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Pre mnohých čosi neznáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Kto by netúžil po pokojnom, harmo-
nickom živote! Teda, okrem tých, 
ktorí už dávno zabudli na základnú 
skutočnosť, a to, že život  je dar a nie 
nárok. 

Nárok na niekoľko desiatok tisícové 
hodinky, nárok na policajnú ochra-
nu, nárok na panovanie, teda vlastne 
iba neobmedzenú moc, frajerku popri 
manželke, okázalý luxus, nárok na 
majetky aj za cenu ľudských životov. Je 
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja 
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno 
veľké nič.

Svetový deň vďačnosti sa stal kaž-
doročným významným dňom ľudstva 
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v 
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať 
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve  
vďačnosť je základom harmonického a 
pokojného života. Ak by sme každý deň 
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar, 
prišli by sme na mnoho krásnych vecí. 
Ako aj na fakt, že najväčším darom je 
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť 
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňu-
jeme si či kradneme. Dostávame.

Výskumy potvrdzujú, že tí z nás, 
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší, 
menej vystresovaní a trpia v menšej 
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj 

za maličkosti, za západ slnka za ho-
rami, za dobrú večeru, za krásnu kni-
hu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto 
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad 
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského 
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A 
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje 
momentálne postavenie v ňom sa nedá 
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo 
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok 
sa neuspokojí jeho splnením, naopak, 
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších 
nárokov.

Mimochodom, jednotlivci, ktorí 
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú 
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr 
zodpovedných za sociálne poznanie, 
empatiu a pocity uznania. Povedzte 
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte prí-
ležitosť,  poďakujte niekomu a za niečo 
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň, 
vyberte si zopár spomienok 
a pripomeňte si svoje dary 
a všetko, za čo ste vďační.

Vďaka vám za pozor-
nosť a pekný skorojesen-
ný týždeň, začínajúci 
sa cez víkend Dňom 
vďačnosti!
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»KÚPIM AUTÁ V AKOMKOĽVEK 
STAVE T. 0907296305

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach� . 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521

»Kúpim zlaté mince, ban-
kovky. T.č.: 0903 548 20

»Kúpim staré hodinky Prim-
ky, Strieborné mince , mince 
Slovenský Štát 1939-1945, 
staré Československé ban-
kovky.0905 767 777.

Občianska
riadková
inzercia

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
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                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

Tí zo šťastnejších,  ktorí majú záhra-
du, vedia. Teda, vedia minimálne to, 
že je to síce drina, ale aj radosť, že je 
to pokračovanie práce predkov a sa-
mozrejme, aj určitá šikovnosť.

Na jeseň sa zdanlivo rok záhradníka 
končí. Záhony spustnú, stromy opada-
jú, stodola sa zavrie a čaká sa do jari.

V praxi je to inak. Vrstvíme kom-
post, ukladáme ovocie, aktuálne sa pri-
pravujeme na zber orechov, skúsenejší 
vedia, že aj jamy pre nové stromky je 
dobré kopať už teraz, keď je ešte dobré 
počasie a budú  mať dostatok času sa 
„vyvetrať“. V špecializovaných obcho-
doch sa pomaly končia výpredaje na 
záhradnú techniku i náradie, sú naozaj 
zaujímavé a prečo ich nevyužiť? Gazda 
dobre vie, že v plnej sezóne je všetko 
drahšie. Pod orechmi treba dôkladne 
vykosiť porast, uľahčíte si prácu s ich 
zbieraním. Inak tiež drobná finta – ak 
už nestihnete pokosiť a orechy vám do 
vyššej trávy padajú spolu s lístím, opäť 
pomôže motorová kosačka. Akurát tre-
ba nastaviť najvyššiu výšku podvozku, 
dať najnižšie obrátky motora a ona vám 
spoľahlivo lístie „povysáva“ do zber-
ného koša a orechy zostanú tam, kam 
padli.

Na založenie kompostoviska sú 
bežne k dostaniu zaujímavé kompos-
téry, ako aj prímesi, ktoré je vhodné do 
kompostu prisypávať. Inak drobná fin-
ta, využiteľná pri uskladnení ovocia zo 
stromov – dlhšie vydrží, ak bude ulože-
né v polohe, v akej dozrievalo na stro-
me. Teda stopkou nahor a uschnutým 
zvyškom okvetia nadol. Ak ho uložíte 
iba v jednej vrstve, máte šancu v dob-
rých podmienkach s ním vydržať až do 
ďalšej úrody.

Záhony treba tiež prekypriť, porý-
ľovať, alebo, podľa plochy – poorať. Ak 
máte rýle a podobné náradia zaschnuté 
zo suchého roku, šup s nimi do vedra 
s vodou, inak sa dosť natrápite. Keďže 
sa skôr stmieva, určite sa občas aj v 
záujme zachovania duševnej pohody 
oplatí vynechať večer sledovanie tele-
vízie a radšej si urobiť plánik kam s no-
vými prírastkami do záhrady či sadu. 
Vopred tak budete mať jasno v tom, 
koľko čoho vlastne potrebujete. Predaj 
stromov, krov a iných drevín sa čoskoro 
rozbehne naplno. Jeseň je jednoducho 
čas, keď sa sezóna pre záhradkára prá-
ve začína.

Úspech sa začína už na jeseň

» ib
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Nie ide 
byť jeseň, ale bude jeseň.

Slovenčina naša
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Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov, 
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľ-
ko rokov je diabetička. Je cukrovka 
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec 
nejako preventívne chrániť pred cuk-
rovkou, ak ju už máme v rodine?“

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí 

minimálne 3500 rokov, príčina vzniku 
ochorenia nie je stále známa. Vieme však, 
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú ge-
netické vplyvy a mnoho faktorov vonkaj-
šieho prostredia.

Diabetes mellitus 1. typu postihuje 
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie 
u nich vzniká na základe imunologicky 
podmieneného ničenia až úplného zniče-
nia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie 
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rube-
ole, infekčnej mononukleóze, po zápale 
príušných žliaz – predpokladá sa preto 
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky 
prípady. Známa je súvislosť s niektorými 
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou doj-
čenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u 
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6. 
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín 
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu 
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke). 
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách 
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie 
vyskytuje ak postihnutým rodičom je 
otec). 

Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v 
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr 
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi 
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u 
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi 
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak 
genetické, ako aj environmentálne fakto-
ry. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvni-
teľné – patrí sem prejedanie sa, obezita, 
nedostatok fyzickej aktivity, psychický 
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov. 
Nie náhodou až 90 percent diabetikov 
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles 
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická akti-
vita minimálne 30 minút trikrát do týždňa 
znižuje riziko vzniku diabetu.

Dedičnosť pri 2. type cuk-
rovky zohráva dôležitej-
šiu úlohu ako pri prvom 
type. Ak jeden z rodičov 
má cukrovku, riziko, že 
ochorie jeho dieťa je 33-
45 percent a zvyšuje sa 
s vekom. 

Obavy z cukrovky

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

znižuje riziko vzniku diabetu.
Dedičnosť pri 2. type cuk-Dedičnosť pri 2. type cuk-Dedičnosť pri 2. type cuk

rovky zohráva dôležitej-
šiu úlohu ako pri prvom 
type. Ak jeden z rodičov 
má cukrovku, riziko, že 
ochorie jeho dieťa je 33-
45 percent a zvyšuje sa 

Nie päť euro, ale päť eur. Nie 
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

Slovenčina naša
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Pri skončení pracovného pomeru do-
chádza k zániku celého radu práv a 
povinností, ktoré tvoria obsah pracov-
ného pomeru a k zániku pracovného 
pomeru ako právneho vzťahu. 

Výpoveď je jednostranný právny úkon 
účastníka pracovného pomeru, na zák-
lade ktorého sa  pracovný pomer ukončí 
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľa-
du na vôľu druhého účastníka. Skončiť 
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený 
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ, 
avšak zamestnávateľ je vo väčšej mie-
re limitovaný zákonom. Zamestnávateľ 
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z 
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce. 
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi 
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je 
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnanky-
ni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práce-
neschopný alebo zamestnankyni na ma-
terskej dovolenke. Zamestnanec môže dať 
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek 
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Vý-
poveď nesmie byť viazaná na podmienky. 

Výpoveď musí byť písomná a doru-
čená, inak je neplatná. Riadne doručená 
výpoveď zo strany zamestnávateľa je 
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do 
vlastných rúk, pričom doručovať možno 
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte 
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo 
ak to nie je možné, možno výpoveď doru-
čiť prostredníctvom poštového podniku 

formou doporučenej zásielky. Účinky do-
ručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec 
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti 
odmietne. Pracovný pomer sa následne 
nekončí doručením výpovede, ale končí až 
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná 
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne 
uplynúť od doručenia výpovede a skutoč-
ným skončením pracovného pomeru. 

Ak v pracovnej zmluve nie je dohod-
nutá výpovedná doba alebo ak nie je vý-
povedná doba zakotvená v  kolektívnej 
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stano-
vená Zákonníkom práce. Zákonník práce 
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu 
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní, 
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri 
skončení pracovného pomeru výpoveďou 
môže zamestnancovi prináležať odstupné 
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmy-
sel a  plní účel, ktorým je kompenzácia 
za stratu zamestnania bez zavinenia za-
mestnanca. Zamestnanec nemusí vyko-
nať žiadny úkon, nárok na odstupné mu 
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však 
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zá-
konom vymedzených prípadoch.

Skončenie 
pracovného pomeru výpoveďou

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

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

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA
0907 877 862
0907 727 204
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Dôvodov, prečo 
som sa rozhodol vstú-
piť do politiky je mno-
ho. Azda najsilnejší je 
ten, že mi v nej chýba 

normálnosť. Nielen ľudskosť, solida-
rita a slušnosť by mali byť normálne. 
V politike by mali byť normálne aj 
program a dosahovanie skutočných 
výsledkov. Pretože reči každodenný 
život ľudí nezlepšia. A práve normál-
nosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom 
naprieč Slovenskom. Presvedčil som 
sa o  tom v  mestách a obciach počas 
zbierania podpisov potrebných na 
registráciu politickej strany Dobrá 
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc 
podpisov sa nám spoločne podarilo 
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je 
pre náš tím veľmi  motivujúce. Ľudia 
jasne vyjadrili svoj názor a  potrebu 
obsahu,  skutočných výsledkov a  rie-
šení vnímame rovnako. 

Považujem za normálne, keď 
štát pomáha tam, kde máme najväč-
ší problém a  najväčší dlh voči spo-
ločnosti. A práve na tieto skupiny sa 
sústreďuje program Dobrej voľby. 
Dôstojný život a podpora najzraniteľ-
nejších skupín sú oblasti,  ktoré boli 
roky zanedbávané. Založenie rodiny 
musí byť pre mladých radosťou a  ži-
votným poslaním, a nie fi nančnou zá-
ťažou. Rovnako nesmieme zabúdať 
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch 

ťažkej práce nárok na zaslúžený od-
počinok a  odmenu, a  nie nedôstojné 
prežívanie zo dňa na deň. Toto však 
nevyrieši jednorazový vianočný prí-
spevok. Veľkú pozornosť si nepochyb-
ne zaslúžia aj pacienti a celé zdravot-
níctvo. Zdravotnú politiku musíme 
nastaviť tak, aby bola zdravotná sta-
rostlivosť dostupná pre všetkých bez 
rozdielu. Tieto oblasti však musíme 
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slo-
venska. Ak sa totiž budeme sústrediť 
len na región hlavného mesta, rozdie-
ly v našej krajine sa budú prehlbovať. 
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia, 
čo potrebujú, a preto musia spoluroz-
hodovať o tom, čo sa s nimi bude diať. 

V našom tíme sú ľudia, ktorí pre 
túto spoločnosť už niečo dokázali 
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím, 
že spoločnými silami sa nám poda-
rí naplniť naše ciele a  ľuďom doručiť 
reálne výsledky. Lebo len rečami nič 
nezlepšíme. 

Ďakujem, ak mi v  tom pomôžete 
a spoločne pomôžeme 

Slovensku a  všet-
kým, ktorí tu žije-
me.

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
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Tomáš Drucker
 Dobrá voľba
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ZATEPĽOVANIE
TERÁS - ALTÁNKOV

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk

PLACHTOVÉ

0908 398 083Dispečing SK - 0950 333 222
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Nie spratek, ale galgan, 
fagan, lagan, nezbedník, potvora.

Slovenčina naša

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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Vedenie školy spustilo výučbu od-
boru 2561_M  informačné a sieťové 
technológie, ktorý poskytuje pre 
budúcich informatikov špecializo-
vane zamerané štúdium. 

V súčasnosti chýba na  Slovensku 
viac ako 12.000 odborníkov v IT sektore,  
ich počet bude stále rásť. Tento sektor 
totiž patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cim. To budúcim absolventom štúdia 
poskytuje záruku, že budú patriť k naj-
žiadanejším na trhu práce, navyše s veľ-
mi zaujímavým a vysoko motivujúcim 
finančným ohodnotením.

Myslia na budúcnosť žiakov
Cieľom školy je pripraviť budúcich ab-

solventov pre pracovný trh 21. storočia v 

oblasti informatiky, programovania a 
robotizácie. Týmto vzdelávaním reagujú 

na aktuálne potreby priemyselnej revo-
lúcie Priemysel 4.0. V tomto smere budú 
ich vedomosti a zručnosti presahovať 
stredoškolskú úroveň. Školský učebný 
plán je postavený tak, aby absolventi 
po skončení štvorročného štúdia dispo-
novali v niektorých oblastiach takými 
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú v 
súčasnosti predmetom štúdia v prvých 
semestroch vysokých škôl. 

Vyučovanie v odbornom partnerstve
Škola ponúka uchádzačom štúdium v 

systéme duálneho vzdelávania v spolu-
práci s partnerskou firmou Continental 
Automotive Systems Slovakia s.r.o. vo 
Zvolene, ktorá sa špecializuje na výro-
bu a predaj bŕzd a brzdových systémov 
pre všetky typy motorových vozidiel. Po 
skončení školy majú možnosť pracovať 
v tomto úspešnom nadnárodnom pod-
niku na pracovných pozíciách ako PLC 
programátor, CNC programátor, SW 
programátor, SW vývojár či technik skú-
šobných zariadení.

Príprava na vysokoškolské štúdium
Pri tvorbe školského vzdelávacieho 

programu sa zohľadnili aj záujmy štu-

dentov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Týmto študentom škola 
poskytne kvalitnú prípravu pre štúdium 
na vysokých školách technického za-
merania, predovšetkým v oblasti infor-
mačných a komunikačných technológií, 
programovania, ako aj v iných technic-

kých oblastiach, vyžadujúcich od uchá-
dzačov vedomosti z matematiky a fyziky 
na úrovni gymnázia. Preto okrem odbor-
ných predmetov zameraných na informa-
tiku a programovanie je výrazne posilne-

ný obsah učiva z matematiky a fyziky.

Logika mladých je jasná
Stredná odborná škola sv. Františka As-

siského v Banskej Štiavnici ponúka kvali-
tu a profesionalitu v spojení s ústretovos-
ťou, individuálnym prístupom a rodinnou 
atmosférou. Na otázku, prečo si vybral 
práve túto školu, jeden zo študentov od-
povedal: „Tento odbor má budúcnosť a ja 
sa chcem uplatniť, mať stabilné a dobre 
platené zamestnanie.“ Stredná odborná 
škola sv. Františka Assiského je aktuálnou 
a praktickou odpoveďou na narastajúci 
dopyt na trhu práce po kvalifikovaných 
odborníkoch v IT oblasti a správnou voľ-
bou pri výbere strednej školy.                 red

V systéme duálneho vzdelávania už aj  informačné a sieťové technológie

Prvenstvo školy sv. Františka Assiského 
v Banskej Štiavnici

Škola začala vzdelávať v tomto od-
bore štúdia od 1. 9. 2019 s počtom 
žiakov 24 a v záujme prepojiť výuku s 
praxou u zamestnávateľov dokázalo 
vedenie školy nadviazať spoluprácu 
v systéme duálneho vzdelávania.

ŠKOLA Najčítanejšie regionálne noviny

Začiatkom septembra 2019 podpísa-
lo na pôde školy učebné zmluvy so 
zamestnávateľom 13 žiakov.

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského                                             Zdroj: škola
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Dioptrické okuliare
aj bez lekárskeho predpisu
Slnečné dioptrické okuliare 
Detské okuliare
Základné sklá 13 € pár
Bifokálne sklá od 42 € pár
Multifokálne sklá od 114 € pár
Fotochromatické sklá od 60 € pár

•

•
•
•
•
•
•

e 

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862

»Defi nícia úradu:
-Úrad je skupina ľudí, pla-
tených za to, čo by urobilo o 
polovicu menej ľudí!

»Včera som inštruktorovi v au-
toškole prešla cez rozum. Ako? 
Zadným kolesom
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Pred 70 rokmi vznikol Slovenský ľu-
dovoumelecký kolektív (SĽUK), sú-
bor, ktorý preslávil slovenský folklór. 
Stalo sa tak oficiálne v septembri v 
roku 1949.

Slovenský ľudový umelecký kolektív 
je profesionálny súbor, ktorý sa zaoberá 
umeleckým spracovaním a interpretá-
ciou folklóru na Slovensku. Jeho progra-
my vychádzajú zo slovenského ľudového 
umenia a sú spracované aj v modernej 
scénickej podobe. 

S myšlienkou založiť ľudový ume-
lecký súbor prišiel v roku 1948 povereník 
informácií a osvety Ondrej Pavlík. Pripra-
voval oslavy piateho výročia Slovenské-
ho národného povstania a mal v úmysle 
spojiť všetky existujúce amatérske súbo-
ry, aby na veľkolepom podujatí vystúpi-
li s jednotným programom. Myšlienku 
podporoval aj vtedajší povereník škol-
stva a básnik Laco Novomeský.

Prvým zamestnancom SĽUK-u sa 
stal bývalý riaditeľ rozhlasu Emil Rusko, 
ktorého 17. novembra 1948 vymenovali za 
riaditeľa pofesionálneho súboru SĽUK. 

Prvým umeleckým vedúcim sa stal Pavol 
Tonkovič. Členmi prípravnej komisie boli 
napríklad aj hudobní skladatelia Alexan-
der Moyzes, Andrej Očenáš, či herec a di-
vadelný režisér Karol L. Zachar.

Od januára do mája 1949 prebiehal 
na celom Slovensku nábor do tanečného 
súboru, speváckeho zboru a orchestra. 
Na konkurz sa prihlásilo 900 uchádza-
čov, komisia ich vyskúšala 700. Medzi-
tým SĽUK dostal svoje prvé priestory na 
Sliači v hoteli Štubňa. Tam 1. mája 1949 
nastúpilo 38 tanečníkov, 15. mája 45 čle-
nov speváckeho zboru a 1. júna 18 členov 
orchestra.

S prvým umeleckým programom 
vystúpil súbor 29. augusta 1949 na osla-
vách piateho výročia SNP vo Zvolene. 
Zožal obrovský úspech a po premiére ab-
solvoval veľký vlakový zájazd po celom 
Slovensku. Oficiálnym dátumom vzni-
ku Slovenského ľudového umeleckého 
kolektívu sa napokon stal 5. september 
1949. Od roku 1950 sídli súbor v Bratisla-
ve-Rusovciach.

Sedemdesiatnik SĽUK

» TA SR

Najčítanej
šie

regionálne

noviny

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA
0907 727 204 
0907 877 862
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Myslíte si, že je 
najpodstatnejším 
problémom Sloven-
ska to, či majú ho-
mosexuáli registro-
vané partnerstvá? 
Určite nie a ani my 

nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak 
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o 
tom, či návrh na partnerstvá homosexu-
álov predložia hneď po voľbách, ako chce 
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navr-
huje predseda KDH.

A rozumní ľudia sú na Slovensku z 
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí 
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v 
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia, 
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí, 
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany 
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz 
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to 
pomôcť vyhrať voľby.

Preto sme minulý týždeň prišli s pr-
vou časťou plánu, ako opozícia môže spo-
ločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali 
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme, 
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalí-
cie, ktorá by chcela zaviesť registrované 
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi. 
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela 
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela 
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chce-
la súhlasiť s kvótami pre migrantov.

Jasné, že teraz budú chvíľu na nás 

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku. 
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to 
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým 
na Slovensku úprimne záleží. Poďme 
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť 
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrá-
vajme úplne zbytočne našimi chybami 
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po 
zmene a nekazme si to zbytočným straše-
ním týmito témami, ktoré mnohých ľudí 
môžu od volieb odstrašiť.

Máme pred sebou posledných 5 me-
siacov boja za lepšie a spravodlivé Slo-
vensko. Máme pred sebou finálny zápas 
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Ne-
kazme si to.

PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať 
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj. 
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch 
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi 
ma však mrzí, že nás poslanci za strany 
PS/SPOLU, KDH a ani 
kolegyňa Remišová 
zo ZA ĽUDÍ, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
bojovať sami.

Nestrašme ľudí 
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

PS/SPOLU, KDH a ani 
kolegyňa Remišová 
zo ZA ĽUDÍ, nedo-
kázali podporiť ani 
jednou jedinou vetou 
v rozprave - v našom 
spravodlivom boji za 
spravodlivosť na Slo-
vensku. Opäť zvíťazilo 
ego, opäť sme museli 
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skoda-auto.sk

Reklama od VWFS. Sú�až trvá do 31. 7. 2019. Viac info nájdete na www.skoda-auto.sk/sutaze.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA SCALA: 4,5 – 6,9 l/100 km, 119 – 157 g/km. Ilustra�né foto.
R
K

 NaRovinu
F I N A N C O V A N I E

14 990 € 
TAKTO SKVELO VYBAVENÁ

NOVÁ ŠKODA SCALA
Prí�te, vyskúšajte a vyhrajte ju na dovolenku
      u najbližšieho predajcu ŠKODA.

  TEMPOMAT

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA

LANE ASSIST

  FRONT ASSIST

EASY START – BEZK�Ú�OVÉ ŠTARTOVANIE

  6 AIRBAGOV PARKOVACIE SENZORY

ESC VRÁTANE ABS, EBV, MSR, ASR,
EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPMFUNKCIA PREFILL

MULTIKOLÍZNA BRZDA

SYSTÉM KESSY

EMERGENCY CALL
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Kontakt: 0940 641 801, dobrota@dobrotaspol.eu

INZerÁt,KtOrÝpreDÁVA
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

����A IHNED

EURO    personal
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ

INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

 0948 952 320
0948 297 597
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ODPREDÁME STAVEBNÉ 
PROJEKTY 

V NEMECKU 

���������
�������������� 

ZA 1000€

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

0944 113 140
AKCIA
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Kontaktujete nás: 0907 877 862, 0907 727 204


