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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526

131190412

46-0192

85_0690

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, PRÁCA

2

Najčítanejšie regionálne noviny

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

INZERCIA
Ľubomír Žaťko

0905 719 135

Distribúcia:
Ing. Vladimír Šmehýl 0908 979 519
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (40.560 domácností)
párny týždeň: Bánovce nad Bebravou,
Biskupice, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Dvorec, Horné
Naštice, Kšinná, Ruskovce, Rybany,
Uhrovec, Veľké Chlievany, Zlatníky, Malé
Bielice, Partizánske, Veľké Bielice, Chynorany, Kolačno, Malé Uherce, Ostratice,
Topoľčany, Bojná, Horné Obdokovce,
Chrabrany, Jacovce, Krušovce, Ludanice,
Nemčice, Nitrianska Blatnica, Radošina,
Tesáre, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany
nepárny týždeň: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Bošany, Biskupice,
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé
Chlievany, Malé Bielice, Veľké Bielice,
Brodzany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Krásno, Nedanovce,
Skačany, Veľké Uherce, Veľký Klíž,
Žabokreky nad Nitrou, Topoľčany,
Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Belince,
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné
Chlebany, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča,
Krušovce, Ludanice, Nitrianska Streda,
Oponice, Práznovce, Preseľany, Rajčany, Solčany, Súlovce, Tovarníky, Veľké
Dvorany, Veľké Ripňany, Solčany
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.

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

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

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

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

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

02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim malotraktor Terra,
Vari Agzat alebo TK14 MT8
0904995579
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

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

03 BYTY / predaj

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: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Predám 2izb byt v PE
0918548887

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» HĽADÁM SPOLUHRÁČOV DôCHODCOV PRE VYTVORENIE ŠACHOVÉHO ALEBO KARTOVÉHO
DRUŽSTVA V TOPOĽČANOCH / AJ
ŽENY. PRE SPRÍJEMNENIE SI VOĽNÉHO ČASU. PROSÍM, NAJRADŠEJ ABSTINENTOV A NEFAJČIAROV. TEL. 0944299622

09-85

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
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0907 652 710

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

D
operátorov/ky skladu
na 2 zmeny TPP v NR

K

Mzda od 714€-858€
/brutto/mes
+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, SL 3,83€/deň
alebo strava.

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Prijmeme

45-0008

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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LETÁKY
0905 719 135
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Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.
SBS GUARDING s. r. o.

6

príjme strážnikov na prevádzky

v Bánovciach nad Bebravou
Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk
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36-0007

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

45-0027

Streďanská 4055
TOPOĽČANY
topolciansko@regionpress.sk
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Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222
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www.ozonicon.sk

Kúpite v každej llekárni
kárn

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

PPosunuté 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

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | 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

TO19-46 strana-

splátky od 98 €

8

63-0172

balkóny

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ
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ĪˋɭȶƆǫơ ¥ơ˙ȥơǿ ɭơʽȶȍʡƃǫơ ȇŔ˙ƎȶɭȶƆȥơ ʽˊ࢚
ʽȶȍŖʽŔ ʽȍȥʠ ȥȶɽʋŔȍǌǫơ ǠȶƎȥȶʋơȥǭ Ŕ ɽɢȶȟǫơ࢚
ȥȶȇࡲɽŔȟȶ˖ɭơǿȟơŔǿʡʽŔǠȶʋȶȟƆǫɽŔȥŖȟ
˙ǫȍȶ ȍơɢʁǫơ ɢɭơƎ ɭȶȇȶȟ ࠀࠈࠇࠈ ŔȍơŹȶ ɽŔ ȟŖȟơ
ȍơɢʁǫơʋơɭŔ˖ࡳ¡ʠɽǭȟɢȶʽơƎŔʍ˙ơȟȶǿŔǌơȥơɭŖ࢚
ƃǫŔʋɭǫƎɽǫŔʋȥǫȇȶʽʋȶȟŖɢɭǫʋˋƃǠʋȶȶʋŖ˖ȇŔƃǠǿơƎ࢚
ȥȶƎʠƃǠʁǫơࡲ¥ŔɭȶƎơȥǭɽȟơȥŔɢɭơȍȶȟơɭơ˙ǫȟȶʽ
Ŕ ʽǫơȟơ ʋȶ ɢȶɭȶʽȥŔʍ ȍơȥ Źơ˖ ȶɽȶŹȥơǿ ɽȇʡɽơ࢚
ȥȶɽʋǫࡲ¥ȶɢɭǫƃǠŖƎ˖ŔǫȥŔȥŖɽࡲ0ŔɽʋȶɢȶƆʡʽŔȟơ
ࢧʽˋƆǫʋȇʠࢨ˙ơ˙ǫǿơȟơʽɽȍȶŹȶƎơŔȍơȥơƃǠƃơȟơ
ɢɭơʽ˖ǫŔʍ˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍ˖ŔɽơŹŔŔࢱ˖ŔɽʽȶǿʠȇɭŔ࢚
ǿǫȥʠࡲࡲࡲ þǭ ʽťƆʁǭ ȶɢʋǫȟǫɽʋǫ ƎȶƎŖʽŔǿʡ ˙ơ ȟŖȟơ
ƎȶȇȶȥƆǫʍƆȶŹȶȍȶ˖ŔƆŔʋƢʽ¥ȶʽơȟŹɭǫࠀࠈࠇࠈࡲ
þʠɽŔʠ˙ȥơȟŖȟơȥŔƆȶʽˊǠȶʽȶɭǫʍŔȇɽŔ
ȥơƃǠƃơȟơ ǠŔȥŹǫʍ ȟʠɽǭȟơ ȇȶȥŔʍࡲ qȒŔƎǫŔƃ ȥŔ
ɽơŹŔɽʽȶǿǫƃǠɢɭǫŔʋơȒȶʽƎȶʽȶȍǭȟɽǫɢȶʽơƎŔʍ˙ơ
ȥŔʁŔǌơȥơɭŖƃǫŔɽŔɢȶɽȍơƎȥƢɭȶȇˊʽˊʋɭʽŔȍȶǠȍŖ࢚
ɽǫȶɽȍȶʽȶŔƃǠƃơɢɭơʽ˖ǫŔʍɽʽȶǿɢȶƎǫơȍ˖ȶƎɢȶ࢚
ʽơƎȥȶɽʋǫ˖ŔȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ¡ŖƃǠʠʍʽơƎȶȟȶɽʋǫ
ŔȶƎǠȶƎȍŔȥǫơȟơȥǫʍɽʽơʋȶȇȶȍȶɽơŹŔŔࢱɢȶɽʡʽŔʍ
òȍȶʽơȥɽȇȶƎȶɢɭơƎʠࡲ
¡ŔȍǫɽȟơʁŔȥƃʠƃơɽʋȶʽŔʍɢȶɽʽơʋơʁʋʠƎȶ࢚
ʽŔʍʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭŔʽǫƎǫơʍŔȇȶɽŔʽơƃǫƎŔǿʡɭȶŹǫʍ
ǫȥŔȇ Ŕ ȍơɢʁǫơࡲ ¡Ŗȟơ Ŕǿ ȶɽȶŹȥʡ ɽȇʡɽơȥȶɽʍ ɽȶ
ʁʋŖʋȶȟɢɭơʋȶ˙ơɽŔȟǫƆŔȇŖȟơǠȶƎǫȥˊʠȍơȇŖɭŔࡲ
¥ǫơ ɭŔ˖ ɽȟơ ʽǫơ˖ȍǫ ɽʋŔɭˋƃǠ ɭȶƎǫƆȶʽ Ǝȶ ɢȶȍȶ࢚
ɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋơǿȥơȟȶƃȥǫƃơɢɭȶɽǫȍǫȍơȇŖɭŔŔŹˊɽǫ
ȥŔʁǫơȍƆŔɽࡲ¥ơǠȶʽȶɭǫŔƃȶʽʁơʋȇˋƃǠʋˋƃǠɢȶʋʽɭ࢚
ƎơȥǫŔƃǠ ȇʋȶɭƢ ˖ǠŖȩŔȟơ ȇơƑ ȟơȥǭȟơ ɢɭŖƃʠ

˖ŔȇȍŔƎŖȟơ ɽǫ ˪ɭȟˊ ŔȍơŹȶ ɢɭơɢǫɽʠǿơȟơ Ŕʠʋȶ
ʽࢱȇʋȶɭȶȟǫʋŔȇɢȶʋȶȟǠȶƎǫȥˊɽʋȶǿǭȟơʽࢱȇȶȍȷ࢚
ȥŔƃǠ ȥŔ ɢȶȍȶɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋˋƃǠ ƃơɽʋŖƃǠࡲ Īǫơȟơ
ɢɭơɽȥơɢȶȟơȥȶʽŔʍȇƎơȥŖʁʁʋŖʋ˖ȍˊǠŖʽŔࡲ
¥ȶ ȥơ˖ȶɽʋŖʽŔȟơ ȍơȥ ɢɭǫ ʋȶȟ ɢȶȥʡȇŔȟơ
ɽʽȶǿɢȶǠȒŔƎȥŔɽʽơʋɽʽȶǿơɭǫơʁơȥǫŔࡲȇȶȒʠƎǫŔ
ʽ ࢧɭǫɽʋȶʽˋƃǠࢨ ɭȶȇȶƃǠ ʠ˙ ȟŖȟơ Ɔȶ ɢȶʽơƎŔʍࡲ
-ǠƃơȟơȟơȥơǿŹˊɭȶȇɭŔƃǫơʽơƑɢɭơƎɽŔȥǫơǿơ
ȟȶ˙ȥƢ˙ơ˖ȟȶŹǫȍʠʽǫơȟơȇȶȟʠȥǫȇȶʽŔʍɽƃơ࢚
ȍˋȟɽʽơʋȶȟŔȍơƎʽŔʡɭŔƎˊɽǫȥơʽơƎǫŔʽˊȟơȥǫʍ
ǫȥǉȶɭȟŖƃǫơࡲ ¡Ŗȟơ ɢȍȥƢ ˖ʠŹˊ ȇȶɭʠɢƃǫơ ɭȶ˖࢚
ȇɭŖƎŔȥǫŔŔʽʁơȍǫǿŔȇˋƃǠࢧbǫƃȶʽࢨࢧ%ŔʁʋơɭȥŖȇȶʽࢨ
ŔࢱࢧȶƆȥơɭȶʽࢨࡲ7ʽȶƃǠ˖ȥŔʁơǿࢧǌơȥơɭŖƃǫơࢨŖȥŔ
Ŕࢱ¡ŔɭʋǫȥʠȟŔ˪Ŕ˖ŔʽɭŔ˙ƎǫȍŔɢɭơʋȶ˙ơǿʠȶƎǠŔȍǫȍǫࡲ
¥ǫơ ʡɢɭǫȟȥơ Ǡȶʽȶɭǭȟ ȟˊ ȥơƃǠƃơȟơ ʽơƃǫ
˖ŔƎŔɭȟȶ ȍơȥ ƃǠƃơȟơ ǉƢɭȶʽʡ ʁŔȥƃʠ ɭȶʽȥŔȇʡ
ʁʋŔɭʋȶʽŔƃǫʠɢȶ˖ǭƃǫʠƎȶ˙ǫʽȶʋŔࡲþŔȇŔȇȶɢȶȥơǿ
ʽȶȍŔȍǫȥŔʁǫɭȶƎǫƆǫŔȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢɭơƎࠂ߿ɭȶȇ࢚
ȟǫࡲ7ȥơɽǿʠƃǠƃơȟơǫࢱȟˊɢɭơʋȶ˙ơòȍȶʽơȥɽȇȶǿơ
ȥŖʁƎȶȟȶʽȇɭŔǿǫȥŔȇƎơƃǠƃơȟơ˙ǫʍࡲþȶȥŖɽȟȶ࢚
ʋǫʽʠǿơŔŹˊɽȟơǫʁȍǫƎȶɢȶȍǫʋǫȇˊ
ŔŹˊɽȟơȟơȥǫȍǫʽơƃǫ˖ŖɢŔɽǫȍǫ
ŔࢱǠȒŔƎŔȍǫɭǫơʁơȥǫŔࡲ
-ǠƃơȟơȍơɢʁǫʠŹʠƎʡƃȥȶɽʍ
pre seba, pre svoje deti,
fungujúci štát pre všetȇˋƃǠȒʠƎǭࡲ¥ŔʋȶɢȶʋɭơŹʠǿơ࢚
me vašu pomoc a váš hlas
ʽȶʽȶȒŹŖƃǠࡲơȥɽɢȶȍȶƆȥơ
Slovensko vrátime
ʽʁơʋȇˋȟȒʠƑȶȟࡲ

     

 

33-0041

Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?

33-00039

Chceme férovú šancu!
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30 ROKOV NOVEMBER 89

10
rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

6

Novembrom 1989

sa boj medzi dobrom azlom 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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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd
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.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

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.

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Richard Sulík

SK.ABAINNOVATOR.COM
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E
34-0191

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

721190302

]7RSROÏLDQ3DUWL]£QVNHKR%£QRYLHFQDG%HEUDYRXDRNROLD
Platové podmienky:
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

PRIDAJTE SA K NÁM
SaS v regióne Trenčín

Neváhame si vyhrnúť rukávy
Nie je veľa mladých ľudí, ktorí o sebe môžu povedať, že ich prvých zamestnaním bolo podnikanie.
Krajský koordinátor Mladých SaSkárov v Trenčíne
takým človekom je. Vyštudoval hospodársku politiku na EUBA a už počas vysokoškolského štúdia
začal podnikať. Na podnikanie premenil svoju
záľubu, ktorú si pestoval už od detstva. Zamiloval
sa totiž do motocyklov kultovej značky JAWA a postupne si vybudoval vlastnú firmu, v ktorej sa venuje predaju týchto veteránov.
Už počas štúdia sa veľmi intenzívne zaujímal
o súčasnú politickú situáciu. Iritovalo ho, že politici tvoria nepotrebné zákony, neposúvajú krajinu
dopredu a svojimi hádkami demotivujú ľudí od
účasti na voľbách.

76-0016

Práve strana Sloboda a Solidarita, v ktorej našiel
príležitosť na osobné angažovanie, mu bola vždy
blízka programom a filozofiou. Chopil sa možnosti a stal sa krajským koordinátorom mladých,
ktorí sa tiež rozhodli aktívne prispievať k zmene.
V Trenčíne sa venuje spolu s ďalšími mladými ľuďmi rôznym aktivitám, ktorými
priamo pomáhajú okoliu. Neváhajú si vyhrnúť rukávy, ak
treba, a zorganizovať zbieranie
odpadkov. Základom pre zmenu
je podľa neho zostavenie reformnej vlády, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

TO19-46 strana-

11

Matej Matušech

člen Mladých SaSkárov
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predseda SaS

QYW°QI

HSOSRÐMĨ

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

(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
-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
.¤n &YdaN

,RYXMI3Ā%23
WMZ¤ŁM
slobodu
EHIQSOVEGMY

%NTVIXSTSÐEWSOV½LPILSZÀVSÐME

2IŁRINVIZSP½GMI

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

>EŁMXIYHEPSWXM

“Novembra 89”
REZPEWXRINOSŁM

3FNedn¤vateā 3&=ÏA.2 Ā9(-A a ne^¤visl¬ osoFnosti 3ĀA23  >¤QoGk¤    &Vatislava -Ï3  (od¤vateā 'A14A-+27 sVo ģteJana 1oy^esa    6YŁoQFeVok -Ï3 
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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