINI½ÐEWĨcREHIQSRĤXV¤GM¤GLTVSXM
QEǽM&I^XÀGLXSTVSXIWXSZSFÐERSZENHIQSOVEXMGOÀGLTSPMXMOSZ ^EÐEPMWQI
TVIHOSQTPI\SQ&SRETEVXITEQ§X¤XI# cF]WER¤QHSHRIWWQMEP^½VEHYZP¤H]
/SÐRIVSZWYWIH*MGS^QMRMWXIVWXZEZR½XVE/EPMċ¤OREcTVSOYVEX½VIF]VS^LSHSZEP
ģYǾMEVWO]E8VROEREQMRMWXIVWXZIWTVEZSHPMZSWXM.EROSZWO¤ZTEVPEQIRXIF]VMEHMP
WGL·H^I+PZ¤ÐXÀGLZĤIXOÀGLWETSHEVMPSTSWPEĨTVIÐYŁXIVE^TVIHZSāFEQMcc
:¤ĤLPEWNIH·PIŁMXÀ
7PYĤRÀcEÐIWXRIWTVEZSZERÀĤX¤XQ·ŁIXIŁMEHEĨcENcTIX°GMEQMEEOXMZMXSYREMRXIVRIXI
2SELPEZRI½ÐEWĨSYZSZSāF¤GLc1SFMPM^YNQIcE^°WOEZENQIZSPMÐSZ^QIR]ZS
WZSNMGLVSHMR¤GLENZcSOSP°c:]WZIXāYNXIMQŁI^¤TEW
QIH^MWMPEQMQMRYPSWXMEHIQSOVEXQMcNIXEOÀXIWRÀŁIc
SZÀWPIHOYVS^LSHRIOEŁHÀLPEWc
V roku 1989WQI^EÐEPMFVEĨREĤIZIGMZIVINR¬HS
ZPEWXRÀGLV½O:ÒEOEc2SZIQFVYWQI^°WOEPMcWPSFSHY
TSWXYTRIENcZPEWXRÀĤX¤X(SO¤ŁQIXIVE^ŁIWMLS
RIRIGL¤QIYOVEHR½ĨERM^QEǽERM^SZEĨ:SāXIMFE
TSPMXMOSZÐSOSRIÐRIREWXSPMEWTVEZSHPMZSWĨ-REOWE^PS
FYHIZVEGEĨST§ĨEST§Ĩc
9O¤ŁQIcQEǽMŁIQ]WQIXYHSQE
.¤R&YHEN

,RYXMI3Ā%23
WMZ¤ŁM
slobodu
EHIQSOVEGMY

%NTVIXSTSÐEWSOV½LPILSZÀVSÐME

2IŁRINVIZSP½GMI

TVMTVEZMPS
WTSQMIROSZÀTVSKVEQ
Ak ste tieto noviny dostali
ZHSWXEXSÐRSQTVIHWXMLY
TS^ÀZEQIZ¤WZRIHIāY
RSZIQFVESLSH
RE2¤QIWXMI724Z&VEXMWPEZI

>EŁMXIYHEPSWXM

“Novembra 89”
REZPEWXRINOSŁM
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(RIWST§ĨWXSN°QIREOVMŁSZEXOI
4VIHXVMHWMEXMQMVSOQMWEZTSRSZIQFVSZIN
IYJ¶VMMYVSFMPSQRSLSGLÀFOXSVÀGLR¤WPIHO]
TSGMĨYNIQIHSHRIWRSZP¤HEQEǽIE
FMIP]GLKSPMIVSZW½R¤WPIHOEQMRIH·WPIHRSWXM
ÐEWXMRSZIQFVSZÀGLIP°X3RIGIP¬ĤX]VM
QIWMEGIZĤEOFYHIQIQEĨTV°PIŁMXSWĨXMIXS
GL]F]RETVEZMĨ:SZSāF¤GL2IHENQIWMX½XS
NIHMRIÐR½TV°PIŁMXSWĨRE^QIRYHSOSRÐIRMI
2IŁRINVIZSP½GMIYNWĨ
(RIWSWPEZYNIQIZÀVSÐMI2IŁRINVIZSP½GMI
2I^EFYHRMQIZSJIFVY¤VMTVMZSāF¤GLRE
NINMHI¤P]EWTSPSÐRI^QIċQI7PSZIRWOS

2)>%&9(2)1)

2)ŀ2

4VIHMQMVSOQMTEHSP
OSQYRMWXMGOÀVIŁMQ
4SHEVMPSWEXSENZÒEOE
SWSFRSWXMEQ2IŁRIN
VIZSP½GMI.¤RSZM&YHENSZM
E1MPERSZM/ċEŁOSZMOXSV°
NIHRS^REÐRIWJSVQYPSZEPMTSŁMEHEZO]RE
SHGLSHOSQYRMWXSZWPSFSHR¬EHIQSOVEXMGO¬
ZSāF]EREWXSPIRMITV¤ZRILSĤX¤XY
4¤HXSXEPMX]REWXEPZĤEORENQ§ZÒEOEWX¤XMW°GSQ
āYH°OXSV°WZSNYX½ŁFYTSŁMZSXIZWPSFSHRIN
OVENMRIHIQSRĤXVSZEPMRER¤QIWXMEGLEZ
YPMGMEGLREĤMGLQMIWX&I^MGLSHZEL]EWMPI
SWSFRSWX°REXVMF½REGLF]OSQYRMWXMWZSNY
QSG^V½ORITYWXMPM

