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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Týždenne do 45 115 domácností
Prijmeme do pracovného pomeru
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MURÁROV

786%29

ALEBO ZOBERIEME PARTIU ŽIVNOSTNÍKOV

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0002

Práca v Prešove. Platíme načas.

031190175
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VÝKUP STARŠÍCH

VOZIDIEL

83-0004

STAČÍ ZAVOLAŤ - PRÍDEME KEDYKOĽVEK

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš
tel. 0948 287 440

DOVOZ ZDARMA

Ing. Stanislav Mojžiš
+421 905 831 732

sídlo Sabinov
kalejatransport@gmail.com

83-0016

84-0001

od 38 €

83-0026

0917 722 447

Bukové palivové drevo

ELMART

Mgr. Ivana Kočišová
+421 910 900 920

SVIETIDLÁ - ELEKTRO

Eva Kmecová
+421 948 140 849
Hľadám pre klienta 2 izbový byt
kdekoľvek v Prešove

ELEKTROINŠTALAČNÝ
MATERIÁL

Marianna Olejárová
+421 908 111 710

790 m2, POZ. – FINTICE, OKR. PREŠOV
51 999 €
+421 948 140 849

Tomáš Zakuťanský
+421 908 077 713
Hľadám tehlový bungalov
v Prešove a blízkom okolí,
cena okolo 180.000€

VEĽKÝ ROD. DOM, KANAŠ, V. ŠARIŠ
84 999 €
+421 910 900 920

Hľadám pre klientov 3 izbový byt
kdekoľvek v Prešove

SVIETIDLÁ
VENTILÁTORY
OHRIEVAČE, KONEKTORY
ANTÉNY, DIGITÁLNE PRIJÍMAČE

3-IZB. BYT, SÍDL.III, UL. TOMÁŠIKOVA
CENA V RK
+421 908 111 710

LED ŽIAROVKY, PÁSIKY
NÁVRH OSVETLENIA

Mgr. Jana Lukošíková
+421 907 632 405

ROD. DOM, Š. MICHAĽANY, OKR. SB
164 999 €
+421 908 077 713

Hľadám pre klientku 2-izbový
byt s balkónom v Prešove

3-IZB. BYT, LODŽIA, MUKAČEVSKÁ, PO
109 999 €
+421 907 632 405
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SLOVENSKÁ 32, Prešov
051/7724157, +421 905 384 902,
ELMART@CONDORNET.SK

83-0027

Hľadám 2 izb. byt na Sekčove,
podmienka je balkón, na stave bytu
ROD. DOM, s POZ. A GARÁŽOU, PREŠOV
nezáleží. Platba v hotovosti
260 000 €
+421 905 831 732

83-0001

Hľadám 1 izbový byt
na Sekčove v Prešove

redakčné slovo / služby, bývanie

2

INZERCIA

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 (45.115 domácností)
párny týždeň: Bzenov, Demjata,
Fričovce, Chmeľov, Kapušany,
Kendice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, Sedlice, Prešov, Veľký Šariš,
Ďačov, Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipany
nepárny týždeň: Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves,
Fintice, Haniska, Hermanovce,
Chminianska Nová Ves, Lada,
Lemešany, Ličartovce, Malý Šariš,
Petrovany, Ruská Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, Vyšná
Šebastová, Župčany, Prešov, Brezovica, Kamenica, Pečovská Nová
Ves, Šarišské Michaľany
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.

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

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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

83-0006

Výročia a udalosti

21. januára 1911

sa uskutočnili prvé preteky Rally Monte
Carlo.

22. januára 1940

sa narodil Peter Jaroš, slovenský prozaik a
scenárista.

Výročia a udalosti
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za
obnovenie skupiny.

Máte DLHY ? Nebojte sa banky,
ani úžerníkov, ani dražby, ani súdov !
Volajte 0905 638 627 finančný obhájca

19. januára 1976

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

AKCIA 270€

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
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
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM

JM carpentry, s.r.o.
DREVENÉ CHATY
STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE
PLECHOVÉ KRYTINY priamo od výrobcu
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0908 580 291

presovsko.sk

STROJOVÉ POTERY
Tel.: 0951 262 644

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY
MODULOVÉ a MOBILNÉ DOMY

0908 658 910

NONSTOP

STROJOVÉ OMIETKY

ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

www.tesarstvojm.webnode.sk

66-0013

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

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
Myslím na slušnosť ako na prejav dané Ústavou Slovenskej republiky.
postoja jedincov či celých skupín ľudí Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
k občianskemu okoliu. Myslím na „zvrchovaný, demokratický a právny
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
správanie sa, (slovo decentný pochá- ani náboženstvo. Slovenská republidza z latinského decentia), myslím na ka uznáva a dodržiava všeobecné pramorálne kvality človeka a ľudí vše- vidlá medzinárodného práva, medziobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú národné zmluvy, ktorými je viazaná,
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa Štátna moc pochádza od občanov,
jej počas celého života. Od rodičov, od ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale svojich volených zástupcov alebo
aj od politikov, teda od tých, ktorí by priamo. Štátne orgány môžu konať iba
mali predstavovať akúsi občiansku na základe ústavy, v jej medziach a v
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
je, potom do akej miery nás ovplyvní zákon.“
alebo neovplyvní všetko to neslušné
Ak si nedokážeme ctiť našu ústaokolo nás, záleží aj na spomínanej vu ani v týchto základvýchove, aj na našich povahových ných bodoch, nemáme
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré záujem o slušnosť, ani
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predo- o štátnosť, ani o spravšetkým spoločensky akceptovateľné. vodlivosť. A chceme žiť v
A je tu ešte aj úcta k človeku.
takom Slovensku? SkuAk chceme žiť na slušnom Sloven- točne?
sku a aspoň čiastočne súhlasíme s
Všetko dobré vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

87-0008

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.

Výročia a udalosti
sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

61_0011

Kúpeľná 3
PREŠOV
presovsko@regionpress.sk

66-0006-1

Redakcia:

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

85_0017

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

služby, bývanie

0948 283 110

BYTY, DOMY,
POZEMKY

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, ﬁriem

AJ
VÍKENDY

možnosť predaja
aj na splátky

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

Priemyselný areál Šalgovík

maxidachmann@gmail.com

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

AJA Prešov, s.r.o.

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
Dodá
- PVC podlahy
okien a vateľ
dverí
- búracie práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

www.dachmann.sk

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE
A NÁBYTOK NA MIERU.

presovsko.sk

Kompletné rekonštrukcie:

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

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

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

57-0003-1

PREDAJ DREVENÝCH
BRIKIET RUF
Prešov

'LVSHĀLQJ6.

1 tona - 170 €
10 kg - 1,90 €

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

61_0010

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0014

0905 186 136

ZĽAVY AŽ
DO 40 %

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

83-0005

TEPOVANIE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU
 GARÁŽOVÉ BRÁNY

781200009

alena.novakova@century21.sk

83-0021

0948 501 772 I

PLASTOVÉ OKNÁ,
DVERE

Michňák
Žalúzie

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

83-0011

Pre svojich klientov HĽADÁME:

3

83-0008

PREšovsko

TM

83-0029

TM
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SPOLOČNOSŤ
spoločnosť
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Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy
a hodovania
Bujará zábava, plesy plné nádherných rób, sprievody a bláznivé
masky, zabíjačkové špeciality či
fánky a smažené šišky, to všetko
už akosi neodmysliteľne patrí k
fašiangom. Nazývame tak obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy.

kradli, predstierali prácu, za ktorú sa
dožadovali odmeny, ale aj tancovali
tance „na konope“ či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z
vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pýchy a spanštelosti a trestali staré dievky
napríklad tak, že im priviazali na nohu
klát. Jedným slovom si mohli dovoliť poFašiangy sú prechodom medzi zim- čas fašiangov to, čo si inokedy nemohli.
ným a jarným obdobím. Počas fašian- Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy,
gov prevláda bujará zábava, organizujú tancovali s nimi, dokonca ich váľali po
sa svadby a zabíjačky. Najmä posledné zemi,“ rozpráva odborníčka.
tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením.
Pochovávanie basy
Najveselšie obdobie roka však neskôr
vystrieda 40 - dňový pôst, ukončia sa
Svet je počas fašiangov
„hore nohami“
všetky zábavy a svet sa vráti opäť na rok
Posledný štvrtok pred koncom fa- do starých koľají. Aj preto sa na posledšiangov sa v minulosti nazýval aj tučný nej fašiangovej zábave predvádza symštvrtok. „Tento deň bol príznačný tým, bolické pochovávanie basy. „Pochováže sa ženy začali správať neobvykle – vanie basy je ľudová hra parodizujúca
boli agresívne voči mužom, popíjali v skutočný pohreb. Jej základným motíkrčmách, tancovali a spievali na uli- vom je zákaz zábav počas nasledujúceciach,“ popisuje etnologička Michaela ho pôstu. Jedná sa o výrazné komické
Škodová. Neodmysliteľnou súčasťou stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými
postavami sú postavy kňaza, rechtoFašiangy v roku 2020
ra a smútiacich „pozostalých“. Kňaz
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa zaparoduje obrad rozlúčky, aká býva pri
čína deň po Troch kráľoch, teda 7.
januára a končí sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo takzvanou škaredou stredou, takže tento
rok potrvajú fašiangy do utorka 3.
marca 2020.
fašiangov sú tradičné fašiangové hry,
vrámci ktorých boli predvádzané rôzne
magicko – rituálne úkony. „Po dedinách
šli v sprievode mladí muži preoblečení
v rôznych maskách. Najčastejšie to boli
masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará
žena, Prespanka s deckom, Mladucha a
Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár,ale
aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť,
ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo
šabľu – prastaré symboly mužskej sily
a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a
peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou.
Muži prezlečení v maskách žobrali,

autor JaNoe pixabay

ilustračné foto
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú
často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej
dediny. Keď je basa pochovaná, môže
začať pôst,“ dodáva Michaela Škodová.

núť. Potom ho vyklopíme na pomúčenú
dosku a necháme chvíľku oddýchnuť.
Cesto rozvaľkáme a vykrajujeme z
neho pomúčeným pohárikom alebo
kovovým kolieskom šišky. Na každé koliesko cesta dáme lyžičku hustého džemu
a položíme druhé koliesko. Okraje kolieFašiangové pochúťky
Tradičné fašiangové jedlo bolo mast- sok prstami pritlačíme a o kúsok menším
né a sýte. Zakáľačkové pokrmy sú pre kolieskom znovu vykrojíme koliesko, čím
obdobie fašiangov typické, podáva sa vznikne plnená šiška. Takto pripravené
šišky zakryjeme čistou utierkou a necháme na teplom mieste ešte podkysnúť.
V hlbšej panvici rozpálime olej. Šišky
musia v oleji plávať. Šišky vypražíme
z oboch strán tak, že ich najskôr kladieme do oleja vrchnou stranou, keď
sú upečené, otočíme ich a pečieme z
druhej strany.
Vypražené šišky necháme odkvapkať
od prebytočného tuku na papierových
obrúskoch a potom posypeme práškovým cukrom.

Fašiangové fánky
autor RitaE pixabay

ilustračné foto
cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku
prítomných vynášajú von, pričom priebeh pochovávania basy je nasledovný:
oznámenie o ochorení, vyšetrovanie
lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci

držková, restovaná pečienka, tlačenka, jaterničky, ale nezabúda sa v tomto
čase ani na milovníkov sladkého jedla.
Typickým fašiangovým jedlom sú šišky
vyprážané na masti. Voňavé šišky či
fánky isto potešia mnohých maškrtníkov a tak vám prinášame aj recepty na
ich prípravu.

Fašiangové šišky

Suroviny: 500 g hladkej múky, 250 až
300 ml mlieka, 40 g práškového cukru,
1 vajce, 3 vaječné žĺtky, 42g droždia, 4 PL
oleja, 4 PL rumu, štipka soli

ilustračné foto

autor hschmider pixabay

Postup: Z droždia, 100 ml mlieka,
lyžičky cukru a trochy múky pripravíme
kvások. Prelejeme ho do väčšej misy,
pridáme zvyšné mlieko, vajce, 3 žĺtky,
cukor a všetko spolu vymiesime. Potom
pridáme rum, olej, a po troške prisýpame múku zmiešanú so štipkou soli.
Cesto prikryjeme utierkou, položíme
ho na teplé miesto a necháme vykys-
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Suroviny: 400 g polohrubej múky, 1
KL soli, 4 PL masla, 2 žĺtky, 1 PL kryštálového cukru, 1/2 balíčka prášku do
pečiva, 2 PL rumu, 200 ml kyslej smotany, olej, práškový a vanilkový cukor na
posypanie
Postup: Preosiatu múku zmiešame so soľou, kryštálovým cukrom a
práškom do pečiva. Pridáme nastrúhané maslo, žĺtky, rum, smotanu a vypracujeme vláčne cesto. Zakryjeme utierkou a necháme asi hodinu podkysnúť.
Potom cesto preložíme na pomúčenú
dosku a rozvaľkáme ho do hrúbky asi 3
mm. Následne radielkom vykrajujeme
pásy 2,5 cm široké a 10 cm dlhé, v strede
každého urobíme zárez.
Fánky vyprážame na rozpálenom
oleji do ružova. Oleja má byť toľko, aby
v ňom fánky plávali. Vypražené fánky
necháme odkvapkať na papierových
obrúskoch od prebytočného tuku a ešte
horúce obalíme zmesou práškového a
vanilkového cukru.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

PREšovsko

právnik radí / služby, politická inzercia
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Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce
zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

V ťažkej chvíli bolesti a smútku sme tu pre Vás,
aby sme Vám podali pomocnú ruku.

nonstop linka - 0904 12 12 12
predaj pomníkov, panelových hrobiek, vencov a doplnkov

Prešov, Vajanského 29, www.barezio.sk

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

83-0470

Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

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

Téma týždňa
Trojuholník škola – rodič - žiak II
Kam na materskú školu?
Neviem, či uvediem niečo užitočné
k téme výberu materskej školy (MŠ),
keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a
rodičia skôr umiestnenie prijímajú,
ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii
nie je správne zveriť deti hocikomu.
MŠ nemajú spády, teda netreba sa
orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje.
Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po
MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so
ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve
školy, no obe môžete relatívne dlhý čas
pozorovať, spoznávať ich personál. .
Keďže škôlkam zverujeme malé
deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky,
čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ,
možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri
budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť,
obsah informačných tabúľ, hracie prvky
a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym
priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné
prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia.
Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

Hurbanka v Martine povstala
Boj o riaditeľské miesto sa spustil v
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už
po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje
nechutné politické tlaky pri voľbe
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí
zamestnanci v rade školy sa nechali
demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť
A tieto tlaky spôsobujú ustrácha- komunity školy, nemám dôvod sponosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, chybňovať ich námietky, keďže rodičia
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do a učitelia najlepšie poznajú prostredie
života generácie, čo majú zmeniť tento školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
marazmus. To sa potom prejavuje aj cenu straty povolania pedagóga, keďtým, že sa nevieme (bojíme) ako učite- že v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
lia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 člen- spochybňujú demokratické postupy.
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z Ak by sme spochybňovali demokraticostatnej komunity, nemajú šancu sa kosť ich protestu, nemohli by sme viac
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve- už protestovať proti nízkym platom.
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto- Veď aj ich malá výška bola schválená
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba demokraticky demokratickou vládou.
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
Martinskú Hurbanku považujem
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak za prototyp správania sa učiteľov a
bude chcieť svojho kandidáta. Môže rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy- spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako LU napriek negatívnym komentárom,
dostať vyvoleného do školy. A všetko zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
sa to deje skryte, komunita školy sa in- trestnými oznámeniami či nepríjemformácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy- ným spôsobom komunikácie novej riajadrila vyše polovica školy za nejakého diteľky. Martinská škola nám ukazuje
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa keby bola vlastná aspoň polovici slouž rozhodla pre vyvoleného.
venských učiteľov, už dávno by sme
Takéto znetvorenie demokracie sa nesnívali o platoch a neriešili by sme
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného takéto nechutnosti.
má rada školy stanovy, v ktorých peda» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
gogickí zamestnanci v rade školy majú

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky).
Avšak neberte ako hlavné kritérium
vyučovanie cudzieho jazyka či iného
učebného predmetu. To ich neminie
v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do
hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne
prevažne súkromné MŠ s alternatívnym
spôsobom vyučovania. Je potrebné si
naštudovať takúto alternatívu, lebo nie
všetko môže vyhovovať požiadavkám
rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň
by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej
alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili.
Pri posudzovaní vzdelávacieho
programu sa zaujímajte o rozvíjanie
predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť
prípravy na základnú školu. V príleve
mnohých vyučovacích trendov neraz
rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ
im nevychová budúcich finančníkov a
nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po
takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ
ich, prirodzene, ponúkajú.
V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či
MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno,
či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ
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MODULAR, s.r.o.

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ?
Prečo nie naša škola?

so sídlom Solivarská 1A, Prešov
hľadá

MONTÉROV NA PLNÝ ÚVÄZOK

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
v Prešove

s výkonom prevažne v Európe

NÁSTUP MOŽNÝ PO VÝBEROVOM KONANÍ V JANUÁRI 2020
V prípade obojstrannej spokojnosti, možná spolupráca aj na
dobu neurčitú. Znalosť nemeckého jazyka výhodou!

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Požadujeme:  skúsenosti s montážnou výrobou  odborné
vzdelanie strojárske  zváračské znalosti (elektróda, Co2)
výhodou  spoľahlivosť a samostatnosť  ochotu pobytu
v zahraničí až po dobu 2 mesiacov  schopnosť práce v tíme
a vo výškach  absolvovanie kurzu prvej pomoci výhodou
 vodičské oprávnenie B+E  oprávnenie na obsluhu
vysokozdvižných vozíkov a na obsluhu zdvíhacích zariadení.

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,
 obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,
 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti
hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,
 podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej
a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Na konzultácie si treba priniesť:
- hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských),
- výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové
(akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté,
na temperu ploché (hrubší aj tenší),
- literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.
Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností.
Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje
dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2020.
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Bližšie informácie môžu žiaci získať
aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.sospg.sk

33-0002
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83-0035

Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou
pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými
ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.
1. hod. 14.30 – 15.30
2. hod. 15.40 – 16.40
3. hod. 17.00 – 18.00

V prípade záujmu nás kontaktujte:
MODULAR, s.r.o., Solivarská 1A, Prešov
m.cervenakova@modular.sk
051 756 75 55/0905 977 198

83-0022

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov
o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 12. 02. 2020.
Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

Ponúkame: Mzda 1700 € (Brutto)

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových
krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus,
vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj
(akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho
jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov.
Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských
i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné
súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky,
matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje
schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Chcete vidieť priebeh
talentových skúšok,
chcete vedieť „Ako na to“?

7

PONUKA PRÁCE
v Kechneci
OPERÁTOR MONTÁŽE a
OPERÁTOR CNC STROJOV
v automobilovom priemysle
Nástupná mzda 720€
Mzda po 3 mesiacoch 760€
Každý zamestnanec má nárok na 13-ty plat
Stravné lístky v hodnote 4€
Nástup od 1. 1. 2020

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
ZDARMA ZO SMERU:
PREŠOV - KECHNEC
KECHNEC - PREŠOV

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0902 918 362
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02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škodu Garde, Rapid
136 a diely, ponúknite na
0915 376 374
»Kúpim pásový traktor
Bolgar tl45, aj nepojazdný,
0905 964 946

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti.
Tel. 0948 068 938

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim gramofónové platne 0911 565 876
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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
Chcete si podať inzerát?
zabezpečuje
s.r.o. 4 dolu.
Návod nájdeteELET,
na strane

Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.
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Politici stratili kredit, mnohí ľudia nádej. Potrebujeme
vrátiť dôveru v politikov. Potrebujeme vrátiť zásady
a hodnoty do politiky. Aby sme mohli byť na ľudí, ktorí
reprezentujú naše záujmy, hrdí. Do Národnej rady nekandidujem, aby som sa živil politikou. Beriem ju ako
nástroj k tomu, aby som prispel k realizácii predstáv
o spravodlivej spoločnosti.
Ponúkam svoju odbornosť, bezúhonnosť a takmer dvadsať ročné skúsenosti zo zahraničia. Práve odtiaľ si
prinášam aj predstavu o fungujúcej
a spravodlivej spoločnosti.
O tom, komu bude do politiky
umožnené vstúpiť, rozhodnete
svojim hlasom aj vy.
Už 29. februára.

OLEJÁR
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Rozhodnutie prijať kandidatúru do NR bolo jednoduchšie, ako znášať následky tohto rozhodnutia. Až teraz,
keď začína volebná kampaň a svoje rozhodnutie oznamujem známym, zisťujem, že na Slovensku je nálepka
politik takmer synonymom slova zlodej, bezcharakterný
človek, neschopný alebo príživník.

Miloslav

U

D

Dôvera v politikov

120

6 3 2
2
8

S

Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava, 811 02, IČO: 00586846 — Dodávateľ: REGIONPRESS, a.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

01 AUTO-MOTO / predaj
»PREDÁM MALOTRAKTOR
0944 767 325

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

61_0020

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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PREšovsko
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www.tenisclub.sk

Alternatíva existuje

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík

Pripravení prevziať
zodpovednosť

57-0108

Hlavnou prioritou je vojak

NEJDE VÁM
BIZNIS?

presovsko.sk

KONTAKTUJ
T

E NÁS

0905 719 145

janovcikova@regionpress.sk

0905 719 145

V posledných rokoch sme boli svedkami frenetickej snahy o modernizáciu našich ozbrojených
síl. Spoločným znakom všetkých aktivít bola
snaha minúť čo najviac peňazí. Nakúpime techniku tam, či tam, vlastne nakúpime techniku
všade, miliardy minuté, armáda modernizovaná, generáli spokojní. V SaS pristupujeme k modernizácii inak. Je jasné, že už nemôžeme dlho
používať BVP, ktoré boli zastaralé už v dobe, keď
si ZVS odkrúcali naši otcovia. Ale hlavnou jednotkou armády bol, je, a bude, radový vojak. Našou prvoradou ambíciou je urobiť z našich vojakov špičkových profesionálov. Nemôže sa stať, že
máme nové BVP, ale vojaci v nich majú nevyhovujúce kanady, nesú zastarané zbrane, vedie ich
veliteľ s nevhodnou kvalifikáciou a ich výcvik a
taktika nesleduje moderné trendy. Potrebujú aj
adekvátnu úroveň pracovného prostredia a sociálneho zabezpečenia. To je dnes nízke, máme
problémy naplniť stavy našich útvarov, pričom
vojaci často odchádzajú do
civilu predčasne. Iba dobre
motivovaný, zabezpečený a
vycvičený vojak môže efektívne zabezpečovať ochranu územia SR a napĺňanie
našich partnerských záväzkov. Program SaS má cieľ
vrátiť mu dôstojnosť a hrdosť,
a jeho povolaniu cveng!

Ivan Bilohuščin
finančný analytik
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Koho voliť?

áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ



      

V posledných týždňoch som dostal
viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na
ne takto, hromadne.
Mám rovnakú dilemu a dostať sa z
nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé
médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme.
Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“.
Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili
naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých
niekoľkí mali v minulosti takzvaný
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli
svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote.
Poďme voliť, lebo určite nechceme,
aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých
z vyššieho odstavca.
Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch
sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.
Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu
na trhu.
Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli
žiaden rozumný a splniteľný program,
iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci.
Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg.
Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú,
denne.
Naozaj, vážení čitatelia, v tejto
chvíli ešte neviem, kto napríklad u
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však
byť niekto pre mňa morálne prijateľný,
hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky
všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím,
že niekto taký sa u nás na Slovensku
nájde.
Musíme takého nájsť. Čas nás ešte
až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky
a nezabúdať.

» Ivan Brožík

85_0007
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Autodopravcov aj všetkých slušných
ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛
ɢȍŔʋȇȶʽȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ
ơ ʋȶ ȶɭǌŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿
ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭࡳ
¡ǫȍǫȷȥˊ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ
ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ
ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ
ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛
ɭʠȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ
ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛
ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛
ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠŔࢳƎȶ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳŔ˙Ǝˋȇʋȶ
ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ
ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛
ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛
ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ
¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙
ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠȇʋȶɭŖȟŖ
ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ
Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ
ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃŔȇȶ0èࡳ
òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ
˪ɭȟŔ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛
Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ
ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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TES
SÁROV
��
���������

�������������������

TPP ��������������������������������

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

externých spolupracovníkov

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

parkety, plávajúce podlahy
 renovácia parkiet
 vyrovnávanie podkladových betónov
 hĺbkové čistenie podláh

NOVINKA!

Veľkosklad stavebnej chémie
zn.UZIN a BONA

0905 551 636

andrejko.m@centrum.sk

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

33-0006

33-0005

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

 pokladanie - PVC, korok, koberce,

OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY,
SADROKARTÓNY A POD.

REGRUTÁTOR/KA

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

STAVEBNÉ PRÁCE

A REKONŠTRUKCIE

ANKETÁR/ANKETÁRKA

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

PODLAHÁR

KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ

HĽADÁ

��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

REALIZUJEME

83-0028

��������������������������������

83-0034

STAJAN Slovakia, s.r.o.

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008

 �������������������
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Dajte svoj krúžok
JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV 
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
>Û?`>â`Û >ViÞiÛ«ÀiŰ>ãV ÀßV 
«>ViÌÛ] ÛÞLÛ>] >LÞ ViÞ ÌßV Ì iÛ
«BŰiÃ>«Û`ÖÖÀÛiţ°.Ì?Ì>â`À>ÛÌ?
«ÃŰÛţ>«i ` >i]âÀÕÄ>iÛß `Ö
â?>âÕ]>`}Ì>â?VÕi`ÕiÌÛ°6ŋ>>
>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
TQ\RQêGV*À«À>Û>«`iş>Ã>>ÌÛÀLi£ÇÎ
â?Û° <>LÀ? Û?`i âÛßÄŰ `   >À`Þ
iÕÀ] ÌÀj LÞ «>Ì >ã >Ãi`ÕÖVi }iiÀ?Vi
> ÖÀ V  `V `Û] â`À>ÛÌVÌÛ> ŉ ÄÃÌÛ>° *À«À>Û ÀiVi«Ì > â`À>Ûj ÛiÀij w>Vi > «>ÌÀi> > «`«ÀÕ À`i «ÌÞ]
ÌÀj ÃÖ ÃÖŉ>ÃŰÕ ?Ä  «À}À>Õ > « ÛşL?V V ÛiiÀßV ÕÛiÃŰ`ãÛÌ>°

ᅛ

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤
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