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Sloboda nie je anarchia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovo sloboda používame v našich 
životoch často. Je to preste fenomén 
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v 
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej 
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri 
ľudia.

Nemýľte si, prosím, slovo múdry 
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa 
múdrosť predpokladá akosi automa-
ticky, u múdrych nie je nevyhnutnou 
podmienkou. Sloboda je akceptovanie 
pravidiel, sloboda je akceptovanie po-
znatkov a poznania ako takého - toho 
múdreho a vzdelaného. Inak poveda-
né, hlupák je povinný v rámci slobody 
podriadiť sa všeobecne akceptovanej 
múdrosti. A ak toho nie je schopný 
sám, pretože máloktorý hlupák je na-
toľko múdry, aby si dokázal uvedomiť 
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť 
súbor demokraticky prijatých obme-
dzení v podobe zákonov, noriem, vše-
obecbne záväzných narioadení, vyhlá-
šok a iných pravidiel.

Ak si niekto u nás myslí, že má 
právo vykrikovať, napríklad, že “tú 
handru okolo huby nosiť nebude”, tak 
je síce sám sebou deklarovaný hlu-
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej 
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na 

základe svojho neduživého chápania 
reality môže meniť celospoločenské 
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.

Sociálne siete, ale nielen tie, hoci 
práve tie kvôli svojej anonymite hlupá-
kom poskytujú impozantný priestor na 
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”, 
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia, 
rešpektované väčšinou nielen u nás, 
ale prakticky na celom svete. Ale hlu-
páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje 
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre 
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má 
medzi svojimi potrebami a vo svojej 
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť - 
za zdravie iných, napríklad.

Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali 
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku 
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľ-
ševici a teraz sa nám ju snažia uchmat-
núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o 
demokratickú podobu slo-
bodnej demokracie. Nie, 
nie je pravda, že s hlú-
posťou netreba bojovať. 
Naopak!

Pekný týždeň v spo-
ločnosti múdrosti 
vám želá 
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Až 45 percent slovenských vodi-
čov je pri šoférovaní “na vlastnej 
nohe” a venuje menej pozornosti 
ostatným. S pocitom veľkej únavy 
šoféruje 27  percent motoristov. Vy-
plýva to z výsledkov európskeho 
barometra 2020 o zodpovednej jaz-
de, ktorý zverejnila Nadácia VINCI 
Autoroutes.

Predbiehanie sprava na diaľnici 
pripustilo 20 percent Slovákov, 25 per-
cent zároveň priznalo, že sa úmyselne 
lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje. 
Strach z agresívneho správania iného 
vodiča už pritom malo 85 percent slo-
venských vodičov.

Väčšina Slovákov (97 percent) 
uvádza aspoň jedno kladné prídavné 
meno, aby sa charakterizovali počas 
jazdy, zatiaľ čo 85 percent z nich uvá-
dza aspoň jedno negatívne prídavné 
meno na opis správania ostatných. 
Vodiči sa považujú predovšetkým za 
ostražitých (69 percent Slovákov), po-
kojných (62 percent) a zdvorilých (22 
percent). Správanie ostatných opisujú 
ako nezodpovedné (56 percent), agre-
sívne (37 percent), stresové (25 percent) 
a nebezpečné (22 percent).

Až 82 percent motoristov pripúšťa, 
že občas spustí zrak z cesty na viac ako 
dve sekundy. Nehodu v dôsledku ospa-
losti za volantom podľa prieskumu už 

alebo takmer malo 13 percent Slovákov 
a z dôvodu používania telefónu za vo-
lantom 10 percent vodičov. Napriek 
tomu si 26 percent slovenských moto-
ristov myslí, že je možné pokračovať v 
jazde aj v prípade únavy, 47 percent si 
navyše myslí, že jazdia rovnako, alebo 
dokonca lepšie, keď sú unavení.

Slováci sú zároveň na prvom mies-
te medzi európskymi krajinami v tom, 
že vyrážajú na cestu v noci, koná tak 75 
percent vodičov. Slováci jazdia podľa 
prieskumu v priemere 3 hodiny a 16 mi-
nút bez prestávky. 

Čítanie či posielanie SMS ale-
bo e-mailov počas jazdy priznáva 20 
percent Slovákov, cez aplikáciu hlási 
udalosti ostatným vodičom 25 percent 
motoristov. Bez súpravy handsfree te-
lefonuje za volantom 35 percent sloven-
ských vodičov. Filmy alebo videá počas 
jazdy pozerá 5 percent Slovákov.

Dopravné predpisy si „po svojom“ 
vysvetľuje až 45 percent Slovákov

»  red
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• Maľovanie
• Stierkovanie
• Plávajúce
  podlahy
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»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
»KÚPIM ND NA TATRU 603, 
613 ALEBO AJ CELÉ AUTO 
0915866416

»Dám do prenájmu 4. izb. 
byt komplet zariadení, od 
01.10.2020 v Žiari nad Hro-
nom. Tel.: 0907 877 860

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361

»Kúpim staré hodinky Prim 
a iné mechanické náramko-
vé hodinky. Tel. 0905/767 
777

»Hľadám opatrovateľku 
pre imobilnú maminu do 
Lubietovej na 8 hodín den-
ne. 0915653067

»Muž 66r.165v rozvedený 
sklamaný hľadá zenu na 
vážny vzťah ktorá ma bude 
ľúbiť a ja teba len vážne 
0911765269
»Osamelý dôchodca 73r. 
165cm. 72kg z TO abstinent 
a nefajčiar tichej povahy 
sebestačný hľadá obyčajnú 
ženu družku primeraného 
veku citovo založenú ktorú 
trápi samota a nechce byť 
sama pre spoločné dožitie 
staroby tel. 0905810945

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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Zlatý Bažant 
Radler  
• rôzne druhy

049

-44%

(1 l = 0,98)

0,5 l

0.89

329

-38%
cena za 1 kg

5.39

Kuracie 
prsné 
rezne

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

Mleté 
hovädzie 
mäso

439

Supercena
1 kg balenie

CCHHLLAADDEENNNÉÉ

169

-22%

(100 g = 0,85)

200 g

2.19

Dusená šunka
• rôzne druhy

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

Spišské 
párky XXL

ZZMMMRRAAZZEENNÉÉ

Bryndzové 
pirohy 199

-33%
1000 g

2.9940% bryndze 
v náplni

Smotana 
na š�ahanie  
• 33 % tuku

089

-25%

(1 l = 3,56)

250 ml

1.19

CCHHLLLAAADDEENNNÉÉ

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.. Chyby v tla�i vyyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma m LIDL si vyhradzzuje právo zien vv baleniach a varrantoch ponúkanéého tovaru. Odber ožný len v obvyyklo nožstve..

u nnás si nnemmusííte 
vvybeera�� meedzii

ERRSTTVVOSS OOUU, 
KVVAALIITOOUU AA CEENNOU

OODD NNEEDDEELLEE 2233. 88. 
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... a mmnohoo �alšších vvýrobkob v nna wwwww.liddl.skk

149

20 kusov

(1 kus = 0,07)Vajcia „M“

Zmrzlina 
s �okoládovou 
polevou
• rôzne druhy

u 

035

-28%

(100 ml = 
0,32/0,29)

110/120 ml

0.49

Jacobs Velvet  
• instantá káva

349

-52%

(100 g = 1,75)

200 g

7.39*

119

-52%
kg

2.49

Hrozno biele 
stolové

Stapcové 
paradajky

089

-47%
kg

1.69

Med 
kvetový

333

-25%

(1 kg = 3,51)

950 g

4.49*

Karatské KB  
• rôzne druhy

579

-27%

(1 l = 8,27)

0,7 l

7.99

40/36 % 
alkoholu

Vinea  
• rôzne druhy

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l

1.29

44404044040404040404040400400404040404040000444040404040404000004404440404040444004000000000004444044044040404404000400040044404000000004040404044044000000400040400000400400004404400000440044400444000000444440400000004444444000004444000004444000044444440000/////////////3//3/333/3/3/3/33///////////33/33/3///////33333333/33///////3/333333///////3/3333/3//////3/333333////////33333/3///////3333///////3333//////////333///////333/////////333/////////33/////////333////////33///////36666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Marlenka
• rôzne druhy
• v ponuke aj Bezlepková 

Marlenka 800 g za 9,99 €

4044444444040404044440404040040000000404000044444444040400400000000444444444440400040004040040004404044444440000400044444400040040400040440444444444000444444444400000000444444000000000///////////////3/3333333//////////33333///////////33333/33//////333///////3/333333/3///////////33/////////33////////33666666666666666666666666666666 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

799

-27%

(1 kg = 9,99)

800 g

10.99*

tapcovéStS

OD NEDELE
DO PIATKA

23. – 28. AUGUSTA

PPonuka tovaru plaatí od 23. 8. do 28. 88. 2020 alebo do vvypredania zásob. Chyby v tla�i vyhraadené. Ceny sú bezz dekorácie. Fira LIDL L si vyhradzuje právo zmien v baleeniach a varantooch ponúkaného tovvaru. Odber možnýý len v obvyklom mmnožstve.

*Z�ava ur�ená z naajnižšej bežnej preddajnej ceny, t. j. miimo akciových cien,, zistených na zákklade porovnania ciien d�a 11. 8. 2020.0.
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Politici a novinári často spomínajú ba-
nánovú republiku. Myslia tým skorum-
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je 
ovládaná zahraničnými firmami a jej 
ekonomika závisí napríklad od vývozu 
banánov. 

To, že nevyvážame zo Slovenska ba-
nány, ešte neznamená, že nie sme baná-
nová republika. Skorumpovaný a neefek-
tívny štát máme. Pri naháňaní domácich 
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný 
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli 
pri československých komunistických po-
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia 
pri slovenských ministroch zástupcovia 
veľkých zahraničných konzultačných a 
počítačových firiem. Dokáže niekto vy-
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa 
tieto nadnárodné firmy na našom území 
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti 
slovenským politikom? Nie sú náhodou v 
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za-
hraničnými firmami a prácu za nich robia 
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac-
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast-
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, 
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod-
ným korporáciám a ich manželky a dcéry 
chodia opatrovať seniorov do zahraničia. 

Nakupujeme v obchodných reťazcoch 

zahraničné potraviny a výrobky, rúbe-
me lesy a vyvážame drevo, z našich daní 
Slovákov platíme dotácie zahraničným fir-
mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj 
kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú 
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby 
sme boli banánovou krajinou. Každý de-
dinský gazda má viac zdravého rozumu, 
ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto 
krajinu a v skutočnosti z nej urobili baná-
novú republiku. 

Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať 
cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny. 
Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré 
si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezá-
viďme si a naučme sa spolupracovať. Rob-
me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre 
zahraničné korporácie. Zakážme dovážať 
do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky. 
Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my 
vyvážame stromy, kto-
ré vysadili naši starí 
rodičia. 

Učme naše deti 
podnikať, inovujme a 
opravujme svet okolo 
seba a nebojme sa 
budúcnosti a 
prekážok. 

Banánová republika

» Ján Košturiak

vyvážame stromy, kto-
ré vysadili naši starí 

Učme naše deti
podnikať, inovujme a 
opravujme svet okolo 
seba a nebojme sa 

Ministerstvo kultúry SR zabezpeči-
lo mimoriadnu pomoc pre nezávis-
lú kultúru. S ministerstvom financií 
pre ňu vyrokovalo takmer 11 milió-
nov eur. 

„Sú to mimoriadne - extra penia-
ze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide 
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú 
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí pre-
padli cez sito doterajšej pomoci štátu,” 
povedala ministerka kultúry Natália 
Milanová.

To, že nezávislá kultúra nepatrí 
pod štát podľa ministerky kultúry ne-
znamená, že sa o ňu štát nemá starať. 
„Na tejto pomoci sme pracovali nie-
koľko mesiacov, no až teraz je všetko 
definitívne potvrdené. Nielen samotné 
extra peniaze z ministerstva financií, 
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uvied-
la ministerka Milanová.

Ministerstvo kultúry na prerozde-
lenie takmer 11 miliónov eur do nezá-
vislej kultúry oslovilo verejnoprávne 
kultúrne fondy. Fondy majú dobre na-
stavené mechanizmy, existujúce štruk-
túry, navyše sú osvedčené a hlavne 
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze 
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu 
umenia, Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín a Audiovizuálny 
fond.

Najväčší balík pomoci – 9,5 milió-

na eur bude mať na starosti Fond na 
podporu umenia. Audiovizuálny fond 
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú urče-
né na sanáciu kín a podporu filmovej 
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur 
rozdelí Fond na podporu kultúry ná-
rodnostných menšín. 

Väčšinu financií fondy poskytnú 
formou štipendií, pričom sa sústredia 
najmä na tých, ktorí prepadli sitom do-
terajšej pomoci.

„Od začiatku pandémie sme vide-
li, že na finančnú pomoc z ministerstva 
práce istá skupina ľudí pôsobiacich v 
kultúre nedosiahla. Išlo najmä o prob-
lém so súbehom SZČO a hoci aj sym-
bolických príjmov zo zamestnania. Ide 
napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôso-
bia ako SZČO a zrušili sa im koncerty. 
Zároveň majú malé úväzky, napríklad 
učia na základnej umeleckej škole a 
práve preto nemohli požiadať o pomoc.

Mimoriadna pomoc 
nezávislej kultúre

» red
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PALIVOVÉ DREVO
metrovina  30 €

0948 902 721

Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204
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pre vozidlá ŠKODA
staršie ako 5 rokov 
platí pri nákupe originálnych
dielcov za min. 150 €
výška zľavy na budúci nákup je 30 €
získanú zľavu môžete využiť do 31. 12. 2020

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

AUTO PARK BREZNO, s.r.o., Cesta osloboditel'ov 2419/21, 977 01 Brezno, tel.: 048 / 612 30 30, 0903 903 703, www.autoparkbr.sk 

Nevahájte a navštívte autorizovaný servis ŠKODA, kde vám naši profesionáli ochotne pomôžu 
s opravou alebo údržbou vášho vozidla ŠKODA.

 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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VÝBEROVÉ KONANIE
DŇA 27.08.2020 
(Hviezdoslavova 6, Košice 040 01, 
2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )2.poschodie, do 09:00 - do 14:00 )

POZÍCIE: 
MONTÁŽNY PRACOVNÍK  ( RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  I  ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  I  SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  I  ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA

Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  

0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

www.hotbuilding.sk

MZDA: 2000€/ MES. + PRÉMIE

PRACUJ 
V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

Stavebná firma hľadá
pracovníkov
do panelárne
v Nemecku.

1850 € v čistom, TPP.
ZDARMA

doprava + ubytovanie...........................
0907 736 115 78
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NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie. 
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Banskej Bystrici
Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Nástup ihneď.

22. augusta 1785         
cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľ-
níctva v Uhorsku.

Výročia a udalosti
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VODIČ VZVVODV
++ PRACOVNÍK  ++ ÍÍKKKKRACOVNÍKRACOVNÍPP NNRARR OO NNVVAARRRRPP KOVNÍK

LOGISTIKY YY MÔŽE VÝŠKOU PLATU  

PORAZIŤ AJ
PRACOVNÍKA BANKY!!!  

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výškevo výške

100 EUR!
 
 

  

Bezplatné linky
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

EURO    personal
Personálna & pracovná agentúra
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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