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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 33 080 domácností
46)Ï8%.8)7-

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.
Amerikai kölcsön azoknak is
akik nem kaptak hitelt a banktól
10.000 €-tól 200.000 €-ig.

>%(2

786%29
07-0001-3

Kék Duna áruház 2 em. Dunaszerdahely

031190175

Najčítanejšie regionálne noviny

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Bezkonkurenčné ceny!

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

07-0161

23. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

NÁBYTOK A INTERIÉR

DS19-46 strana
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STRECHYNA KĽÚČ

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

94-0091-1

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

07-0150

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

Najlepší výber KOTLOV

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
07-0011

Dolný Bar č. 78, tel.: 0905 864 304
e-mail: luari@luari.sk
www.luari.sk

07-0120

Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

07-0162

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

07-0164

2
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SLUŽBY

3
BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

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

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0754

NEMECKÝ
-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,
PROFIL
P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

Ponúkame poistenie:

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

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

biela

INZERCIA

čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

Marian Vörös

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Ponuka platí do 30.11.2019,
alebo do vypredania zásob.

• brojlerové kačice na výkrm

Tel.: 0905 955 554

• mulard kačice na výkrm

www.eurokamennobe.sk

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
a: na všetky výrobky z prírodného kameňa.
ponúk

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

JESENNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

07-0003-1

(pri Galante)

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
b
o
558/19, 929 01 Dunajská Streda
n Kračanská cesta 558

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

BJOÏ

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

zlatý dub

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

Redakcia:

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

DUNAJSKOSTREDSKO

07-0025

DUNAJSKOSTREDSKO

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0907 779 019

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa

0903 109 238

07-0117

ingyenes házhozszállítás 50 km ig.

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.
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0911 990 463

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

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
07-0154

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK

Dolný Štál

PALIVOVÉ DREVO

Speciális menetvágás esztergapadon
nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

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

16-03

Esztergályos munkák

KONYHA BÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

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

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

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

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

REDAKČNÉ SLOVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Nebuďme otrokmi slobody
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?
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?

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

02 AUTO-MOTO / iné

75-06-8

4

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj

03 BYTY / predaj

»Predaj 4 izbový byt v

»Predaj 4 izbový byt v

Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758

Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758

07 REALITY / iné

07 REALITY / iné

»kupim 1 az d hektare ornu

»kupim 1 az d hektare ornu

podu a p ornej pody v cecinskej potoni alebo okoli.
0907222056
»kupim 1 az 2 hektare
ornej pody vo Velkych
Kostolanoch alebo okoli.
0907222056
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

podu a p ornej pody v cecinskej potoni alebo okoli.
0907222056
»kupim 1 az 2 hektare
ornej pody vo Velkych
Kostolanoch alebo okoli.
0907222056
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA

08 STAVBA

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

»Elado katlan 60l fazekkal, muanyag hordok
cefrenek
T: 0907213765

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

»Elado katlan 60l fazekkal, muanyag hordok
cefrenek
T: 0907213765

Chcete si
podať
inzerát?

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

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

DS19-46 strana
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

ZDRAVIE, SLUŽBY

DUNAJSKOSTREDSKO

5

www.ozonicon.sk

Kúpite v každej lekárni
l 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
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%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0172

bezrámové
rámové

33-0041

balkóny

DS19-46 strana
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Rozkladacia sedacia súprava s uložným
priestorom,
Rozmer: 159 x 265 x 84, spanie: 200 x 143
Pôvodna cena 499,- € Akcia 399,- €

Skriňa JOLIN,
šírka 200 cm
Pôvodna cena 289,- € Akcia 240,-€

Obývacia stena FRANCO
šírka 260 cm
Pôvodna cena 299,- € Akcia 240,-€

Obývacia stena STAR
Pôvodna cena 199,- € Akcia 99,- €

Postele XS
postel šírka 90 cm, 160 cm alebo 180 cm
Pôvodna cena 246,- € Akcia od 99,- €

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom
Rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm
Spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- € Akcia od 399,- €

koberce

až -50%
záclony

až -70%

ďaľšie akcie na webovej
stránke
Štýlova obývacia izba
Akcia -50 %

www.nabytok-halasz.sk

tovar
í
n
d
3
do

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557
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32-0168

DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00,
tel.: 0905/897 852

DUNAJSKOSTREDSKO

POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

LEVICE - novootvorené logistické centrum!

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Pracovná ponuka pre SKLADNÍKOV s oprávnením na VzV!
Pracovná zmluva priamo od ﬁrmy!
3 - 4 zmeny.
Vynikajúce platové podmienky!
Priemerný nástupný plat 925 Eur/mesiac.
13. a 14. plat.
Doprava individuálna.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Šamorín – operátor výroby.

07-0157

Hrubá mzda: 585 - 645 EUR/mesiac + 50 EUR dochádzkový bonus + príplatok za zmennosť + stravné lístky 4 EUR. 3 zmeny.
Doprava zabezpečená!

KONTAKT: PannonWork Slovakia, 0907 575 818

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šamoríne

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR
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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.

Richard Sulík

Ohroziť rezervoár pitnej vody
ropovodom by bolo krátkozraké

85_0690

Už dnes je voda v niektorých krajinách nedostatkovým tovarom a pre klimatické zmeny to môže byť
ešte horšie. Slovensko si našťastie môže vydýchnuť,
vody máme dosť. Zatiaľ.

Prijem plošnej
inzercie

Najnovšie sa začala v súvislosti so Žitným ostrovom spomínať výstavba ropovodu Bratislava Schwechat. O tom, že to nie je dobrý nápad, svedčí
už existujúca rafinéria – Slovnaft. Tá je, žiaľ, postavená práve na Žitnom ostrove. Pred 48 rokmi sa tam
stala ropná havária a do podzemných vôd unikli
nebezpečné látky. Príroda sa z toho spamätáva dodnes. Výstavba ďalšieho ropovodu by bola klincom
do rakvy našich vzácnych zásob vody.

tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

VIANOCE

Veľmi principiálne sa zachoval náš Juraj Droba,
bratislavský župan za SaS, ktorý jasne uviedol,
že ropovod v žiadnom prípade
nepovolí. Je načase, aby prioritu
v ochrane strategických zásob
vody deklarovala jasne aj vláda.
My v SaS to v našom programe
pre životné prostredie máme
už dávno. Ochrane vzácnej
vody chceme dať zelenú.

Mgr. Bc. Marta Molnárová

59-0042

0915 896 536

KARÁCSONY

Hneď pri nohách nám leží najväčšia zásobáreň
pitnej vody v strednej Európy – Žitný ostrov. Napojiť
by mohol milióny ľudí. Je však ťažko skúšaný pre
rôzne environmentálne záťaže či nezodpovedný
spôsob výstavby diaľnice.

Anna Zemanová

poslankyňa NR SR za SaS
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Zdravý rozum je
najlepší recept

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Slovenčina naša

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

SPRAVODAJSTVO

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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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

     

 

Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:
qûôúăāþăôò÷ýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny,
po zaučení zvýšenie platu o 200,-€ brutto
ÙóāűñĎāĉóąı÷ðòıò÷ĉðāøðóôýı (prax min. 5 rokov v odbore)
- nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto
þóøĝúþýăðùýôāþąĢ÷þÿāôúûðóðĝð (výhodou je prax s VZV)
- nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
+ príplatky za zmeny
pøĂÿþýôýăÿāôÿāĎąýðĉĎúðĉýıòúþüĂôāąøĂô (požadujeme aktívnu
komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 70,-€
|āðòþąýıúþóóôûôýøðpq|{FóøĂÿþýôýă – nástupný plat 650,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky
ÙĝăþąýıúRÙĝăþąýıĝúð (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 700,-€ brutto + osobné ohodnotenie 50,-€ brutto
Beneﬁty: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky
dvoch základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona.
V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na:
hr@metrans.sk alebo kontaktujte nás na tel. čísle: +421 31 3234 257
alebo na mobilnom tel. čísle: +421 918 776 927

Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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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

NESTRÁCAJTE ČAS
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM

87-0108

Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?

33-00039

Chceme férovú šancu!
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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
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