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Pocta priateľstvu
Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

Chcete si
podať
inzerát?

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

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

03 BYTY / predaj

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: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

05 DOMY / predaj

04 BYTY / prenájom
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
» Veľký výber školských tašiek, pre prvákov, aj na kolieskach, pre škôlkárov, aj
batohy pre starších. Kvalitné, odľahčené, vystužené.
V detskej obuvi Minitopánočka na rohu námestia v
Topoľčanoch.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

13 RÔZNE / predaj

oceľového šrotu a farebných kovov

15 HĽADÁM PRÁCU

14 RÔZNE / iné
16 ZOZNAMKA

Západné Slovensko
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

Topoľčany 0903 567 336

Zemianske Kostoľany 0903 546 644

www.ekoqelet.sk
76-0016

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

S

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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
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Východné Slovensko

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
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U
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Niečo tu nesedí

Neviem...
Slovo neviem som kedysi takmer nepoužíval. Myslel som si, že viem. A
keď som nevedel, tak som to nepriznal.
Dnes viem, že neviem. Príde za mnou
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo
s nim urobí.
Občas posudzujeme druhých ľudí,
ich vlastnosti, správanie alebo schopnosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám
patent na rozum a rozprávať nezmysly.
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa
do neho a uvedomovať si aký je rôznorodý a zložitý.
Naše schopnosti teda nie sú dané
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu
sa nevedome otvárame a čo nás presahuje. Každý si to nazýva rôzne - Duch svätý,
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou alebo sila podvedomia.
Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj história poznávania sveta nám ukázala, že
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady,
mikroskopy a metódy skúmania nám
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí.
Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom,
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko
viem, aj keď nič neviem.
Keď som bol mladý, videl som často
iba správne riešenie, dnes vidím mnoho prepletených ciest. Neviem, ktorá je
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslíme si, že všetkému rozumieme, tak sme
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia,
objavy a zázraky.
ky. Keď
pochopíme, čo všetko
nevieme, tak sa z nás
stávajú znova deti,
ktoré môžu každý
deň prežívať krásne
objavovanie toho,
oho,
čo nám bolo
skryté.

» Ján Košturiak

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa
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cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO

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

4
HLAVU HORE, POLITICKÁ INZERCIA / DOMÁCNOSŤ

5
SPOLOČNOSŤ / PRÁCA

Nenaleťte podvodníkom

Nestaňte sa bielym koňom!
Ktokoľvek sa môže stať obeťou nekalých praktík podvodníkov. Mali
by sme byť preto obozretní a dať
si pozor na to, komu poskytujeme
osobné údaje či číslo bankového
konta alebo platobnej karty.
Ak ste niekedy reagovali na inzerát,
ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zárobok a dokonca ste poskytli na tento
účel svoj bankový účet na príjem platieb
v rôznej výške od rôznych osôb, ktoré
vôbec nepoznáte, mohli ste si zarobiť
na poriadny problém. „Takýmto konaním sa pokojne môžete stať takzvaným
bielym koňom a váš účet sa môže stať
prietokovým účtom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Takéto konanie môže
mať dokonca trestnoprávne dôsledky,“
upozorňuje Národná banka Slovenska
na svojej webovej stránke.

Ako to funguje?
Človek, ktorý je nastrčený alebo použitý na páchanie trestnej činnosti, aby
sa tým zakryla osoba páchateľa, ktorá
má z tejto činnosti prospech, sa zvykne
označovať ako Biely kôň. Podvodníci ho
využívajú na pranie špinavých peňazí.
Ide o to, že sa vďaka tomu zlegalizujú peniaze pochádzajúce zo ziskov z trestnej
činnosti. Biely kôň poskytne svoj účet

na príjem rôznych platieb od rôznych
neznámych osôb v rôznych výškach a
následne peniaze vyberie v hotovosti a odovzdá určenej osobe, prípadne
peniaze prevedie na ďalší účet patriaci
neznámej osobe. Každá banka venuje
pozornosť prebiehajúcim platobným
operáciám a pri podozrení na neobvyklé
transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod
vašich finančných prostriedkov nejasný,
banka vám môže v krajnom prípade účet
zablokovať a následne vás môže kontaktovať aj polícia. Môžete sa tak nevedome
vystaviť trestnému stíhaniu.

Ponúkame zopár rád
na čo si dávať pozor

ilustračné foto

ɧ9ŀLDGQRPSU¯SDGHQHNRPXQLNXMWHR
svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré vás nútia poskytnúť vaše osobné údaje alebo ich od
vás požadujú pod sľubom odmeny.
ɧ6YRMHRVREQ«DҤQDQÏQ«¼GDMHVLG¶kladne chráňte.
ɧ 1HYVWXSXMWH GR YRSUHG SRQ¼NQXW¿FK
neštandardných zmluvných vzťahov s
osobami, ktoré nepoznáte.
ɧ 1HSRVN\WXMH VYRM ¼ÏHW QD SU¯MHP U¶]nych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach.
ɧ1HSRVN\WXMWHSU¯VWXSRY«¼GDMHNVYRMmu účtu.
ɧ 1HUHDJXMWH QD SRQXN\ NWRU« VĀXEXM¼

zdroj stevepb pixabay

jednoduchý a rýchly zárobok za to, že
poskytnete číslo svojho bankového účtu
alebo fotokópiu svojho občianskeho
preukazu či pasu.
ɧ 1HUHJLVWUXMWH VD DNR SRGQLNDWHOLD DN
vás k tomu navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.

800 eur. Nepýta sa pritom na číslo vášho
účtu, ale na údaje z bankomatovej karty.
Na takéto praktiky podvodníkov upozornila na svojej facebookovej stránke
Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej
republiky. „Tieto údaje nikdy nikomu
nedávajte za žiadnych okolností!“ varuje polícia. Údaje z karty sa používajú
Neposkytujte ani údaje
na platbu za služby ako ubytovanie, ale
z bankomatovej karty
napríklad aj na uhradenie faktúr len cez
Polícia však upozorňuje aj na ďalšiu zabezpečené stránky.
z foriem podvodu, na ktorú môžu nepozorné či príliš dôverčivé osoby naletieť.
Informácie poskytlo oddelenie komuNa sociálnej sieti vás kontaktuje neznánikácie Národnej banky Slovenska a FB
ma osoba, ktorá sa vydáva za podnikastránka Hoaxy a podvody – Polícia SR
teľa a pre rôzne dôvody vám chce poslať Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

–

POKLADNÍK/ČKA
V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
NÁSTUPNÁ MZDA 865 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-14

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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Potrebujeme reset a reštart I.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.
Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že politici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
si osedlali demokraciu kadejakými
prívlastkami a ochromili nás centralizáciou. Po roku 1989 som si naivne myslel, že už bude len lepšie.
Že múdri demokratickí politici sa
o všetko postarajú, že bude dobre.
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
nechali učičíkať, uspať. Znehybneli sme a prenechali sme iniciatívu
nehodným chytrákom, egoistom a
politickým gaunerom, ktorí rátajú s
našou pasivitou, ľahostajnosťou, nezáujmom. Ktorí
rí si našu slušnosť vysvetľujú ako slabosť. Ale
to je omyl. Potrebujeme
trebujeme
reset a reštart. Potrebujeme decentralizáciu.
lizáciu.
Dokončenie
rozhovoru
o týždeň

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je
to oxymoron? Protirečenie?
Tak, ako je protirečením výraz
zdravý nemocný, tak pre väčšinu našich politikov sedí oxymoron bohatý
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň
umelcov. Pritom na kultúru a kultúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna
vláda doteraz nepovažovala kultúru
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznieva boľševický koncept o základni a
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda
plné bachory a potom zábava. Za tú
zábavu považujú naši politici akurát
pretŕčanie sa na folklórnych festivaloch, vernisážach a v Smotánke. Za
tridsať rokov, napriek politikom, nie
ich zásluhou, a mimo dosahu politikov, u nás predsa len zapustila korene sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

No go zóny
Znie to dobre - „no go zóna“ - čosi
ako pešia zóna, ibaže naruby, teda
oblasť, kam sa nechodí. Za „no go
zónu“ najnovšie vyhlásil bratislavský primátor Obchodnú ulicu.
Zatiaľ iba v piatok a v sobotu.
Obchodná ulica je v centre Bratislavy, križuje jeho pešie zóny. Bronx bol
kedysi v 60-tych rokoch preslávený
najmä ako najbrutálnejšia časť New
Yorku a vyznačoval sa aj najvyššou
kriminalitou. Obchodná „no go zóna“
je najbrutálnejšou ulicou centrálnej
časti hlavného mesta členského štátu
Európskej únie.
Sociálne siete sú plné – zo strany
tých slaboduchších – strachu z migrantov a z toho, čo ich prítomnosť bude
znamenať na bezpečnosť v našich mestách. Filipínca však skopal a k smrti
umlátil našinec, ktorý si jeho smrť nakrúcal ešte do archívu na mobil. V „no
go zóne“ na Obchodnej ulici. Nepočujúceho mladíka takmer na smrť umlátil
iný našinec – nadsamec – taktiež v „no
go zóne“ na Obchodnej ulici v centre
Bratislavy. A do tretice – v tejto „no go
zóne“ nožom ohrozoval chodcov ďalší
našinec. Ani jedna z týchto troch vyšinutých beštií k nám neprišla zo zahraničia. Tri ťažké zločiny za veľmi krátke

obdobie.
Ani si netrúfam tušiť, čo by sa dialo a nielen na sociálnych sieťach, ak by
páchateľmi boli migranti. Ako by vykrikovali fašisti, ktorí sú teraz absolútne
ticho, ako by demonštrovali nacionalisti, ktorí sú teraz absolútne ticho a
akoby vypisovali všetci, ktorí majú fóbiu z niečoho nepoznaného, cudzieho.
Tí sú tiež absolútne ticho.
Lebo našinci môžu. To je OK, v pohode. „Chlapci si možno iba viac vypili,
chlapci si možno iba šňupli.“ Ale sú to
naši zlatí dobrí chlapci, veď ani trestať
netreba, za brutálnu vraždu šesť rokov,
ako za ukradnutú čokoládu a z nich
ešte polovica dolu za dobré správanie v
base s prvým stupňom ochrany.
Primátor sa usmieva do kamery a
hovorí o „no go zóne“. V nemocnici sa
v tej chvíli našťastie z kómy preberá
pacient, ktorý v tej zóne, kde sa zrazu
ocitol a zjavne sa tam hlupák jeden nemal čo vyskytovať – po opuchu mozgu,
spôsobenom brutálnou bitkou. Takže
sa vlastne nič nestalo. Iba do centra
hlavného mesta už nielen obyvateľ, ale
ani návštevník nesmie. Ani za bieleho
dňa. Iba ak s ochrankou. Ale tú má z
nás a za naše iba zopár vyvolených.

» ib
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ZDRAVIE / SLUŽBY, PRÁCA

Top 10 diét
ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diétaa
Pre jednotlivca je z nich
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
N£ŀH
dodržiavať dlhodobo, vyhoyhovuje mu svojou skladbou,
bou,
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
ģW¿O
a chráni ho pred vznikom
om
a rozvojom ochorení.

75-06-3

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

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

Ponuka
práce

Prijmeme
operátorov/ky
výroby na TPP
óû÷þóþñþąz~práca
ąĂôóôýðYðûôñþZĉüôýĈ
Mzda 663€/brutto
po 2. mes 687€/brutto
+ príplatky

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
8-

; 7 ê2

4 +,-/#

3,70 € / ks

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

/'

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05
45-0017

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

SBS GUARDING s. r. o.
R TÍ L O G U V TÁ ë P K MQ X P C R TG X Á F \ M[
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pre domáce a hospodárske zvieratá
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36-0007
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75-24

47-013

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
|āôąøðòøýfþ0944 425 183
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SLUŽBY, PRÁCA

STAŇ SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU!

POĎ PRACOVAŤ K NÁM!

PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU V POPRADE
Hľadáme:

ZVÁRAČ – mzda v HPP od 4,49€/Nhod., SZČO od 7,80€/Nhod.
+ motivačná zložka do 2,30€/Nhod.

PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR
– mzda od 3,90€/hod.
(v závislosti od praxe a skúseností)

SME SPOĽAHLIVÝM ZAMESTNÁVATEĽOM
Ponúkame:
tPríležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je
v súčasnosti jedným z rozhodujúcich lídrov na
európskom trhu v oblasti strojárskej výroby.
tStabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie,
bonus za dochádzku až do 100€, prémie do 20%.
tOdmeny pri výročiach, dovolenková a vianočná
odmena do výšky 60%.
tBezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné
pobyty.
tBezplatné pracovné odevy a ich čistenie a opravu.
tVstup do fitka GOLEM len za 2 €/mesačne,
poukážky na regeneráciu dvakrát ročne.
tFiremné akcie a nákupné zľavy v regióne.

V prípade záujmu kontaktujte
Personálne oddelenie telefonicky:

052/711 2455
052/711 2128

resp. e-mailom:
99-0130

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

45-0178

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
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pevná linka:

0918 735 710
0918 735 724

personal@tatravagonka.sk

www.tatravagonka.sk

garancia platu 1000 €/mes.

mobil:
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RADÍME / SLUŽBY, ZÁHRADA
Začína sa hlavná dovolenková sezóna.
Čoraz viac v nej využívame leteckú
dopravu a často nevieme, aké sú naše
práva.
Tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak odlietate z ľubovoľného letiska v
EÚ, alebo prilietate do EÚ s leteckou spoločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiarska alebo Islandu.
V prvom rade vám pri kúpe letenky
nesmú spoločnosti naúčtovať vyššiu cenu
z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo
miesta, kde si ju kupujete.
Ak vám bol odmietnutý nástup do
lietadla, váš let bol zrušený alebo bola
prekročená kapacita lietadla, máte nárok
na presmerovanie do konečnej destinácie
za porovnateľných prepravných podmienok, alebo vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného
miesta odletu.
Dlhé meškania - ak váš let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie
ceny letenky (ak si však uplatníte nárok
na úhradu ceny letenky, strácate právo na
ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).
Jedlo a ubytovanie - V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte
nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné
telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.
Finančná náhrada - V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia
letu alebo meškania do cieľového miesta
(uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlh-

šie ako 3 hodiny, máte na území EÚ nárok
na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.
1 500 km alebo menej - 250 EUR, viac
ako 1 500 km - 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom
mimo EÚ
1 500 km alebo menej - 250 EUR, 1 500
km až 3 500 km - 400 EUR, viac ako 3 500
km - 600 EUR
V prípade, že vám dopravca ponúkne
náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50
percent.
V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak bolo zrušenie
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami,
ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi
nepriaznivé počasie, alebo vás spoločnosť
o zrušení letu informovala dva týždne pred
plánovaným časom odletu, alebo vám bol
ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.
Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká
právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť vrátenie ceny letenky, náhradnú prepravu za
porovnateľných prepravných podmienok
do vašej cieľovej destinácie v najbližšom
možnom termíne, alebo let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej
cieľovej destinácie v neskoršom dátume
podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

topolciansko@regionpress.sk

0905 719 135

» red
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Partizánskom
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Kontakt:
0948 109 195

36-0006

Práva cestujúcich v leteckej doprave

11
HLAVU HORE, ZA ŽIVOT / SLUŽBY

Lešenári
a stavbári pozor!

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

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

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

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!



Majstrovstvá Slovenska detských kár

  

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000





tto
900 - 1100 EUR/ne




11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

Thyestes
Do najmenších detailov rozobratá
problematika osudu a ľudských
emócií, dielo poukazuje na deštruktívne dôsledky hnevu a zla.
Zároveň nám ponúka aj zaujímavý
pohľad na niekdajší svet v jeho kultúrnom a sociálnom kontexte.
Dielo Thyestes je po prvýkrát preložené do slovenského jazyka. Jeho
autorom je Seneca Lucius Annaeus. Je
predovšetkým známy ako predstaviteľ
stoickej filozofie a radca kontroverzného cisára Nera. Jeho zachované literárne diela, tragédie s mytologickými
námetmi, obsahujú morálne idey, opakovaným motívom sa stáva spor rozumu s vášňou.
Lucius Annaeus Seneca známy
tiež ako Seneca Mladší či jednoducho
iba ako Seneca (asi 4 pred Kr. – 65) bol
rímsky filozof, štátnik a spisovateľ. Bol
vybraný ako učiteľ budúceho cisára
Nera a neskôr pôsobil ako jeho poradca.
V Senecovej filozofii a diele má
obzvlášť vysoký význam potreba vyrovnať sa so smrťou a ďalšími nepriazňami osudu. Seneca sa odkláňa od
neumierneného až asketického stoicizmu, okrem iného i tým, že tvrdí, že

hmotné statky nemusia byť prekážkou
v dosiahnutí vnútorného pokoja jednotlivca, pokiaľ sú použité na to, aby
ich prostredníctvom dosiahol cnosť.
Podobne sa pokúša nájsť strednú cestu
medzi úplným ignorovaním verejného
života (otium) a politickou angažovanosťou (negotium), a to v tom, že by
jednotlivec mal uprednostňovať vlastnú duševnú vyrovnanosť pred jedným
i druhým. Seneca radí, že by človek
mal byť politicky aktívny, len ak v tom
vidí prospech svojim blížnym.
Senecov postoj k politickej moci
najlepšie vystihuje jeho dielo De clementia (O umiernenosti), ktoré možno
chápať ako politický program určený
mladému Neronovi, ktorému Seneca
spis venoval. De clementia nespochybňuje principát, teda absolutistický režim ako taký, ale vyžaduje od neho v
súlade so stoickou predstavou o metafyzike. Stoický Najvyšší zámer (logos),
ktorý je predchnutý logikou a smerovaním k úžitku, má mať preto v Rímskej ríši paralelu v osobe osvieteného,
blahosklonného panovníka. Kľúčovú
úlohu pri formovaní takéhoto ideálneho vládcu má mať práve filozofia.

Minulý rok Hornošarišské osvetové stredisko zorganizovalo prvý
ročník Majstrovstiev Slovenska
podomácky vyrobených detských
kár. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas, preto ho tento rok táto
nezisková organizácia pripravuje
celoštátne.

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

www.facebook.com/alukogroup

94-0078

33-0025

Facebook: aiwsk

32-0063

www.aiw.sk

+421 907 780 698
+421 948 672 122

konzumného správania.

Minulý rok usporiadali prvý ročník
Majstrovstiev Slovenska doma vyrobených detských kár z odpadu a dosák,
presne takých, aké zažili ich rodičia,
keď boli ešte deťmi. Zúčastnilo sa 36
súťažiacich a vyše 3000 divákov prišlo
podporiť malých pretekárov. Tento rok
Jediným obmedzením pre prípad- sa uskutoční DRUHÝ ROČNÍK MAJných účastníkov je podmienka, že káry STROVSTIEV SLOVENSKA doma vysi deti s rodičmi vyrobia svojpomocne. robených detských kár.
Organizátormi sú Hornošarišské osveTieto káry si budú môcť vyrobiť na
tové stredisko a Klub nadšencov histotvorivej dielni v piatok 14. 6. pri garickej techniky a remesiel.
rážach Hornošarišského osvetového
Klub vznikol v roku 2016. Združuje strediska, kde im s tým pomôžu dobrošikovných ľudí, ktorí si radi opravujú voľníci – profesionálni automechanici.
staré veci, aby ich nemuseli vyhadzo- S rodičmi káry vyrobia a deti si ch navať. Preto robia pre širokú verejnosť maľujú podľa svojich predstáv. Súťažiť
rôzne školenia, ako si opraviť, alebo budú aj v kategórii o najkrajšiu a najudržiavať staré bicykle, hračky, spot- bláznivejšiu káru. Preteky sa uskutočrebiče, oblečenie, autá. Nadšenci sú nia v nedeľu 16. júna na Komenského
presvedčení, že to, čo si šikovní do- ulici v Bardejove. Táto ulica bude kvôli
máci majstri opravia sami, si viac aj pretekom uzavretá, preteky sa uskutočvážia a chcú ľudí inšpirovať k zmene nia na ceste.

» red
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LEVANDULKA

85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
a
k
š
á
n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

splátky od 98 €

ej

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

TO19-23 strana-

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

12

0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

v rámci cel

