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A sme tu opäť

Ponúkam nové pôžičky s nízkym úrokom banky

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. Napokon, myslíte si, že tí
ktorí si myslia opak, sú šťastní? Stačí
sa na nich pozrieť.
Šťastie nie je sedieť v predstavenstve, na ministerstve, vo vláde či v
parlamentnej lavici. Šťastie je stretávať sa s milovanými a byť zdravý.
Šťastie je nebyť nenávidený. Šťastie
je – naopak – byť
vážený.
ážený. Všetko,
čo
o je spojené
so
zneužío
vaním
aním moci
je iba prejav
zúfalstva
úfalstva
a
vlastnej
astnej nes c h op n o s t i .
Šťastie
astie je byť
sám
ám sebou.

07-0008

OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
e
b
558/19, 929 01 Dunajská Streda
no Kračanská cesta 558

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

68-06

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

Akčná ponuka na kuchynské pracovné dosky
a zásteny z prírodného kameňa 15%

07-0002-1

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Šamoríne a Dunajskej Strede
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk
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07-0003-1

Ponuka platí do 31.01.2019,
alebo do vypredania zásob

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

07-0001

bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €

36-0007

Srdečne pozdravujeme, vážení
čitatelia. 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 dobrý rok je. Nuž, je to časové
obdobie, v ktorom sa na záver roka
stretneme so všetkými, s ktorými
sme ho vítali a nikto nebude chýbať.
Je to rok, v ktorom sme čo najmenej
navštevovali zdravotnícke zariadenia a lekárov v nich a v ktorom sme
nemuseli volať na pomoc žiadnych
záchranárov. Slováci podľa prieskumov patria medzi najustaranejších
občanov Európy. Určite to má svoje
ekonomické príčiny, pretože naozaj
nie je pravda, že sa dá vyžiť z pár
stoviek mesačne, 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, ukradnúť, spreneveriť. Je to náš
vzťah k životu, k bytiu ako takému.
K rodine, k deťom, starým rodičom,

NOVÉ
LEPŠIE
NOVINY
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Dobrý a zlý cholesterol
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Cholesterol je jeden z tukov v tele človeka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľnú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolických 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 steroidných hormónov. Keď je ho v tele veľa,
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje proces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prívod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgánom a tkanivám v dostatočnom množstve.
Preto je potrebné poznať hladinu svojho cholesterolu a jeho podtypov. Optimálne 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 hodnoty vyššie, ako sú odporučené. Na vysokej 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 každá bunka, okrem červených krviniek.
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva
potravou. Cholesterol z potravy predstavuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse,
mäsových výrobkoch, mlieku a výrobkoch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme
sa preto tučným potravinám – slanina,
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrobky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť,
ožstvo. V rastlin
treba zredukovať ich množstvo.
rastlinol nenej potrave sa cholesterol
edonachádza. Vhodný je stredomorský typ stravy, veľa rýb,
ov a
zeleniny, byliniek orechov
olivový olej. A sladkosti nahradiť ovocím.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

AUTORIZOVANÝ DEALER

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

PREDAJ, SERVIS, LEASING

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

od 10 500€

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Východné Slovensko
29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
75-06

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk
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Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám pekný Peugeot
Partner TEPEE po STK má
aj vymenené rozvody, garážované., r.v.: 2009, cena
4900. Tel.: 0907 198 421
»Predám- Eladó HYUNDAI
SantaFe 2,2 CRDi 110 kW, r.v.:
2007 v maximálnej plnej
výbave, strieborná farba,
kúpené na Slovensku, má
garantovaných 226.000
km v top stave, garážované, čerstvo po veľkom
servise! Cena 6.500-€dohoda. Tel.: 0905 578 188

Občianska
riadková
inzercia
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!
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02 AUTO-MOTO / iné

06 POZEMKY / predaj
»Na predaj priestranný pozemok 34 x 100 metrov v
obci VRAKÚŇ teda 34 Árov na
krásny dom s parkom v čistom prostredí pri hrádzi toku
Gabčíkovo-Topoľníky, tečúcim stredom obce menom
VRAKÚŇ.Pozemok susedí len
s dvoma domami a hrádzou.
Z ostatných strán lúka, lesy
a príroda. Lokalita je pod
dohľadom bezpečnostných
kamier. Možnosť dohody aj
na menšiu časť t.j. 20 Ár=
70.000-€ Cena za m2 35-€.
Tel.: 0905 578 188

07 REALITY / iné

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo

Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»ČZ-JAWA kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ

03 BYTY / predaj
 

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
Predám 3 izbový RD 10x10
m s časti podpivničený, len
5 km od termálného kúpaliska VM v obci OKOČ-Sokolec na 12 Ár. pozemku, má
všetky IS, cena dohodou.
Tel.: 0915 477 138

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predám korene BAMBUSU,
ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov,
je svetlozelený neopadavý a
MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.:
0905 578 188
»Predám ROZMARÍN čerstvé
odrezky na SVADBY dĺžka 8
cm 100 ks za 20-€, dlhšie
dohodov. Tel.: 0905 578 188

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti

 

   $   #  !      $ 
  "&  '
 "#!)  #  &!

aj poškodené. Tel.: 0903 753
758
»Pánsky bicykel PUCH v pôvodnom strave, cena 190-€
Tel.: 0907 198 421

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

 $&
  "

»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
»Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Predám autochladničku na
12V aj 220V, 41 litrovú ELEKTROLUX za 150-€. Tel.: 0907
198 421
»Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt: alena.ulicnikova@gmail.com
»KTO DARUJE VÁŠNIVEJ FANÚŠIČKE ZAMBO JIMMYHO ZO SOCIÁLNE SLABEJ RODINY CD LEN
SMS. 0907524913

Č
A
L
T
0907 779 019
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Náš don António

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, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rámci spomienky na túto našu významnú a
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim
novinám krátko pred svojim odchodom.

www.kameno.sk

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

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 spoločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morálnych hodnotách našej slobody. Meníme
Čo je podľa vás v živote človeka najdô- paradigmu. Človek predsa nežije len z
ležitejšie?
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú
Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá- skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho rád, že som s nimi.
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie
na svoj spôsob, jedinečným a neopakovateľným spôsobom vyrásť ako stromček, moci. Sústredenie sa len na konzum.
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty
na službu rastúcemu svetu.
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi
Čo ste od života dostali a čo by ste ešte sa stávame. Treba nám zmeniť naše smerovanie.
radi odovzdali iným?
Tretinu svojho života som sa učil byť
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom iných. Nedostatok konkrétnej lásky k
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť našim blížnym. Neteší ma ani strata tvosvoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy rivosti.
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú
» Ivan Brožík
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

23. rokov na trhu
DS19-02 strana
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Bezkonkurenčné ceny!

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

miesto konania: predajňa cukrárskych
potrieb Patisserie, Veľkobláhovská
5233 (oproti Bille), Dunajská Streda
info: tel.0915 846 824,
www.facebook.com/patisseriekaramel/

07-0007

19.1.2019 a 23.2.2019

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

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Kurz krémových kvetov
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Školská novoročenka

Nový rok

Aj keď prešlo málo dní od nového roka,
už nás v školstve prepadli škandály ministerstva v oblasti dotácií či obrovských
odmien pre ministerských úradníkov. V
období, keď neraz na úkor žiakov šetríme každé euro a žobreme od rodičov, aby
prispeli na školu. Pričom ministerstvo,
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostriedkami nehoráznym spôsobom. Preto ani
v čase sviatkov či novoročných želaní
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpovední si namýšľajú, že cez dovolenky a
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie
sa odvíja moje želanie pre učiteľov, žiakov, 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 vládnuci 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 sprevádzania poznávaním.
Spoločne si prajme politikov, ktorí sa

Na nový rok sa ľuďom obyčajne prihovárajú 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 politických 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 krízami alebo extrémizmom, ale vyvolávajú
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať.
My však máme – dúfam - dosť vlastného rozumu, aby sme nevolili fašistov a
komunistov. Vieme si spravovať svoje
životy a rodiny sami. Aj posledný rok
ukázal, že sa vieme „nehodných sluhov“ 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 niekoľko dobrých správ. Naše životy budú

vyznajú v školstve nielen z hľadiska ekonomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a
vzdelávania, aby sme viac neboli svedkami zásahov, čo roky devastujú školstvo
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný význam, nerešpektujú to, že štát bude taký,
akí vzdelaní sú jeho občania.
Želám školstvu peniaze, lebo v
dnešnej spoločnosti je práve kapitál podmienkou kvality, hoci to mnohí politici
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich
populizmy získavali na úkor škôl a daňových poplatníkov. Iba dobre vybavená
škola s primeranými platmi dokáže preniesť pozornosť od naháňania peňazí a
častej fluktuácie zamestnancov k systematickej práci na kvalitnom vzdelávaní a
na budovaní filozofie školy.
Chcel by som, aby žiaci boli na svoje
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to predpokladá venovať školstvu pozornosť, ktorú politici pred voľbami iba proklamujú,
potom nenapĺňajú.
To si však vyžiada úplne iný prístup
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Pretože 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.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

také, aké si ich urobíme a nezávisia od
žiadneho prezidenta, premiéra ani kapitána. Reálne veci meníme my – ľudia
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny
a spoločenstvá, v ktorých pôsobíme.
Ja sám spolupracujem so sieťami rôznych ľudí. Som presvedčený, že menia
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom rozprávajú v televízii. To, čo vidíme v médiách nie je reálny obraz spoločnosti.
Zlodejstvá a násilie, ktoré vidíme, sú
denne vykupované milosrdenstvom a
skutkami lásky. So zlom netreba bojovať, 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 ľudia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak,
aby bol veľkým Slovákom
vákom
každý z nás. Tam, kde sa
dá. Aj bez televízie.. Ďakujem vám priatelia,
a, že
ste Veľkí Slováci – nebudem vás všetkých
h
menovať. S vami
budeme mať krásny rok 2019.

» Ján Košturiak
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

O zmysle ľudského života

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 slušných, 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 spoločnosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom
nepriateľstva prispievali najmä politici.
Som presvedčený o tom, že súdržnosť a dôvera na Slovensku sa dá
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele,
ktoré nás spájajú, aby sme v nich dosiahli konkrétne výsledky. V mojom
prezidentskom programe ich vidím
takto: vyššia životná úroveň a vyššie
platy, slušná a spravodlivá krajina,
ochrana našej krásnej prírody a rozvíjanie našich tradícií. A samozrejme
európska budúcnosť Slovenska. Som
presvedčený, že toto je program, pod
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Slovensku, a toto sú ciele, na ktorých sa najviac zhodneme.
V roku 2019 si pripomenieme 15 rokov od vstupu Slovenska do Európskej
únie, 30 rokov od pádu železnej opony,

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti nášho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa
prvého moderného štátu Slovákov M.
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto kráča 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 rozprávať, 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, pretože 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!

» Robert Mistrík
nnezávislý
ne
závislý kandidát na prezidenta
prezid
SR
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Buďme k sebe dobrí

Knižky sme si dávali do daru iba nedávno, ale je tu jedna, ktorá naozaj stojí 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 zbytočná, ale len do okamihu, kým sa nad ňou
zamyslíme.
Ladislav Kováč, významný slovenský vedec, biochemik, pedagóg a
nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe,
to urobil aj za nás. Čo nám ponúka vo
svojej esejistickej knihe O zmysle ľudského 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 spoločnému 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, hypersociálny, hyperemocionálny a vystrašený 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 biochémiu na Karlovej univerzite v Prahe.
V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre
biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako
odborný asistent, docent a napokon vedúci katedry. V normalizačných časoch
z politických dôvodov nútene opustil
katedru a pracoval ako klinický chemik
v pezinskej psychiatrickej liečebni. V rokoch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec
ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliografie: Prírodopis komunizmu, Konec lidské evoluce, Život v závěrečném věku.

» red

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC
Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

Skladník (Vodič VZV)

Servisný technik, údržbár strojov

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, V. Meder)
Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka
v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)
Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku
• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener
Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny,
nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej,
týždennej a mesačnej báze
• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho
tovaru - elektrická a aj mechanická časť
• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod
strojov a výrobných zariadení
• Nastavovanie strojov a strojných zariadení
• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek
- skladanie obalov na cukrovinky
- paletovanie, páskovanie
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,
ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: 600 €

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918

342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)
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PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Možnosť kariérneho rastu
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Vianočné odmeny
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie
- Zaškolenie na VZV, NZV

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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)

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0014

(3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD)

Firma FORSE
prijme

Skladník
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

85_0029

0903 431 191

85_0001

2400 EUR/mesačne Brutto





    
          

hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mzqǋţţŢŢǋǏƦǋƶǋÓǋ»Ê|®§ǋƩǋ¨rstupný bonus 5ŢŢǋǏǋƩ
príspevok na ubytovanie, stravu a doprqÓÊǋƩ
možnosť nástupu IHNEĎ
V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com
34-0007

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

www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk

 

 

      
  
09
91
18
8//4
413
1 58
582,
2, 090
0904
4/88
81 418,
8,
tel: 0
! 
!
 "#
"#$%
$ $&
$&!
! $%

85_0009




   













 a 





 
  

2#* Ð

    

hľadáme
kolportérov

na roznos novín počas víkendov na dohodu

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Kvetoslavov - min. 4,65 Eur brutto za jeden roznos

Šamorín - min. 5,03 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 779 019

INFO: 0907 779 019

Po - Pia od 8.30 do 16.30

Po - Pia od 8.30 do 16.30


    

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

          

hľadáme
kolportérov



          

85-0085



    

    

    

    
          

    

hľadáme
kolportérov

hľadáme
kolportérov

na roznos novín počas víkendov na dohodu

na roznos novín počas víkendov na dohodu

V. Meder - min. 4,98 Eur brutto za jeden roznos

O. Potôň - min. 5,02 Eur brutto za jeden roznos

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 779 019

INFO: 0907 779 019

Po - Pia od 8.30 do 16.30

Po - Pia od 8.30 do 16.30
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