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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
(BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE)

(4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD)
MIESTO PRÁCE: MALACKY

- MONTÁŽNIK 
(SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE)

(650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€)

- ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
(PRÁCA V HALE)

(704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

PRIDAJ SA K NÁM
- BRATISLAVA LAMAČ -

www.p l aneo . s k

Hľadáme práve teba do predajne PLANEO Elektro v Lamači.
V prípade záujmu pošli svoje CV na praca@planeo.sk 
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 57 000 domácností 

BRATISLAVSKO
východ

Č. 02 / 11. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK
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sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 31. 1. 2019!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. 
Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí spätne, 
na akciový tovar ani na objednávku.

pri nákupe

-15%
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BRENO.sk

NOVOROČNÝ

VÝPREDAJ

65_
%

až
kusové koberce 

Fusion
materiál 100% PP shaggy, 

výška vlasu 50 mm, viacej farieb 

Lp

cena za rozmer 60x110 cm

10,39
cena za rozm

29,70
E/ks

... inšpirujte sa 
vo Vašej najbližšej 

predajni BRENO s najširším 
sortimentom podlahových krytín. 

6x v SR / Bratislava, Martin, 
Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

Platí do 31. 1. 2019 alebo do vypredania zásob. Za prípadné tlačové chyby neručíme. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zobrazené fotografie sú len ilustračné.

Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

ý p
ktorí si mys-
Stačí sa na 

vážení či-
m darí 
az aj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930    www.aftrade.sk
VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 125 € do 175 € do 195 €
V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.
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Obhliadka, poradenstvo a cenová 
ponuka u Vás doma - služba zdarma 

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY
- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU
- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 
renovacia@renovacia-dveri.eu
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www.renovacia-dveri.eu
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OKNÁ
PLASTOVÉ
a hliníkové

alex9@stonline.sk
Drobného 27,  841 01 Brat is lava

okná na schodiská, 
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY 

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ 

MONTÁŽ
ZĽAVY

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.
Veľké zimné zľavy

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRnen závislý kandidát na prezid
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Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

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

metabolizmu a výživy

ožstvo. V rastlin
ol ne-
edo-
rýb, 
ov a 
na-

Inzercia
0905 719 134
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AF TRADE SLOVAKIA s.r.o.
0944 114 930    www.aftrade.sk
VONKAJŠIE ROLETY NA OKNÁ
Montujeme aj na tenké rámy okien v zateplených bytovkách

do 125 € do 175 € do 195 €
V cene je zahrnutá montáž, zameranie a doprava.
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Obhliadka, poradenstvo a cenová 
ponuka u Vás doma - služba zdarma 

PONÚKAME AJ:
- KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY
- NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU
- VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

obhliadky:  0905 605 934 
prevádzka: 0948 288 791

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava, 
renovacia@renovacia-dveri.eu
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www.renovacia-dveri.eu
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OKNÁ
PLASTOVÉ
a hliníkové

alex9@stonline.sk
Drobného 27,  841 01 Brat is lava

okná na schodiská, 
pivnice, byty
HLINÍKOVÉ BRÁNY
POŠTOVÉ SCHRÁNKY 

KVALITNÉ OKNÁ
KVALITNÁ A ČISTÁ 

MONTÁŽ

ZĽAVY

02/ 64 284 315
0905 47 91 92
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

UNIVERZAL TRADE s.r.o.
Veľké zimné zľavy

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava
E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

é

GARANCIA NAJLEPŠEJ  CENY

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRnen závislý kandidát na prezid
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Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

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

metabolizmu a výživy
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Prečo kúpiť auto u nás:
                Najväčší výber áut. Vyberajte až zo   4000  
                        preverených áut.
     Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov.
     Nízke splátky dohodneme za vás u významných 
          finančných partnerov.

 Vaše auto   vykúpime ihneď a za hotové.
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ZIMNÉ PNEU

Viac info na www.aaaauto.sk/zimne-pneu

AKO BONUS
Z

V

ZÍSKAJTE OD NÁS 
HOTOVOSŤ 
NA PRVÉ 
3 SPLÁTKY! 

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

0800 100 100 
BRATISLAVA, Panónska cesta 39

KIA SPORTAGE, 2013, 1.7 CRDi, 85 kW, diesel, nové v SR, servisná knižka, najazdené  
98 tis. km, automatická klimatizácia, tempomat, parkovací asistent, vyhrievané 
sedačky, asistent rozjazdu do kopca, senzor dažďa, a viac. VIN: U5YPC815ADL271527.

10 900 €
Akciová cena

83 €Mesačne
od

ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2012, 2.0 TDI, 103 kW, diesel, nové v SR, 1.majiteľ, servisná 
knižka, najazdené 109 tis. km, automatická klimatizácia, tempomat, parkovací asistent, 
vyhrievané sedačky, senzor dažďa, ABS, ASR, ESP a viac. VIN: TMBGE61ZXD2055632.

ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI kW d l é SR ľ á

7500 €
Akciová cena

59 €Mesačne
od

HYUNDAI i30 COMBI, 2013, 1.6 GDI, 99 kW, nové v SR, 1. majiteľ, servisná knižka,  
najazdené 154 tis. km, automatická klimatizácia, tempomat, parkovací asistent, 
vyhrievané sedačky, Bluetooth pripojenie, ABS, ASR, ESP a viac. VIN: TMAD381CAEJ023408.

6500 €
Akciová cena

53 €Mesačne
od

CENA

12 500 €
15 500 €

CENA

9000 €
11 300 €

VOLKSWAGEN PASSAT COMBI, 2013, 2.0 TDI, 103 kW, diesel, 1. majiteľ, servisná knižka, 
najazdené 156 tis. km, automatická klimatizácia, parkovací asistent, tempomat, vyhrievané 
kožené sedačky, senzor dažďa, ABS, ASR, ESP a viac. VIN: WVWZZZ3CZEE014456.

9300 €
Akciová cena

70 €Mesačne
od

NISSAN QASHQAI, 2018, 1.2 DIG-T, 85 kW, 1. majiteľ, servisná knižka, najazdené 
4 tis. km, automatická klimatizácia, tempomat, senzor dažďa, multifunkčný kožený 
volant, automatické denné svietenie, ABS, ASR, ESP a viac. VIN: SJNFEAJ11U2017583.

16 400 €
Akciová cena

124 €Mesačne
od

ŠKODA FABIA, 2012, 1.2i, 51 kW, nové v SR, najazdené 124 tis. km, klimatizácia, 
parkovací asistent, automatické denné svietenie, ABS, el. okná, el. zrkadlá, centrál, 
palubný počítač, hmlovky, zamykanie riadiacej páky a viac. VIN: TMBEH25J5C3163757.

3500 €
Akciová cena

29 €Mesačne
od

CENA

18 400 €
21 400 €

CENA

10 800 €
13 400 €

SUZUKI VITARA, 2015, 1.6 VVT, 88 kW, nové v SR, 1. majiteľ, servisná knižka, najazdené 
53 tis. km, automatická klimatizácia, tempomat, parkovací asistent, vyhrievané 
sedačky, asistent rozjazdu do kopca a viac. VIN: TSMLYD21S00109021.

12 700 €
Akciová cena

95 €Mesačne
od

FORD FOCUS, 2013, 1.0 EcoBoost, 92 kW, nové v SR, 1. majiteľ, servisná knižka, najazdené 
25 tis. km, automatická klimatizácia, parkovací asistent, tempomat, vyhrievané sedačky  
a čelné sklo, senzor dažďa, ABS, ASR, ESP a viac. VIN: WF0KXXGCBKDD25532.

8700 €
Akciová cena

69 €Mesačne
od

OPEL CORSA, 2015, 1.4i, 66 kW, nové v SR, servisná knižka, najazdené 67 tis. km, 
klimatizácia, tempomat, automatické denné svietenie, Bluetooth pripojenie, 
multifunkčný volant, ASR, ASR, ESP, el. okná, el. zrkadlá a viac. VIN: W0L0XEP68F4051804.

5800 €
Akciová cena

48 €Mesačne
od

CENA

14 300 €
17 300 €

CENA

10 300 €
13 300 €

CENA

7300 €
9200 €

CENA

4300 €
5900 €CENA

8000 €
10 300 €

83
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Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, 
že som robotníkom obrovského projektu 
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia 
ľudstva.

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

vákom 
kde sa
. Ďa-
a, že
nebu-

h 

Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

nej a vnútrosvetskej rovine. Som hrdý, 
že som robotníkom obrovského projektu 
humanizácie, oslobodenia a zjednotenia 
ľudstva.

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

vákom 
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Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0907 784 338  
»Predám slnečný zrekon-
štruovaný 2izbový byt v 
Ružinove. 0911 635 747 

»Prenajmem útulný 1. izb. 
byt s balkónom v peknom 
prostredí v rekonštr. byto-
vom dome s výbornou do-
stupnosťou do centra v BA, 
0905 548 835 

»Predám RD v Nitr Hrnčia-
rovciach 5km od Nitry aj na 
podn. 0904 844 031 
»Predám 2 novostavby RD,  
3-izb. a 4-izb. Malé Leváre ( 
pri Malackách ), cena doho-
dou. tel.č. 0908 660 482 

»Predám 1210m2 pozemok 
o rozmere 43x28m 1,2 km 
od kúpaliska Margita Ilona 
v Malom Kiar. K pozemku 
vedú po stranách dve asfal-
tové cesty. Cena 20000 eur. 
Je možné kúpiť aj polovicu 
pozemku 600m2 rozmer 
21x28m pri cene 11500eur. 
0918 495 956 

»Kúpim vinohrad v Rači, 
alebo Svätom Jure. Platba v 
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

Vždy začiatkom roka sa častejšie sklo-
ňujú slová nevidiaci, kompetencia, 
nezávislosť a rovnosť. Štvrtý január, 
deň narodenia Louisa Brailla, bol to-
tiž v  roku 2001 Svetovou úniou nevi-
diacich vyhlásený za Svetový Braillov 
deň. Tento rok je na narodeninovej 
torte tvorcu reliéfneho písma presne 
210 sviečok. O vytvorenie systémov, 
ktoré by nevidiacim umožňovali ko-
munikovať písaným slovom (t. j. písať 
aj čítať) a dorozumievať sa tak nie len 
medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zrako-
vého postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. 
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté, 
tesané alebo vyrezávané písmo prsta-
mi, nahmatať línie vzniknuté po za-
schnutí hustého atramentu. Akékoľvek 
spracovanie latinky však bolo pre nich 
na čítanie príliš náročné, písanie pred-
stavovalo ešte väčší problém. Medzní-
kom v  histórii slepeckého písma bolo 
zistenie, že kým pre zrak sú dôležité 
línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré 
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomo-
cou špeciálnej šablóny aj písať, vytvoril 
(pôvodne ako tajné písmo pre vojenské 
účely) Charles Barbier de la Serre v roku 
1815. Iniciatívou chovancov Národného 
ústavu pre mladých slepcov v Paríži 
bola vyhlásená súťaž na zjednoduše-
nie tohto písma a spomedzi niekoľkých 
návrhov najväčšmi obstál práve návrh 
Louisa Brailla.

Braillovo písmo bolo predstave-
né svetu v roku 1825. Pozostáva z dva 
stĺpcov po troch bodoch. Ich kombi-
náciou (pridávaním a vynechávaním 
jedného až piatich) možno zaznačiť 
písmená abecedy (aj s diakritikou), in-
terpunkčné znamienka, matematické 
a chemické symboly, dokonca notový 
záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, 
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi 
riadkami sú pevne dané tak, aby bolo 
možné onen šesťbod poľahky zachytiť 
bruškom prsta. Neexistujú veľkosti pís-
men, ako ich pozná vidiaci človek, na 
zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ 
písmo, ani kurzívu. Je však plne orto-
grafické, má svoju logiku, zákonitosť a 
postupnosť a v skúške  obstojí s akým-
koľvek iným písmom. 

Štvrtého januára 1809 sa reme-
nárovi a sedlárovi Šimonovi Renému 
Braillovi v obci Coupvray pri Paríži na-
rodil syn Louis. Rodičia sa nádejali, že 
prevezme otcovo remeslo, ale chlapec 
ako trojročný v dielni spadol a šidlom si 
vypichol pravé oko. Neexistencia účin-
ných antiseptík a antibiotík spôsobila, 
že infekcia sa rozšírila aj na druhé oko 
a chlapča osleplo. Louis si však našiel 
cestu k poznaniu. Stal sa učiteľom fran-
cúzskej gramatiky, algebry, aritmetiky, 
hry na klavíri a violončele v Národnom 
ústave pre mladých slepcov v Paríži. 

Bodky, ktoré znamenajú svet

» Dušana Blašková

Knižky sme si dávali do daru iba ne-
dávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj sto-
jí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď 
už Vianoce sú za nami. Pretože otázku 
o zmysle ľudského života si kladieme 
denne. Môže sa zdať banálna a zbytoč-
ná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou 
zamyslíme.

Ladislav Kováč, významný slo-
venský vedec, biochemik, pedagóg a 
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, 
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo 
svojej esejistickej knihe O zmysle ľud-
ského života? Predovšetkým vlastné 
hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho 
sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké 
sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom 
zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi 
osobná, intímna a zároveň provokujúca 
úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť 
si množstvo otázok o svojom vlastnom 
živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva 
nás nielen k polemike, ale aj k spoločné-
mu vnútornému rozhovoru. 

O zmysle ľudského života je útla 
knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme 
myslieť, určite zaujme.

„Komunizmus nám uľahčil prienik 
k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho 
kultúrneho primitivizmu sa odlúpili 
kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný 
človek až na svoj biologický „stržeň“. 
Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hy-
persociálny, hyperemocionálny a vy-
strašený živočích. Jedine kultúra robí 
človeka autentickým živým tvorom.“ 

Ladislav Kováč (1932) је slovenský 
vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 
1989-1990 bol prvým porevolučným 
ministrom školstva. Vyštudoval bio-
chémiu na Karlovej univerzite v Prahe. 
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre 
biochémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako 
odborný asistent, docent a napokon ve-
dúci katedry. V normalizačných časoch 
z politických dôvodov nútene opustil 
katedru a pracoval ako klinický chemik 
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V ro-
koch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec 
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliogra-
fie: Prírodopis komunizmu, Konec lid-
ské evoluce, Život v závěrečném věku.

O zmysle ľudského života 

» red
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ZASKLIEVANIE 
  BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIEVACÍCH 

SYSTÉMOV10POSKYTUJEME 

POZÁRUČNÝ SERVIS, 

NAMI MONTOVANÝCH SYSTÉMOV 

ZA
DA

RM
O AKCIA na rok 2019 podľa výberu

Demontáž a odvoz starých rámov ZDARMA

Dvojkrížnej 33, Bratislava  
(Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, 
Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. 
02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk

www.bomax.sk
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účinná 2 roky!

Máte doma čisto?

Kontakt: 0918 454 003
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»Kúpim byt v Petržalke aj 
zadĺžený 0907 784 338  
»Predám slnečný zrekon-
štruovaný 2izbový byt v 
Ružinove. 0911 635 747 

»Prenajmem útulný 1. izb. 
byt s balkónom v peknom 
prostredí v rekonštr. byto-
vom dome s výbornou do-
stupnosťou do centra v BA, 
0905 548 835 

»Predám RD v Nitr Hrnčia-
rovciach 5km od Nitry aj na 
podn. 0904 844 031 
»Predám 2 novostavby RD,  
3-izb. a 4-izb. Malé Leváre ( 
pri Malackách ), cena doho-
dou. tel.č. 0908 660 482 

»Predám 1210m2 pozemok 
o rozmere 43x28m 1,2 km 
od kúpaliska Margita Ilona 
v Malom Kiar. K pozemku 
vedú po stranách dve asfal-
tové cesty. Cena 20000 eur. 
Je možné kúpiť aj polovicu 
pozemku 600m2 rozmer 
21x28m pri cene 11500eur. 
0918 495 956 

»Kúpim vinohrad v Rači, 
alebo Svätom Jure. Platba v 
hotovosti 0918 479 756
»Kúpim garáž v Bratislave. 
Platba v hotovosti 0918 479 
756

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

Vždy začiatkom roka sa častejšie sklo-
ňujú slová nevidiaci, kompetencia, 
nezávislosť a rovnosť. Štvrtý január, 
deň narodenia Louisa Brailla, bol to-
tiž v  roku 2001 Svetovou úniou nevi-
diacich vyhlásený za Svetový Braillov 
deň. Tento rok je na narodeninovej 
torte tvorcu reliéfneho písma presne 
210 sviečok. O vytvorenie systémov, 
ktoré by nevidiacim umožňovali ko-
munikovať písaným slovom (t. j. písať 
aj čítať) a dorozumievať sa tak nie len 
medzi sebou, ale aj s ľuďmi bez zrako-
vého postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. 
Spočiatku sa nevidiaci učili čítať ryté, 
tesané alebo vyrezávané písmo prsta-
mi, nahmatať línie vzniknuté po za-
schnutí hustého atramentu. Akékoľvek 
spracovanie latinky však bolo pre nich 
na čítanie príliš náročné, písanie pred-
stavovalo ešte väčší problém. Medzní-
kom v  histórii slepeckého písma bolo 
zistenie, že kým pre zrak sú dôležité 
línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré 
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomo-
cou špeciálnej šablóny aj písať, vytvoril 
(pôvodne ako tajné písmo pre vojenské 
účely) Charles Barbier de la Serre v roku 
1815. Iniciatívou chovancov Národného 
ústavu pre mladých slepcov v Paríži 
bola vyhlásená súťaž na zjednoduše-
nie tohto písma a spomedzi niekoľkých 
návrhov najväčšmi obstál práve návrh 
Louisa Brailla.

Braillovo písmo bolo predstave-
né svetu v roku 1825. Pozostáva z dva 
stĺpcov po troch bodoch. Ich kombi-
náciou (pridávaním a vynechávaním 
jedného až piatich) možno zaznačiť 
písmená abecedy (aj s diakritikou), in-
terpunkčné znamienka, matematické 
a chemické symboly, dokonca notový 
záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, 
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi 
riadkami sú pevne dané tak, aby bolo 
možné onen šesťbod poľahky zachytiť 
bruškom prsta. Neexistujú veľkosti pís-
men, ako ich pozná vidiaci človek, na 
zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ 
písmo, ani kurzívu. Je však plne orto-
grafické, má svoju logiku, zákonitosť a 
postupnosť a v skúške  obstojí s akým-
koľvek iným písmom. 

Štvrtého januára 1809 sa reme-
nárovi a sedlárovi Šimonovi Renému 
Braillovi v obci Coupvray pri Paríži na-
rodil syn Louis. Rodičia sa nádejali, že 
prevezme otcovo remeslo, ale chlapec 
ako trojročný v dielni spadol a šidlom si 
vypichol pravé oko. Neexistencia účin-
ných antiseptík a antibiotík spôsobila, 
že infekcia sa rozšírila aj na druhé oko 
a chlapča osleplo. Louis si však našiel 
cestu k poznaniu. Stal sa učiteľom fran-
cúzskej gramatiky, algebry, aritmetiky, 
hry na klavíri a violončele v Národnom 
ústave pre mladých slepcov v Paríži. 

Bodky, ktoré znamenajú svet

» Dušana Blašková

Knižky sme si dávali do daru iba ne-
dávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj sto-
jí za to. A je dobré si ju prečítať, aj keď 
už Vianoce sú za nami. Pretože otázku 
o zmysle ľudského života si kladieme 
denne. Môže sa zdať banálna a zbytoč-
ná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou 
zamyslíme.

Ladislav Kováč, významný slo-
venský vedec, biochemik, pedagóg a 
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, 
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo 
svojej esejistickej knihe O zmysle ľud-
ského života? Predovšetkým vlastné 
hľadanie uprostred čoraz rýchlejšieho 
sveta. Vývoj ľudstva naberá tempo, aké 
sme ešte v histórii nezažili a nájsť v ňom 
zmysel je niekedy veľmi náročné. Veľmi 
osobná, intímna a zároveň provokujúca 
úvaha Ladislava Kováča nás núti klásť 
si množstvo otázok o svojom vlastnom 
živote i o budúcnosti ľudstva. Pozýva 
nás nielen k polemike, ale aj k spoločné-
mu vnútornému rozhovoru. 

O zmysle ľudského života je útla 
knižka, ktorá nás, ktorí sa ešte snažíme 
myslieť, určite zaujme.

„Komunizmus nám uľahčil prienik 
k ľudskej prirodzenosti. V dôsledku jeho 
kultúrneho primitivizmu sa odlúpili 
kultúrne vrstvy a obnažil sa moderný 
človek až na svoj biologický „stržeň“. 
Odhalilo sa, že človek je mýtofilný, hy-
persociálny, hyperemocionálny a vy-
strašený živočích. Jedine kultúra robí 
človeka autentickým živým tvorom.“ 

Ladislav Kováč (1932) је slovenský 
vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 
1989-1990 bol prvým porevolučným 
ministrom školstva. Vyštudoval bio-
chémiu na Karlovej univerzite v Prahe. 
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre 
biochémie Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako 
odborný asistent, docent a napokon ve-
dúci katedry. V normalizačných časoch 
z politických dôvodov nútene opustil 
katedru a pracoval ako klinický chemik 
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V ro-
koch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec 
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliogra-
fie: Prírodopis komunizmu, Konec lid-
ské evoluce, Život v závěrečném věku.

O zmysle ľudského života 
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»Kúpim byt v Bratislave 
0948 008 910
»Kúpim stavebný pozemok 
v Bratislave vhodný na 
stavbu rodinného domu. 
Nie RK 0918 479 756

»Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915 876 860 
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave. Tel.: 
0903 753 758 

»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com 

»Ponúkam lásku žene 0918 
348 871
»Ponúkam lásku žene 0915 
763 362

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

CHCETE 
SI PODAŤ 
INZERÁT?

POŠLITE  SMS

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

07 REALITY / iné       
»Hľadáme opatrovateľku 
na 24 hodín, ubytovanie, 
strava a peňažná odmena 
zabezpečená. Tel.: 0905 
386 852

»Uni domáci majster 0905 
807 964

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»JOŽOVCI – sťahovanie, 
likvidácie, výnos, prenos 
nábytku. ZŤP, dôch – 10% 
0903 594 868

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

REMESELNÍCI

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRAČIEK

DOVOLENKA

VZDELANIE

KURZY

AUTO MOTO

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

DOVOLENKA

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

PREDÁM

KÚPIM

ŠŤAHOVANIE, DOPRAVA

OPRAVA SPORÁKOV

ČISTENIE

PONUKA PRÁCE

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

ČALÚNENIE

PRE KRÁSU

OPATROVANIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

PONUKA PRÁCE

OPRAVA PRAČIEK

OPRAVA TV, ELEKTRO
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PRACUJ S NAMI
DEVÍNSKA NOVÁ VES
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CENTRUM REDUKCIE HMOTNOSTI
LAZARETSKÁ 3/A, BRATISLAVA 

WWW.DOKTORSLIM.SK

Dispečing SK - 0950 333 222
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 799 782
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

*základná zložka 909€, nástupný bonus 300€ + 200€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
(BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE)

(4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD)
MIESTO PRÁCE: MALACKY

- MONTÁŽNIK 
(SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE)

(650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€)

- ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
(PRÁCA V HALE)

(704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

- BRÚSIČ (VÝROBA LOŽÍSK)
(3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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info@konstrukter.sk
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

PRIDAJ SA K NÁM
- BRATISLAVA LAMAČ -

www.p l aneo . s k

Hľadáme práve teba do predajne PLANEO Elektro v Lamači.
V prípade záujmu pošli svoje CV na praca@planeo.sk 
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