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Diktátori „novej demokracie“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Svet okolo nás je plný spasiteľov. 
Chcú zachraňovať všetko a každého, 
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať 
dobro bez ohľadu na spoločenskú 
škodlivosť toho, o čom si myslia, že 
to dobre je.

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, 
ako to, že sa neustále snažia dostať k 
moci, aby tých bezmocných zahŕňali 
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa 
ich predstáv, veľmi často zvrátených, 
chorých, nebezpečných. Predstáv, 
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich 
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia 
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na 
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude 
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, 
za akých okolností bude dobre.

Fanatiszmus, politický, miešajú s 
vlastným sadizmom a opierajú to o bar-
ličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj 
medzi sebou.

Bez nej sú to nuly. Neschopné bez-
významné nuly. Zakomplexované, ne-
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly 
bez autority. Doslova sa chce napísať, 
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., 
no, veď viete čo.

Lenže, ich o tú svoju moc bojuje ove-
ľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k 

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slov-
níka slovo nie, stačí nemať žiaden názor 
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca dik-
tátor. Odmenou za to sú posty pre „na-
šich“, miesta na kandidátkach, vplyvné 
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný 
profit z toho, že zo seba robím verejnú 
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a deho-
nestovaní mena vlastných predkov.

Žijeme hnusnú dobu, trúfam si na-
písať s ohľadom na prežité roky. Jednu 
z najhnusnejších. V popredí samovyvo-
lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami 
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom, 
nad všetkými. A keď im táto moc nesta-
čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení 
núdzového stavu, ktorý im dáva do-
datkové práva obmedzovať.  Diktátori 
„novej demokracie“. Reinkarnovaní 
Pinochetovia.

Je čas, aby sme my zmenili ich. Na-
najvýš jednoducho – vyme-
nili. Máme na to právo. 
Slovensko je štát, ktorý 
patrí nám. Nie im.

Pekný týždeň, zdá sa, 
že už takmer letný, váže-
ní čitatelia!
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_102x126_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   12:28

15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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»KúPIM VW, AUDI A INÉ AUTO 
T.0907296305

»Hľadám byt v BB a v okolí. 
0902506231
»Dám do prenájmu zele-
ninovú záhradu v starej 
Sasovej č.t. 0905839840, 
0484177496
»Kúpim v hotovosti garáž 
na foncorde. Nie som RK. 
0911545001

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim hd kože tč 
0948799362

»Kúpim staré hodiny min-
ce odznaky starožitnosti 
0903753758
»Vypratávate byt, dom? 
Kúpim starožitný nábytok, 
svietidlá, porcelán, sklo, 
striebro, umelecké diela. 
Tel: 0908907560
»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. 
t. 0915627285
»ODKÚPIM OBRAZY SLO-
VENSKÝCH MALIAROV 
0903868361

»Hľadám záujemcov o spo-
ločné pestovanie zeleniny. 
pôda a voda grátis. č.t. 
0905839840, 0484177496
»Kúpim staré hodinky 
PRIM  a iné hodinky. Tel. 
0905/767 777

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    

INZERCIA
0907 727 204

Propagovať budovanie modelo-
vých škôl po ročnom uzavretí škôl, 
keď žiaci majú výpadky učiva, je v 
tomto čase nevhodný marketing 
ministra školstva. Aj keď prostre-
die vychováva, sotva sa s parád-
nym školským nábytkom lepšie 
doženie zameškané. Asi by som sa 
vo funkcii ministra plne sústredil 
na dovzdelávanie žiakov, nie iba 
formou nepovinných letných škôl.

Pravda, výpadok učiva nemusí 
byť fatálny, keďže poväčšine sa dá 
všetko dohnať v ďalšom ročníku. 
Okrem toho v školách cítime, ako 
rýchlo sa deti adaptovali po návrate. 
Problematické sú najmä nižšie roční-
ky ZŠ, kde sa učia základné gramot-
nosti, najmä čítať a písať. To sa ani cez 
tie najlepšie kamery bez intenzívnej 
pomoci vyťažených rodičov nedá 
zvládnuť. 

Deviataci boli už diskriminovaní, 
prijímačky sa konali, teraz už nemu-
sia nič doháňať. Snáď sa im napriek 
nezohľadneniu ich situácie podarí 
dostať sa na zvolené školy. Maturan-
tom sa zase zrušili maturity, takže už 
nepotrebujú naháňanie učiva. Praxe v 
rámci odborných škôl sa dajú zinten-
zívniť v ďalšom školskom roku. 

Letné školy by mohli v niečom po-
môcť, ale efektívnejšie, no politicky 
neúnosné by bolo skrátiť prázdniny 
alebo zrušiť mimoškolské či iné ak-

tivity a hlavne testovania. Veľmi dô-
ležité je, aby rodičia mladších žiakov 
intenzívne pracovali so svojimi deťmi. 
Učiteľ nedokáže zázraky na počkanie. 
Sme na jednej lodi, nesieme na ple-
ciach nedostatky riadenia školstva.

Určite trvajte na tom, aby vaša 
škola otvorila letnú školu, kde sa budú 
vyrovnávať nedostatky. Inou cestou 
sú súkromné doučovania, existujú 
aj vzdelávacie skupinky, kde sa žiaci 
doučujú vedomosti, bez ktorých bude 
ťažké nadviazať na ďalší ročník. Sama 
škola má niekoľko možností, aby na-
sledujúcu jeseň prispôsobila vyučo-
vanie situácii. Je potrebné komuniko-
vať s vedením školy. Určite sa nemôže 
stať, že škola bude v septembri očaká-
vať, že žiaci vedia vedomosti z ročníka 
a veselo sa na ne môže nadviazať, veď 
bolo dištančné štúdium.

Nemyslím si, že výpadok v učive 
znamená katastrofu. Katastrofa na-
stane, ak sa znova na jeseň zatvoria 
školy.  Som presvedčený, že škola 
má možnosti pomôcť. Ale aj rodič. A 
čiastočne aj ministerstvo, ktoré však 
malo podať presný, jasný a realistický 
plán, čo so zameškaným učivom. Bez 
ohľadu na politiku. Ak to nedotiahlo, 
hľadajme riešenia v komunitách škôl. 
Tie sú vždy. 

Čo so zameškaným učivom?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 17 . 5.

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

279

8 x 120 ml

(1 l = 2,91)

960 ml

Zmrzlina
• rôzne druhy

299

480 g

(1 kg = 6,23)

Camembert

149

-44%
cena za 1 kg

2.69

Losos
• f�leta v celku
• s kožou
• bez kost�

149

-31%
cena za 1 kg

2.19

139

-30%
cena za 100 g

1.99

Med kvetový 333

950 g

(1 kg = 3,51)

085

250 g

(1 kg = 3,40)

Smotanová 

089

-31%
cena za 1 kg

1.29

Banány
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095

1,5 l

(1 l = 0,63)

Kelt  
• svetlé výčapné pivo

Bref 
WC blok  
• rôzne druhy

• v ponuke aj Spišiacka 
Jahodovica 1 l za 11,99 €

mäso 
v skle  
• rôzne druhy

249

500 g

(1 kg = 4,98)

089

-40%

(1 l = 0,40)

2,25 l

1.49*799

1 l

40 % 
alkoholu359

920 g

(1 kg = 3,90)

599

1,2 kg

(1 kg = 4,99)

125 tabliet

1599

• v ponuke aj Mletá káva 
2 x 500 g za 4,99 €

329

3 kusy

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
17. MÁJA
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„Náboženská sloboda je podstatou 
všetkých ľudských slobôd, pretože sa 
týka svedomia – neoddeliteľne prinále-
ží k dôstojnosti každého človeka. Nábo-
ženská sloboda nesmie byť pošliapaná 
nijakou vládou, žiadnym politikom ani 
osobným záujmom.“ 

Vyhlásil to kardinál Mauro Piacenza 
pri príležitosti vydania Správy o stave ná-
boženskej slobody vo svete, ktorú pápež-
ská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi 
zverejnila 20. apríla 2021.

Náboženská sloboda. Svedomie. 
Dôstojnosť. Bežne sa nad týmito slovami 
– a ich súvislosťami – možno veľmi neza-
mýšľame, pretože v krajine, v ktorej žije-
me, sa nemusíme báť krutého prenasledo-
vania ani perzekúcie za to, čomu veríme 
a čo vyznávame.

Naša viera či náboženské presvedče-
nie sa môže stretnúť (a určite sa aj stretá-
va) s nepochopením, alebo výsmechom – 
ten naša spoločnosť nezakazuje. Zostáva 
len úlohou jednotlivca, aby dokázal, či je 
schopný mať v úcte a rešpektovať druhého 
človeka. Existujú však krajiny, kde nepo-
chopenie či výsmech naberajú celkom iné 
rozmery... Čo tu stojí sloboda?

Asiu Bibi z  Pakistanu, ktorá bola fa-
lošne obvinená zo zločinu rúhania, stála 
takmer 10 rokov života, keď čakala vo 
väzení na popravu, kým napokon zvíťa-
zila spravodlivosť. Mnohé rodiny v Afrike 
za ňu platia stratou domova či blízkych. 
Kresťanov v  Iraku stála táto sloboda 

takmer úplné vyhladenie ich komunity. A 
Leah Sharibu z Nigérie, unesená skupinou 
Boko Haram ešte ako 14-ročná, za ňu platí 
už tri roky – pretože sa odmietla vzdať svo-
jej viery, teroristi ju neprepustili, ale roz-
hodli si ju nastálo ponechať ako otrokyňu.

Správa o  stave náboženskej slobody 
vo svete hovorí, že právo na náboženskú 
slobodu nebolo v období rokov 2018 – 2020 
rešpektované až v 62 krajinách zo 196 kra-
jín sveta, čo predstavuje 31,6 %. Zrieknutie 
sa náboženstva alebo zmena vierovyzna-
nia pritom vedie k vážnym právnym a/ale-
bo sociálnym dôsledkom až v 42 krajinách 
sveta (21 %) – hrozby siahajú od drsného 
vylúčenia z rodiny až po neľútostný trest 
smrti.

Nebojme sa, a pozdvihnime hlas v 
mene tých, ktorí nemôžu alebo nesmú ho-
voriť sami za seba. Za tých, ktorí sú po ce-
lom svete prenasledovaní pre svoju vieru.

Správu o stave náboženskej slobody vo 
svete nájdete na: www.acnslovensko.sk/sprava

Čo stojí sloboda?

» Zdroj: ACN
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

-0
0

25

25
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 19. mája 2021

3
1
9

76
5

2
6

5
6

12
31

2

9
25

9
8

57
9

1
3

S

U

D

O

K

U



BB 21-19 strana_ 13

POlITICKÁ INZeRCIa / sPOMÍNaMe, službyPOlITICKÁ INZeRCIa / sPOMÍNaMe, službybysTRICKO
13

AKCIOVÁ PONUKA 
NA MESIAC

MÁJ VO VAŠEJ 
LEKÁRNI  

AKCIOVÁ PONUKA 
Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené
Tel.: 048/286 22 68
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ 
VÝRAZNÉ ZĽAVY Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

 

FFP2

-
-

Obsahuje loratadín.

-
Obsahuje ibuprofén.

 

-

-
-

obsahuje 1 mg/ml xylometazliumchlorid
 a 50 mg/ml dexpantenolu.

obsahuje 1 mg/ml xylometazliumchlorid

-
-

-

(1)
-

-

-

(1)

 

FFP2
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F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovate  per r
v N r rstvo.

N r r s  Augsburgu pr
Mníchove v Nemecku. S r v r s rokom 

.

Pr r rmínu nástupu:

 Úspešne  
 Z r r r r r e 
 Výr re pr r u 
 R r  
 Pr r r y 
 N u

 
 Progra  

 sústr r r v 
 Výroba vysoko pr robkov pomocou výrobných nákresov 
 Samostatná kontr r l

 Ú re 
 Pr u 
 V r u 
 V r r k 
 N u

 U r v 
 Vyber r u 
 B ru vrátane prepr tr ru 
 N r repravných prostr o a

 Ú r re 
 R r  
 Pr u 
 F a 
 N u

 S r r r ravárenských pr h  
 výrobných halách 
 Ú r r rov pr y 
 Upr r í 
 Z r a 

V V Pr V ( rátane 
stov) rmínu 

nástupu na e  tools.eu

99
 0

64
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PRIJMEM NA POZÍCIE: 

STAVEBNÝ TESÁR, 
STOLÁR A MURÁR

na prácu v Holandsku. Znalosť AJ výhodou.

T: 0031 6 143 223 29
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9

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a , recepcia@aii.sk

85
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PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301 85
_0

32
1

VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo 
  aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma
- Zabezpečíme náradie a firemné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky 

85
_0

35
1info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545

PRIJMEME

3000 EUR/
mesačne Brutto

Mäsiara
(Rakúsko)

info@c-group.sk

PRIJMEME

36
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- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

0915 /953 631
Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)

e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

36
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Prijmeme zamestnancov na
VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova

861
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20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti

Inzercia
0907 877 862
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 stále dostatok ponúk

-dň y ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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