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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností

Nová folklórna tradícia
našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

www.kupdodomu.sk
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Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis
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vodiča MKD
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

jedna odjazdená sobota v mesiaci

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)

Skylink,Plustelka,Mindig TV

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

prijme na TPP

Parkovanie áut v Bratislave

Kontakt: 0911 997 728

45-0217

www.strecha.ws

0
5
1
od

voliery pre psov
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VIAC INFO: 0908 580 999
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STRECHYNA KĽÚČ
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0907 652 710

45-0027

Mzda: 3€/hodina.

MONTECHnz s.r.o.
J.Simora 5, Nové Zámky
tel.: 0905 281 931

s
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76-0083

na víkendy do
predajne v Bánove.
Dlhodobá brigáda.

ZADARMO

Cenové ponuky ZDARMA

(85

'3+

BRIGÁDNIČKU

ZAMERANIE
A CENOVÁ
KALKULÁCIA

3,50 €/m

1 kg

(85

PONUKA PRÁCE
Prijmeme

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(žalúzie, sieťky, rolety)

2

1 kg

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VEĽKÝ VÝPREDAJ

škridla výpredaj
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(1. časť)
TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic
Lifestyle Changes, znamená liečebné
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá
americkým Národným ústavom zdravia v roku 2001 v rámci Národného
cholesterolového edukačného programu a vyvolala ohlas u kardiológov aj
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto
medzi všetkými posudzovanými diétami podľa odborníkov, v roku 2014 dokonca obsadila druhú priečku.
3 hlavné zásady o zložení tukov v strave na zníženie hladiny cholesterolu:
ɧmaximálne 7 percent nasýtených
tukov
ɧPD[LP£OQHPJFKROHVWHUROX
ɧnenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
percent energie
Celkový denný príjem energie
podľa požadovaného cieľa:
ɧ úprava hladiny cholesterolu: muži

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
7 560 kJ
ɧ úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
kcal, čo predstavuje 5040 kJ

»Verím len štatistikám,
ktoré som sám sfalšoval.
Winston Churchil
»Kto chce zaujať, musí
provokovať.
Salvator Dalí

Pri diéte treba sledovať prijatú
energiu potravou, prepočítavať kalorické tabuľky, zloženie potravín. Je to
síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
potrebné, ak si niekto chce upraviť
cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
správou je, že takto získané vedomosti spôsobia, že nebude človek tápať či
a prečo je dané jedlo povolené, alebo
nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
odporučených porcií
a ich veľkosti.

»Feničania vymysleli peniaze, ale prečo tak málo?
Johann Nestroy
»Existencia piva je dôkazom, že Boh má ľudí rád .
Chce, aby sa ľudia cítili na
svete šťastní.
B.Franklin
»Kto vie sám seba presvedčiť o tom,
že mu je dobre, bude sa
mať dobre.
Ovídius

O základných princípoch diéty si povieme nabudúce.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

75-06-3

Redakcia:

»
Aforizmy

SBS GUARDING s. r. o.

»Komu je práca radosťou,
pre toho je život šťastím.
Maxim Gorkij

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Nové Zámky
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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

LIDL Šurany a BILLA Nové Zámky

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Mzda: 2,9890 €/h. brutto

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Nástup ihneď.
45-0017

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

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

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

»Pán Boh pri stvorení človeka evidentne precenil
svoje možnosti.
Oscar Wilde

Mzda: 3,5868 €/h. brutto

3,70 € / ks

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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36-0007

Nové
Zámky

»Vysoká životná úroveň
spočíva v tom, že vydávame peniaze, ktoré ešte
nemáme za veci, ktoré
nepotrebujeme, aby sme
imponovali ľuďom, ktorých
neznášame.
Orson Welles

»Egoista je ten, kto dbá
viac o seba ako o mňa.
Julian Tuwim
» redakcia
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ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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01 AUTO-MOTO / predaj

Zmluva o budúcej zmluve je primárne na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
upravená vo všeobecnej časti Občian- zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým čapodstatných náležitostiach. Podstatnými sovým predstihom pred vznikom pracovnáležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzapísomná forma (inak by to spôsobilo ab- jú predzmluvné typy, akým je napríklad
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby strednej odbornej školy alebo odborného
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú- učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu- záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykoje, že ak vo svojej prvej časti neustanovu- naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne alebo absolventskej skúšky prijme do
vzťahy ním neupravené všeobecné usta- pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
novenia OZ. V tomto prípade hovoríme sa stane zamestnávateľovým zamestnano subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zápracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa stupcu žiaka, inak by bola neplatná.
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
» Tím advokátskej kancelárie
pracovný pomer, musí obsahovať podstatV4 Legal, s.r.o.
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle značky
JAWA ČZ v akomkoľvek stave.Tel. 0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izbový byt
s garážou po kompletnej rekonštrukcii v NZ.Tel.
0905144110
»V BA-Ruž. predám garsonku.Tel. 0910322006

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku a
1-izbový byt v NZ a v Šuranoch.INFO:.Tel. 0915899339
»Dám do prenájmu 2 izbový byt v NZ so záhradkou, ul. Bezručova,.Tel.
0907607348

05 DOMY / predaj
»Predám RD v Dolnom Ohaji.Tel. 0905144110
»Predám vidiecku chalupu v obci Jasová.Tel.
0905144110

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Predám murovanú garáž.
Tel. 0910470994

08 STAVBA

0907 779 018

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou. Tel: 0903122192

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám cesnak 4e a cibuľu1e.Tel. 0902743663

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018

20

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,20

Mestský jarmok, kultúrne vystúpenia i súťaž vo
varení guláša ponúkajú
oslavy cirkevného sviatku Porciunkula, ktoré sa
začali v Nových Zámkoch. Podujatie, ktoré organizuje
mesto Nové Zámky so svojimi partnermi, potrvá do
soboty 27. júla. „Až do skončenia slávností bude
uzavreté Hlavné námestie a časti ulíc Komárňanská a Petőfiho,“ informovalo vedenie mesta. Počas
programu na Hlavnom námestí zároveň mesto
zabezpečí na vlastné náklady cisterny s pitnou
vodou.
Súčasťou slávností je aj stretnutie zástupcov
družobných miest a predstaviteľov Aliancie
Newcastles of the World. Aliancia vznikla v roku
1998 so základnou myšlienkou zoskupiť mestá,
ktoré
spája rovnaký názov – Newcastles. Nové Zámky sú
jej súčasťou od roku 2016. „S členmi aliancie
rokujeme o ďalších možnostiach spolupráce. Radi
by sme sa pripojili do rozpracovaného projektu
Passport Newcastles of the world. Táto aktivita
môže podporiť cestovný ruch v mestách. V oblasti
odborného školstva sú ponuky na možnosti výmennej praxe pre študentov v oblasti hotelierstva,“
uviedol primátor Nových Zámkov Otokar Klein.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú týždeň pred slávením cirkevného sviatku, siaha v
Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch
slávia veriaci Porciunkulu 1. a 2. augusta. Pre rád
Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších
sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka
Anjelskej Panny Márie na námestí Spoleto neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný
Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.
» TASR

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
22.8. , 12.9. , 3.10. , 24.10. ,
23
14.11. , 5.12. 2019 ••• 16.1. 2020
Krškany . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod.
Mojmírovce-pošta . . 9,30 hod.
Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod.
Cabaj-Čápor-Coop . 10,00 hod.
Močenok. . . . . . . . . 10,20 hod.
Horná Kráľová . . . . 10,35 hod.
Branč-KD . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľký Kýr . . . . . . . . 11,15 hod.
Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod.
Lipová. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Nové možnosti spolupráce s
Alianciou Newcastles

Ulany nad Žitavou. 12,05 hod.
Maňa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Lúčnica n/Žitavou . 12,40 hod.
Vráble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod.
Paňa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod.
Veľký Cetín. . . . . . . 13,25 hod.
Malý Cetín . . . . . . . 13,40 hod.
Čechynce . . . . . . . . 13,55 hod.
Janíkovce . . . . . . . . 14,10 hod.
Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod.
Veľký Lapáš-pošta . 14,40 hod.

PREDAJ
MLÁDOK
18-týždňové

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28
8.8. , 29.8. , 19.9. , 10.10. ,
31.10. , 21.11. , 12.12. 2019
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.
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Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

46-0020

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Občianska
riadková
inzercia

5
za život / SLUŽBY, bývanie

Zo Stalinovho „Nežné“...
môžeme tolerovať aj pôvodný názov.
Koniec-koncov na význame SNP pre
Slovensko a Európu sa naši politickí
predstavitelia demokraticky dohodli.
Premenovanie samo osebe ešte nezmení vnútorné postoje. Tie mnohokrát vyrastajú z rodinného prostredia,
z osobných príbehov blízkych, z ich
víťazstiev a porážok, zranení, osudov
a rozhodnutí v konkrétnych životných
situáciách.
Ako rodená Bratislavčanka som si
pomerne dlho zvykala na nové názvy.
Ešte aj dnes si pomýlim Krížnu so Steinerovou a Malinovského so Šancovou.
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť zašlú slávu socializmu a spornú úlohu
hrdinov. Mám od toho ďaleko. Len to
premenovanie mi veľmi pripomína
ešte iný stret – generačný – potrebu
mladšej generácie zviditeľniť sa svojou
kreatívnosťou a všetko predošlé meniť
a poznačiť svojimi nápadmi. Uznávam
inovatívnosť, no predsa treba nájsť
zdravú mieru. Každá zmena a výmena
nesie svoje dôsledky, otvorí diskusie a
rozjatrí postoje. Ani rozdelenie jedného námestia na dve časti nevidím ako
vhodný kompromis. No možno sa mýlim, možno sa názvy námestí a ulíc už
stanú pravidelným symbolom nášho
pluralizmu.

KUPÓN
na 50€

»Predám pšenicu, jačmeň,
ovos-20€/q, tritikale 16€/q,.
Tel. 0940336457

pri predložení kupónu zľava 50€

11 HOBBY A ŠPORT

INFO: 0905 328 814

76-0032

• ponúka náhrobné kamene z rôznych materiálov
• zlátenie, dosekávanie písma a ďalšie kamenárske práce
• poradenstvo ZADARMO

NOVAPLAST

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim akordeón, heligonku.Tel. 0915876860

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám malotraktor.Tel.
0918344798

-50%

14 RôZNE / iné

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

15 HĽADÁM PRÁCU
76-0003

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

16 ZOZNAMKA
»54r hľadá priateľku.Tel.
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

» Mária Raučinová, Fórum života

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 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, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
59-0230

Na historické udalosti našej krajiny
máme rôzne pohľady. Jedni sú vyznávačmi protifašistického odboja,
iní bránia opodstatnenosť existencie
samostatného Slovenského štátu,
ďalší velebia Masarykovu prvú republiku, niektorí ešte so sentimentom hľadia na socialistický režim.
Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať
rozdielne názory. Ako na konšpiratívne zosnovanú akciu, alebo ako na improvizovanú revoltu voči dlhodobému
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné postoje si odnášajú naše námestia a ulice.
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapájame do našej názorovej vojny.
V Bratislave momentálne vznikol
návrh premenovať časť Námestia SNP
na „Námestie Nežnej revolúcie“.
Z môjho pohľadu atraktívny názov.
Sama som sa zúčastňovala tohto nežného revolučného hnutia. S kľúčmi a s
dieťaťom na pleciach sme s manželom
každý podvečer vyrážali na námestie
s tlčúcim srdcom a veľkou nádejou
na zmenu. Nikdy nebudem môcť dosť
ďakovať, že som mohla byť priamym
účastníkom tohto významného boja za
slobodu. Keď o tom rozprávame našim
deťom, počúvajú so zatajeným dychom
a ticho nám závidia našu „najprv tajnú,
potom verejnú vzburu“.
Napriek tomu by sme námestia len
tak nemali premenovávať. Ak sme na
námestí ponechali sochy „rozhnevaných žien“ – dedičstvo socializmu –

Občianska
riadková
inzercia

Kamenárstvo MONUMENT
Palárikovo
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Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol
Internet je nové náboženstvo, ho- Celebrity ničia životy
vorí režisér filmu Kto je ďalší? MysV novom filme sú témy ubližovania,
líme si, že o internete vieme všet- nenávisti, obťažovania či online narcizko, ale nie je to pravda.
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým,

že nakrúcajú alebo fotia niečo mimoKaždý deň čítame, ako dokážu so- riadne, aby získali čo najviac divákov.
ciálne siete zmeniť ľuďom život. Nový Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“ zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy?
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň
otvorene komunikujú o nebezpečen- Extrémni lezci
stvách internetu.
Vo filme hrajú známi ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raskalov a extrémna modelka Angela NikoĽudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča- lau, ktorí lezú po vysokých budovách
mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple- byť na pyramíde v Egypte, na soche
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrádruhej internet. „Posledné dva moje ne- mu Sagrada Família v Barcelone, alebo
vo Viedni na vrchole Dómu svätého ŠteZ textu skladby: Don’t let me fall
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú
Štyri steny ma neuväznia
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som
Poletím na koniec sveta a späť
prešla všetky výškové budovy v Číne,
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale
Lebo keď raz začnem, nemôžem prenajkrajší západ slnka som zažila na Slostať.
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau,
ktorá zbiera „selfička“ z najnebezpečfilmové projekty boli www.nezavislost. nejších ale aj najkrajších miest na svete.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty
otvárajú tému príchodu nového nábo- Na hranici života
ženstva – internetu,“ hovorí režisér noVo filme lezú na vežu atómovej elekvého filmu Miro Drobný.
trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že

Angela na streche.
štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola
200-metrová konštrukcia veže natretá
farbou, čo sa veľmi šmýkala a k tomu
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme
riskovali s rozvahou, že nechce mať nafilmovanú našu smrť. Kráčala som bosá,
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor.
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nieto ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to
dopadlo, sa dozviete v kine.

Pre mladých o mladých

Film, aký na Slovensku ešte nebol,

Slovenčina naša
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ul. Štúrova 12
Nitra

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE
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+421 915 998 573
obchd@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

Nový showroom
nájdete na

2 4

S

Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.
Nie začína zábava, začína program, ale
začína sa zábava, začína sa program.

prináša režisér Miro Drobný očami internetu. Triler je nakrútený pre mladých
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu.
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala
skladbu Skyscraper, Celeste Buckingham naspievala pesničku Voiceless,
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov
a premiéru mala už aj skladba britského speváka Liama Adamsa s názvom
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je
ďalší? je 22. augusta 2019.
Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?
0903 / 65 85 95
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politická inzercia / bývanie

Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

najpestrejšie noviny v regióne
BEZÚDRŽBOVÉ DREVOPLASTOVÉ WPC
• terasy
• obklady stien
• ploty, brány
• altánky ...

teraz AKCIOVÉ ceny -25%
materiál SKLADOM v Nových Zámkoch

Nové Zámky,
email: regro@regro.sk, tel.: 0905 601 512

SATELITNÁ
TELEVÍZIA

d
Už o0€
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,
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a
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Prejd
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a
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v
a
SATELITNÁ TV
s letn cov máte ých 6
ou zľ
avou
Tel.: 0907 427 816
Adresa pobočky:
Hviezdoslavova 14, Šurany

76-0071

kompletný sortiment - www.wpc-drevoplast.sk

ia
alác
inšt armo
zad

76-0069

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

031190122 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

Akcia platná do 14.8.2019

Letnáakcia
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Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

8
EDITORIÁL
/ SLUŽBY / zamestnanie
škola,
zahraničie

Kriticky o kritickom myslení

Prezident Trump a Slovensko

(1. časť)

Donald Trump je si najnebezpečnejší prezident v histórii USA. Keď
sa stane v našej „globálnej dedine“
niečo kľúčové, následky nesieme
všetci.

V spravodajstve RTVS som si vypočul, že sa nevenujeme kritickému
mysleniu (ďalej KM). Konštatovalo
sa to na základe prieskumu.
Na prieskumy o školstve sa pozerám
negatívne: nikdy ničomu nepomohli,
no sú traumatizujúce, keďže na základe
nich sa robia necitlivé zásahy do vyučovania, len aby sme neboli na nižších
stupienkoch mnohých rebríčkov. Médiá
nekriticky naletia štatistikám a máme
senzáciu dehonestujúcu školy.
Už skôr som upozornil na dôležitosť
KM (nielen u žiakov!). Je to téma, ktorú
niektorí učitelia spoznávajú na ojedinelých kurzoch alebo si ju študujú v literatúre, ktorej nie je dostatok. Napriek
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzitým vznikli učebnice, ani tie neobsahujú didakticky spracovanú batériu úloh
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v rukách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez
centrálnej metodickej pomoci.
Predstavme si, že nejaký nadšený
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málokedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí
na dlhodobo neodstrániteľný problém: štátny vzdelávací program a
testovania. Učitelia sú povinní naplniť obsah vyučovania často zbytočnými a prežitými témami, inak porušia
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší

výsledok v testovaniach, aby nemali
problémy s vedením školy alebo so zriaďovateľom. (Testy neobsahujú položky
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia
priestor, nemôžu tak pracovať pravidelne. Lebo by museli vynechať štátom
predpísané témy, nehovoriac o povinnosti skúšania, práce s integrovanými
žiakmi a o tom, koľko dní vyučovania
odpadáva, aj preto, že sa musia venovať
činnostiam, ktoré sú neraz nariadené.
Iba laik neznalý školstva a nekriticky mysliaci môže konštatovať, že učitelia ignorujú vyučovanie KM. Pravda,
nevenujú sa mu v takej miere, ako si
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu nevôle alebo nevedomosti. Napokon ku
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká
škola je o vede, študenti sú vycvičení
kritickými rozbormi prameňov. Problém je v štátnych vzdelávacích programoch, ktoré dlhodobo vracajú školy k
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku
klasickému monologickému vyučovaniu, ku konvergentnému mysleniu vyžadovanému testami.
Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej
a skúsenostne podloženej zmene, nájdu sa opäť dôvody zhadzovania viny na
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú
archaickosť učebných tém.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

Žiadne „kríza sa nás nedotkne!“ sa
nekoná, je to zbožné prianie a je úplne
mimo realitu. Trump spustil takýchto
katastrofických scenárov hneď niekoľko naraz.
Prvým je jeho zrušenie dohody o
boji proti klimatickým zmenám (Parížska dohoda), demonštrované odstránením solárnych panelov z Bieleho domu.
Spomeňte si na to pri každej bleskovej
búrke, nasledovanej záplavami, hlavne keď ich bude búdať, čo sa už vlastne deje. Húfy klimatických utečencov
nám čoskoro budú búšiť na dvere tak,
že príchod tých dvoch miliónov vojnových utečencov budeme raz pokladať
za tréning pre nováčikov. Týchto sme
zvládli a civilizáciu nám tu nikto nerozvrátil. Káčer Donald nám tu však
zarába na oveľa väčší problém.
Hneď druhým, čo do dôsledkov
akútnejším, je jeho ekonomická vojna s
Čínou. Nemám za mak sympatie ku komunizmu, ale Čína je komunistická asi
tak, ako bol Berija (šéf NKVD za Stalina) čisto pragmatický. Ilustruje to slávny výrok Teng Siao-Pchinga, keď mu
nejaký soviet vyčítal, že veď tam budujú kapitalizmus: „Nezaujíma má, či je
mačka čierna alebo biela, ale či chytá

myši!“ Nejeden laureát Nobelovej ceny
za ekonómiu už pred vyše dekádou
predpovedal, že Čína bude najväčšou
ekonomikou sveta. No a pán prezident
USA sa rozhodne s touto ekonomikou
viesť colnú vojnu. Viesť sa dá, iba keď
ste Trump. Vtedy ste na dôchodok zabezpečení dostatočne.
Dôsledky pre Slovensko? Ekonomická (colná) vojna spôsobí pokles globálneho obchodu. Ekonomika, ktorá je
tak závislá na exporte ako Slovensko,
to pocíti extrémne. Výkyvy na finančných trhoch sú pre našu ekonomiku
ťažko vyrovnateľné.
A ďalej, keďže Trump, so svojim
podnikateľským prístupom si vidí iba
po špičku nosa, ignoruje fakt, že sa
nám mení klíma pôsobením ľudskej
činnosti. Do Európy sa nám za pitnou
vodou pohrnú stámilióny ľudí a Slovensko určite nebude už len tranzitnou
krajinou. Aj vďaka pánovi prezidentovi
Trumpovi.
Jedinou cestou, ako sa z tohto
marazmu dostať, je presviedčanie a
osobná angažovanosť. Presviedčať neznamená napísať status na sociálnej
sieti, ale zavolať rodičom, priateľom,
známym, ak sme v zahraničí, navštíviť
ich, ak máme tú možnosť, a vysvetliť
im prečo je ignorovanie pripustenia takýchto ľudí k moci (aj u nás na Slovensku) nebezpečné pre nás všetkých.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok:

805 €*

*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú
možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA

NOVÉ ZÁMKY 5.8. 2019 a 19.8.2019 o 12:30
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
LEVICE 6.8. 2019 o 09:00
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2
Viac informácií:

07-0009-9

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!
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SLOVENSKÁ PRÍRODA

V tatranských
plesách nie je
možné sa kúpať

Najmä v letných mesiacoch lákajú tatranské plesá návštevníkov,
aby sa ochladili či okúpali v ich
priezračných vodách. Keďže však
majú tieto plesá vysokú biologickú a kultúrnu hodnotu, podliehajú
prísnej ochrane a kúpanie v nich
môže preto kúpania sa chtivých
výletníkov vyjsť poriadne draho. V
zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny im hrozí pokuta až 66 eur.
Tatranské plesá sú citlivým ekosystémom a domovom mnohých drobných
živočíšnych druhov – jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých
aj malé zmeny prostredia môžu viesť k
ich zániku. Podľa informácií, ktoré poskytla Správa TANAP, problém spočíva
v tom, že náhradné populácie týchto
druhov neexistujú alebo sú príliš vzdialené. Tieto chladnomilné druhy našli
svoje útočisko v poľadovej dobe práve
vo vyšších polohách tatranských plies.
Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská či glaciálny relikt veslonôžka.

Krištáľovo čistú vodu tatranských
plies je potrebné chrániť.
foto autor dominika kopáčová

Kúpanie by nenávratne
zmenilo ekosystémy

Podľa najnovších štatistík príde do
TANAP-u ročne 3,5 až 4 milióny návštevníkov. Ako Správa TANAP uvádza, ak by
bolo len štvrtine z tohto počtu turistov
umožnené okúpať sa v plese, tak by sa
nenávratne zmenila kvalita týchto ekosystémov, pričom ich prvotné poškodenie vzniká už len samotným prístupom
návštevníka k plesu, v prípade, že sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka. „Pobrežná okrajová časť
plesa je citlivá na zošľapávanie brehov
a vegetácie. Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu
pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria
chránené druhy rastlín a pobrežných
biotopov,“ objasňuje Správa TANAP.
Druhým faktorom je samotný vplyv
kúpania sa na chemizmus vody. Opaľovacie krémy, deodoranty a repelenty
obsahujú rôzne chemické substancie,
ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania
do vody. Z mnohých vedeckých štúdií
je známe, že látky obsiahnuté v niektorých krémoch spôsobujú hormonálnu
nerovnováhu organizmov až poškodenia buniek. UV filtre používané v opaľovacích krémoch spôsobujú u živočíchov
reprodukčnú a vývojovú toxicitu a narúšajú funkciu štítnej žľazy.

Zažite očarujúci pohľad na vodu padajúcu z výšky skál

Objavte krásu slovenských
vodopádov
K letu na Slovensku neodmysliteľne patria výlety za krásami našej
vlasti. O tom, že je čo obdivovať,
niet pochýb. Tentokrát budú naše
kroky smerovať k dvom prekrásnym vodopádom. Prvým z nich je
Lúčanský vodopád a druhým vodopád Skok.
Trasy, ktoré vám tentokrát ponúkame
nie sú náročné a absolvovať ich môže
celá rodina, myslíme tým všetky vekové
kategórie. Na svoje si však prídu i romantické duše a čosi sme objavili aj pre
náročnejších turistov.

Lúčanský vodopád
aj lavička želaní

Vydajte sa spolu s nami do tichého
horského prostredia, kde neďaleko Ružomberka pod úbočím Choča, na rozhraní Oravy a Liptova leží kúpeľná obec
Lúčky. Uprostred dediny vás očarí prekrásny kaskádovitý vodopád padajúci
z travertínovej terasy z výšky približne
12 metrov do malého jazierka. Popri vodopáde vedie cestička, vďaka ktorej sa
dostanete na miesto, z ktorého môžete
pozorovať, ako voda dopadá z výšky
skaly dolu do spomínaného jazierka.
Ak budete cestičkou pokračovať ďalej,
zavedie vás do kúpeľného parku. Ten
ukrýva zaujímavé miesto - Lavičku vďaky a prianí. Na tejto okúzľujúcej okrídlenej lavičke si môžete posedieť, oddýchnuť, popremýšľať, zdôveriť sa či vysloviť
želanie. Dokonca môžete svoje prianie
nie len vysloviť, ale aj vo forme lístočka
vsunúť do otvoru v krídle lavičky. Lúčanský vodopád je národnou prírodnou
pamiatkou a vďaka teplým kúpeľným
prameňom nikdy nezamŕza. Dopraviť
sa k nemu môžete pokojne autom, ktoré
zaparkujete na neďalekom parkovisku.
Ak radi obúvate turistické topánky a
naša vychádzka sa vám javí príliš nenáročná, máme pre vás ešte jeden tip. V
centre obce Lúčky začína červená znač-

Lúčanský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou.
foto autor dominika kopáčová
ka, ktorá vám umožní výstup na Veľký
Choč. Z jeho vrcholu sa vám v prípade
priaznivého počasia naskytne pohľad
na Západné Tatry, Babiu horu, Liptovskú Maru, Bešeňovú, Nízke Tatry, Veľkú
i Malú Fatru či Podtatranskú kotlinu.
Táto trasa je však celkom náročná a preto ju neodporúčame rodinám s deťmi
ani fyzicky menej zdatným výletníkom.

Vodopád skok
aj Štrbské pleso

Vodopád Skok je jedným z najkrajších
slovenských vodopádov.
foto autor dominika kopáčová

Ďalšou zastávkou na našom putovaní za slovenskými vodopádmi budú Vysoké Tatry. Naše veľhory ukrývajú veľa
prekrásnych miest a viacero vodopádov.
Jedným z najkrajších a najznámejších z
nich je vodopád Skok nachádzajúci sa
v Mlynickej doline neďaleko Štrbského
plesa. Vysoký je približne 30 metrov a
tvorení ho potok Mlynica padajúci cez
strmú skalnú terasu. K vodopádu sa dostanete zo Štrbského plesa turistickým
chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho
strediska pod Soliskom značený žltou
značkou. Trasa nie je náročná, zvládnu
ju preto i rodiny s deťmi či menej zdatní
turisti. Chodník vedúci k vodopádu sa
najskôr kľukatí ihličnatým lesom, neskôr sa vynára v pásme kosodreviny. V
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prípade pekného počasia sa vám počas
vychádzky naskytne možnosť prekrásnych výhľadov na okolité tatranské
hrebene či do Mlynickej doliny. No a
odmenou za vynaložené úsilie bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Ak patríte k náročnejším a fyzicky
zdatnejším turistom, aj pre vás máme
tip. Podniknúť môžete výstup okolo vodopádu, ktorý je istený reťazami. Dajte
však pozor, pretože vedie po pomerne
klzkých žulových platniach. Ak sa teda
necháte zlákať našou ponukou a vyrazíte k vodopádu Skok, vyčleňte si na túru
aspoň pol dňa. Nezabudnite tiež, že
počasie v našich veľhorách môže byť aj
počas letných mesiacov nevyspytateľné
a rýchlo sa mení. Pribaliť si plášť do dažďa či teplejší sveter by preto malo byť samozrejmosťou. Späť sa vrátite rovnakou
trasou a oddýchnuť si môžete na lavičke
v príjemnom prostredí Štrbského plesa.
Ak vás láka romantika, nenechajte si v
letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln a brázdiť na ňom vody plesa.
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese
má viac ako 130 ročnú históriu a tento
jedinečný zážitok iste stojí za to.
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

11
bývanie

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové

MORKY
NA CHOV
7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

45-0039

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

a:
ponúk

• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

Slovenčina naša
Nie som rád za výhru, ale
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

CIA
INZER 18

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

www.montplast.sk

montplast@montplast.sk

779 0

Obnova strechy v najlepšej cene

76-0004

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

0907

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

LEXAN

BEZ DEMONTÁŽE

76-0054

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

��látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

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!

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY

NAŠE NOVI

NY

%    &
"  $ #'(  

 
 

do schránk
y
a chceli by
ste?

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

Kontaktujte nás:
distribucia.nz@regionpress.sk
52-0086

600 000
Stannah

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

Nedostáva
te
pravidelne

"
(&$   

 

49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

34-0136

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

0908 979 443
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85_0520

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

85_0518

� MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

