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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Posúvanie času
o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné
dôkazy poukazujú na tých skutočných,
vyrehotaných, zahojených, milujúcich
„smotánky“ a iné spoločenské podujatia pre našu morálnu a hodnotovú spodinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“.
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafiánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň
neúnavne kandidujú kam sa len dá.
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za peniaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim
nedostanú, lebo... Lebo na Slovensku
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá.
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchádzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko.
Spomínajú sa aj predčasné voľby.
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť
aj o viac ako hodinu, potom treba vedieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvykne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať
politikov, aby sa konečne prestali zaoou a spomeberať sami sebou
je či živorí
nuli si, že tu žije
uba päť a
aj ďalších zhruba
dí. Chce to
pol milióna ľudí.
un a nielen
významný posun
v čase.
Tak už niečo
kný
posuňme, pekný
týždeň!

0911 990 463

16-0102

PALIVOVÉ DREVO

Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda
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elbírálással. ( 400 € -tól 10.000 € - ig)

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby
Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

Ponuka platí do 31.03.2019,
alebo do vypredania zásob
Tel.: 0905 955 554

07-0003-1

Posledný marcový víkend sa toho posunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si,
na pomery u nás, na našom Slovensku,
vybral netradičný smer. Poskočil vpred.
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Konečne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdobia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony
si robia v posledných rokoch viac-menej
čo chcú.
Je to určite dobrá správa, ak pozorne sledujeme, koľkí politici nás chcú
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase,
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť.
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravodlivosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú
medzi vysmiatymi politikmi a zamračenými kriminálnikmi aj dnes. Devätdesiate roky, či dokonca roky tridsiate, v
čase americkej prohibície? Jedna časová
hodinka posunu vpred je v tom akosi
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povinnosti z času na čas pripomenú zas z času
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrádanie eurofondov, cez podvody a defraudácie, cez volebné podvody, cez nedodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo,
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme

Új kölcsönt kínálok, banki kamatra, enyhébb

www.eurokamennobe.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

WWW.REGIONPRESS.SK

STRECHYNA KĽÚČ
94-0033

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

Hydina Takáč Tešedíkovo
ed
díkovo

LETÁKY

Cenové ponuky ZDARMA

Ponúkame poistenie:

0907 779 019

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

e-mail: Leporis@nextra.sk

ponúka:
ponúka Húsatá
Husokačky Mulard
H
Brojlerové kurčatá
B
Kuričky na znášku 8-18 týž.
K
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

Inzercia

0907 779 019

07-0002-1

BJOÏ
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P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
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Splátkový
predaj

-NOU
AKONTÁCIOU

bez navýšenia

Široký sortiment príslušenstva

Rozvoz ZDARMA!
    

031/558
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EDITORIÁL / SLUŽBY

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka

7 otázok v našom hĺbkovom
referende, ktoré
orga n izujeme,
chceme venovať
slovenským rodinám a ich problémom. Naposledy som Vám predstavili
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.
9. Vymáhanie výživného štátom.
Chceme, aby administratívu a náklady
na vymáhanie výživného na dieťa mohol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek
sa dnes dlhé mesiace či roky doprosujú otcom svojich detí (niekedy je to
aj opačne), aby im zaplatili alimenty.
Doplácajú na to svojím časom i peniazmi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku
preniesť na Centrum právnej pomoci,
ktoré by alimenty vymáhalo za neho.
Zastávame názor, že matky či otcovia v
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.
10. Po 40 odpracovaných rokoch
do dôchodku. Štát by mal umožniť
odchod do predčasného dôchodku
každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov., samozrejme s tým, aby sa materská i rodičovská „dovolenka“ počítala
do odpracovaných rokov. Tento návrh

Masszív kerítések teli anyagból

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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

(medzi Galantou a Šaľou)

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
ÝSTAVA
VEĽKÁ Vmenárstva
v areáli
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Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

KAMENÁRSTVO KAJAL

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

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

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

nášho hnutia OĽANO je alternatívou
voči návrhu Smeru a má výrazne väčšiu podporu medzi ľuďmi či odbornou
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť náš návrh vyhodnotila ako dramaticky zodpovednejší
voči verejným financiám. Náš návrh je
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru,
ktorý určuje len vek odchodu do dôchodku. Podľa nás je však pri určovaní
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na
to, kto koľko rokov odpracoval a akým
dielom prispel k budovaniu Slovenska.
11. Zrušenie doplatkov na lieky.
Deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím by mali byť oslobodení od akýchkoľvek doplatkov na
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie
je potrebné bližšie
vysvetľovať. Táto
skupina ľudí si
rozhodne zaslúži
našu pomoc.
Bojujeme
Za
Slovensko priateľské k rodinám.
Pomôžte nám ho
presadiť.

36-0009

Redakcia:

Referendum: Slovensko pre rodiny

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0016

DUNAJSKOSTREDSKO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

zasklievanie terás

Východné Slovensko
29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Kúpim babeu v dobrom

11 HOBBY A ŠPORT

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

»Kúpim starú pištol-pušku,
ZP mám, 0902449970

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Zostali Vám zo stavby zvyš-

07-0022-3

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Eladó ontvénykerék škoda fábiaára 14“ kitúno
álapatban. Ár. 250-€ Tel.:
0907 779 019
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Kúpim starú motorku aj
diely, 0902449970
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

voros@regionpress.sk

0907 779 019

Kvalitné vizitky od
200
400
600
800
1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

za ks*
0907 779 019
www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

AUTORIZOVANÝ DEALER

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

PREDAJ, SERVIS, LEASING

532 682

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

ky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188
» Predám saténové šnúrky
do topánok ružové, biele, béžové, bordové, čierne a zlaté.
za 4-€. Tel.: 0905 578 188
»DS Eladó páncél szerkezetes
FORSTER zongora 950€.0903
938 200

Chcete si
podať
inzerát?

od 10 990€

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

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.

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.

3 ročná záruka bez obmedzenia km

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

DS 19-13 strana
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Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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Desatoro zdravého stravovania,
Krátkodobý nájom bytu
alebo malé no efektívne zmeny v strave vo všeobecnosti a jeho doba trvania
1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt,
keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si
energiu na doobedie hneď zrána.
2. Jedzte dostatok vlákniny.
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete
mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vločiek s ovocím ráno dokáže naštartovať
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem
tekutín.
3. Zvoľte nízkotučné výrobky.
Pred sardinkami v oleji uprednostnite
tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavenými, veľmi často vysokotučnými syrmi,
uprednostnite nízkotučné typu cottage,
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky oproti tým tučným môžu mať až o 30 percent
energie menej, čítajte etikety. Množstvo
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.
4. Používajte malé taniere.
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľkých tanieroch sa ľahšie stratí, máte
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý
malý tanier, človek má skôr pocit, že si
doprial hodne.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve
porcie zeleniny.
7. V chladničke si usporiadajte
potraviny
A to tak, aby tie zdravšie a energeticky
menej výkonné boli vpredu.
8. Užívajte probiotiká vprirodzenej
podobe.
Jogurt so zachovalou flórou alebo acidofilné mlieko podporujú činnosť tráviaceho traktu.
9. Doprajte si.
Malý kúsok horkej tmavej čokolády, alebo malý pohár vína Vám urobí
radosť. Striktné odriekanie obyčajne
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže
stať. Každý návrat k režimovým zmenám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo
menej úspešne.
10. Hýbte sa.
ncia
Pohyb je prevencia
pred ochoreniami a aj ich
denterapia. Bez každodente
ného pohybu to proste
nejde.

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

5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

V dnešnej dobe je častokrát aj dôsledkom vysokých cien nehnuteľností
v praxi využívaný právny inštitút nájomnej zmluvy, a to najmä podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej len
ako „Zákon“).
Napriek špeciálnej právnej úprave
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej
v predmetnom Zákone sa na právny
vzťah založený takouto zmluvou bude
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. §
685 až § 716 Občianskeho zákonníka,
a to podporne, t. j. ak Zákon nebude
danú otázku upravovať odlišne. Hneď
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravovala ustanoveniami Zákona, musí táto
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom
pri posudzovaní tejto otázky je potrebné vychádzať na jednej strane zo zákonnej definície krátkodobého nájmu
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niektorým nájomným pomerom.
Na účely Zákona sa pod krátkodobým nájmom bytu rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa Zákona, spĺňa náležitosti
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsobnosti Zákona na konkrétnu nájomnú
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k platnému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy, avšak túto nebude možné podradiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto
prípade by sa táto zmluva spravovala
právnou úpravou nájmu bytu obsiahnutou v Občianskom zákonníku. Pri
pohľade na dĺžku trvania nájomného
vzťahu založeného nájomnou zmluvou
podľa Zákona možno postrehnúť zásadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu
obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
Dĺžka trvania nájomného vzťahu
podľa Zákona je limitovaná, a to tým
spôsobom, že nájomnú zmluvu je možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Napriek vyššie uvedenému však Zákon zmluvným stranám
umožňuje, aby si krátkodobý nájom
bytu na základe dohody predĺžili, a to
za rovnakých podmienok najviac na
ďalšie dva roky, a to dvakrát. Naopak
Občiansky zákonník neustanovuje časové obmedzenie nájmu bytu, keďže
účastníkom zmluvného vzťahu ponecháva možnosť, či sa rozhodnú nájomný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo
neurčitú.

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

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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Čo ich to učia?
Nedávno mi jeden riaditeľ rozprával
o tom, že jeho dcéra vyštudovala univerzitu, má vysoký plat v konzultačnej
firme a nič nevie. Teda vie - prezentovať
seba. Stretávam sa s tým často – dobrá sebaprezentácia, slabšie výsledky.
Mnohí ľudia dokážu diskutovať o všetkom a ich hlavným výstupom sú prezentácie. Spoločnosť je plná hovorcov,
ktorí nič nepovedia, analytikov a teoretikov, ktorí nevedia urobiť nič užitočné,
ľudí, ktorí chcú ovládať druhých a nevedia viesť ani sami seba, firiem, ktoré sa priživujú na stravných lístkoch,
nepotrebných auditoch a certifikátoch.
Hlavné je vraj predať. A tak máme
prezentácie, krásne obaly a kampane. Niekedy chýba obsah a výsledok.
Predstavujem si kňaza Vladka Masláka z Dobrého pastiera ako si pripravuje
prezentáciu o pomoci ľuďom. Smiešne.
Jeho prezentáciou je skutočná pomoc.
Ani chlapi, ktorých má okolo seba, by
so schôdzami a prezentáciami ďaleko
nedošli. Treba pripraviť drevo, zakúriť, navariť jedlo, podojiť ovce, kravy
a kozy, umyť a ošetriť tých, čo práve
prišli. Jeden svätec raz povedal, že viera sa dá šíriť rôznym spôsobom, v nutnom prípade aj slovami.
Nedávno prišiel ku mne bývalý šéf

Začal sa mesiac lesov
z firmy Ryba Žilina, dnes dôchodca,
Marián Beniač. Referoval mi o svojich
projektoch – testovanie novej verzie
systému Agrokruh, nové modulárne
návrhy a prototypy kruhových domčekov. Ukazuje mi nové aktivity v zbere
hliníkového odpadu na školách Pre
Alina. Prišiel si ku mne po vrece ovčej
vlny, ktorú som mu priniesol z Dobrého
pastiera. Berie ju na testovanie do ponožiek Fusakle. Žiadne schôdze, popisy a prezentácie – len práca a výsledky.
Viem, že nestačí iba niečo vymyslieť a vyrobiť. Marketing a predaj sú
dôležité. Aj prezentácie a workshopy
sú niekedy potrebné. Len v akej miere?
Niekedy sa mi zdá, že medzi schôdzami, prezentovaním a robením zápisov
už nezostal čas na prácu. Zdá sa, že
žijeme v dvoch svetoch – v tom jjednom
sa oceňujú rečii a čas
na poradách. Ten
druhý je o práci
áci a
výsledkoch,
bez
zbytočných
slov.
Učme deti práci,
ci, nie
prázdnym rečiam.
am.

» Ján Košturiak

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie
rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné
porasty sú živými organizmami, ktoré
rastú, dospievajú a hynú podľa toho sa k
ním treba správať. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný preto si zaslúžia
našu ochranu a to nielen počas mesiaca
lesov.
Les a všetko čo v ňom žije po stáročia
existovalo v dokonalej harmónii. V lese
nič nezostane nazmar, všetko má svoje
miesto, význam a trvanie, to je prirodzený kolobeh života. Apríl je u nás od roku
1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Lesy
pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hektárov, čo je asi 42 percent rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry sú u nás zastúpené listnaté lesy (50 percent) ihličnaté
(31 percent) a zmiešané (19 percent).
Lesy majú ekologický význam, sú
súčasťou krajiny, majú hospodársky význam a sú dôležité pre zdravie a pohodu
človeka. Lesy upravujú teplotu aj vlhkosť
krajiny. Pod stromami je vždy o niekoľko
stupňov chladnejšie. (Zatiaľ nie je známy
iný materiál ktorý by pri danej hmotnosti
odviedol toľko tepla ako živý strom). Korene stromov spevňujú pôdu, čo je dôležité najmä na brehoch riek, alebo strmých
svahoch hôr, kde spomaľujú eróziu. Stro-

my sú veľkí producenti kyslíka a zo vzduchu naopak odbúravajú hromadiaci sa
oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces
fotosyntézy. Les tiež zachytáva prachové častice a podieľa sa na odstraňovaní
niektorých škodlivých látok zo vzduchu.
Lesy sú domovom mnohých rastlín a živočíchov, ktorým poskytujú úkryt a potravu. Tie sú súčasťou potravinového reťazca. V lese je vysoká druhová biodiverzita.
Život lesa závisí aj od zdrojov stavebných látok a stopových prvkov, ktoré rastliny čerpajú vo forme vodných roztokov.
Na základe toho sa vyvinula určitá organizácia koreňov. V najvyššej, na živiny
najbohatšej vrstve hrubej 5-20 cm je horné
koreňové poschodie. Nachádza sa v ňom
až 80 percent všetkých živých koreňov.
Pod ním je stredné koreňové poschodie
a napokon spodné koreňové poschodie,
ktoré môže siahať až po hladinu spodnej
vody.

» red

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk
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ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

32-0025-1

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

300

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

27.4. kurz krémové kvety
11.5. kurz zrkadlová poleva

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

viac ako

18.5. kurz karamelové kvety
25.5. kurz makronky

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Tlač
jedlých
obrázkov
na počkanie.

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0915 846 824

www.facebook.com/patisseriekaramel/

ie,
predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
á Streda
Veľkobláhovská 5233, (oproti Bille), Dunajská

07-0050

miesto konania:

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0031

info:

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

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



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

info@konstrukter.sk
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09-40

Tel.: 0908 914 180
85-0005

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

  

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

  
11 EUR/hod.

07-0049

Bezkonkurenčné ceny!

23. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

