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Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk

Sládkovičovo, Fučíkova 120.

PREDAJ - PRENÁJOM
nehnuteľností

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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PALIVOVÉ DREVO

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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Vyberáme voľné pracovné miesta, ktoré si 

budete môcť vybrať priamo na JobspoTT 2019 

a konzultovať ich s pracovníkmi firmy v Mest-

skej športovej hale. Výnimočná príležitosť, kto-

rú si nenechajte ujsť.

Zatiaľ čo pri hľadaní práce na pracovných portá-
loch je postup hľadania práce trošku komplikova-
nejší a prechádza od telefonického pohovoru, cez 
osobné stretnutie až po výberové konania, organizá-
tori JobSpoTT 2019 sa vám ho rozhodli uľahčiť. 

V stredu 13. novembra 2019 budú zamestnávatelia 
pod jednou strechou realizovať aktivity popri tom, 
ako budete počúvať spíkrov a vyberať si svojich po-
tenciálnych zamestnancov! U nich sa môžete priamo 
zoznámiť a informovať aj o voľnom mieste. Čo vás 
čaká? 

1. Technické zameranie – PLC elektrotechnik, 
nákupca junior na TPP ale aj vysokoškolská brigáda. 
Spoločnosti ako GEFCO Slovakia, Jaguar Land Ro-
ver a mnohé ďalšie ponúkajú širokú škálu voľných 
pracovných miest pre kontrolórov, manipulátorov, 
skladníkov, procesných inžinierov, manažérov  
či operátorov výroby. 

2. Práca v zahraničí – EURES sa bude prezento-
vať pracovnými ponukami v Európskej Únii a spoloč-
nosť TRANSFER International Staff ponúkne širokú 
škálu pracovných ponúk v susednom Rakúsku.

3. Manažérske pozície – Na JobspoTT 2019 firmy 
ponúknu pozície aj skúsenejším uchádzačom. Ide 
o pozíciu Key Account Manager, Project Manager  
či Manager pre susedné krajiny, ako Česko a Ra-
kúsko. Otvorené sú aj pozície na ďalších obchodní-
kov, riaditeľov kancelárií či manažérov.  

4. Jazykové zručnosti – partner podujatia Your 
Choice hľadá lektorov anglického, nemeckého, špa-
nielskeho a talianskeho jazyka, bude poskytovať 
testovanie jazykových zručností a bude urobiť ukáž-
kové pracovné pohovory v cudzom jazyku. 

5. Súťaže o atraktívne ceny – na JobSpoTTe  
si v stánku Saint-Gobain zasúťažte s virtuálnou re-
alitou, naučte sa o moderných stavebných techno-
lógiách a vyhrajte iPhone 11. V stánku Gefco hráte  
o kávovar, môžete sa zapojiť do tomboly spoločnosti 
Exact System Slovakia, či získať darčeky v stánkoch 
Amazon, Bekaert a ďalších firiem.

6. Zaujímavé aktivity a prezentácie - Atraktívny 
stánok vo forme obývačky bude mať generálny part-
ner podujatia, spoločnosť ZF Slovakia. Návštevníci  
si môžu pozrieť ukážky produkcie, vyrobiť si odznak, 
prípadne si overiť svoje technické zručnosti v súťaži 
na čas. Zaujímavé aktivity budú mať aj ďalší partne-
ri podujatia. Groupe PSA predstaví nové elektrické 
auto, do ktorého budete môcť nasadnúť a spoločnosť 
BOGE  Elastmetall Slovakia ukáže svoje produkty 
a zaujme vás logickou hrou.

Generálnym partnerom podujatia  je ZF Slovakia, 
hlavní partneri sú Groupe PSA a BOGE Elastmetall 
Slovakia. Odborným garantom je UPSVAR.  Medi-
álnymi partnermi podujatia je portál Start It Up, 
Pravda, Ženy v meste, trnavskyhlas.sk, trnava-li-
ve.sk, Pardon a Regionpress. Partnermi podujatia 
Your Choice – jazykové služby, ConsultSK Slovakia  
a Čo dokáže mama.

Kariérny veľtrh JobSpoTT bude opäť studňou 

inšpirácie pre uchádzačov o zamestnanie, štu-

dentov ale aj samotných vystavovateľov. Vybrali 

sme 5 prvých inšpiratívnych diskusií, ktoré si 

môžete prísť vypočuť do Mestskej športovej haly 

už 13.novembra.

1. Kreativita pohľadom neurovedy

Prvou ostrieľanou spíkerkou bude Olívia Hurba-
nová, ktorá vo svojej prednáške povie, aké sú zruč-

nosti budúcnosti. Olívia je pozitívna skeptička, 
rozvíja svoj vlastný koncept „Olinclusive“ a prepá-
ja hard science a soft skills. Vie a bude šíriť ďalej, 
ako súvisí kreativita s neurovedou, zbaví nás mýtov 
o kreatívnom myslení a ako to funguje v roku 2019, 
prečo nám evolúcia nepriala a kreatívnych hláv je 
v ľudstve nedostatok a svoju kreativitu budete s od-
borníčkou aj testovať. 

2. Creative Academy: Ako mi správa vo fľaši 

zmenila život?

Marek Gurega, zakladateľ jedinej marketingovej 
akadémie na Slovensku a v ČR, porozpráva úspešný 
príbeh od nápadu až po realizáciu. Akadémia pri-
náša záujemcom o marketing a komunikáciu know-
how od TOP profíkov z praxe, ktoré následne môžu 
uplatniť vo svojom zamestnaní alebo pri vlastnom 
podnikaní. 

3. Ako byť IN na LinkedIN?

V súčasnosti jedna z najvyužívanejších sociál-
nych sietí, priestor na získavanie kontaktov, vytvá-

ranie skvelého portfólia, ale treba vedieť, ako na to. 
Dobré „know-how“ príde oddiskutovať Miki Plichta 
na tému “Sebavedomý LinkedIn bez pozlátka“.  

4. Networking – nástroj na získavanie odpo-

rúčaní 

Juraj Bais bude hovoriť o networkingu a obchode 
a či slovo „dosť“ nie je relatívnym pojmom, kedy 
je dostatok kontaktov naozaj dostatok a ako s nimi  
vo svojom odbore pracovať. Zaujme aj teóriu 6 stup-
ňov odlúčenia – čo to znamená a ako vás posunie 
v kariére?

5. Prednáška aj pre firmy: Maximalizujte po-

tenciál zamestnancov 

Tento rok sa rozhodli organizátori inšpirovať aj sa-
motných vystavovateľov a prednášku pre nich si pri-
pravila Dáša Malá Fabšíková a Katarína Medvecová 
Plichtová na tému „Maximalizujte potenciál svojich 
zamestnancov, tímov a tak i vašej organizácie.“ Dáša 
a Katka vystúpi s dvoma interaktívnymi workshop-
mi pre študentov, prvý na tému „Ako si hľadať školu 
alebo prácu, ktorá ma bude baviť?“ a druhý „Ako 
môžem byť super výkonný v práci a zároveň tímový 
hráč?“ 

6. Emócie vs. rácio - Homo sapiens (zviera)  

v 21. storočí

Profesionálny kouč a business mentor Veroni-
ka Šusterová odhalí spôsoby ako sa prestať (alebo 
neprestať) báť a kedy je najlepšie pozrieť sa „kro-
kodílovi“ priamo do očí. Zanalyzuje dôvody, prečo  

sa stresujeme, čo nás motivuje a kde hľadať tú správ-
nu inšpiráciu v osobnom živote i pracovnej oblasti.

7. Plníme si sny alebo podnikáme?

Poslednou prednáškou, ktorú vyberáme spome-
dzi prvých vybraných je od Miriam Zsilleovej, za-
kladateľky portálu Ženy v meste, na tému „Plníme 
si sny alebo podnikáme?“ – a dá sa oboje naraz? Ako 
vyzerá podnikanie v 21. storočí a na čo by si mali am-
biciózni mladí ľudia v podnikaní mali dávať pozor? 

Všetci spíkri uvedú svoje interaktívne diskusie 
s príbehom a vlastnou skúsenosťou a navyše sa 
s nimi budete môcť porozprávať aj osobne a prekon-
zultovať to, čím sa v živote pretkávate vy. Nenechajte 
si ujsť nekonečno príležitostí na JobSpoTT 2019 už 13. 
novembra 2019 v Mestskej športovej hale v Trnave.

Generálnym partnerom podujatia  je ZF Slovakia, 
hlavní partneri sú Groupe PSA a BOGE Elastmetall 
Slovakia. Odborným garantom je UPSVAR.  Medi-
álnymi partnermi podujatia je portál Start It Up, 
Pravda, Ženy v meste, trnavskyhlas.sk, trnava-live.
sk, Pardon a Regionpress. Partnermi podujatia Your 
Choice – jazykové služby, ConsultSK Slovakia a Čo 
dokáže mama.

Poznáme voľné ponuky prác aj aktivity firiem.
Nezmeškajte príležitosť na JobSpoTT 2019 .

Nekonečno inšpiratívnych duskusií.
Vyberáme top 7 spíkrov z JobSpoTT 2019.
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie, výber 
dodávateľa. 
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2019

Projekčná kancelária
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok           

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša
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0904 202 630

PÍLENIE STROMOV
odvoz drevného odpadu

Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol

Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom

V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých

Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 
malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

O autorovi

Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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HĽadáme nových kolegov do tímu!

www.TUreality.sk

0904 444 031

ID 34449
Novostavba, krásny skolaudovaný 4-izbový
bungalov v Galante, priestranný pozemok 
o rozlohe 645 m2

ID 34153
Novostavba priestranného 4-izbového 
bungalovu s možnosťou dokončenia na 
kľúč, krásny pozemok 458 m2, Galanta 

ID 34577
Štýlový rodinný dom v Čiernom Brode, 
kúsok od Galanty, výmera domu 171 m2 
+ terasa 60 m2

ID 34259
Slnečný 3-izbový byt s balkónom v meste 
Šaľa, 72 m2, krásny výhľad na Váh a 
okolitú prírodu

Mgr. Karol Bohovič ● 0908 807 791

ID 34179
Na predaj 3-izbový byt s loggiou v Galante, 
čiastočná rekonštrukcia, 73 m2 
 

Natália Pulcová ● 0902 208 854 

Mgr. Petra Jablonická ● 0905 314 690

HHH  81 500 €

155 000 €  144 000 €

177 000 € 78 000 €

S čoraz väčšími obavami otvárame 
v našich redakciách listy od vás, milí 
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným 
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané 
na Slovensku na vás, na celej našej spo-
ločnosti. S výnimkou pár vyvolených.

Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan, 
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj šty-
listika svedčí o tom, že to je rozhľadená 
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfa-
lým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O 
pomoc v snahe domôcť sa práva a spra-
vodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Niko-
ho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu 
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom 
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvole-
ní spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc 
aj jeho ústavu v mnohých ďalších člán-
koch o slobodách a právach občana.

Prepustiť z nemocničného liečenia 
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť 
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov od-
pracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil 
dane a odvody a dodržiaval zákony štá-
tu tak, že za odvoz sanitkou domov si od 
neho niekto pýta peniaze – to je zvrh-
losť. Z ľudského pohľadu.

Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie 
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To 
nech posúdia orgány činné v trestnom 
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude 
podnetom na ich konanie.

Vypýtať si judášsky groš od choré-
ho bezvládneho za to, na čo má nárok. 
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a 
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

dy sa za prevoz  pacienta platí vodičovi? 
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozní-
kovi na rieke Styx do dlane? Má to byť 
symbolika starostlivosti nášho zdravot-
níctva o pacientov?

Vráťme sa k základnému zákonu 
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj 
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu 
zdravia. Na základe zdravotného pois-
tenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotníc-
ke pomôcky za podmienok, ktoré usta-
noví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa 
na odpor proti každému, kto by odstra-
ňoval demokratický poriadok základ-
ných ľudských práv a slobôd uvedených 
v tejto ústave, ak činnosť ústavných or-
gánov a účinné použitie zákonných pro-
striedkov sú znemožnené.“

Človeka až zamrazí

» red
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tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta
www.petrocars.sk

od 10 990€

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

3 ročná záruka bez obmedzenia km

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
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Cenová ponuka

a zameranie

ZADARMO!
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Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

ieť nič. 
omu,
všet-

omu, 
práva

prácu 
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Celú svoju profesijnú kariéru venovala potravi-
nárstvu. To, čo ju najviac presvedčilo angažovať 
sa v politike, je úpadok potravinárskeho priemyslu 
na Slovensku. Ani jedna z ponovembrových vlád 
potravinársky priemysel nepovažovala za prioritu. 
A tak rokov sme len svedkami zániku potravinár-
skych podnikov a dokonca aj potravinárskych od-
vetví. Zo siedmich cukrovarov ostali len dva, výro-
ba mrazených krémov prakticky zanikla, rovnako 
je na tom spracovanie ovocia a zeleniny, nehovo-
riac o zániku odvetvia na spracovanie olejnatých 
semien reprezentovaným podnikom PALMA. Slo-
vensko tak každým rokom vyváža do cudziny stále 
viac poľnohospodárskych surovín a tým poskytuje 
prácu v zahraničí. Na Slovensko sa však každý rok 
dováža stále viac potravín. 

Nie, cieľom nie je potravinová sebestačnosť              
v zmysle, že na Slovensku musíme vyprodukovať 
všetky potraviny a pokryť nimi pulty našich obcho-
dov. Naším cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky 
pre podnikanie a spravodlivé roz-
deľovanie dotácií tak, aby naše 
poľnohospodárske suroviny 
boli prednostne spracúvané na 
Slovensku a nemuseli byť vyvá-
žané do cudziny. Aby pridanú 
hodnotu vytvárali naši občania. 
Aby sa na Slovensku oplatilo žiť      
a podnikať.

Vráťme pôde a potravinám
dôležité miesto

Jarmila Halgašová
tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

17
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ANÍ
 

Nie varianta, ale variant. 
Nie pernamentka, ale permanentka.

Slovenčina naša

In
ze

rc
ia

09
05

 3
38

 8
72



GA19-45 strana 8

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
8

76
-0

00
8

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 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Horné Saliby

Vozokany – pozemky 
spoluvlastnícke podiely

Najnižšie podanie: 15 480,00 EUR
Termín konania dražby: dňa 26.11.2019 o 12:15 hod.
Miesto konania dražby: Veľká konferenčná miestnosť, Hotela 
SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 01  Trnava, okres Trnava, 
Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 EUR
Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom, 
parc. reg. „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 1524/4, 1525/1 
o výmere 34628 m2. Predmet dražby evidovaný na LV č. 741, k.ú. 
Vozokany. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku, parc. 
reg. „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 1562 o výmere 6554 m2. 
Predmet dražby evidovaný na LV č. 742, k.ú. Vozokany. Spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 1/64 k pozemkom, parc. reg. „E“ evidovanej na kat. 
mape ako par. č. 928,929 o výmere 949 m2. Predmet dražby evidovaný 
na LV č. 490, k.ú. Vozokany. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k 
pozemku, parc. reg. „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 2901 o 
výmere  8823m2. Predmet dražby evidovaný na LV č. 1851, k.ú. Horné 
Saliby. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 k pozemkom, parc. reg. „E“ 
evidovanej na kat. mape ako par. č. 5615, 5616, 5617 o výmere  7658 
m2. Predmet dražby evidovaný na LV č. 1948, k.ú. Horné Saliby. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 741,742,490,1851,194, k.ú. Vozokany. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536

VIANOCE

KARÁCSONY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
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 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
41
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Nie váha 
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Slovenčina naša
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»Predám skúter JAMAHA 
X Max 400 r. výroby 2016, 
najazdených 3500 km s 
doplnkami. Cena podla do-
hody. 0915400088
»Predám motorku Honda 
CBF 125 najazdených 20 
400 km. Vymenený olej a 
filtre,čidlo neutralu, bater-
ka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v 
prípade rýchleho jednania 
dohoda. 0905488951.

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406 

»V Sládkovičove predám 
3-izb byt v tehl. 4-by-
tovke cena: 68.500,-€ - 
0905513844. 
»Predám 3 izb. byt v Šali-
Veči. Byt sa nachádza na 
3.posch. z 7 poschodového 
zatepleného panelového 
domu. Výmera je 78m2. 
Kompletná rekonštrukcia 
prebehla v r. 2012. - 75.000€ 
- 0915748706 
»Dám do prenájmu zaria-
denú garsónku s balkónom 
v Seredi, cena: 330 € s ener-
giami, tel.: 0907 038 839 
»Prenajmem 2-iz byt v obci 
Pata, najomne 300+ener-
gie kontakt:0908797212 

»Predám v obci Čierna Voda 
okr. Galanta, pekný znížený 
poschodový rodinný dom, 
5-izbový, všetky inž. siete, 
plastové okná, ústredné 
kúrenie, cena 115 000 €. 
Tel.: 0905 509 586
»Predaj 4 izbový byt v Zla-
tých Klasoch, ulica Sídlisko. 
Byt v pôvodnom stave, vý-
mera 84 m2. Cena: 54900 
EUR. Kontakt: 0915 919 758. 

»Kúpim garáž v Galan-
te, Sládkovičove. Platím 
hotovosť. Môžem vybaviť 
kúpnu zmluvu keď treba 
0907044080 
»Prenajmem 5i RD v Galan-
te. 0903 731 710 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

Chcete si
podať
inzerát?

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

Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy

keď sa vtedy ešte

ktorý 
nu, 
om-
ára 

Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk 58
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

Nie poriešiť, ale riešiť, vyriešiť.
Nie chleba, ale chlieb.

Nie nevadí, ale neprekáža.

Slovenčina naša
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Občianska
riadková
inzercia

»Prenajmem monitoro-
vané parkovacie miesto v 
Galante na ul Vajanského 
0908441018 

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

»Predám šteniatko nemec-
kého boxera 3 odcervene 
2 zaočkované samčeka po 
vysokých rodičov cena do-
hodou 0944460395 

»Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, hodinky. 
Tel.: 0903 753 758 

»Hľadám diskr. ženu 
0911348694 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

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

Príklad:
RP GA 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, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
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PRESADZUJEME ZÁKONY 

       
        

       
       

          
         

        
        

         
         

           
         

         
       

        
        

          
           

    

    
         

     

 
    

   

       

 
systém eKasa je deravý!
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