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Ľudia nesmú splesnivieť
Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onStarí ľudia sú na prvý pohľad ako tie kologického ústavu môže byť celkom prístaré nemocničné priestory. Nezdravú jemná. Pretože tam je iba tá pleseň desifarbu majú možno aj niekedy spoločnú. vá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
No tie plesne určite nie. Starý človek je či všímavosť inak obvykle málovravnéstále starý človek, teda, v prvom rade ho lekára, to je človečenstvo profesie.
Preto, milí čitatelia, nemýľme si sločlovek. Kým z najvyšších úrovní zdravotníctva počúvame roky sľuby o tom, ako vá, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde hádzať všetko a všetkých do jedného
v „úradníckych silách“, v praxi to vyze- vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdrará tak, že človek je ten posledný, kým sa votníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčaješte iný druh človeka – človek lekár a nejších, chorých a starých, vnímajú tiež
človek zdravotnícky zamestnanec. Zho- ako ľudí. Zdravotníctvo od
dou okolností, pacienti sa s lekármi a nás chce peniaze, pre zdraďalším zdravotníckym personálom ocitli votníctvo sme variabilný
spoločne na jednej palube, konkrétne v symbol. Zdravotníci nám
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa opravujú naše zdravie. A
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa cez to zdravie neraz aj
potápajúcej, hoci na hornej palube sa duše. Sú to dva rozešte popíja šampus a hrá tam orchester, dielne systémy a
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví svety.
„biznis“.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.

Brezno

B. Bystrica

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

INZERCIA

0907 727 204

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

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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Právnik radí / SLUŽBY, domácnosť

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Dva nové domy v BB.
0907528831

06 POZEMKY / predaj
»Predám 1200m2 poz. v
M. Kiari. Pozemok je rovinatý, v tichej zóne 1 km od
kúpaliska Margita-Ilona. V
blízkosti je voda el. a plyn.
Pozemok možné rozdeliť na
dva 6á poz. so samostatným prístupom. Cena 30
000. 0918495956

07 REALITY / iné
08 STAVBA

Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Máte DLHY ?

»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 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, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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finančná ochrana

03 BYTY / predaj

V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.

66-0101

»KÚPIM AUTO V AKOMKOĽVEK STAVE. T. 0907296305
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

Nebojte sa ! volajte

02 AUTO-MOTO / iné

V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.

0905 638 627

01 AUTO-MOTO / predaj

Vydedenie

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Občianska
riadková
inzercia

46-0192

65-026

5
reLaX, SLUŽBY
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Škola / SLUŽBY, zamestnanie
Občianska
riadková
inzercia
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám zajace 0910 349
829

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
»60 ROČNÝ HĽADÁ PRÁCU VRÁTNIKA PRÍP.STRÁŽNIKA. AJ NA SMENY.LEN
B.B.0915620748

16 ZOZNAMKA
»44 ROČNÝ HĽADÁ PRIATEĽKU 0918790377
»Som rozvedená bacuľka
hľadám milého a úprimného pána do 50 rokov.
0949468056
»Invalidný dôchodca sa
chce zoznámiť so ženou
do 65r, bez záväzkov s vysporiadanou minulosťou
na trvalý vzťah kontakt
0904453003

Kostol v modrom hábite
Sú tu európske voľby a pred nimi sa
stupňovali rôzne snahy o to, aby sa
ich zúčastnilo čo najviac Slovákov.
Nejako vážne berieme rôzne rebríčky a štatistiky. Keď sa v nich umiestnime nízko, spustia sa procesy
nápravy, ktoré nie vždy adekvátne
riešia nízky výsledok.
V ostatných voľbách do európskeho
parlamentu sme mali najnižšiu volebnú účasť v Európskej únii (EÚ). Aj preto nás doslova zahltili výzvy, reklamy,
premyslené marketingy. Aby sa zvýšila
volebná účasť. Pomerne originálny a
účinný počin bol, keď politická strana
pokryla starý kostolík veľkou európskou zástavou. Určite to bol vynikajúci marketingový ťah, ktorý pritiahol
pozornosť mnohých voličov aj za cenu
kontroverzií. Bežne sa v školách hovorí
o rôznych spôsoboch prezentácie, ktorej účinnosť je v dnešnej dobe priam
nevyhnutná. Akoby sa pretekalo, kto
spraví väčší „úlet“. A ten často dosiahne svoj zámer.
Bolo sympatické, že strana zvolila
propagáciu EÚ namiesto toho, aby využila svoje insígnie. Pritiahnuť pozornosť
k európskym voľbám je záslužný počin.
Ozvali sa však hlasy, že prikrytie kostola zástavou znehodnotilo túto stavbu,
zohyzdilo ju či narušilo vieru. Ak si
pomyslím, čo sa na Slovenskú robí (či
nerobí) s rôznymi významnými pamiatkami... Čítal som aj názor, že politika

takto, symbolicky, vstúpila do cirkvi,
kresťanstva. Hm, a nie sme svedkami,
že cirkev priamo, nie symbolicky, vstupuje do politiky? Aj európska politika je
politikou. No pritiahnuť pozornosť k záujmu o ňu takýmto gestom je adekvátne, moderné a nemyslím si, že by došlo
k zneucteniu sakrálnej stavby.
Viera sa zneucťuje skôr pokryteckými postojmi niektorých veriacich,
ktorí sa správajú inak v kostole a inak
mimo neho. Možno chcel tvorca nápadu naznačiť aj to, že niektoré európske
témy sú legitímne a pri ich riešení by
sa malo zľaviť z rigidného postoja časti
kléru, veriacich a ultrakonzervatívnych
postojov.
Isté však je, že upozorňovať na význam EÚ by sa malo nie iba symbolicky a
nie iba v čase predvolebnom. Je faktom,
že z členstva v tomto spoločenstve má
Slovensko veľmi veľa výhod a finančných prostriedkov na pretváranie krajiny. Avšak európska politika v zmysle
pôsobenia poslancov je voličom vzdialená. Buď z dôvodu ich nedostatočnej
prezentácie, alebo z dôvodu, že pár poslancov za Slovensko nemá príliš veľkú
silu meniť ozaj zložitý, byrokratický a
ťažkopádny aparát európskych mechanizmov. To spôsobuje, že sa do popredia
dostávajú najmä problematické aspekty fungovania EÚ. A tie nezakryjeme
ani modrou zástavou s hviezdičkami.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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INZERCIA

0907 877 862

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

75-06-3

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, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadChcete
podať
inzerát?
nej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Návod nájdete na strane
6 dolu.
PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Prvá pomoc po nehode
Na cesty vyšli milovníci cyklistiky
a motoriek. Ak sa niekedy stanete
svedkom ich nehody, je treba aj ako
laik okamžite zranenému pomôcť.
Ide totiž o čas!

ho do hĺbky 5-6 cm.
Dýchame za zraneného
Po 30 stlačeniach hrudníka zakloníme hlavu postihnutého a vytiahneme
mu bradu. Aplikujeme dva záchranné
vdychy. Stlačíme mu nos ukazovákom
a palcom ruky položenej na čele, čím
Len žiadnu paniku
Je mimoriadne dôležité zareagovať. zabránime úniku vzduchu. NadýchnePamätajme si, ako hovorí MUDr. Viliam me sa a pevne obopneme našimi ústami
Dobiáš, že aj „nesprávna prvá pomoc je ústa zraneného. Vdychujeme vzduch do
lepšia než žiadna“. Pacienti nezomierajú postihnutého približne sekundu a slepri nehodách preto, že sanitka prišla ne- dujeme, či sa mu zdvíha hrudník.
skoro, ale preto že im nikto nepomohol. Pamätajme si
Pomer 30 : 2 – teda 30 stlačení hrudníZásada 5T
Najskôr na zraneného zvoláme čo ka a dva záchranné vdychy. Opakujeme
najhlasnejšie – „Počujete ma?“ Ak je pri do príchodu záchranky alebo kým nevedomí, zisťujeme, či nám odpovedá na začne zranený sám dýchať a preberať sa.
naše otázky, či ho niečo bolí a kontrolu- ABC záchrany života
A – airway – spriechodnenie dýjeme prípadné poranenia – krvácanie,
popáleniny, zlomeniny a pod. Riadime chacích ciest – opatrným otočením
sa známou skratkou 5T – ticho, teplo, postihnutého na chrbát, zaklonením
tíšenie bolesti, transport, tekutiny.
hlavy a nadvihnutím brady. Položte
Privolať pomoc
ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hlaAk je účastných viac svedkov neho- vu dozadu. S prstami pod špičkou brady
dy, poveríme inú osobu vytočením čísla nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili
155/112. Ak sme pri ňom sami, nastaví- dýchacie cesty.
B – breathing – sledujeme dýchame si na mobile odposluch a vytáčame
155/112. Riadime sa pokynmi dispečera. cie pohyby – či sa zranenému zdvíha
Ak pacient nedýcha a nezistíme mu hrudník, počúvame uchom pri jeho
nahmataním na predlaktí alebo krku ústach, ak sa nám dýchanie akokoľvek
tep, začíname s oživovaním. Kľakne- nezdá, uskutočníme oživovanie.
me si vedľa postihnutého, zomkneme
C – circulation – zisťujeme krvný
si dlane medzi prstami a naše zápästia obeh – na krku, na zápästí alebo priaumiestnime na dolnú časť hrudníka zra- mo v oblasti srdca pod hrudnou kosťou a
neného. Lakte musíme mať vystreté. Na- kontrolujeme prítomnosť tepu.
» Miško Scheibenreif
kloníme sa kolmo na hrudník a stláčame

PLACHTOVÉ
ZATEPĽOVANIE

MASTER GROUP s.r.o.
www.mgroupsro.sk
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EUROVOĽBY 2019

Vyberáme si našich zástupcov
v Európskom parlamente
Aj tieto voľby majú pre náš každodenný život mimoriadny význam

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských
krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia.

?

Europarlament
po Brexite

Prečo ísť voliť
v európskych voľbách

My Európania čelíme mnohým výzvam, od migrácie po zmenu
klímy, od nezamestnanosti mladých ľudí po ochranu osobných údajov. Žijeme v stále globalizovanejšom, konkurenčnom svete. Referendum o brexite zároveň ukázalo, že EÚ nie je nespochybniteľný projekt. A hoci väčšina z nás považuje demokraciu za samozrejmosť, zdá
sa, že je stále viac ohrozená, a to vo svojom myšlienkovom základe,
ako aj v praxi. EÚ sa angažuje vo všetkých týchto a mnohých ďalších
otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu.

Pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ schválili poslanci Európskeho parlamentuzmenu počtu mandátov jednotlivých
členských krajín. Veľká Británia má 73 poslaneckých kresiel a po jej
odchode by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Rozdiel,
ktorý tvorí 46 kresiel sa zmrazí pre prípadné budúce rozširovanie EÚ
a zvyšných 27 kresiel sa prerozdelí medzi medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne
znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.

Ako voliť ?
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Spôsob hlasovania

tentorazidemvolit.eu

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo
na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného
hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej
schránky.

25. MÁJ 2019
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Komunikovať dobro

Aj narodené deti stoja za slovo

Žiaľ, stalo sa už zvykom, že posolstvá Uvedenie na pravú mieru je pri pochypápeža Františka sa na Slovensku bení vždy nevyhnutné, ale nestačí na
príliš necitujú, nepublikujú a už vô- prinavrátenie dôstojnosti, zvlášť v dobe,
bec sa nimi mnohí hodnotovo neria- keď sa prostredníctvom internetu môže
dia, hoci, k rímskej cirkvi sa radi a nejaká falošná informácia šíriť až do tej
často hlásia. Asi sú pre takýto postup miery, že sa zdá autentickou. Preto by
nejaké dôvody. My ich nemáme, v na- ste vy, novinári, mali vždy brať do
šom vydavateľstve posolstvá svätého úvahy silu prostriedku, ktorý máte k
dispozícii, a odolať pokušeniu publiotca nezamlčujeme.
Pápež František vyzval novinárov, kovať nedostatočne overené správy.“
Pokora novinára má aj priamy súvis s
aby sa vyhýbali falošným správam a
upozornil, že „jedna z prvých vecí, co jeho slobodou, pokračoval pápež:
„Pokorný novinár je novinárom
urobia diktatúry, je umlčanie slobody
médií.“ Za jednu z podstatných vlast- slobodným. Slobodným od podliehaností pre kvalitnú službu novinára nia vplyvom. Slobodný od predsudkov,
pápež označil pokoru. Pápež citoval aj a preto odvážnym. Sloboda si vyžaduje
svojho priameho predchodcu: „Ako po- odvahu!“ Pápež tiež vyzval novinárov
vedal Benedikt XVI., neraz - je tenden- na prinášanie aj dobrých správ o dobciou masmédií vytvárať v nás pocit, rých veciach, ktoré často zostanú preže sme stále „divákmi”, ako keby sa kryté negatívnymi správami:
„Pokorný a slobodný novinár sa
zlo týkalo len iných a akoby sa nám
samým niektoré veci nikdy nemohli snaží hovoriť o dobre, aj keď častejšie je
stať. Avšak my všetci sme „aktérmi” a v predmetom správ zlo. To, čo ma v mojej
tak v zlom ako aj v dobrom naše správa- službe ako biskupa vždy potešilo, je zisnie vplýva na iných- (Príhovor na Špa- tiť, koľko dobrého je medzi nami, koľko
nielskom nám., 8. dec. 2009, Insegna- ľudí sa obetuje - dokonca hrdinsky - na
pomoc rodičovi alebo chorému dieťaťu,
menti V, 2, 672).
„Pokorní novinári, to neznamená koľko ľudí sa každodenne venuje služpriemerní, ale skôr vedomí si toho, že be iným, koľko ľudí podáva pomocnú
prostredníctvom článku, tvítu, priame- ruku namiesto toho, aby sa odvrátili. Poho televízneho či rozhlasového prenosu kračujte, prosím, v rozprávaní aj o tejto
sa dá robiť dobro, ale aj - ak nie ste opa- stránke reality, ktorá je vďaka Bohu stále
trní a svedomití -, privodiť zlo blížnemu tou, ktorá má väčší rozsah.“
„Komunikovať dobro“ je podľa páa neraz i celej spoločnosti. Mám na mysli
napríklad to, ako môžu niektoré „krikľa- peža Františka imperatívom doby.
» Zdroj: Vatikánsky rozhlas
vé“ titulky vytvoriť falošný obraz reality.

Koľko sa toho už popísalo o deťoch
ešte nenarodených. Veď v poriadku, ale prečo nie aj o tých už narodených? O deťoch, ktoré sú zdravé, žijú v ekonomicky i sociálne
dobrom prostredí, no chýba im to
hlavné – otec, matka, rodina. Nie
iba v rodnom liste.

Natoč video, ktoré ťa posunie.
V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

Dispečing SK - 0950 333 222

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Bóna (youtube strategy manager, video špecialista).

Mladí videomakeri sa môžu s videami prihlasovať do súťaže už v jej
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.

� � �� � � � � � � � � � �� � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � �

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.
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Jeden z dní, ktoré sú pred nami v
najbližšom týždni, sa tradične volá
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež
už popísalo dosť. Poďme však na to
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by
mali byť nie raz do roka, ale každý
deň.
Vo väčších mestách sa dieťa v
rodine už vo veľkej miere dostalo na
úroveň batožiny. Ráno naložíme,
odvezieme, vyložíme, popoludní privezieme, potom zavezieme ešte na
nejaké krúžky večer zas na noc dovezieme domov. Čas prežitý v aute na
zadnom sedadle sa deťom predlžuje,
komunikácia s rodičmi skracuje a samotné dieťa sa postupne stáva sirotou
v hoci aj navonok dobre fungujúcej
rodine.
Množstvo moderných štúdií preukázalo, že kvalitne strávený čas s
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre láskavosť a citlivosť rodičov voči deťom.
Výskumy však upozorňuje na to, že
iba viac času automaticky neznamená aj viac osohu pre deti. Deti by nemali žiť pri nás, ale s nami. A platí to
aj v obrátenom garde.
Je šanca reštartovať naše návyky - áno, blíži sa Medzinárodný deň
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba
ako príležitosť po roku opäť raz vziať
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to
ani nerobme. Deti nás potrebujú stále, aj keď málokedy nám to povedia.
A to je vážny signál na zamyslenie –
čím menej toho deti rodičom povedia,
tým viac sa od seba navzájom rodina
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je,
že to platí pre všetky vekové kategórie, teda aj vtedy, keď už deti predstavujú dospelú generáciu, no majú ešte
žijúcich rodičov.
Takže – nestačí iba žiť pre deti.
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý
deň po ňom.

10
zamestnanie

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

v Banskej Bystrici

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk
Miesto výkonu

BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO - 0918 116 714,

SBS RAVI s.r.o.

16-0002

3,70€ hod/brutto

prijme do TPP pracovníkov
strážnej služby pre objekt
v BANSKEJ BYSTRICI

Firma HĽADÁ

PRACOVNÍKOV
do panelárne
v Nemecku.
ZDARMA

Nástup : jún 2019
Hodinová mzda : 2,90 € netto/ hodina

0907 736 115

KONTAKT: 0917 794 262

doprava + ubytovanie
...........................

45-0009

TPP + netto 1800€/mes.
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www.blackpatrol.eu

36-0007

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

11
konFerencia

.

SPÍKRI
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
����������������
������������

terasy

zimné záhrady

����������� ALMA
ARKu�����������������������

Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH
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��������������������
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(príjem tovaru, ští
delanie
vz
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85_0348

Facebook: aiwsk

32-0063

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!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com
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t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

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

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 20 EUR/hod.
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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