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ĽUBOVNIANSKO

Č. 20 / 21. MÁJ 2021 / 25. ROČNÍK

Certifikovaný

realitný maklér Skúsenosti, odbornosť, dôvera

+421 905 520 714
matej.jelen@benard.sk

S predajom
rád pomôžem

REALIZUJEME ELEKTROINŠTALÁCIE

0903 557 983 • www.kreatel.sk

• fotovoltaika s ohrevom vody a klimatizáciou

• nabíjacie stanice pre elektromobily

• elektroinštalácie rodinných domov

• elektrické podlahové kúrenie

• rekuperácie

• NN prípojky

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOPRAVA do 3,5t
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama

PREDAJ A SERVIS PC & NTBPREDAJ A SERVIS PC & NTB

www.slprofi.euwww.slprofi.eu
EL-COMP, Mierová 14, SL (za večierkou)
0905 464 632, info@lubovnan.sk
otvorené: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

NAJCOMP, Nám. sv. Mikuláša 26 (pri VÚB)
0948 823 624, info@najcomp.sk
otvorené: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

POWERbanka

a USB kľúč

pri kúpe počítača

DARČEK:

POWERbanka

a USB kľúč

pri kúpe počítača

DARČEK:
OSLAVUJEME

A ROZDÁVAME

DARČEKY!

OSLAVUJEME

A ROZDÁVAME

DARČEKY!

Sme tu pre vás

15 rokov :-)
Sme tu pre vás

15 rokov :-)
KRISTIÁN KALETAKRISTIÁN KALETA

* POWERbanka, USB kľúč,
antivírový program na rok zdarma

Dušan,
všetko

najlepšie

k meninám!
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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, 
pridajú, to dostanete len to, čo vám už 
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, 
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš 
štátny rozpočet, nie ich!
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 

sa do pŕs, no nevedia, že sociálne 
najslabších sa pandémia ekonomicky 
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi za posledných štrnásť mesiacov sa 
stali živnostníci, drobní podnikatelia, 
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári, 
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi 
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú 
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom 
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via s minimálnymi dôchodkami, hoci 

dreli celý život ako kone na to, aby si 
to tu raz mocní toho nášho malebného 
slovenského sveta mohli rozkradnúť. 
A nielen tí s minimálnymi. Príklad 
učiteľky, ktorá drala školskú katedru 
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila 
na život a ak by dnes nemala podporu 
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide 
bez liekov pod most. Príklad poštárky, 
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju matku, o ktorú sa odmietol postarať 
štát?

Nehanbia sa nám do tváre cez 
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú. 
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho 
nášho nám podhodia ako psovi kosť.

Zapamätajte si ich reči, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 

LIMO ŠPES s.r.o. | Kontakt: 0421 907 462 862

Hľadáme nového kolegu do nášho
tímu na pracovnú pozíciu ako

 
na prepravu tovaru minerálnej vody

po Slovensku a Českej Republike.

VODIČ MKD

nám. Mariánske 4/4 Podolínec
(bývaly dom služieb) 0918 373 772

Srdečne Vás pozývame (vítame) v prevádzke

KOZMETIKA
PEDIKÚRA
MANIKÚRA

KOZMETIKA
PEDIKÚRA
MANIKÚRA

- MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – PRÁCA VO VÝŠKACH
   - Výhodou vodičský preukaz sk. B
   - Výhodou elektrotechnické alebo strojárskej vzdelanie
   - Podmienka aspoň 1 rok praxe práce vo výškach
Nástupná mzda: 1.100,- €
 

- STROJNÍK – OBSLUHA STROJOV PRE MONTÁŽ 
   VODIČOV NA VEDENIACH VVN
   -  Nástupná mzda: 1.000,- €

SMS – SÚKROMNÁ MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ, A.S. 
PRÍJME DO TPP PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIE: Turnusová 

práca (10 dňovky) 
podľa stavieb 

najmä SR a ČR.
Samozrejmosťou je

 zabezpečené ubytovanie
a vyplácanie cestovných 

náhrad.
 Živnostníkov podľa 

dohody.

Žiadosti zasielajte na info@smsas.sk 
alebo info telefonicky 0903 717 998
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PONÚKAM PRÁCU

0905 299 414 • 0905 830 805

Dobré finančné ohodnotenie

(ubytovanie hradíme).

pre partiu 4 inštalatérov
do Nemecka, dlhodobo,
na živnostenský list.
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- STRIEKANÁ PUR PENA

- FÚKANÁ CELULÓZA

- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

- STRIEKANÁ PUR PENA

- FÚKANÁ CELULÓZA

- MONTÁŽ SADROKARTÓNOOOOOOOOOVVVV

0951 636 225

Prijmeme

KOČIŠA 6,50 € /m3  

A  PILČÍKA 8,0 € /m3

DO PREBIEROK

0917 400 095
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najčítanejšie regionálne noviny

grafika v cene inzerátu

pokrytie od Bratislavy po Humenné

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

#zaujímavosti
#vtipy

#inzercia
#noviny online

#súťaže

čítajte noviny

ONLINEčítajte noviny

ONLINE

0907 887 332
0907 887 332

lubovniansko

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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Ťažko radiť rodičom budúcich 
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si 
vybrať, keď v okolí máte iba jednu 
alebo je rozhodujúcim kritériom 
vzdialenosť od bydliska. Niekedy 
je nemožné dostať sa na inú ako 
spádovú školu. Súkromné školy si 
nemôže dovoliť každý. Ani domáce 
vzdelávanie. Napriek tomu sa mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

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

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ
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MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 290€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78
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051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVé OKNá A DVERE
DREVENé A HLINíKOVé

OKNá
SERVIS A OPRAVA OKIEN

ZĽAVA -45%

- EXTERIéROVé žALÚZIE, ROLETY

- PREDAJ PARAPETNýCH DOSIEK 

- ZASKLIEVANIE BALKóNOV 

- SIETE PROTI HMYZU, žALÚZIE 

- GARážOVé BRáNY
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Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov vyhlásilo rok 
2021 za Medzinárodný rok ovocia a 
zeleniny. Cieľom tohto kroku je vý-
razné zvýšenie konzumácie ovocia 
a zeleniny, rozšírenie povedomia 
o výhodách konzumácie ovocia a 
zeleniny, ich zdravotné a výživové 
benefity, presadzovanie zdravej 
výživy prostredníctvom trvalo udr-
žateľnej výroby a spotreby ovocia a 
zeleniny. 

„Na Slovensku máme dobré pod-
mienky na pestovanie rôznych druhov 
ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou 
pôdou a podnebím, v ktorom sa naša 
krajina nachádza. Z toho jedinečného 
daru, ktorý nám bol nadelený preto 
musíme čerpať do budúcnosti, pretože 
všetky u nás dopestované plody sú bo-
haté na množstvo vitamínov a cenných 
látok. Je preto na každom z nás, aby sme 
podporovali domácich producentov a 
zároveň prispeli k zlepšovaniu našej ži-
votosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, 
ktorá kvári vyše roka nielen našu kraji-
nu,“ uviedol na stretnutí štátny tajom-
ník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je 
zvyšovanie povedomia a zameranie 
pozornosti na výživové a zdravotné 
výhody konzumácie ovocia a zeleni-
ny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vy-

váženej a zdravej výživy a životného 
štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny 
obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Me-
dzinárodného roka ovocia a zeleniny 
je taktiež znižovanie odpadu v oblasti 
produkcie a spracovania ovocia a zele-
niny, podpora produkcie ovocia a ze-
leniny, ktorá prispieva k udržateľným 
potravinovým systémom. 

Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia 
udržateľnosť skladovania, prepravy, 
spracovania, maloobchodu, znižovania 
odpadu a recyklácie, ako aj interakcie 
medzi týmito procesmi. Strategicky kľú-
čovou v tejto oblasti je integrácia drob-
ných poľnohospodárov vrátane rodin-
ných farmárov do miestnej, regionálnej 
a globálnej výroby  i nevyhnutné prijí-
manie inovatívnych prístupov a techno-
lógií v boji proti potravinovým stratám a 
plytvaniu ovocím a zeleninou.

Najzdravšie ovocie a zeleninu 
máme rovno pod nosom

» red - Zdroj: TS MpaRV SR

Na turistami vyhľadávanom chod-
níku medzi Hrebienkom a Starým 
Smokovcom monitoruje Zásahový 
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s 
dvomi mladými. 

Medvedica stratila plachosť. Za-
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi-
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú 
varovný prst. Ministerstvo životného 
prostredia SR apeluje na všetkých náv-
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo-
vedne a divoké šelmy nelákali na po-
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali 
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali.

Zdravý a nezranený medveď sa 
človeka bojí a každé stretnutie je pre 
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia 
medveďov vo voľnej prírode je dôleži-
té, aby sa nedostali k žiadnej potrave 
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii, 
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad 
na odpad z nedostatočne zabezpeče-
ných kontajnerových stojísk v blízkosti 
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú 
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným 
rožkom alebo jablkom, či iným biood-
padom, tak sú neraz odsúdené na smrť, 
lebo ich to nie je možné odnaučiť.

Medvedia populácia vykazuje na 
Slovensku zmeny počas niekoľkých 
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá 
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale 
nie o premnožení. Hoci v zoologickom 

systéme patrí medzi mäsožravce, je 
všežravcom s prevahou konzumácie 
rastlinnej zložky. 

Stretnúť medveďa ešte nemusí 
znamenať, že na človeka zaútočí. Naj-
bežnejšia je situácia, že odíde. Ak už 
medveďa spozorujete, je vhodné zostať 
ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný 
krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleži-
tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať 
kričať. V žiadnom prípade sa netreba 
rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohy-
by, ktoré by ho mohli vyprovokovať. 
Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste 
prišli, a neustále pozorujte správanie 
medveďa - udržujte očný kontakt a po-
maly cúvajte, pričom sledujte reakcie 
medveďa.

Výzva: 
Neprikrmujte tatranské medvede

» red
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 24 . 5.

349

-35%
cena za 1 kg

5.39

odchované na

Parenica  
• údená/

neúdená

499

2 x 30 ks

(1 kus = 0,08)

60 kusov

Vajcia “M”

349

Supercena
1 000 g balenie

Mleté 
mäso mix

Kuracie 
prsné rezne

119

150 g

(100 g = 0,79)

089

120 g

(100 g = 0,74)

• krájaný

899

1 l

• extra jemná

38 % 199

250 g

(1 kg = 7,96)

199

350 g

(1 kg = 5,69)
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333

500 g

(1 kg = 6,66)

balenie

• rôzne druhy

799

12 x 0,5 l
6 l

699

500 g

199

500 g

399

300 g

152/132/120/110 ks

1999

Pampers 

• veľ.: 3/4/4+/5

499
papier  
• 4-vrstvový

089

250 g

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
24. MÁJA
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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

9
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0951 594 367
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 
• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

3
6
-0

0
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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

» Vodič VZV ‹‹

PRÍJME zamestnancov na pozíciu

  
 

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV

do Sládkovičova
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Sledujte od 21. mája

na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,

cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo

CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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ČISTENIE HR
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0910 281 674

JEDNOHROB  65 €
DVOJHROB  100 €

    
  

DOPRAVA A IMPREGNÁCIA ZDARMA 

OB VO

87
-0
0
16

25

25

» Kúpim haki lešenie, 
0908 532 682.

Občianska riadková inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SL medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SL zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAŽBAMI, PODVODMI

je volať 0905 638 627 súrne!

Odišiel Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. 
h. c., slovenský básnik,  vysokoškolský 
pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
slovenských vedcov a prekladateľov a 
najstarší člen Spolku slovenských spi-
sovateľov. 

Odprevadili sme ho pred týždňom v 
rodnej Suchej nad Parnou, kde bude na-
vždy odpočívať v pokoji.
„Jeho poézia je plná hravosti, tepla, ži-

votnej múdrosti a hlbokej úcty k dôstojnosti 
človeka... Významnú časť života i svojich 
tvorivých schopností venoval najstaršej 
slovanskej literárnej pamiatke, veľbásni 
Proglas. Ako neustále nespokojný pedant ju 
prebásnil do slovenčiny viac ako desaťkrát, 
venoval jej množstvo štúdií a článkov, sám 
ju recitoval a prednášal o nej. Viliam Tur-
čány bol však predovšetkým jedným z naj-
významnejších slovenských prekladateľov. 
Každá národná literatúra si svoju vyspelosť 
a rovnocenné postavenie v kultúre našej ci-
vilizácie potvrdzuje prekladmi najvýznam-
nejších diel svetovej literatúry. Turčányho 
trojzväzkový preklad Danteho Božskej ko-
médie s nádhernými ilustráciami Vincenta 
Hložníka patrí medzi najväčšie poklady 
nášho písomníctva a už dlhé roky zdobí aj 
moju domácu knižnicu...“ napísal po prijatí 
správy o odchode veľkého barda na sociál-
nej sieti Eduard Chmelár.

Dielo a práca Viliama Turčányho, kto-
rému udelila Akadémia umenia a kultúry 

v Kalifornii v roku 2000 titul doktor litera-
túry, boli viackrát ocenené. V januári 2002 
sa stal nositeľom štátneho vyznamena-
nia Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil 
prezident SR za prínos v literárnej vede a 
prekladateľstve. Medzinárodná federácia 
prekladateľov ho v roku 1993 poctila Cenou 
Karla Čapka, viackrát získal Cenu Jána Hol-
lého a v máji 2017 získal Cenu Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo.

„... Najväčším pokladom, najväčším 
vývozným artiklom malého národa, nie sú 
autá, zbrane a suroviny, ale jeho kultúra. 
Bez nej nie sme ničím. Kultúra si zaslúži 
po rokoch devastácie opäť zaujať ústredné 
miesto v našom bytí. A majster Turčány bol 
jej noblesným veľvyslancom.“ (Citát Edu-
ard Chmelár).

Česť jeho večnej pamiatke.

Rozlúčili sme sa 
s časťou národného pokladu

» REGIONPRESS
Reprofoto zdroj YouTube (@Televízia TA3 )

Kniha Slovensko v čase predstaví 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s 
veľkou minulosťou v populárnej dy-
namickej forme. A nielen doma, ale 
aj v zahraničí, pretože bude dvojja-
zyčná – v slovenčine aj v angličtine. 
Publikácia bude využívaná na vzde-
lávacie účely pre školské zariadenia, 
no zároveň aj ako reprezentačný dar.

Jednotlivé míľniky našej histórie sú 
v knihe stvárnené maľbou. Každá maľ-
ba zachytávajúca nejaký dej, či konkrét-
nu udalosť vytvorí príbeh, ktorý nebude 
len statický, ale živý.  

Autorom myšlienky je Milan Papr-
čka, ktorý už má autorské skúsenosti s 
historickými projektami - mapami Slo-
vensko v čase, Veľká Morava, 100 rokov 
ČSR a leteckou mapou SR „Štefánik“. 
Na knihe autorsky pracuje Stanislav 
Šipkovský, aktívny učiteľ dejepisu na 
súkromnej základnej škole v Banskej 
Bystrici.

„Je množstvo kníh, ktoré sa venujú 
histórii Slovenska. Teraz však prichá-
dzame s knihou, ktorá spája výhody 
obidvoch typov už existujúcich publiká-
cií– je to aj reprezentačný dar aj učebná 
pomôcka.“ približuje Milan Paprčka. 

Publikácia bude pozostávať z vyše 
140 významných historických udalostí 
zobrazených technikou digitálnej maľ-
by. Ide o sa o ručnú maľbu, ktorá však 

neprebieha štetcom na plátno, ale po-
mocou grafického tabletu a dotykové-
ho pera.Príležitosť dostala mladá, len 
18-ročná, talentovaná maliarka Bianka 
Horáčeková.

„Maľovanie je mojou záľubou už od 
detstva. Zo začiatku to boli skôr klasické 
techniky. Štetcom, akrylovými farbami 
či jednoducho farbičkami. Na druhom 
stupni základky som ale objavila lepší 
spôsob maľovania. Techniku digitálnej 
maľby. Čiže nemaľujem štetcom na plát-
no, ale kreslím v digitálnom programe 
na počítači pomocou tabletu. Som nes-
mierne rada, že som dostala takúto prí-
ležitosť a môžem ilustrovať moju prvú 
knihu,“ hovorí maliarka a spoluautorka 
knihy, Bianka Horáčeková.

Dvaja „fiškusi“ pripravujú 
unikátnu knihu Slovensko v čase 

» red

22. mája 1908
bratia Wrightovci patentovali svoje lieta-
dlo 

Výročia a udalosti 27. mája 1942
Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš usku-
točnili atentát na Heydricha 

Výročia a udalosti
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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