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Nová folklórna tradícia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva 
predstavu ľudových odevov, tancov, 
letných festivalov, radosti a povznese-
nia sa nad rutinu všedných dní. Folklór 
je definovaný ako súbor kultúrnych 
javov, ktoré sa prakticky prejavujú 
formami ústnej, hernej, tanečnej, dra-
matickej a hudobnospevnej komuniká-
cie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je 
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol 
jeden človek. Folklór podlieha kolek-
tívnym 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, ne-
čestne nadobudnuté. Ide o kolektívne 
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlo-
dejoch, kriminálnikoch, v podvodní-
koch s bielymi goliermi a v morálne a 
hodnotovo vyprázdnených bytostiach, 
tváriacich sa ako elita národa.

Podnikateľ pokojne okradne sub-
dodávateľa 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 do-
káže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd 

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok 
prevediem na biele kone, nič nevlast-
ním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa 
na sezónnu dovolenku do Dubaja.

Priateľ navrhne kamarátom spo-
ločnú 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. Čo-
raz prítomnejší jav našej novodobej 
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho 
sem zavial, rozosial po Slovensku, me-
dzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?

Je načase to rázne odsúdiť a od-
mietnuť. Vás ešte neokradli? V obcho-
de, na faktúrach, o kus zeme v záhra-
de? 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 nepo-
stavíme.

Aspoň trošku šťastia 
v tomto, dnes, netradič-
ne, od bežného želania 
– veľa šťastia.

59
-0

10
5

59
-0

11
8

KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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3Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0903 712 295 • www.gourmet-restaurant.sk

PRIJME NA TPP S NÁSTUPOM IHNEĎ
PRACOVNÍČKA PRE VÝDAJ JEDLA

bližšie info v reštaurácii 
 PLAT: 5 € BRUTTO/hodina
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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PREDAJ - MONTÁŽ
0903 233 520 
0903 800 514
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Odkúpim STARÉ FOTOAPARÁTY 
na film, PREMIETAČKY MEOPTA. 

PLATÍM V HOTOVOSTI!
telefón: 0904 046 416
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DLAŽBY
KÚPEĽNE
OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKY

STAVEBNÉ PRÁCE
OBKLADY
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STAVEBNÉ A MURÁRSKE 

 

0919 193 878

FASÁDA
ZÁRUKA NA PRÁCU
AUTODOPRAVA do 3,5 t

NAJLACNEJŠIE V REGIÓNE

PRÁCE OD A PO Z
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 v Leviciach Poľná 6 (bývalý dom služieb) 

Otváracia doba: 
Po- Pia: 9.00 - 12.00 hod.    12.30 - 16.30 hod.
Tel.: 036/6221625  • 0902 202 701ČI
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• čistenie a pranie odevov a bielizne
•poťahy na matrace, kože a kožené výrobky
•pracovné odevy, baranie predložky
• čiapky, rukavice, kabelky, deky
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015
Distribúcia:
Andrej Baláž   0905 719 144
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň:  Levice, Šahy, Želie-
zovce, Tlmače a Lipník

+ v párnom týždni: Krškany, Kalin-
čiakovo, Zbrojníky, Hronovce, Čan-
kov, Tekovské Lužany,  Mýtne Luda-
ny, Demandice, Santovka, Jur nad 
Hronom, Kalná nad Hronom, Horná 
Seč, Dolná Seč, Bajka, Tekovský Hrá-
dok, Veľký Ďur, Lok Hontianska Vrbi-
ca, Plášťovce, Horné Túrovce, Veľké 
Túrovce, Hrkovce, Horné Semerovce, 
Pohronský Ruskov, Šarovce, Malý 
Kiar a  Beša

+ v nepárnom týždni: Kozárovce, 
Rybník, Čajkov, Nová Dedina, De-
vičany, Bátovce, Žemberovce, Pod-
lužany, Hronské Kosihy, Hronské 
Kľačany, Starý Tekov, Veľké Kozmá-
lovce, Malé Kozmálovce, Pukanec, 
Nový Tekov, Čaka, Plavé Vozokany, 
Horša, Farná, Veľké Ludince

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

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 51.100 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 35.500 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 31.000 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)

(1. časť)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

TLC diéta je určená nielen ľuďom 
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je 
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skrat-
ka pochádza z anglického Therapeutic 
Lifestyle Changes, znamená  liečebné 
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá 
americkým Národným ústavom zdra-
via v  roku 2001 v rámci Národného 
cholesterolového edukačného progra-
mu a  vyvolala ohlas u  kardiológov aj 
diabetológov. V roku 2019 má 8. miesto 
medzi všetkými posudzovanými diéta-
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do-
konca obsadila druhú priečku.

3 hlavné zásady o zložení tukov v stra-
ve na zníženie hladiny cholesterolu:

maximálne 7 percent nasýtených 
    tukov

nenasýtené tuky predstavujú  25 – 35 
percent energie

Celkový denný príjem energie 
podľa požadovaného cieľa: 

úprava hladiny cholesterolu: muži 

2  500 kilokalórií (kcal), čo je 10  500 
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda 
7 560 kJ

úprava cholesterolu a hmotnosti: 
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200 
kcal, čo predstavuje 5040 kJ 

Pri diéte treba sledovať prijatú 
energiu potravou, prepočítavať kalo-
rické 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 vedomos-
ti 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.

O základných prin-
cípoch diéty si po-
vieme nabudúce.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

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

metabolizmu a výživy

NAJLACNEJŠIE STAVEBNINY:

Obklad
Lišta ozdobná
Dlažba II.tr.
Dlažba mrazuvzdorná GRES
II.tr. – imitácia dreva

2,40 €/ks
1,13 €/ks

4,29 €/m2

3,31 €/ks
14,50 €/ks

8,94 €/m2

11,90 €/ks

1,99 €/m2

0,99 €/ks
2,99 €/m2

4,68 €/m2

59
-0

21
6

VÝPREDAJ
OBKLADY+DLAŽBY
skladových zásob 

cca 20.000m²

Cement 32,5R/25 kg
Porfix 500x250x100
Polystyrén fasádny F70/10cm

Sádrokartón 12,5/2,4m²
OSB 12mm/3,125m²
Nobasil FKD S knauf min. vata 100m²

Klasik color 
farba 7+1kg

všetky ceny sú s DPH

Tel. kont. predajňa:
036 /741 40 85, 0911 319 622
Kancelária: 036 /742 13 50

e-mail: 
rolmal@stonline.sk
info@rolmal.sk

Adresa:
Roland Kováč - ROLMAL
I. Madácha 16, 936 01 ŠAHY

miešanie farieb a omietok
najnovšou technológiou:

PRVÉ 3 MESIACE PIGMENT GRÁTIS !!!
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11- ročná prax

Michal Macho
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PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE 
• zatepľovanie fasády 
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie 
• búracie práce • sťahovanie 
• prenájom lešenia • murovanie
• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu 

0919211533 • 0940173313
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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CHLADIACE 
PRÍVESY
na prenájom

(svadby, oslavy)
0907 355 835

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 422 015

www.regionpress.sk
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220

• pílenie drevotriesky na mieru

• olepovanie ABS hranami

• výroba nábytkových polotovarov

• predaj interiérových dverí

• vstavané skrine a kuchyne na mieru

• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3
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najdlhšie pôsobiace kamenárstvo v oblasti
KAMENÁRSTVO
• pomníky od základov – výroba, montáž
• sekanie + obnova písma
• prebrusovanie starých pomníkov
• pracovné dosky, parapety 
• schody – prírodné, umelé

PO, STR, PI – Koháryho 56, Novák Jozef  - 0905 245 327
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KLIMATIZÁCIE
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS

ICEBERG Levice, OD POKROK (1. poschodie), M. R. Štefánika 1
PO - PI: 08.00 - 17.00 hod.               www.klimatizácielevice.sk                         0910 567 898

na všetky
 klimatizácie
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robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový profil SALAMANDER 
5-komorový profil ALUPLAST
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim staré mopedy pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely tel 0949154017
»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL 0919420515

»Dám do prenájmu 1izb.byt 
v LV na ul. Zd. Nejedl. Kom-
plet zariadený, spotrebiče, 
internet, káblovka, voľný 
od 1.8.19. Tel 0907130227
»Prenajmem 2-garsonku 
45m2 v LV 0905717457
»Dám do podnájmu v 
LV prerobenú zariadenú 
garzonku. Kuchynská lin-
ka, chladnička, práčka, 
TV + internet. Kontakt: 
0907134596

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Darujem mačiatka do 
dobrých rúk. Aj doveziem. 
0948527859

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»Kúpim akordeón, heligon-
ku. 0915876860
»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVÉ, AJ NÁRAMKOVÉ, 
NÁSTENNÉ HODINY, ŠABLE AJ 
BODÁKY, A VŠETKO ČO JE STA-
ROŽITNÉ. 0903439094

»Predám malotraktor 
0918344798

»Som 80 ročný dôchodca 
a hľadám trpezlivú pani 
na celodennú starostlivosť 
o mňa a moju domácnosť. 
Bližšie info podám telefo-
nicky na čísle 0903704564

Občianska
riadková
inzercia

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

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

Zmluva o budúcej zmluve je primárne 
upravená vo všeobecnej časti  Občian-
skeho zákonníka (ďalej len „OZ“). 

Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné 
strany písomne zaviažu, že do dohodnu-
tej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už 
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej 
podstatných náležitostiach. Podstatnými 
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú 
písomná forma (inak by to spôsobilo ab-
solútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba, 
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť 
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť, 
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby 
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budú-
cej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy, 
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.  

Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo 
svojich úvodných ustanoveniach zakotvu-
je, že ak vo svojej prvej časti neustanovu-
je inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne 
vzťahy ním neupravené všeobecné usta-
novenia OZ. V  tomto prípade hovoríme 
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti 
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP 
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa 
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na 
to aby došlo k platnému založeniu pracov-
ného pomeru, obsahom takejto dohody 
musia byť podstatné obsahové náležitosti 
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplý-
va, že každá zmluva, ktorá má zakladať 
pracovný pomer, musí obsahovať podstat-
né obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu 

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú 
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer za-
kladá zmluvou medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom. 

Pracovnou zmluvou je možné založiť 
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom. 
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým ča-
sovým predstihom pred vznikom pracov-
ného pomeru v aplikačnej praxi nahrádza-
jú predzmluvné typy, akým je napríklad 
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve. 
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmlu-
vy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka 
strednej odbornej školy alebo odborného 
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď 
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ 
a  žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej 
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude 
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vyko-
naní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky 
alebo absolventskej skúšky prijme do 
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 
sa stane zamestnávateľovým zamestnan-
com. Zmluvu o budúcej zmluve je možné 
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zá-
stupcu žiaka, inak by bola neplatná.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 
v pracovnom práve

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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POSKYTUJEME POHREBNÉ A KREMAČNÉ SLUŽBY
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• okná 5, 6, 7 komorový profil 
• 7 komorový profil s 3 tesneniami
• montáž, servis

VLASTNÁ VÝROBA 
OKNÁ - DVERE

0917 457 492

SNP 20, Želiezovce 
zeliezovce@akelaokna.sk
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»Verím len štatistikám, 
ktoré som sám sfalšoval.   
Winston Churchil

»Kto chce zaujať, musí 
provokovať.
Salvator Dalí

»Feničania vymysleli pe-
niaze, ale prečo tak málo? 
Johann Nestroy

»Existencia piva je dôka-
zom, že Boh má ľudí rád .
Chce, aby sa ľudia cítili na 
svete šťastní.
B.Franklin

»Kto vie sám seba pre-
svedčiť o tom,
že mu je dobre, bude sa 
mať dobre.
Ovídius

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

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

»Pán Boh pri stvorení člo-
veka evidentne precenil 
svoje možnosti.
Oscar Wilde

»Egoista je ten, kto dbá 
viac o seba ako o mňa.
Julian Tuwim
                         » redakcia

Aforizmy
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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 fi nančnej inštitúcie využije 
okrem ekonomických znalostí aj 
komunikatívnosť, organizačné 
schopnosti, analytické i  strategic-
ké myslenie a v neposlednom rade 
svoju kreativitu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné 
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete, 
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spo-
kojnú, zdravú a šťastnú rodinu.  
Iste.  Pri našej práci sa stretávame s rôznymi 
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je pre-
to 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 spo-
riteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebude-
me sa pýtať na známky v škole, na sociálne po-
mery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké. 
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozor-
ne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

ti, je vytr-
valý a  má 
vízie do  bu-
dúcnosti, je 
na  najlepšej 
ceste stať sa 
naším kole-
gom.To,aký
potenciál v  se-
be skrýva a ako 
by ho mohol 
najlepšie využiť, 
zistíme pri osob-
nom rozhovore 
s uchádzačom 
o prácu.

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 archi-
tekt? 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 spo-
riteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s  malými 
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neu-
možňuje pracovať 8 hodín denne alebo sed-
mospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak 
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí 
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svoj-
ho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť 
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.

Rozumiem tomu správne, že v kancelárii ne-
musia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického 
vybavenia, je k  dispozícii viacerým obchod-
ným 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 fi nančné ohodno-
tenie. 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 praco-
vať, bude podľa toho aj odmenený. O  tom, 
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné 
ohodnotenie je nepochybne nastavené moti-
vačne. 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 úče-
lové pôžičky na vytváranie vhodného pracov-
ného prostredia, stavebné sporenie a úvery so 
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzív-
ne motivačné aktivity, spoločenské a športové 
akcie celoslovenského i regionálneho charak-
teru.

Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako 
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zá-
stupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk 
alebo www.pss.sk/kariera 
a dozvedia sa viac.

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.

ŠANCA PRE KAŽDÉHO
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»Domáce práce nakupova-
nie žehlenie 0908176562
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»Hľadám serióznu priateľ-
ku vo veku 57 až 64 r. SMS 
0919186276
»HĽADÁM PRIATEĽA 
DO 47 ROKOV. LEN SMS 
0902596152
»54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP LV 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Na historické udalosti našej krajiny 
máme rôzne pohľady. Jedni sú vy-
znávačmi protifašistického odboja, 
iní bránia opodstatnenosť existencie 
samostatného Slovenského štátu, 
ďalší velebia Masarykovu prvú re-
publiku, niektorí ešte so sentimen-
tom hľadia na socialistický režim. 

Aj na Nežnú revolúciu môžeme mať 
rozdielne názory. Ako na konšpiratív-
ne zosnovanú akciu, alebo ako na im-
provizovanú revoltu voči dlhodobému 
útlaku neslobody. Žiaľ, tieto opačné po-
stoje si odnášajú naše námestia a ulice. 
Sú to nemí svedkovia, ktorých zapája-
me 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 než-
ného 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 „rozhneva-
ných žien“ – dedičstvo socializmu – 

môžeme tolerovať aj pôvodný názov. 
Koniec-koncov na význame SNP pre 
Slovensko a Európu sa naši politickí 
predstavitelia demokraticky dohodli. 
Premenovanie samo osebe ešte ne-
zmení vnútorné postoje. Tie mnoho-
krát 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 Ste-
inerovou a Malinovského so Šancovou. 
Alebo „Staliňák“ s „Esenpéčkom“.
Nová generácia už nerozumie, o ktorej 
hovorím. Nie, nechcem tým hájiť za-
šlú 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 jedné-
ho námestia na dve časti nevidím ako 
vhodný kompromis. No možno sa mý-
lim, možno sa názvy námestí a ulíc už 
stanú pravidelným symbolom nášho 
pluralizmu.

Zo Stalinovho „Nežné“...

» Mária Raučinová, Fórum života

Na Dopravnej ulici pribudne 
nové parkovisko pre 50 vozi-
diel
    Na Dopravnej ulici v Leviciach pribudne nové 
parkovisko pre 50 vozidiel. Podľa predpokladu ve-
denia mesta dosiahnu náklady na jeho vybudova-
nie 155.000 eur, finančné prostriedky z mestského 
rozpočtu schválili poslanci mestského zastupiteľ-
stva. 
    „Projektová dokumentácia je spracovaná, pri-
pravuje sa verejné obstarávanie. Realizácia parko-
viska by sa mala uskutočniť do konca tohto roka,“ 
informovala Adriana Macáková z Mestského úra-
du v Leviciach.
    V meste v tomto roku už vzniklo celkovo takmer 
300 parkovacích miest na sídliskách Rybníky V a
Vinohrady. Začiatkom júna bolo otvorené parko-
visko so 182 parkovacími miestami na Rybníkoch.
Celkové náklady na jeho vybudovanie dosiahli 
553.000 eur. 
    Začiatkom leta odovzdalo mesto do užívania 
parkovisko pre 101 vozidiel na sídlisku Vinohra-
dy na Hlbokej ulici. Celkové náklady na výstavbu 
parkoviska vrátane výsadby zelene predstavujú 
730.000 eur. Súčasťou výstavby bola kanalizácia, 
chodník, verejné osvetlenie aj retenčné nádrže na 
zadržiavanie dažďovej vody, ktoré budú slúžiť na 
zavlažovanie zelene.

» TASR

Útulok pre zvieratá presťaho-
vaný na Ladislavov dvor
      Útulok pre zvieratá Šťastný domov v Leviciach 
sa bude sťahovať. V súčasnosti sa nachádza na 
mestskom pozemku v lokalite Malá strelnica, 
priestory s rozlohou 1200 štvorcových metrov (m2) 
však kapacitne nepostačujú, informoval o tom 
prednosta Mestského úradu v Leviciach Rastislav 
Juhár. Dôvodom je skutočnosť, že počet túlavých 
psov sa každoročne zvyšuje.
   Prevádzkovateľ útulku, občianske združenie 
Šťastný domov, mal záujem o rozšírenie priestoru 
oďalšiu časť parcely, tú však má na základe platnej 
nájomnej zmluvy v nájme nezisková organizácia 
Beva Istota. 
     Podľa jej zástupcu organizácia pozemok využí-
va a nesúhlasí so znížením výmery. Ani obyvate-
lia nimi prevádzkovanej nocľahárne s rozšírením 
útulku pre zvieratá nesúhlasili, pretože v minulos-
ti pohrýzol pes obyvateľa nocľahárne. Prednosta 
mestského úradu preto navrhol prevádzkovateľovi 
útulku možnosť presťahovať útulok pre zvieratá do 
lokality Ladislavov dvor na pozemok s rozlohou 
7000 m2.
     Pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti novovy-
budovaného Komunitného centra v katastrálnom
území Horná Seč a je vo vlastníctve mesta Levice. 
Pozemok a okolie sú monitorované kamerovým
systémom umiestneným na objekte komunitné-
ho centra, kde je zabezpečená aj nonstop hliadka 
mestskej polície. Zástupcovia občianskeho zdru-
ženia požiadali mesto o bezodplatný prenájom, 
rokovať o ňom budú mestskí poslanci na svojom 
septembrovom zasadnutí..

» TASR

www.regionpress.sk

Nedostávatepravidelne
NAŠE 
NOVINY
do schránky
a chceli 
by ste?

distribucia.lv@regionpress.sk

0905 422 015

Kontaktujte nás:

INZERCIA
0905 422 015
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a okrem nášho auto, moto sortimentu vyskúšajte 
naše letné hity v podobe skútra, horského 

HORSKÝ ELEKTROBICYKEL MI5 
(YK MI5-600-CZ)

SKÚTER MAXON
MATADOR (YY JJ125TI-17 CRV)

1 190,- € 525,- €

MI ELECTRIC SCOOTER 
(YK XI967571)

Nájdete nás:
Sokolovská 2, 934 01 Levice

949,- €
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55 PREDAJ STAVEBNÝCH 
POZEMKOV KRŠKANY

inžinierske siete vo výstavbe
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Kpt. Nálepku 44, Želiezovce

036/ 7712600
0917 515 218
info@kovoterm.sk

VODA PLYN KANALIZÁCIA KÚRENIE KÚPEĽNE
Najvýhodnejší nákup: 

Kontakty: 

Pri kúpe materiálu 
rozvoz v okolí 

ZADARMO.
AKCIA platí od 29.7 – 31.8.2019

Kondenzačný kotol
RINOVA BIASI

+ filter ZADARMO

AKCIA
na batérie SAGITARIUS
+ pivo ZADARMO

AKCIA
na PVC

   1085 €     890 €

+

Kondenzačný kotol
so 120l zásobníkom BIASI
+ filter ZADARMO
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DRAŽBA
Pozemok zapísaný na liste vlastníctva číslo 1521 vedenom Okresným úradom 

Levice pre katastrálne územie Nový Tekov

Parcelné číslo Druh pozemku Výmera (m)

4016/23 zastavané plochy a nádvoria 2972

Miesto konania dražby: 

Najnižšie podanie: 
Dátum konania dražby:  
Čas konania dražby: 
Ďalšie informácie e-mailom:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská      
OC CUBICON, Staré Grunty 24, Bratislava
11.971,09 €
03.09.2019
9.00 hod.
maruniak@maruniak.sk

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

Slovenčina naša

Nie vidíme sa, ale dovidenia!
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.

Slovenčina naša
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(1. časť)

V spravodajstve RTVS som si vypo-
čul, 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 vyu-
čovania, 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 ojedine-
lých kurzoch alebo si ju študujú v lite-
ratúre, ktorej nie je dostatok. Napriek 
tomu, že sa o KM hovorí roky a medzi-
tým vznikli učebnice, ani tie neobsahu-
jú didakticky spracovanú batériu úloh 
na rozvíjanie KM. Opäť to zostáva v ru-
kách (tých kritizovaných) učiteľov. Bez 
centrálnej metodickej pomoci.

Predstavme si, že nejaký nadšený 
učiteľ odsunie svoje povinnosti, málo-
kedy súvisiace s vyučovaním, vyškolí 
sa a chce žiakov vyučovať KM. Narazí 
na dlhodobo neodstrániteľný prob-
lém: štátny vzdelávací program a 
testovania. Učitelia sú povinní napl-
niť obsah vyučovania často zbytočný-
mi a prežitými témami, inak porušia 
osnovy. Učitelia musia dbať o najlepší 

výsledok v testovaniach, aby nemali 
problémy s vedením školy alebo so zria-
ďovateľom. (Testy neobsahujú položky 
o KM!) Nemajú čas na tie iné, často pre 
život dôležitejšie témy. Ak si aj vyhradia 
priestor, nemôžu tak pracovať pravi-
delne. Lebo by museli vynechať štátom 
predpísané témy, nehovoriac o povin-
nosti 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 nekri-
ticky mysliaci môže konštatovať, že uči-
telia ignorujú vyučovanie KM. Pravda, 
nevenujú sa mu v takej miere, ako si 
doba vyžaduje. Nie však z dôvodu ne-
vôle alebo nevedomosti. Napokon ku 
KM netreba ani špeciálny kurz, vysoká  
škola je o vede, študenti sú vycvičení 
kritickými rozbormi prameňov. Prob-
lém je v štátnych vzdelávacích progra-
moch, ktoré dlhodobo vracajú školy k 
diktovaniu poznámok, k presviedčaniu 
žiakov, že všetko budú potrebovať, ku 
klasickému monologickému vyučova-
niu, ku konvergentnému mysleniu vy-
žadovanému testami. 

Ak nepríde v tejto oblasti k rýchlej 
a skúsenostne podloženej zmene, náj-
du sa opäť dôvody zhadzovania viny na 
učiteľský stav, prípadne na „hlúposť“ 
žiakov, ktorí si čoraz viac uvedomujú 
archaickosť učebných tém.

Kriticky o kritickom myslení

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
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0,20 králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

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

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

Kozárovce-Coop . . . . 9,00 hod.
Lipník-Coop . . . . . . . . 9,15 hod.
Tlmače-OC Tekovská. . 9,30 hod.
Rybník . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Čajkov. . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Hr. Kosihy. . . . . . . . 10,15 hod.
Nová Dedina . . . . . 10,30 hod.
Devičany . . . . . . . . 10,45 hod.
Pukanec . . . . . . . . . 11,00 hod.
Bátovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Žemberovce . . . . . . 11,30 hod.
Horša . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Krškany . . . . . . . . . 12,00 hod.

Santovka . . . . . . . . 12,30 hod.
Demandice. . . . . . . 12,45 hod.
Zbrojníky . . . . . . . . 13,00 hod.
Hon. Vrbica . . . . . . 13,15 hod.
Mýtne Ludany . . . . 13,30 hod.
Jur n/Hronom . . . . 13,45 hod.
Šárovce. . . . . . . . . . 14,00 hod.
Tek. Lužany . . . . . . 14,15 hod.
Farná . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
V. Ludince. . . . . . . . 14,45 hod.
Poh. Ruskov. . . . . . 15,00 hod.
Hronovce . . . . . . . . 15,15 hod.
Želiezovce-Lidl . . . . 15,30 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany . . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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levicko@regionpress.sk
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Dovoľte, aby sa 
som najprv vrátil 
ku kauze „Námestie 
SNP“. V nej ma ľu-
dia zo Za slušné Slo-
vensko“ 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 noviná-
rov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či 
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však 
nastal zásadný obrat. Keďže som sa ne-
vzdával, nakoniec Za slušné Slovensko 
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na 
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.

Tesne predtým ich klamstvo obhajo-
val Michal Truban a zastal si ich. Keď pri-
znali klamstvo, myslel som, že Truban sa 
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel 
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnu-
tiu OĽANO, že si s nami nedokáže predsta-
viť spoluprácu.

Nuž, história sa opakuje. Presne tak 
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľ-
bami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými ru-
kávmi, 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.

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 sku-
točnej 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, kto-
rý 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 ne-
miestnej pýchy a viac 
pokory. Nabobtnané 
ego a povýšenecký 
prístup k prípadným 
partnerom sú vlast-
nosti, ktoré sú pres-
ným opakom toho, čo 
človek, ktorý sa chce raz 
stať dobrým premié-
rom potrebuje.

Nie boj za pravdu, ale pýcha 
je nepriateľom spolupráce

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03

119
01

22
 O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

OB
YČ

AJ
NÍ

 ĽU
DI

A 
a 

ne
zá

vi
sl

é 
os

ob
no

st
i (

OĽ
AN

O)
, Z

ám
oc

ká
 6

87
3/

14
, 8

11 
01

 B
ra

tis
la

va
, I

ČO
: 4

22
87

51
1 D

od
áv

at
eľ

: r
eg

io
nP

RE
SS

 s
.r.

o.
, Š

tu
de

nt
sk

á 
2,

 9
17

 0
1 T

rn
av

a,
 IČ

O:
 3

62
52

41
7

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

Žiadne „kríza sa nás nedotkne!“ sa 
nekoná, je to zbožné prianie a je úplne 
mimo realitu. Trump spustil takýchto 
katastrofických scenárov hneď niekoľ-
ko naraz. 

Prvým je jeho zrušenie dohody o 
boji proti klimatickým zmenám (Paríž-
ska dohoda), demonštrované odstráne-
ním solárnych panelov z Bieleho domu. 
Spomeňte si na to pri každej bleskovej 
búrke, nasledovanej záplavami, hlav-
ne keď ich bude búdať, čo sa už vlast-
ne deje. Húfy klimatických utečencov 
nám čoskoro budú búšiť na dvere tak, 
že príchod tých dvoch miliónov vojno-
vých utečencov budeme raz pokladať 
za tréning pre nováčikov. Týchto sme 
zvládli a civilizáciu nám tu nikto ne-
rozvrátil. 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 ko-
munizmu, ale Čína je komunistická asi 
tak, ako bol Berija (šéf NKVD za Stali-
na) čisto pragmatický. Ilustruje to sláv-
ny výrok Teng Siao-Pchinga, keď mu 
nejaký soviet vyčítal, že veď tam budu-
jú 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 za-
bezpečení dostatočne. 

Dôsledky pre Slovensko? Ekono-
mická (colná) vojna spôsobí pokles glo-
bálneho obchodu. Ekonomika, ktorá je 
tak závislá na exporte ako Slovensko, 
to pocíti extrémne. Výkyvy na finanč-
ných 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 Slo-
vensko 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 ne-
znamená 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 ta-
kýchto ľudí k moci (aj u nás na Sloven-
sku) nebezpečné pre nás všetkých.

Prezident Trump a Slovensko 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

er
pa

ní
m

  
od

ob
ra

l
1.

 
as

   
 

ta
jn

i
ky

ep
oc

ha
   

 
kr

ie
dy

m
or

sk
ý 

   
ži

vo
íc

h
pr

ev
a

uj
em

ov
in

ie
m

on
ak

   
  

(h
ov

or
.)

pr
ep

ra
v,

   
do

ve
z

kr
es

lil
i  

   
v 

rt
ác

h

di
pl

om
a-

   
tic

ký
 ú

ra
d-

  
ní

k,
 p

rid
e-

  
le

ne
c

ve
m

i  
   

 
ve

ký
,  

   
ob

ro
vs

ký

3.
 

as
   

 
ta

jn
i

ky
Z

la
tic

a 
   

 
(d

om
.)

št
vo

r
ek

   
(ty

p.
)

bí
ja

va
m

 s
a 

sú
vi

si
ac

a 
  

s 
de

m
i

re
ho

a

sv
et

el
ný

   
úk

az
   

   
po

vr
az

   
  

(z
rie

d.
)

zb
av

ov
al

   
bu

rin
y

že
ra

vá
   

  
ta

ve
ni

na
   

pl
os

ko
no

- 
 

sá
 o

pi
ca

m
už

sk
é 

   
m

en
o

st
ar

ý 
   

  
pe

ni
az

   
  

je
m

né
   

  
pe

iv
o

bo
ha

to
 

po
kr

yt
é 

   
le

sm
i

un
iv

er
zi

tn
á 

kn
iž

ni
ca

   
ko

ka
ín

,  
  

po
 

es
ky

Po
m

ôc
ky

: 
ša

jn
, m

al
-  

pa
, A

nt
im

,  
Zo

si
m

, a
pt

st
áv

al
o 

sa
  

kr
ot

ký
m

K
al

ix
t  

   
 

(d
om

.) 
   

 
2.

 
as

   
 

ta
jn

i
ky

zn
a

ka
   

 
ki

lo
vo

lt-
   

 
am

pé
ra

   
 

vy
va

rí 
sa

ci
to

sl
ov

ce
  

zv
uk

u 
   

 
ža

by

el
em

en
t  

  
m

už
sk

é 
   

m
en

o 
   

 
lín

ia

ro
zr

ýv
aj

ro
zk

az
 n

a 
 

za
tk

nu
tie

   
ro

ky
   

(a
rc

h.
)

pr
eh

lo

vy
hy

nu
té

   
ko

ov
né

   
km

en
e 

   
 

se
ká

, r
úb

e

od
pl

at
a 

   
za

 p
re

vi
-  

 
ne

ni
e

že
ns

ké
   

 
m

en
o 

   
 

sk
r. 

es
.  

 
te

le
ví

zi
e

u
ite

   
la

tin
in

y

lá
m

an
ím

   
po

šk
od

íte
ci

to
sl

ov
ce

  
vý

sm
ec

hu

O
te

c 
do

ho
vá

ra
 s

yn
ov

i:
- S

yn
ak

, v
ôb

ec
 s

a 
m

i n
ep

á
i, 

   
   

   
   

   
  

že
 s

i c
hc

eš
 n

áj
s

 ž
en

u 
na

 z
oz

na
m

ke
!

- T
at

i, 
al

e 
dn

es
 je

 in
á 

do
ba

.
- M

ož
no

, a
le

 a
j t

ak
.

- T
at

i a
 ty

 s
i s

a 
ak

o 
zo

zn
ám

il 
   

   
   

   
   

   
s 

m
am

ou
?

(D
ok

on
en

ie
 tv

or
í t

aj
ni

ku
 k

ríž
ov

ky
.)

ww
w.
sc
alp

er
m
ed
ia.
sk

ww
w.
fa
ce
bo

ok
.co

m
/k
riz

ov
ky
su
sm

ev
om

Kr
íž

ov
ky

 s 
ús

m
ev

om



LV19-31 strana- 11

11
zameStanie, Bývanie

59
-0

14
8

KUCHYNE - široká škála ponuky
skrine, komody, chodbové zostavy

NÁBYTOK  LEVICE

pri štadióne 
Ľ. Podjavorinskej 5, LEVICE

   0918 848 645, 0908 791 413

POHODLNÉ PARKOVANIE
sedačky, postele, matrace, 

skrine, detské izby, obývačky, 
komody, kancelársky nábytok, 

stoly, stoličky VYRÁBAME NÁBYTOK 
NA MIERU

TOVAR IHNEĎ K ODBERU
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6Info: na tel. č. 0911/506 233

ŽELIEZOVCE, Železničná 39
Prijme do zamestnania zamestnancov:

    VODIČ
    nákladného vozidla kategórie C, 
    zvozového vozidla  komunálneho odpadu
    PLAT: 4€ / hodina brutto
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HĽADÁM ŠOFÉRA na rozvoz ovocia a zeleniny  
s vodičským oprávnením  skupiny B  

na  2-3 dni v týždni.
Plat: 5 EUR/hodina brutto.

Podrobnejšie informácie na tel.: 036/63 128 89
Volať od  10:00  do  15:00 hod.
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PLAT: 650 €/mesiac (netto) + výkonostný bonus k platu

Prijmeme do TPP
VEDÚCEHO PRACOVNÍKA V UPRATOVACEJ FIRME

NÁPLŇ PRÁCE:
· vyhľadávanie a oslovovanie 
  obchodných partnerov 
· vypracovávanie cenových ponúk
· zodpovednosť za personálnu oblasť
· zodpovednosť za výkon kontroly 
  kvality práce
· udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, 
  overovanie ich spokojnosti
· spolupráca pri tvorbe plánov 
  zámerov a stratégií spoločnosti

Životopisy 
zasielajte na e-mail: 

sluzbyfrankie@gmail.com
Kontaktovať budeme iba 

vybraných uchádzačov.

POŽADUJEME:
vodičský preukaz: B
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

LIDL Levice Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

Kaufland Levice Mzda: 3,5868 €/h. brutto

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

v Želiezovciach

Nástup ihneď!

0948 35 66 75

800 € brutto / mesiac

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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Zabudnite na kľúče

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

www.bookinglock.com

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE

ZADARMO*
* Platí pre prvých 20 záujemcov

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE  HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
63
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

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

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové
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MUŽOV AJ ŽENY
� MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

�3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ�
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

firma
STARF
prijme

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO
 
MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO 0
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0905 422 015


