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Vykroc za prácou k nám!

TATRAMAT–ohrievace vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad.
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príspevok na závodné stravovanie príspevok na dopravu
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Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš mat vyšší.

kariera@tatramat.sk
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PRÁCE MINIBAGROM

0905 495 585
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INZERCIA
0905 719 139

spissko.sk
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Spišská
Nová Ves

Levoèa

Gelnica

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

BETÓNOVÉ
ZEMNÉ PRÁCE

ŠTIEPANÉ

KAMENE

OKRASNÉ
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ul. Radlinského

EL spol. s r.o.

Bývalý
Areál

Z EZNE S Š VÁM Á PÄ

UHLIE SKLADOVANÉ POD PRÍSTREŠKOM - STÁLE SUCHÉ

0907 519 566Radlinského 17
Spišská Nová Ves

AKCIA na uhlie 
147,90€ s DPH

Batizovce 0-22 14,90
Batizovce 0-4 19,90
Olcnava 0-2 17,90
Olcnava 0-4 16,90
Olcnava 4-8 11,90
Olcnava 8-16 11,90
Olcnava 16-22 11,90
Olcnava 32-63 11,90
Sabar 0-1 10,90
Šaštín 0-1 25,90

Kamenina biela 39,00
Kamenina čierna 48,90
Dunajský kameň 4-8 28,90
Dunajský kameň 8-16 28,90
Dunajský kameň 16-22 28,90
Dunajský kameň 16-22 +22 28,90
Ludrová 0-4 17,90

KANADSKÁ IZOLÁCIAFÚKANÁ IZOLÁCIA

 STRECHY
 VÄZNÍKOVÉ KROVY
 DUTÉ STROPY
 DREVODOMY

info@axaproperty.sk
www.axaproperty.sk

www.kanadska-pena.sk

KALKULÁCIE

A PORADENSTVO
ZDARMA

0911 313 632
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Srdečne pozdravujeme, vážení čitate-
lia. Po krátkej prestávke na prelome rokov 
sme tu teda zas. S našimi a dúfajme, aj s 
vašimi novinami. Aj s predsavzatiami, 
ktoré má naša redakcia práve tak, ako aj 
vy, jednotlivci či celé rodiny. Nemusia sa 
splniť všetky, ale na druhej strane – ak 
by aspoň niektoré z nich, bol by rok 2019 
celkom dobrý. Taký vám ho úprimne za 
všetkých kolegov želám.

Akurát treba vedieť, čo to vlastne dob-
rý rok je. Nuž, je to časové obdobie, v kto-
rom sa na záver roka stretneme so všetký-
mi, s ktorými sme ho vítali a nikto nebude 
chýbať. Je to rok, v ktorom sme čo najmenej 
navštevovali zdravotnícke zariadenia a le-
károv v nich a v ktorom sme nemuseli volať 
na pomoc žiadnych záchranárov. Slováci 
podľa prieskumov patria medzi najustara-
nejších občanov Európy. Určite to má svoje 
ekonomické príčiny, pretože naozaj nie je 

pravda, že sa dá vyžiť z pár stoviek mesač-
ne, najmä keď ceny všetkého idú hore. Na 
druhej strane – akosi sme zabudli vedieť 
sa tešiť z toho, čo nám nikto nemôže vziať a 
nikto to nemôže ani sprivatizovať, ukrad-
núť, spreneveriť. Je to náš vzťah k životu, 
k bytiu ako takému. K rodine, k deťom, 
starým rodičom, psíkovi či mačke, je to 
náš súkromný mikrosvet, ktorý je bohatý 
tak, ako si ho vieme bohatým spraviť. A v 
tom nám nepomôžu žiadne peniaze, ani 
majetky, ani moc svetská. Ani násilie, ani 
arogancia voči ostatným okolo nás. Napo-
kon, myslíte si, že tí ktorí si mys-
lia opak, sú šťastní? Stačí sa na 
nich pozrieť.

Všetko dobré, vážení či-
tatelia, nech sa vám darí 
slušne a možno raz aj 
dobre žiť!

A sme tu opäť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

spissko@regionpress.sk
0905 719 139

spissko.sk
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za ŽIvOT / SLUŽBY, BývanIE, zDRavIE

79
-0

00
7

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 250€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

0905 468 802 KEŽMAROK, Priekopa 1804 Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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FRÉZOVANIE a 
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> revízie komínov 
   ku kolaudáciám RD

   komínov

   zadechtovaných
   komínov
> fasádne komíny

   komínov

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa            Čínska medicína MING

BIO meranie celého tela    15 €

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

99
-0

00
7-

1

 ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

   bolestí, alergií, skrytých chorôb

   bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min
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Počas vianočných a  novoročných 
sviatkov sme intenzívne prežívali 
ľudské spoločenstvo. Priania, obda-
rovanie, solidarita, návštevy a  spo-
ločné zdieľanie životných príbehov 
nás akosi napĺňalo väčšou nežnos-
ťou a otvorenosťou. Verím, že všetky 
krásne slová neboli len klišé, ale od-
rážali skutočné túžby srdca človeka. 
Toho, ktorému sa darí reálne podľa 
nich aj žiť, ale aj toho, ktorý by si to 
v  kútiku duše želal a  dal si to ako 
predsavzatie do budúcna. Lebo tam, 
kde je postavený ideál, už horí nádej 
na pohyb. To, čo tak veľmi charakteri-
zuje tieto chvíle, je túžba po blízkosti. 
Zakotvená je v každom z nás. Nie je 
to hmatateľné a  nedá sa  to vyčísliť 
v  kvantite. Potvrdzuje to životná 
skúsenosť. Dieťa ako symbol Vianoc 
pre všetkých (či skutočnosť Ježišov-

ho narodenia) túto blízkosť ešte viac 
zvýrazňuje. 

Čo iné pôsobí intímnejšie a zasa-
huje ľudské city viac než objatie čer-
stvo narodeného dieťaťa odkázaného 
na našu lásku a starostlivosť? Ak by 
vyhasla i  táto náklonnosť, čo iné by 
zostalo ľudstvu na prežitie? No potre-
ba blízkosti sa prejavuje aj v iných ob-
lastiach: v manželských a rodinných 
vzťahoch, v  hlbokom a  vrúcnom 
priateľstve, kde sa ľudia vzájomne 
zdôverujú, kde sa „vlastnia“, dávajú 
a odovzdávajú, kde sa delia o šťastie 
i utrpenie a kde vernosť nie je vynu-
covaná, ale chcená. Nič nie je krajšie 
ako prežívanie takejto blízkosti. A ak 
chýba, stále je prítomná aspoň vo ve-
domej či podvedomej nejasnej túžbe. 

Blízkosť na 365 dní

» Mária Raučinová, Fórum života
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zDRavIE / SLUŽBY, zamESTnanIE

»Kúpim starý traktor lesný 
alebo poľnohospodársky 
0915 606 357
»Kúpim škoda 1000mb, 100, 
110R, 105, 120, 130, rapid, oc-
tavia, 1202, spartak, tudor, 
moskvič, trabant, tatra, aj 
náhradné diely 0905 892 
215 
»ČZ-JAWA Kúpim takéto mo-
torky aj diely. 0949505827

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991.

»Kúpim jelenie parožie za 
najlepšiu cenu! 0944 132 
200

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

PRÁCA V SKLADOCH 
V NEMECKU

Spoločnosť BAUINVEST – EU prijme zamestnancov 
do logistických centier v Nemecku na TPP.

Jedna sa o tieto pozície:

SKLADNÍK (PICKER): 
Náplň prace: Kompletizácia tovaru na paletu, práca 

so skenerom a pomocou nizkozvdvižného vozíka, 
3 zmenná prevádzka, práca je celoročná, turnusová v sklade 

s drogériou. Nie je potrebná znalosť nemeckého jazyka, 
práca vhodná pre mužov, pracuje sa v slovenskom kolektíve.

VODIČ VZV – RETRAK: 
Náplň prace: zaskladnovanie, vyskladňovanie 

tovaru na pozície.
Nemecky jazyk nie je potrebný , Prax podmienkou.

Spoločnosť zároveň organizuje 1 mesačnú 

VEĽKONOČNÁ ZÁKAZKA 
FORMOU BRIGÁDY 

v Nemecku  kde prijme obmedzený 
počet pracovníkov na pozíciu 

SKLADNÍK (PICKER) 
a VODIČ VZV – RETRAK
Veľkonočná brigáda sa uskutoční 

od 3.2.2018 – do 3.3.2018

Spoločnosť ponuka zaujímavé �nančne 
ohodnotenie – 

9,49 eur brutto /Hod + príplatky, 
ubytovanie a doprava komplet hradene �rmou, 

pracuje sa v slovenskom kolektíve na TPP.
V prípade že Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás 

kontaktovať na uvedenom Tel čísle : 0907 103 695 
alebo mailom na : v.balaz.lager@gmail.com
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

SYPAČ - zimná údržba -1 340,- Eur mes. brutto

Úd ž á z
Cankovová 9 / 91 cankovova@aii.sk

Základná zložka mzdy 
a ,

možnosť 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 
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Cholesterol je jeden z tukov v tele člo-
veka, ďalšie sú triglyceridy, fosfolipidy a 
mastné kyseliny. Tuky majú nezameniteľ-
nú úlohu, sú zdrojom energie, vytvárajú 
stabilnú teplotu, zapájajú sa do metabolic-
kých dejov. Sú nerozpustné vo vode, ktorá 
je však hlavným vnútorným prostredím a 
preto sú viazané na bielkoviny, s ktorými 
vytvárajú špeciálne častice – lipoproteíny 
(lipidy = tuky, proteíny = bielkoviny). 

Cholesterol sa viaže na lipoproteíny a 
vytvárajú spolu LDL-cholesterol a HDL-
-cholesterol. LDL-cholesterol sa nazýva 
aj „zlý“ cholesterol, HDL-cholesterol s 
vysokou hustotou organizmus chráni 
pred ochoreniami a preto sa označuje ako 
„dobrý“. Potrebné sú oba, ale v správnom 
zložení. 

Cholesterol je základnou stavebnou 
súčasťou každej bunkovej membrány, je 
potrebný na tvorbu žlčových kyselín a ste-
roidných hormónov. Keď je ho v tele veľa, 
má aj negatívne vlastnosti – zrýchľuje pro-
ces kôrnatenia ciev – aterosklerózu. Cievy 
sa zužujú a nedokážu tak zabezpečiť prí-
vod krvi, kyslíka a živín ku všetkým orgá-
nom a tkanivám v dostatočnom množstve.

Preto je potrebné poznať hladinu svoj-
ho cholesterolu a jeho podtypov. Optimál-
ne je, ak celkový cholesterol je menej ako 
5,0 mmol/l a  „zlý“ LDL-cholesterol menej 
ako 3,0 mmol/l. Rizikové skupiny majú 
však ešte prísnejšie normy – diabetici by 
mali mať LDL cholesterol pod 2,5 mmol/l a 
ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

dokonca pod 1,8 mmol/l. Platí, čím nižšia 
hladina, tým lepšia.  Na druhej strane 
„dobrý“ HDL-cholesterol u mužov by mal 
byť nad 1,0 a u žien nad 1,1 mmol/l.

Približne tretina Slovákov má hod-
noty vyššie, ako sú odporučené. Na vy-
sokej hladine má dedičnosť vplyv asi 
na 60 percent a životný štýl 40 percent. 
Genetiku nezmeníme, ale našu stravu a 
pohybovú aktivitu áno. Ak rodičia majú 
zvýšenú hodnotu cholesterolu, je vysoká 
možnosť, že aj ich potomok to tak bude 
mať. Pritom dve tretiny sa v tele tvoria, 
hlavne v pečeni, menej v tenkom čreve. 
Tvoriť cholesterol by však dokázala kaž-
dá bunka, okrem červených krviniek. 
Zvyšná jedna tretina sa do tela dostáva 
potravou. Cholesterol z potravy predsta-
vuje asi jednu tretinu. Nachádza sa vo 
výrobkoch živočíšneho pôvodu – v mäse, 
mäsových výrobkoch, mlieku a výrob-
koch z neho a vo vajíčkach. Vyhýbajme 
sa preto tučným potravinám – slanina, 
masť, tučné mäso a tučné mliečne výrob-
ky. Ak ich nedokážeme z potravy vylúčiť, 
treba zredukovať ich množstvo. V rastlin-
nej potrave sa  cholesterol ne-
nachádza. Vhodný je stredo-
morský typ stravy, veľa rýb, 
zeleniny, byliniek orechov a 
olivový olej. A sladkosti na-
hradiť ovocím.

Dobrý a zlý cholesterol

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

metabolizmu a výživy

Vždy začiatkom roka sa častejšie skloňujú slová 
nevidiaci, kompetencia, nezávislosť a rovnosť. Štvr-
tý január, deň narodenia Louisa Brailla, bol totiž v 
roku 2001 Svetovou úniou nevidiacich vyhlásený za 
Svetový Braillov deň. Tento rok je na narodeninovej 
torte tvorcu reliéfneho písma presne 210 sviečok. O 
vytvorenie systémov, ktoré by nevidiacim umožňo-
vali komunikovať písaným slovom (t. j. písať aj čítať) 
a dorozumievať sa tak nie len medzi sebou, ale aj s 
ľuďmi bez zrakového postihnutia, sa pokúšali viacerí, 
zväčša rôznymi transkripciami latinky. Spočiatku sa 
nevidiaci učili čítať ryté, tesané alebo vyrezávané pís-
mo prstami, nahmatať línie vzniknuté po zaschnutí 
hustého atramentu. Akékoľvek spracovanie latinky 
však bolo pre nich na čítanie príliš náročné, písanie 
predstavovalo ešte väčší problém. Medzníkom v his-
tórii slepeckého písma bolo zistenie, že kým pre zrak 
sú dôležité línie, pre hmat body. Prvé písmo, ktoré 
mohli nevidiaci nielen čítať, ale pomocou špeciálnej 
šablóny aj písať, vytvoril Charles Barbier de la Serre v 
roku 1815. Iniciatívou chovancov Národného ústavu 
pre mladých slepcov v Paríži bola vyhlásená súťaž na 
zjednodušenie tohto písma a spomedzi niekoľkých 
návrhov najväčšmi obstál práve návrh Louisa Brailla.

 Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. 
Pozostáva z dva stĺpcov po troch bodoch. Ich kombi-
náciou možno zaznačiť písmená abecedy, interpunkč-
né znamienka, matematické a chemické symboly, 
dokonca notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, 
vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi riadkami sú pev-
ne dané tak, aby bolo možné onen šesťbod poľahky 
zachytiť bruškom prsta. Neexistujú veľkosti písmen, 
na zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ písmo, ani 
kurzívu. Je však plne ortografické, má svoju logiku, 
zákonitosť a postupnosť a v skúške  obstojí s akýmkoľ-
vek iným písmom. 

Bodky, ktoré znamenajú svet

» red
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»Predám prvorepublikový 
nábytok z masívu vo vý-
nimočnom stave. Kontakt: 
alena.ulicnikova@gmail.
com
»Predám aj na splátky od 10 
€ mesačne nový smartfón 
Samsung Galaxy S8 ; nový 
výkonný notebook HP s 15“ 
LED obrazovkou - vhodný 
na internet,do školy, aj 
na hry ; nový herný stolo-
vý počítač s procesorom 
Intel i5,grafickou kartou 
Nvdia 1050GTX,8Gb DDRA-
M3,1000Gb HDD - vhodný na 
internet,do školy, aj na hry ; 
nový LED TV Smart Sam-
sung – na všetky položky 
dovoz zdarma,prvá splátka 
až po 4 týždňoch od doda-
nia, 2 roky záruka,darček 
istý. T.č. 0903 752 333. 

»Kúpim staré stolové elek-
tronkové rádio s rozsahom 
VKV. tel.0915042284 
»Kúpim starý fotoap. 0908 
896 736.  

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Dovoľte mi zaželať nám všetkým 
úspešný a láskyplný rok 2019, aby sme 
obstáli vo všetkých skúškach života a 
boli sme oporou pre našich blízkych. 
Želajme si, aby bol tento rok úspešný aj 
pre našu vlasť, aby pre nás Slovensko 
bolo oporou a istotou. Veď moderný štát 
by mal byť tou inštitúciou, ktorá chráni 
slabších, dáva za vzor poctivých a sluš-
ných, vytvára priestor pre schopných, 
zaručuje rovnosť pred zákonom, chráni 
slobodu a garantuje bezpečnosť. Žiaľ, 
minulý rok priniesol viaceré udalosti, 
ktoré nami silno otriasli a naša spoloč-
nosť sa znovu začala deliť. Je obzvlášť 
smutné, že k tomuto deleniu a pocitom 
nepriateľstva prispievali najmä politici. 

Som presvedčený o tom, že sú-
držnosť a dôvera na Slovensku sa dá 
obnoviť, ak sa sústredíme na tie ciele, 
ktoré nás spájajú, aby sme v nich do-
siahli konkrétne výsledky. V mojom 
prezidentskom programe ich vidím 
takto: vyššia životná úroveň a vyššie 
platy, slušná a spravodlivá krajina, 
ochrana našej krásnej prírody a roz-
víjanie našich tradícií. A samozrejme 
európska budúcnosť Slovenska. Som 
presvedčený, že toto je program, pod 
ktorý sa podpíše najviac ľudí na Sloven-
sku, a toto sú ciele, na ktorých sa naj-
viac zhodneme.

V roku 2019 si pripomenieme 15 ro-
kov od vstupu Slovenska do Európskej 
únie, 30 rokov od pádu železnej opony, 

ale tiež 100 rokov od tragickej smrti náš-
ho veľkého rodáka, vedca a zakladateľa 
prvého moderného štátu Slovákov M. 
R. Štefánika, ktorý povedal: “Kto krá-
ča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer úplne. Demokracia je 
organizovaná myšlienka, to je idea proti 
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť 
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ 
blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To 
znamená opanovať svoje vášne, nie roz-
právať, ale problémy riešiť.”

Sebavedomie, odvaha a múdrosť, 
ktoré by mali viesť našu spoločnosť, sú 
mi inšpiráciou aj v pre mňa najväčšej 
výzve tohto roka. Uchádzam sa o vašu 
dôveru v prezidentských voľbách, pre-
tože chcem prispieť k tomu, aby slušní 
ľudia, ktorí poctivo pracujú, sú oporami 
pre svoje rodiny a vzormi pre svoje deti, 
mohli v nasledujúcich rokoch povedať: 
ideme po správnej ceste. 

Želám všetkým úspešný rok 2019!

Buďme k sebe dobrí

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

Ťažko sa pripúšťa, že sme tu už tri roky 
bez neho, bez jeho láskavého hlasu, bez 
jeho múdrych slov a bez jeho vnímania 
sveta. Dr. h. c. Anton Srholec bol slovenský 
rímskokatolícky kňaz a salezián, spisova-
teľ a charitatívny pracovník, filantrop, za-
kladateľ a riaditeľ resocializačného centra 
Resoty. Narodil sa 12. júna 1929 v Skalici a 
zomrel 7. januára 2016 v Bratislave. V rám-
ci spomienky na túto našu významnú a 
skutočnú osobnosť uverejňujeme v repríze 
posledný rozhovor, ktorý poskytol našim 
novinám krátko pred svojim odchodom.

Čo je podľa vás v živote človeka najdô-
ležitejšie?

Svet, aj svoj mikropríbeh v ňom chá-
pem ako veľkú evolúciu. Urobiť zo svojho 
života niečo pekného. Niečo, z čoho mám 
radosť. Som ako zrnko, hodené do pôdy a 
na svoj spôsob, jedinečným a neopakova-
teľným spôsobom vyrásť ako stromček, 
kvetinka. Tešiť sa zo slnka, namáhavo 
pretaviť hmotu na kvet, na ovocie ducha, 
na službu rastúcemu svetu.

Čo ste od života dostali a čo by ste ešte 
radi odovzdali iným?

Tretinu svojho života som sa učil byť 
pokorný, trpezlivý, prekonávať prekážky 
s nádejou. Vtedy sme verili, že Boh všetko 
zlé na dobré obráti. A stalo sa. V malom 
aj vo veľkom. Za lepší svet sa oplatí klásť 
svoj život. Pomaly, po kúsku. Svetlo vždy 
víťazí nad tmou. Neslobodno za každú 
cenu čakať úspech, hlavne nie v hmot-

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

Ak by ste mohli jednu jedinú vec na 
Slovensku zmeniť, čo by to bolo?

Ja už vidím a podporujem obrat od 
materialistického a sebeckého chápania 
života a sveta. V minulosti som bol spo-
ločníkom ľudí, ktorí trpeli za slobodu a 
snívali o nej. Dnes sa teším z priateľstva 
ľudí, ktorí opäť trpia a snívajú o morál-
nych hodnotách našej slobody. Meníme 
paradigmu. Človek predsa nežije len z 
chleba. U nás sú milióny ľudí, ktorí žijú 
skromne, pomáhajú si, nezúfajú si a som 
rád, že som s nimi.

Čo vo svojom okolí vnímate s nevôľou?
Aroganciu mocných. Zneužívanie 

moci. Sústredenie sa len na konzum. 
Devastovanie prírody. Stratu nádeje, že 
nesmerujeme k smrti, ale k vyššej forme 
našej ľudskej existencie. Čím viac hmoty 
na seba navešiame, tým väčšími otrokmi 
sa stávame. Treba nám zmeniť naše sme-
rovanie.

Čo vás naposledy (ne)potešilo?
Neteší ma ľahostajnosť k utrpeniu 

iných. Nedostatok konkrétnej lásky k 
našim blížnym. Neteší ma ani strata tvo-
rivosti.

Náš don António

» Ivan Brožík
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hľadá OPERÁTOROV CNC STROJOV do Prešova
práca v renomovanej spoločnos esačná mzda od 755 €*

ky za prácu v noci, prácu nadč k

V pr záujmu nás kontaktuje: 0902 918 362, praca@lutogroup.com 
*základná mzda 592€, bonus za nepretržitú prevádzku, dochádzku, kvalitu  163€ 

možnosť nástupu IHNEĎ
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Firma REMIREL s.r.o. prijme

- ELEKTRIKÁROV -  
- PRACOVNÍKOV- 

DO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY) 

VÝBORNÉ 
PLATOVÉ 

PODMIENKY

Práca v Českej republike 

Stavebná firma

HĽADÁ
ŽELEZIAROV
do panelárne
v Nemecku.

TPP + min. netto
2200€/mes.............................

0907 736 115 45
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Trojzmenná prevádzka.Víkendy voľné.

Možnosť nadčasov. Plne hradené a 

zabezpečené ubytovanie.  Plat 4 - 5eur na hod. 

Stravné lístky v hodnote 4eur + bonusy. 

OPERÁTOR VÝROBY 

klimatizačných jednotiek 

do áut pre spoločnosť 

nachádzajúcu sa v Senici. 

www.bartexjob.sk

Neváhajte a kontaktujte nás:

+421 948 075 894, +421 948 159 559

     bartexjob@gmail.com
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

Aj keď prešlo málo dní od nového roka, 
už nás v školstve prepadli škandály mi-
nisterstva v oblasti dotácií či obrovských 
odmien pre ministerských úradníkov. V 
období, keď neraz na úkor žiakov šetrí-
me každé euro a žobreme od rodičov, aby 
prispeli na školu. Pričom ministerstvo, 
ale aj iné inštitúcie, mrhajú prostried-
kami nehoráznym spôsobom. Preto ani 
v čase sviatkov či novoročných želaní 
netreba zabúdať na realitu, hoci zodpo-
vední si namýšľajú, že cez dovolenky a 
prázdniny zabudneme. Od tejto situácie 
sa odvíja moje  želanie pre učiteľov, žia-
kov, rodičov. Či sa naplní nie je v rukách 
nepriateľov školstva, ale v našich, v našej 
vzájomnej spolupráci.   

Priatelia, k novému roku vám želám 
zdravia a najmä zdravého rozumu, čo sa 
postaví proti hlúposti, ktorú nám vládnu-
ci či médiá neraz podsúvajú.

Želám vám veľa šťastia a najmä 
šťastie vašich detí, keďže je čoraz ťažšie 
nájsť školu, ktorá dokáže napĺňať hlavné 
ciele školy namiesto sústredenia sa na 
zbytočné byrokratické úkony, ktorých 
každým rokom pribúda. A to sa potom 
odráža na radosti žiakov z poznávania, 
ale aj na radosti pedagógov zo sprevádza-
nia poznávaním.

Spoločne si prajme politikov, ktorí sa 

vyznajú v školstve nielen z hľadiska eko-
nomiky, ale najmä z hľadiska výchovy a 
vzdelávania, aby sme viac neboli sved-
kami zásahov, čo roky devastujú školstvo 
a nerešpektujú jeho nenahraditeľný výz-
nam, nerešpektujú to, že štát bude taký, 
akí vzdelaní sú jeho občania.

Želám školstvu peniaze, lebo v 
dnešnej spoločnosti je práve kapitál pod-
mienkou kvality, hoci to mnohí politici 
odmietajú a chcú, aby sa financie na ich 
populizmy získavali na úkor škôl a da-
ňových poplatníkov. Iba dobre vybavená 
škola s primeranými platmi dokáže pre-
niesť pozornosť od naháňania peňazí a 
častej fluktuácie zamestnancov k syste-
matickej práci na kvalitnom vzdelávaní a 
na budovaní filozofie školy.

Chcel by som, aby žiaci boli na svoje 
školy hrdí, opodstatnene hrdí, a to pred-
pokladá venovať školstvu pozornosť, kto-
rú politici pred voľbami iba proklamujú, 
potom nenapĺňajú.

To si však vyžiada úplne iný prístup 
spoločnosti a ľudí, ktorí ju riadia. Preto-
že deti, žiaci sú odrazom toho, čo sa deje. 
Všetkým želám, aby tie odrazy boli čoraz 
viac pozitívnejšie. Doma, v škole, v našej 
spoločnosti, vo svete či vo vesmíre života. 

Školská novoročenka

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Na nový rok sa ľuďom obyčajne pri-
hovárajú politici a  rôzni analytici. Je 
zaujímavé, že za dôležitých sa obyčajne 
považujú tí, ktorí nimi nie sú. Myslím 
si, že náš život nezávisí od prezidentov, 
premiérov alebo ministrov, ani od po-
litických strán, korporácii alebo bánk. 
Oni nás síce presviedčajú, že bez nich 
by sa systém zrútil, je to však systém, 
ktorý slúži hlavne im. Strašia nás kríza-
mi alebo extrémizmom, ale vyvolávajú 
ich oni. Aby nás mohli lepšie ovládať. 
My však máme – dúfam -  dosť vlastné-
ho rozumu, aby sme nevolili fašistov a 
komunistov. Vieme si spravovať svoje 
životy a rodiny sami. Aj  posledný rok 
ukázal, že sa vieme „nehodných slu-
hov“ v  nami platených funkciách aj 
zbaviť. 

Naše životy nezávisia od tých, ktorí 
sa považujú za pánov tohto sveta. Oni 
závisia od nás. Mnohí z nich si myslia, 
že majú v  rukách bohatstvo a  pritom 
je to len niečo bezcenné, čo rozožerú 
mole a  hrdza. Skutočné bohatstvo je 
úplne inde. Nie je dôležité, koľkých 
ľudí ovládame, ale koľkým pomôžeme. 
Ticho a  pokoj sú mocnejšie, ako krik 
a silné reči. 

Mám pre vás pre nový rok niekoľ-
ko dobrých správ. Naše životy budú 

také, aké si ich urobíme a nezávisia od 
žiadneho prezidenta, premiéra ani ka-
pitána. Reálne veci meníme my – ľudia 
zdola. Tým akí sme, aké sú naše rodiny 
a  spoločenstvá, v  ktorých pôsobíme. 
Ja sám spolupracujem so sieťami rôz-
nych ľudí. Som presvedčený, že menia 
spoločnosť viac, ako tí, ktorí o tom roz-
právajú v televízii. To, čo vidíme v mé-
diách nie je reálny obraz spoločnosti. 
Zlodejstvá a  násilie, ktoré vidíme, sú 
denne vykupované milosrdenstvom a 
skutkami lásky. So zlom netreba bojo-
vať, treba rozširovať dobro. Každý deň. 
Zlo sa porazí samé. Nemuseli by sme 
riešiť problémy mnohých ľudí, keby 
sme žili slušne v rodine – mama, otec 
a deti.

Je fajn hľadať najväčšieho Slováka, 
možno si uvedomíme akí významní ľu-
dia žili medzi nami. Ale je lepšie žiť tak, 
aby bol veľkým Slovákom 
každý z nás. Tam, kde sa 
dá. Aj bez televízie. Ďa-
kujem vám priatelia, že 
ste Veľkí Slováci – nebu-
dem vás všetkých 
menovať. S  vami 
budeme mať krás-
ny rok 2019.

Nový rok

» Ján Košturiak

Možno sme si to ani nestihli uvedomiť, 
ale, sú tu. Už pár dní. Fašiangy je obdo-
bie od Troch kráľov až do polnoci pred 
škaredou – Popolcovou stredou. Potom 
nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého 
piatku. Je to prechodné obdobie medzi 
zimou a jarou.

Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí používal 
termín mjasopust (koniec jedenia mäsa 
pred pôstom). V Česku sa toto slovo za-
chovalo ako masopust, na Slovensku 
sme však neskôr prebrali nemecký názov 
fašiangy (fašangy).

Fašiangy na dedine - Oslavy fašian-
gov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskyto-
vali aj spoločné črty. Napríklad v regióne 
Liptov a v obci Čičmany sa varila praže-
nica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. 
Mládenci najprv týždeň pred zábavou 
chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale 
aj starších. Pri tejto obchôdzke nezabud-
li zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu 
väčšinou pripravovala richtárka, potom 
sa začínala zábava, na ktorej boli aj pra-
žené šišky, karamel, závin, huspenina a 

ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo 
zvykom robiť pálenku. Chlapci chodili po 
dedine a vyberali zrno, taktiež spojené s 
obchôdzkami za dievčatami a pýtaním 
slaniny, klobásy a niekde im dali aj úde-
né mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 
kde dievčatá pripravili pohostenie. Fa-
šiangy sa končili v utorok o polnoci.

Fašiangy v meste - Poriadali ich re-
meselnícke cechy. Teda skôr sa konali 
zábavy, ktorých hlavnými organizátor-
mi boli tovariši. Väčšinou sa odohrávali 
v dome majstra, pretože tu sa vítali noví 
tovariši, ktorým bolo poskytnuté krátko-
dobé ubytovanie. V tomto období sa zvy-
kli stávať z učňov tovariši. Museli však 
uspieť v rôznych skúškach. Napríklad v 
Kežmarku bolo typické kúpanie v stude-
nej a potom teplej vode, nosenie na žrdi 
atď. Jednotlivé cechy konali sprievody 
a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. 
Mlynári behali na chodúľoch, debnári 
krútili nad hlavami obručami a podobne. 
Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli 
pred 1. svetovou vojnou.

Čas veru letí

» red

0905 719 139

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Náplň práce, právomoci a zodpovednos�
- znalosť technológii spracovania mäsa a mäsových výrobkov
- zabezpečovanie dodržiavania opatrení predpísaných
   v systéme kvality
- manuálna práca pri výrobe tepelne neopracovaných výrobkov 
- zastupovanie vedúceho výroby v jeho neprítomnos�

Zamestnanecké výhody, benefity
- práca v stabilnej spoločnos�
- dlhodobá perspek�va, možnosť odborného rastu
- mzda vyplácaná pravidelne a včas
- zaškolenie
- stravovacie poukážky /jedálne kupóny/
   príspevok na stravovanie
- odmeny

Informácie o výberovom konaní
Ak Vás naša pracovná ponuka zaujala, pošlite nám
Váš štrukturovaný životopis. Ďakujeme všetkým uchádzačom
za prejavený záujem pracovať v našej spoločnos�. Spoločnosť
si vyhradzuje právo kontaktovať len vybratých uchádzačov,
ktorí spĺňajú naše kritériá.

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spraco-
vaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených
v životopise za účelom výberu kandidátov na inzerovanú
pozíciu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Stručná charakteris�ka spoločnos�
Hlavným predmetom činnos� spoločnos� je maloobchod

Adresa spoločnos�
Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.
Požiarnická 6 
040 01 Košice

Miesto práce: Košice  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: po dohode Základná zložka mzdy (bru�o) a ďalšie odmeny: od 1300,- EUR/mesiac

SKLADNÍK VÝROBY tepelne neopracovaných

výrobkov / zástupca vedúceho výroby

Staromestská mäsiareň, Potraviny KLAS - OMIDA, spol. s r.o.

Počet zamestnancov
150-199 zamestnancov

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Bodnár
Tel.: 0918 419 335
E-mail: personalne@omida.sk

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
- potravinárstvo, obchod
Vodičský preukaz
- B

Osobnostné predpoklady a zručnos�
- zdravotný preukaz
- odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich 
   epidemiologicky závažnú činnosť
- technická gramotnosť
- manuálna zručnosť
- zodpovedný prístup k práci
- základy microso� word, excel
- anglický jazyk pokročilý
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hľadá pre Volkswagen
VYROBNÝCH PRACOVNÍKOV
základná mz stupný bonus 5
príspevok na ubytovanie, stravu a dopr

V prípade záujmu nás kontaktujte: 0902 918 362, 0918 351 574, praca@lutogroup.com 

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

možnosť nástupu IHNEĎ
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MUŽOV/ŽENY NA POZÍCIU

BALIČ/BALIČKA
�BALENIE ČASTÍ NÁBYTKU, PRÁCA V HALE�

�4,41€/HOD + 0,13€/HOD + 1,05€/HOD�
MIESTO PRÁCE: MALACKY

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE SKRÍŇ, PRÁCA V HALE�

�650€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 845€�

� ELEKTROMONTÁŽNIK §21 
�PRÁCA V HALE�

�704€ + 100€ + 50€ + 30€ + 15€ = 899€�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

� BRÚSIČ �VÝROBA LOŽÍSK�
�3,76€/HOD + 0,55€/HOD + 0,08€/HOD + 1,05€/HOD�

MIESTO PRÁCE: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UBYTOVANIE ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:
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prijme

Skladník 
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

2800 EUR/mesačne Brutto

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 191
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Firma FORSE 

Mäsiar-pomocník 
(Rakúsko)

Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov,
vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava,
distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi,
umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana
na obálkovej zadnej strane novín v rámci vydavateľských titulov
spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o.

Oplatí sa!
je príloha najčítanejšej
siete regionálnych novín
REGIONPRESS s dosahom
na viac ako 1,5 mil.
domácností v SR.

Prináša užitočné informácie
pre čitateľov o najlepších
obchodných ponukách týždňa,
ktoré sa prevažne orientujú
na zákazníkov v slovenských
domácnostiach.


