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Objektívnosť nemožno nariadiť
Objektívnosť buď je, alebo nie
je. Nemôže byť ani väčššia, ani
menšia. Objektivita je snaha čo
najviac priblížiť sa podstate, a
teda čo najviac obmedziť vplyv
osobný. Je žiaduca práve preto, že
nezávisí na osobách. A ich chcení
či nechcení, sympatiách či antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.
Zdá sa, že sa vracajú časy, v ktorých sú vopred mantinely „objektivity“ až priveľmi politicky zúžené.
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadúce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť
objektívny, používať svoj rozum je
možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských
snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti.“ Túto myšlienku nielen vyslovil, ale aj v praktickom živote
presadzoval Erich Fromm, nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, dialektický humanista,
ktorý sa zameral na človeka bojujúceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Sloboda a dôstojnosť nemôže existovať bez objektivity. Inak
osobnostne nikdy nikam nedospejeme. „Nedospelosť je neschopnosť
používať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Immanuela Kanta, nemeckého filozofa,
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali a nedospeli. Ani vládna
moc, oháňajúca sa grandióznym
voličským mandátom spred viac ako
roka, z ktorého však už zostal iba
smutný, ak nie výsmešný fragment.
Nikto nemá právo nás poučovať o
potrebe menej či viac objektívnosti.
Postaviť sa indoktrinácii moci je
občianskou povinnosťou. Je to záležitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
nejak divne. Tvárime sa, že sme zmenili systém, že moc sa správa inak.
Ale všetko to, čo pomáhalo pred
Novembrom 1989 udržať sa moci pri
moci, si aj tá súčasná moc prevzala
za svoju politiku moci. Máme tu síce
ústavu, áno, demokratickú ústavu,
ale nemáme politiku, ktorá by ju rešpektovala. Kompetenčné zákony sa
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc
môže ignorovať zákony, zakotvené
už priamo v ústave, prečo
by to nemohli robiť aj
občania, ktorí si tú moc
financujú? Že by to bola
cesta k anarchii? Nie, to
už je anarchia.
So želaním aspoň toho relatívne dobrého

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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
42.810
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

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

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

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
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

ORAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Kvalitné
natieranie
striech
0907 545 258

87-0023

2

hlavu hore / bývanie, služby, šport

3

Prepáčte nám ľudia!
Presviedčali sme vás, že sme obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti. Nebola
to pravda. Mali sme heslo - úprimne,
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to
zmenili. Prebrali sme od našich predchodcov to, čo sme na nich odsudzovali – klamstvo, aroganciu, papalášstvo,
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom.
Dali ste nám obrovskú dôveru a moc.
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez
odbornosti a manažérskych schopností.
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť,
sme ignorovali a označovali ich za múdrosráčov. Ničili sme malých farmárov
a podnikateľov a pomáhali korporáciám.
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac
ako predtým.
Svojou pýchou a neschopnosťou sme
spôsobili obrovský chaos v celej krajine.
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na
dôležité problémy, vyvolávali sme medzi sebou malicherné konflikty a hádky,
predbiehali sa v sebaprezentáciách a statusoch na internete. Náš šéf začal riadiť
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli,
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko
škôd napácha a akú hanbu nám urobí
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov.
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v krajine prehajdákali stovky miliónov eur na
marketingové show jedného človeka.
S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni
trpezlivo stáli v radoch na strkanie tyčiniek do nosa. Súťažilo sa v tom, kto má
rýchle prsty a zaregistruje starkú na očkovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mladých – nájdi si svojho starčeka. Možno
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne nezomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hrali sme sa na všemocných a nadávali vám
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a sláva, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľubovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošliapali sme ideály, pre ktoré ste nás volili.
Milí občania, možno by ste očakávali
takéto vyhlásenie od
víťazov volieb 2020.
Nedočkáte sa. Stali
sa politikmi. Napísal
som to za nich ja. Začnime si krajinu spravovať sami – bez
politikov.

» Ján Košturiak
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

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.

Stannah_SK_03-2021_102x126_20%jarnazlava.indd 1
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Občianska
riadková
inzercia
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Kúpim staré Babeta Pionier
Jawa aj diely 0940086411

mobil:

7
0940 973 Kȅ77
ß
7>ßMOFG>QBɊ
@BKR

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom

85_0275

4

PREDAJ


05 DOMY / predaj

TIENIACEJ
TECHNIKY

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

VÝROBA A PREDAJ

08 STAVBA

SIETI
S
IE PROTI HMYZU

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

0904 570 471
lamaszaluzie@gmail.com
la

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 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, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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domácnosť, záhrada, bývanie
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zdravie / služby
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farby-laky-omietky
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právnik radí / služby
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kultúra / služby

OR21-21 strana-

9

9

10

služby, reality
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služby, šport

NAJLACNEJŠIA

0951 594 367

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

11

991210049

oravsko

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH
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11

12

služby, auto, bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah
voči účastníkom hudobného festivalu

30. mája 2003

0951 636 225

Výročia a udalosti
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvýkrát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity

29. mája 1919
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991210049

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

oravsko

služby, bývanie
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Výročia a udalosti
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrovstvá sveta vo futbale

31. mája 1986

25

-00

25
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Spoločnosť Romira s.r.o.,

so sídlom v Bánovciach nad Bebravou
prijme

vodiča nákladného vozidla
na plato, práca v EÚ

• Základná mzda: 900 €
+ 55 € diéta/1 deň
• Príplatky za prácu v noci
a cez víkendy

NEMÁTE PRÁCU

Viac info na tel. č. 0905 820 599

43-0092

• Vodičský preukaz sk. C, E
• Prax min. 2 roky
• Nástup ihneď
• Nový vozový park
• Turnusy podľa dohody

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

ȅß+6

+à-/ǳ!2à",àȴ/

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

saludosro@gmail.com

- 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

TEL.: 0950 301 301
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61_0041
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zamestnanie

ORAVSKO
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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

0800 500 091

09-56

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_03478

PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

d

na o

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2 ME
RA

OTVÁ HOTEL
EĽNÝ
O
KUB

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

KÚP
Cena

od

€
240

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
na o
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

OR21-21 strana-
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Recepcia: +421 44 43 75 111 | recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561 | kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657 | liecba@kupele-lucky.sk
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

