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Bukové palivové drevo
od 38 €

Dovoz zDarma

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš 
tel. 0948 287 440
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0917 722 447
sídlo Sabinov

kalejatransport@gmail.com

VÝKUP STARŠÍCH
VOZIDIEL

STAčÍ ZAVOLAť - PRÍDEmE KEDyKOľVEK
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ČISTENIE 

JEDNOHROB - 65 € 
DVOJHROB -100 € 
a darček k objednávke 
do pamiatky všetkých 

zomrelých

a STAROSTLIVOSŤ 
o HROBY

0949 651 250            0911 996 087

www.cistenie-hrobov.sk

presovsko.sk
LETÁKY

0905 719 145
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Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!
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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 270€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0917 56 36 12
0911 60 20 40

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník)
Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A

Otvorené:
Po-Pia:
8-17
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Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov
Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793

Otvorené: Po, Ut, Št 9.00 - 17.00, Str 8.00 - 18.00 Pia 9.00 - 16.00

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 10.11. 2019

JESENNÁ AKCIA
VONKAJŠIE ŽALÚZIE  -30%

VONKAJŠIE ROLETY  -30%

INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE IDS  -46%
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PRÁCA 
NA DOMA 

- šitie pracovných rukavíc. 

Potrebná prax 

a vlastné priestory 

s el. pripojením na 380V.  

Tel.: 0907 535 272 
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TEPOVANIE

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

sedačiek, kobercov, áut

UPRATOVANIE
bytov, domov, firiem

0905 186 136 AJ
VÍKENDY
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TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145
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Priemyselný areál Šalgovík

NajlacNejšie vstavaNé skriNe
a Nábytok Na mieru.
n vstavané skrine n šatníky n vešiakové steny 
n botníky n kuchynské linky n komody 
n kancelársky nábytok n stoly AJA Prešov, s.r.o.

0910 366 966   I   aja.presov.sro@gmail.com   I   www.ajanabytok-presov.sk
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Hľadáme:

BYTY, DOMY,
POZEMKY
0948 501 772  I  alena.novakova@century21.sk
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úvery 
a hypotéky

Ponuky sú už od:
Hypotéka od 0,89 % p.a.,
Spotr. úver od 3,88 % p.a., 
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PLASTOVÉ OKNÁ, 
DVERE

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK
 ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU

 GARÁŽOVÉ BRÁNY
možnosť predaja 

aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov:
Levočská 2
Tel./fax: 051/7718 607
Mobil: 0903 634 202

Kontaktná adresa Košice:
Kováčska 63
Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk
maxidachmann@gmail.com

0948 283 110          
Prostejovská 9, Prešov
michnakstefan@gmail.com
www.michnakzaluzie.sk

n ŽALÚZIE
n MARKÍZY
n LÁTKOVÉ ROLETY
n GARÁŽOVÉ BRÁNY  
n BALKÓNOVÉ ROLETY
n SIETE PROTI HMYZU
n ROLETY DEŇ / NOC 
n PLASTOVÉ LAMELOVÉ 

 DVERE
n PROTIPEľOVÉ SIETE

Michňák
Žalúzie
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ZĽAVY AŽ 
DO 40 % 

AgentúrA domácej ošetrovAteľskej 
stArostlivosti

Služba je plne hradená zdravotnou poisťovňou, poskytuje 
sa v domácom prostredí pacienta. Je poskytovaná 
kvalifikovanými sestrami a fyzioterapeutmi.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0907 340 659 alebo 0915 886 559

Poskytujeme:

n komplexnú odbornú 
 ošetrovateľskú starostlivosť
n podávanie injekcií, infúzií
n meranie fyziologických funkcií
n odber krvi a iného biologického materiálu
n preväz a ošetrenie rán a dekbitov
n odbornú rehabilitáciu, fyzioterapiu
n starostlivosť o imobilného pacienta
n starostlivosť o inkontinentného pacienta
n starostlivosť o stomikov
n starostlivosť o diabetikov
n starostlivosť o onkologicky chorých
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ZHOTOVUJEME
BYTOVÉ JADRÁ, STIERKY, 
MAĽBY, REKONŠTRUKCIE

 BALKÓNOV 
VNÚTORNÉ OMIETKY RD

0915 544 431
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Jednoduché a podvoJné 

ÚČTovnÍcTvo
Akcia do 30.9.2019, 
na nové zmluvy

pre rok 2019
 zľava- 30%
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PEKNÁ STRECHA
nátery striech

nátery kostolov
oprava a výmena 

striech
lacno a kvalitne

tel.: 0908 842 631

TM

TM
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TU mohla byť Vaša reklama
Info: 0905 719 145

SERVIS
OKIEN

rýchlo a lacno
0918 217 665
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VykuroVacia sezóna sa začína
predĺžili sme pre vás otváracie hodiny 

Po-Pia 8.00-18.00

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť

03
119

01
22

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
OB

YČ
AJ

NÍ
 ĽU

DI
A 

a 
ne

zá
vi

sl
é 

os
ob

no
st

i (
OĽ

AN
O)

, Z
ám

oc
ká

 6
87

3/
14

, 8
11 

01
 B

ra
tis

la
va

, I
ČO

: 4
22

87
51

1 D
od

áv
at

eľ
: r

eg
io

nP
RE

SS
 s

.r.
o.

, Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 T
rn

av
a,

 IČ
O:

 3
62

52
41

7

» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
sp
d
ú
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ko

PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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DOUBLE HPR
Sabinovská 112, Prešov
0944487541
d DOUBLE HPR 

Obedové menu od 3,90€ výber
zo 4 jedál + Exlusive menu

Čoskoro v ponuke aj RAŇAJKOVÉ MENU
Možnosť usporiadať rodinné oslavy, spoločenské 

akcie, firemné posedenia.
Kapacita salónik do 45 miest, reštaurácia 30 miest.
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Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

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

metabolizmu a výživy

Mali ste niekedy radosť z toho, keď 
ste niekomu ublížili? Normálny člo-
vek sa zahanbí, ak niekomu neúmy-
selne spôsobí škodu alebo zlo. 

Sú však ľudia, ktorí škodia druhým 
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali 
s lekárom na detskej onkológii. Bola to 
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal, 
či si viem predstaviť, že by niekto tieto 
choré deti okrádal. Nechápavo som sa 
na neho pozeral a on mi rozprával prí-
behy hrubého okrádania tejto nemoc-
nice na predražených obchodoch cez 
nastrčené firmy. 

Pani krčmárka pri Žiline opila a 
okradla chudákov z útulku.

Jedna pani, ktorá si riadne nerobi-
la svoju prácu sa hodila na maródku 
a neoprávnene si v noci fotografovala 
interné dokumenty svojho zamestnáva-
teľa – domu sociálnych služieb pre chu-
dobných ľudí. Počas roka “maródky” 
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trest-
ných oznámení s cieľom zničiť dielo, 
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje 
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi 
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí doká-
že zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto 
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto 
pani sa sťažuje na porušovanie svojich 
práv, ale zákon porušuje ona. 

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na 
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracu-
je, podniká a pripravuje projekt domu 
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok, 
navozili naň staré tehly a vybavujú si 
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“ 
pani napísala sťažnosť na úrady, kto-
ré donútili ľudí z komunity stavebný 
materiál do niekoľkých dní odviezť. 
Pozemok je ich, od susedných stavieb 
vzdialený desiatky metrov, stavba je 
povolená obecným úradom, ale zákon 
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť, 
že sa zo svojho domu nebude vidieť na 
tehlu, ktorú si na dom sociálnych slu-
žieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej 
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si 
môže užívať pekný výhľad a písať ďal-
šie petície a sťažnosti.

Tešili by ste sa z okradnutia choré-
ho dieťaťa, alebo z po-
razenia chudobného 
a slabého človeka? 

Modlím sa za 
vás ľudia, ktorí ško-
díte, aby vám bolo 
odpustené a stretli 
ste sa raz v so 
svojimi obe-
ťami v nebi.

S radosťou škodiť

» Ján Košturiak
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Obdobie rekordne nízkych úro-
kov nás stále motivuje, aby sme si 
požičiavali na bývanie. Podľa úda-
jov Národnej banky Slovenska sa 
za posledných 12 mesiacov zvýšil 
objem úverov na bývanie o viac ako 
2,5 miliardy eur, čo predstavuje rast 
o takmer 10% v priebehu jediného 
roka. 

Objem úverov na domácnosti do-
siahol na konci augusta 29,35 miliar-
dy eur, čo znamená, že na každého 
pracujúceho človeka na Slovensku 
vychádza zaťaženie úverom na býva-
nie vo výške 11.419 eur.

Od začiatku júla sú v platnosti 
prísnejšie pravidlá pre poskytova-
nie úverov na bývanie a obmedzenie 
počtu výnimiek, ktoré z týchto pravi-
diel banky mohli dať. Tie iniciovala 
Národná banka Slovenska, ktorá má 
obavy z toho, že sa niektoré domác-
nosti až príliš zadlžujú. Po prvých 
dvoch mesiacoch sa zdá, že tempo 
rastu objemu úverov sa trochu zmier-
nilo. Kým minulý rok sa za dva letné 
mesiace zvýšil objem úverov o 560 
mil. eur, tento rok to bol rast „len“ o 
495 miliónov. Na dlhodobejšie hod-
notenie sú však dva letné mesiace 
príliš málo.

Čo sa nezmenilo sú nízke úroky. 
Aktuálne sa priemerná úrokové sa-

dzby z nových úverov na bývanie po-
hybujú na historicky najnižšej úrovni 
okolo 1,35 % a tak ich väčšina ľudí 
nepociťuje ako záťaž. Hlad po lep-
šom a bývaní sa tak prejavuje najmä 
v cenách nehnuteľností, ktoré rastú 

výrazne rýchlejšie ako úroky. Pod-
ľa údajov Štatistického úradu SR sa 
ceny nových nehnuteľností zvýšili za 
posledný rok o 5% a pri existujúcich 
nehnuteľnostiach ich rast dosiahol 
dokonca 10,3%. V porovnaní s rokom 
2010 sa ceny existujúcich nehnuteľ-
ností zvýšili až o 42,4%. Pri nových 

nehnuteľnostiach sú ceny o 21,8 % 
vyššie ako boli v roku 2010, keď ich 
štatistici začali podrobne sledovať.

Práve rast cien nehnuteľností je jav, 
ktorý u mnohých vyvoláva obavy. 
Kým odborníci diskutujú, či už je trh 

prehriaty a súčasná úroveň cien do-
mov a bytov už predstavuje bublinu, 
ktorá môže spľasnúť, predovšetkým 
pre mladých ľudí je tento vývoj riziko-
vý a otvára otázku kedy si budú môcť 
byt dovoliť. Banky totiž môžu poskyt-
núť úver na maximálne 80% hodnoty 
nehnuteľnosti, pričom majú aj ďalšie 

podmienky, ktoré musia skúmať: Ob-
jem všetkých úverov klienta nemôže 
presiahnuť 8-násobok jeho čistého 
príjmu a skúmajú aj všetky jeho po-
vinné platby a splátky, aby sa uisti-
li, že na každého člena domácnosti 
zostane viac ako životné minimum 
plus 20% rezerva. Kombinácia na-
sporených peňazí a úveru je tak nie-
len rozumnou, ale pre väčšinu ľudí aj 
jedinou možnou variantou ako sa k 
vlastnej nehnuteľnosti dostať. „Dnes 
žijeme v dobe, kedy si málokto môže 
dovoliť vyriešiť svoje bývanie inak, 
ako hypotekárnym úverom. Preto čím 
skôr človek začne sporiť,  tým lepšie 
pre neho,“ zhodnotil odborník na fi-
nancie Tomáš Podhorný z Partners 
Group.

Ideálny začiatok pre sporenie na 
bývanie je už počas štúdia. Ak to nie 
je možné, tak platí že čím skôr tým 
lepšie. Optimálne je začať si odkladať 
už z prvej výplaty. Vo všeobecnosti 
však platí pravidlo „lepšie neskôr 
ako nikdy.“ Ak niekto býva 5 rokov v 
podnájme a platí 300 eur mesačne, 
minie 18 000 eur bez toho, aby bol 
vlastníkom nehnuteľnosti. A to je pri 
nízkych úrokoch a rastúcich cenách 
nehnuteľností tá najmenej výhodná 
alternatíva.

» dd

Nízke úroky stále motivujú požičiavať si
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0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.sk      0919 370 730   0919 383 363

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.sk

 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

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ MAĽOVANIE
cena dohodou
Tel.: 0951 262 644
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt - Prešov

Najnižšie podanie: 92 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 14.11.2019 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel 
DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Dražobná zábezpeka: 13 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 84,11 m2, na ul. Na Rúrkach v 
meste Prešov. Byt č. 1 je na prízemí, vchod č. 39, v bytovom dome súpisné 
č. 6223. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu je o veľkosti 84/259. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 
8998/1, parc. č. 8998/4 je o veľkosti 84/259. Spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parc.č. 8998/6, je o veľkosti 1/12 a 1/12 Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 14418, 14419, k.ú. Prešov. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145

Nie mimo misu, 
ale nepodstatné, irelevantné.

Slovenčina naša

»Kúpim motocykel: 
JAWA,CZ-125, 175, 250, 350, 
skúter-MANET, TATRAN, 
STADION, PIONIER, prívesný 
vozík PÁV 40-41, aj nepo-
jazdné-nekompletné+ ND., 
volať, alebo sms 0905 450 
533
»Kúpim Jawu 90, 175, 250, 
350 a CZ 125, 150, 175, 250 aj 
nepojazdné. 0949 505 827
»Kúpim starú motorku a 
predvojnový bicykel. Po-
núknite. 0915 376 374

»POZEMOK CHATU DOM 
0949 467 691

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spoľahlivosť. T.Č. 
0919 205 521
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 200
»Strihanie pudlíkov 0915 
979 330
»Zdarma stromky viš-
ne slivky maliny jahody 
zlatý dážď v Prešove. 
0907270065

»Kúpim staršie obrazy 
sloven. a maďar. maliarov. 
0903 617 901
»KÚPIM VOJENSKÉ VECI DO 
1945 BODÁKY ŠABLE VYZNA-
MENANIA A INÉ ! 0911 711 119

»KTO DARUJE OBLEČENIE 
OBUV ŠKOLSKÉ POMôCKY 
HRAČKY DROGÉRIU POTRAVI-
NY NÁBYTOK ODVOZ ZABEZ-
PEČÍM ĎAKUJEM T.Č. 00421 
948 710 036

»Kúpim čsl. letecké a vý-
sadkárske odznaky a i. 

Občianska
riadková
inzercia

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                    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4 dolu.

0907 910 755
»Kúpim hodinky OMEGA, 
bodáky, nem.helmy, staré 
vojenské pracky, strieborné 
a zlaté mince. 0907 166 358
»Kúpim medaile vyzname-
nania šable dýky odznaky 
slovenský štát rok 1939-
1945 0905 133 241
»Kúpim hodinky Schaf-
fhausen. tel. 0944 137 683
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.  
»Kúpim gramofónové plat-
ne 0911 565 876

»Dôchodca hľadám prácu v 
Prešove na cca 4hod. 0915 
042 284

»Ozve sa dáma menom 
Zuzana, ktorá bola v OAZE v 
PO, od 24.6. do 3.7.2019 na 
c.t. 0940 357 309
»Hľadám sympatické diev-
ča vo veku 19-29r. štíhlej 
resp. plnoštíhlej postavy 
z PO na priateľstvo. Mobil: 
0940 172 707 (+SMS)

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP PO 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných 
našich novinách, PO zameňte 
za skratku novín, ktorú náj-
dete na zadnej strane vľavo 
dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, 

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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A potešíme vás aj výpredajom 
sanity a kúpeľňového nábytku, 
v ktorom sa zľavy šplhajú až do

čerpacia 
technika

krby
pece

plyn, voda
kúrenie

kúpeľňové 
štúdio

Kompletný prehľad akcií a výpredajov nájdete na  www.mirad.sk   |   Bardejovská 23, Prešov

AKCIE a VÝPREDAJE
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Pri nákupe nad 333 € môžete 
u nás vyhrať relaxačný pobyt  
v Tatrách v hoteli WELLNESS 
HOTEL CHOPOK ****  
alebo dovolenku pri mori.

GRESOVÁ DLAŽBA 
LIVERPOOL 

Inšpirujte sa gresovou dlažbou Liverpool od 
výrobcu Keramika Koňskie, ktorá sa dá pou-
žiť aj ako obklad. Krémový odtieň v rozmere 
tridsaťjeden na šesťdesiatdva centimetrov 
teraz do vypredania ponúkame so zľavou 
štyridsaťpäť percent. 
Obklady a dlažby Ceramika Końskie sú vy-
rábané s využitím talianskych technoló-
gií z poľských materiálov pod dohľadom 
poľských expertov na keramiku. 

Drezová stojanková batéria s elastickým ramenom 
Táto batéria je dokonalým pomocníkom do každej kuchyne 
vďaka svojej špeciálnej konštrukcii s výtokovou hubicou na 
tvarovateľnom ramienku, ktoré zostane vždy nasmerované 
presne tam, kam ho otočíte. 
nové farby: béžová, červená, mätová

67,39 € 

Kombinovaná nástenná 
batéria s výkyvným 
ramenom 
Táto vodovodná batéria je 
kombináciou vaňovej a spr-
chovej batérie v jednom tele-
se. Pootočením výtokového 
ramena prepnete batériu 
do režimu „sprchová batéria“, 
kedy z výtokového ramena 
voda netečie, alebo do re-
žimu „umývadlová batéria“, 
kedy naopak z  výtokového 
ramena voda potečie. Vhod-
ná do panelákových kúpeľní 
a iných malých priestorov.

107,04 €

80%

- 45% 

61,90 € 
143,95 €

Nábytkové umývadlo 
JIKA TIGO 60x37 cm
s otvorom na ľavej strane
možnosť dokúpenia kúpeľňovej 
skrinky

39,90 € 
83,12 €

Plechová vaňa
 JIKA TANZA 150x70 cm

61,90 € 
136,70 €

WC kombi JIKA LYRA
zadný odpad
spodné napúšťanie do nádržky
bez sedátka
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0915 829 339
panykova@arios-hr.sk

0907 740 842
sebakova@arios-hr.sk

Pozícia Operátor šitia v Košiciach

Hľadáme 
nových
kolegov !!!

• nevyžaduje sa prax s priemyselným šitím, zaučíme vás
• práca v sede, v 3 zmennej prevádzke, víkendy voľné!
• vhodné pre ženy a aj mužov
• potrebujete len manuálnu zručnosť, pozornosť a ochotu naučiť sa niečo nové

Čo ponúkame?
• základnú mzda brutto 520,-€ / mesačne
   +160,-€ bonusy
• stravné lístky v hodnote 3,90 €

DOPRAVA zabezpečená ZADARMO
z rôznych smerov!!!!

- ZVÁRAČ  280 KČ  -  
-  HORIZONTÁR CNC 300 KČ  -

-  KAROSÁR CNC 300 KČ  -  
- ubytovanie zabezpečené

- doprava individuálna

Viac info na bezplatnej infolinke

0800 500 091
www.konstrukter .sk

PRÁCA v ČR na MORAVE
 

8
5

_
6

8
5

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805
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PM
Instal

PONÚKAM PRÁCU
PRE MURÁRSKU PARTIU V NEMECKU
PRE INŠTALATÉRA-ZVÁRAČA

Zváranie PLAMEŇOM ZG-2 na živnosť. 
PRÁCE V NEMECKU, cena 17-18€ / hod.
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Hľadáme brigádnikov
na sezónne záHradnícke práce

okres Prešov

0911 632 807
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Hľadáme bezúhonného, stredoškolsky vzdelaného záhradníka  
s praxou vo veku 35 – 50 rokov. Práca spočíva v starostlivosti  
o rodinný dom v Bratislave, práca okolo a v dome, chov hydiny, 
starostlivosť o ovocnú a okrasnú záhradu, pestovanie zeleniny. 
Pracovná doba od 8:00 do 17:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00. 
Pracuje sa 10 dní a 4 dni voľno. Ponúkame prácu v stabilnej spo-
ločnosti a možnosť osobného rozvoja. Zabezpečíme ubytovanie  
v služobnom byte v Bratislave zdarma, služobné motorové vo-
zidlo, služobný mobilný telefón, diéty. Ponúkaný plat 1300 Eur 
brutto. 

Ak Vás ponuka zaujala prosím pošlite svoj životopis s fotografiou 
na e-mailovú adresu lubica.sigetyova@pannoniareal.sk

Ponuka práce 

záhradník a údržbár
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Spoločnosť z PO
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Súkromná spoločnosť príjme

I  murárA  I

volajte: 0907 616 524

Práca v Prešove. 
Dávame zálohy, výplaty platíme načas.

Vystúpte z radu a úkážte sa svojim klientom.
Informácie o inzercii získate na tel. č. 0905  719 145.

TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 373 406

Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša

Firma Mk-Illumination Production príjme pre svoju prevádzku šikovných, remeselne zručných ľudí s chuťou pracovať. Práca 
v kolektíve v čistom príjemnom prostredí. Po internom zaškolení a začlenení do výrobného procesu garantované zvýšenie 
hodinovej sadzby. Firma ponúka rôzne bene�ty od spoločných akcií, teambuildingov až po príspevky na ubytovanie pre 
zamestnancov z iných okresov. Stravné lístky, pitný režim a pracovné oblečenie sú samozrejmosťou.

 
Spoločnosť MK Illumination Production s.r.o. si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.

MK ILLUMINATION PRODUCTION, s.r.o. • Solivarská 1/A • 08001 Prešov
www.mk-illumination.sk/production/ • E-mail: office@mk-illumination.sk • Tel.: 051 20 22 103 (8:00 – 17:00)

Zámočník / zámočníčka
Ponúkame prácu zámočníkom/prípravárom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  pomocné práce 
–  príprava a čistenie hliníkových pro�lov pred zváraním používajúc príslušné stroje ako sú ohý-

bačky, pneumatické náradie, píly, vŕtačku a iné meracie a ručné náradie, napr. uhlovú brúsku
–  potrebné sú znalosti technického charakteru a všetkých náležitostí spojených s touto prácou 

ako napr. znalosť čítania technických výkresov, príprava polotovarov pre zváranie, technická 
príprava materiálu

 Mzda: od 675,- Eur

  Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie (�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív

Zvárač/Zváračka
Ponúkame prácu MIG/TIG zváračom s nástupom ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
–  zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou
–  práca v dvojzmennej prevádzke
–  dodržiavanie technických postupov a programov zvárania
–  samostatnosť a ochota učiť sa nové veci

 Mzda: od 855,- Eur

 Zamestnanecké výhody, bene�ty
–  práca v stabilnej a expandujúcej zahraničnej spoločnosti
–  profesionálne pracovné prostredie  

(�ltrovanie vzduchu, ochranné pracovné prostriedky...)
–  možnosť profesionálneho a osobného rastu (zvyšovanie kvali�kácie)
–  bonusové odmeňovanie za dochádzku
–  príspevok na stravné (formou stravovacej karty, možnosť využitia 

�remnej kuchynky)
–  sociálny program pre zamestnancov (vianočný večierok,  

rodinný deň, odmeny pri výročiach, �remné podujatia)
–  možnosť príspevku na ubytovanie
–  mladý kolektív
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 

V článkoch poukazujem na to, že na 
funkčné školstvo netreba obrovské 
reformy či vysoké náklady. Preto mi 
je smiešne, že sa politici či budúci po-
litici sústreďujú na fascinujúce kon-
cepcie, filozofie školstva či prevratné 
reformy. 

Už sme také zažili. Figurovali pod 
vznešenými názvami, no zostali iba 
abstraktnou teóriou, pretože boli od-
trhnuté od reality, nepripravené a ne-
komunikované: Milénium, Mikolajova 
reforma, Učiace sa Slovensko.  Okrem 
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov 
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje 
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení 
ministri nezachovajú, ba mení sa každý-
mi voľbami. 

Pritom na veľké zmeny stačia malé 
kroky. To by sa však na problémy škol-
stve malo nazerať pohľadom učiteľa, žia-
ka, nie pohľadom štatistík, prieskumov 
či volebných preferencií. 

Nedostatok financií? Racionalizácia 
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a 
najmä  rozpočtových organizácií minis-
terstva, ktoré nijako neprispievajú ku 
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizo-
vané objednávky kníh, učebných pomô-
cok, webových portálov. Škola má práv-
nu subjektivitu, nech si sama vyberá a 
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej 
zveria financie. Ani len netušíme, koľ-
ko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky 
typy škôl financovali priamo a z jedného 
„centra“.  

Žiadaným a jednoduchým úkonom 
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vy-
sype z rukáva dokumenty, ktoré nikto 
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas, 
energiu i motiváciu. 

Preplnené a „nalinkované“ učeb-
né osnovy? Čo tak určiť školám základ, 
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech 
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon 
ona sama sa prezentuje tým, ako vyuču-
je. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí 
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelá-
vanie či život. Určite by pomohlo menej 
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov. 
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám 
pomáhala, nie ich preháňala. 

Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do 
času, keď sa študenti vyberali, nie auto-
maticky prijímali? A pedagogické smery 
založiť predovšetkým na praxi namiesto 
často encyklopedických seminárov. 

V neposlednom rade vytvoriť sys-
tém zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplat-
koch, ale aby bol cieľom kvalitný a od-
menený učiteľ.

Aj týchto pár krokov by úplne sta-
čilo na to, aby učitelia podporili minis-
tra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu 
koncepciu. To by sme však museli žiť v 
krajine rozumu, vôle a apolitického citu 
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eli-
minovať politiku z akademickej pôdy. To 
by sme však museli žiť...  

Stačia malé zmeny v školstve

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Občianske združenie Fórum živo-
ta aj tento rok organizuje kampaň 
Sviečka za nenarodené deti. 

„Tento rok sme sa zamerali na ženu, 
na ktorú sa v súvislosti s potratom sú-
stredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje 
Lucia Lalíková, koordinátorka kam-
pane. „Plameň sviečky má viesť však 
aj k  stíšeniu a k myšlienke na všetky 
nenarodené životy. Sme presvedčení, 
že nás to môže nasmerovať k lepšiemu 
pochopeniu prežívania každej ženy, 
ktorú zasiahla táto neľahká životná 
skúsenosť. V konečnom dôsledku toto 
pochopenie povedie aj ku skutočným 
riešeniam a konkrétnej pomoci.“ 

Peniaze, ktoré Fórum života zís-
ka predajom sviečok, budú smerovať 
práve do pokračovania a rozvíjania po-
moci predovšetkým ženám a rodinám. 
Platforma už niekoľko rokov realizuje 
projekt Zachráňme životy. Za 12 rokov 
existencie sa vďaka nemu narodilo 159 
detí. 

Podobným spôsobom pomáhajú aj 
Centrá konkrétnej pomoci Femina v Le-
viciach, Prešove a Snine. Sústredia sa 
najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú 
choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej 
situácii. Fórum života od roku 2018 sie-
ťuje pomáhajúce organizácie, buduje 
databázu organizácií a odborníkov so-
ciálnej pomoci a  vytvára kontaktné 
miesta a rodinné centrá po celom Slo-
vensku. „Naším cieľom je, aby sme zo 

zbierky vedeli v  budúcnosti podporiť 
fungovanie týchto centier. Pomoc sa 
tak decentralizuje mimo Bratislavy 
a bude dostupná ženám i  rodinám čo 
najbližšie k  ich bydlisku,“ vysvetľuje 
prepojenie Lucia Lalíková.

Zapojiť sa do príprav kampane je 
stále možné – Fórum života ocení prá-
cu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú 
zbierku a  predaj sviečok. Podrobné 
informácie, čo dobrovoľnícka práca 
prináša a prihlasovací formulár nájdu 
na kampaňovom webe www.sviecka.
forumzivota.sk. 

Sviečky sa začnú predávať od 
19. októbra, kampaň vyvrcholí počas 
sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019. 

Kampaň je možné podporiť niekoľ-
kými spôsobmi: kúpou sviečky v mies-
te predaja; zaslaním SMS s textom DMS 
SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 
EUR); darovaním financií cez portál 
darujme.sk; bankovým prevodom na 
účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 
7295. 

Sviečka za nenarodené deti 

» Margita Vanovčanová, Fórum života
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Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Milí Prešovčania...
Spojte príjemné s užitočným a navštívte najväčšie obchodné centrum na Východnom Slovensku
AUPARK Košice na ulici Protifašistických bojovníkov 11 v Košiciach.

Popri zábave a nákupoch si dajte ošetriť Váš chrup na našej špičkovej zubnej klinike 
Stomatológia AUPARK Košice, ktorú prevádzkuje spoločnosť HAPPYDENT, s.r.o.

Naša klinika ktorá je určená pre celú Vašu rodinu od detičiek až po seniorov a vykonáva široké spektrum stomato-
logických výkonov od preventívnych prehliadok, cez záchovnú stomatológia a protetiku, dentálnu hygienu až po 
stomatochirurgiu a implantológiu. Sídlime na 4. poschodí v Medicínskom centre AUPARK TOWER Košice.  

Naša klinika:
• má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami
• pracuje tu 5 špičkových zubných lekárov, výber ošetrujúceho lekára je na Vás...
• umožňuje ošetrenie aj pri úplnej narkóze pre tých, ktorí majú obavu z ošetrenia
• zabezpečuje pre pacientov bezplatne možnosť objednania na presný termín
  ošetrenia a bezplatné parkovanie v OC
• disponuje najmodernejším 3-D CT prístrojom na diagnostiku stavu Vášho chrupu
• vstupná prehliadka, konzultácia a stanovenie liečebného plánu je bezplatné

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.stomatologiaaupark.sk,

alebo na telefónnom čísle 0940 123 555.

Zbavte sa strachu zo zubných lekárov a objavte stomatológiu 21. storočia.
Teší sa na Vás kolektív lekárov a ostatného zdravotníckeho personálu Stomatológie AUPARK Košice.
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Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie
Samonivelizačný,
    Liaty anhydritový
      (sadrový poter)

Otvorenie pórov poteru prebrúsením

VYLIEVAME POTERY

0908 487 626 poterponuka@gmail.com
www.vylievamepotery.sk
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Nie šiť pre zákazníka (napríklad 
vykurovací systém), ale navrhnúť, projektovať.

Slovenčina naša

TU
mohla

byť
Vaša 

reklama
Info: 0905 719 145
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KOŠICE
19 I 10 I 2019

STEEL ARENA
KOŠICE EXKLUZIVNE V SIETI TICKETLIVE.SK
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Klasický jesenný podvečer, stmieva 
sa, vozovka je mokrá. Hučí sanitka, 
za ňou druhá. Idú si po prvé obete 
jesenného motoristického nerozu-
mu.

Starší manželský pár ide z večernej 
bohoslužby. Cez vyznačený a dokonca 
nedávno nanovo prefarbený priechod 
pre chodcov. Skončí s ťažkými zrane-
niami v nemocnici. Skolil ich vodič 
osobného auta. Uprostred obce. Man-
želom želám uzdravenie, čo najvrúc-
nejšie! 

Jeseň, prítmie, mazľavé usmoklené 
mokro. Na mnohých, najmä starších 
vozidlách sú staré letné pneumatiky, 
niekoľkoročné, tvrdé „ako štolverk“. 
Na ceste je popršaný prach, kašovité 
rozjazdené lístie, v skorých ranných 
hodinách už aj námraza. Veď sa ešte 
nesolí, ale mrzne už naozaj výrazne. 
Teda, minimálne pred týždňom ráno 
prituhovalo ako po Dušičkách.

Je na čase, milí motoristi, uvedo-
miť si, že sa zmenilo ročné obdobie, že 
je jeseň a taktiež je dobré nejak koneč-
ne pochopiť, že fyzikálne zákony platia 
bez ohľadu na značku vozidla či (ne)
skúsenosť jeho vodiča.

Dni sú už veľmi krátke a viditeľ-
nosť aj počas tej krátkej doby je naozaj 
mizerná. Hoci platí celoročná povin-
nosť mať aj denné osvetlenie, neraz 
ani to počas dňa nestačí a je potrebné 
prepnúť na osvetlenie, ktoré cestný 

zákon nariaďuje počas zníženej vidi-
teľnosti. Mimochodom, kedy naposle-
dy ste si dali skontrolovať funkčnosť a 
správne nastavenie svetiel? Na posled-
nej „estékáčke“ pred dvomi rokmi, ale-
bo ešte nikdy?

Jeseň je pre motoristu predzvesť 
zimy. Za starých čias motoristické ča-
sopisy pripomínali vodičom riziko 
namrznutej vozovky na môstikoch, v 
zatienených lesných úsekoch. Pripo-
mínali potrebu správneho tlakovania 
pneumatík, ktoré výrazne ovplyvní 
stabilitu vozidla. Pripomínali nevy-
hnutnosť kvalitných funkčných tlmi-
čov. A mnoho mnoho ďalších užitoč-
ných rád. Dnes si nanajvýš prečítame 
pocity motoristického novinára, ako 
mu je príjemne v limuzíne, na ktorú 
bežný občan nezarobí ani za desať ži-
votov.

Lenže, naozaj máme iba ten jeden. 
Takže – milí vodiči, hlavne rozum!

Vodiči, hlavne rozum!

» red

Hoci poslanci konečne zvolili po-
sledných štyroch kandidátov na 
ústavných sudcov, faktom je, že 
ústavný súd bol sedem mesiacov 
funkčný len na polovicu. 

Vďaka komu, vie každý súdne zmýš-
ľajúci občan. Dokonca, vieme aj to, 
prečo to tak muselo byť. Dôležité sú 
osobné záujmy, zabalené do straníc-
kych priorít, ako záujem spravodlivosti 
v štáte a medzi jeho občanmi.

Skúsenosti s touto voľbou teda 
jednoznačne potvrdzujú, že je nevy-
hnutné, aby boli vykonané zmeny vo 
výbere ústavných sudcov tak, aby sa 
už ústavný súd nemohol stať politic-
kým vazalom a mohol efektívne chrá-
niť právny štát a práva ľudí. 

Ak by niektorí poslanci, viazaní 
straníckou subordináciou, pristupova-
li zodpovedne k svojmu poslaneckému 
sľubu, že budú svoj mandát vykonávať 
v záujme občanov, ústavný súd mohol 
už od februára plniť svoje právomoci 
efektívne v plnej zostave. Vtedy sa uvoľ-
nilo deväť miest ústavných sudcov a na 
ústavnom súde zostali len štyria sud-
covia. Už v prvom kole voľby bolo mož-
né zo 40 uchádzačov zvoliť 18 takých 
kandidátov, ktorí spĺňali osobnostné 
ako aj odborné predpoklady na výkon 
funkcie ústavného sudcu. Poslanci vte-
dy nezvolili nikoho. Nasledovali ďal-
šie štyri voľby, spolu deväť hlasovaní, 
kým sa podarilo zvoliť potrebný počet 

kandidátov. Tento nezodpovedný prí-
stup poslancov vážne ohrozil ochranu 
práv ľudí a právneho štátu. Za sedem 
mesiacov znefunkčneného ústavného 
súdu je nevybavených 1400 podaní a 
1000 spisov nemá prideleného sudcu. 
Plénum nebolo schopné rozhodnúť v 
dôležitých veciach ako boli  napr. voľby 
do Európskeho parlamentu.

Ústavný súd je finálnym garantom 
spravodlivosti v tejto krajine. Len on 
môže rozhodnúť o zrušení neústavné-
ho zákona či o neplatnosti volieb, len 
on môže zrušiť neústavné rozhodnutie 
štátneho orgánu alebo súdu. Takáto 
inštitúcia sa v právnom štáte obsadzuje 
s maximálnym rešpektom a vážnos-
ťou. Slovenská realita však ukazuje, 
že napriek štandardnej právnej úprave 
sa ústavný súd môže stať predmetom 
politického kupčenia, prípadne poli-
tického nezáujmu. Napríklad poslední 
štyria zvolení kandidáti sa zúčastnili 
každého kola voľby a mohli byť  zvole-
ní hneď vo februári. Uvedené dokazu-
je, že pre budúcnosť je potrebná zmena 
legislatívy. Obštrukciám vedúcim k 
znefunkčneniu ústavného súdu sa dá 
predísť napríklad zakotvením priebež-
nej obmeny ústavných sudcov, kedy by 
tretinu ústavných sudcov volil vždy iný 
parlament, čo navyše zabezpečí aj jeho 
kontinuitu.

Ústavný súd čaká ešte dlhá cesta

» Zdroj: VIA IURIS + red
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- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

66
-0

17
1

32
-0

11
0

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0944 556 070, 0944 113 140
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0918 477 323

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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REALIZUJEME
KOMPLEXNÉ A ČIASTOČNÉ 

STAVEBNÉ PRÁCE 
A REKONŠTRUKCIE
OBKLADY, DLAŽBY, OMIETKY, 

SADROKARTÓNY A POD.

0905 551 636
andrejko.m@centrum.sk


