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Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.
Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...

VÝKUP
PALIET

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0013

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.

PALIVOVÉ
DREVO

0905 502 672
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Argument päsťou

96-0003 TT02
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Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

75-11

Ponuka
na prenájom

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- dielňa na zváranie (47 m2)
- priestor na parkovanie

47-012

96-0 TT05

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

0915 445 364

96-0003 TT02

-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

96-0015 TT03

www.drevodokrbu.sk
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- klampiarske práce
- predaj a montáž
Predajňa:
škrydlaplechu
Čepenská 3081/119
SEREĎ
od slovenského výrobcu
Otvorené:
- falcovaná krytina na mieru
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

96-0009 TT02

Tel.: 0905 206 859 – Šimko I., e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

781200011

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel

poliTická inzercia, služby, sTavba
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Sereï

Vtipy

Realizujeme všetky
stavebné práce

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

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0944 425 665, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-00016

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

Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

Chlap si pofajčieva cigaretu
a vyfukuje obláčiky dymu.
Jeho priateľka sa naštve a
vraví mu:
- Nevidíš, že je na krabičke
napísané varovanie, že to
škodí zdraviu!
A on na to:
Láska, ja som programátor.
Nás nezaujímajú warningy,
ale len errory...

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Mladá dynamická spoločnosť hľadá hackera na plný
pracovný úväzok. Svoj štruktúrovaný životopis prosím
zanechajte na našom počítači STANICA1 v adresári C:\
Dokumenty\zivotopisy.

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Keď som mal päť rokov,
mama mi hovorila:
- Dávaj si na internete pozor.
Sú tam zlí ľudia.
O 13 rokov mi došlo, že ja som
tí „zlí ľudia“.

Východné Slovensko

16-0001

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Microsoft sa snažil vniesť do
svojich chybových hlásení
trochu humoru. Tu je pár
príkladov:
- Tlačiareň neodpovedá.
Máte po ruke pero a papier?
V živote si môžete byť istí

sTavba, poliTická inzercia

Vtipy

Google a ženy
Google je ako žena. Ani nedokončím, a už si domýšľa.
Viete, že prvá zmienka o
internete bola už v biblii?
Vtedy keď Matúš povedal
„rozhoď sieť“.

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

zo striech
a exteriérových priestorov

Milé dámy, ctení páni,

strechymolnar@zoznam.sk

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

na kľúč
Základové dosky ny!
ce
é
dn
za výho

0918 361 701, 0907 752 282

96-012 TT04

ZA VÝHODNÉ CENY!

DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV
betonáže
Zabezpečovanie
lami
zid
vlastnými vo

Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

96-0008 TT02

Na tlačovej konferencii sa
pýtajú novinári Billa Gatesa
čo si myslí o windowse. Bill
Gates odpovedá:
- Jednoducho je ako dieťa.
Nevie chodiť - stále padá.
Sleduje ťa na každom kroku.
Automaticky sa aktualizuje
(dieťa rastie). Keď mu niečo
dáš, je ťažké mu to zobrať.
Proste to nie je nič pre začiatočníkov.

Zdravý rozum
je najlepší recept

likviDácia AZBESTU

tromi vecami. Daňami, stratou údajov a smrťou. Čo
myslíte, ktorá sa vám práve
prihodilo?
Dvaja programátori sedia v
bare, keď prejde okolo nádherná slečna. Jeden hovorí:
- Tá má ale properties!
Druhý len smutne pridá:
Včera som to checkoval, je to
read-only.

3

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Trápi ma IT problém:
- Koľko gramov má Instagram a koľko kníh obsahuje
Facebook?

Máme konkrétne riešenia

Včera som zmenil heslo na
Wifi a za hodinu prišiel sused, či sa mu nemôžem pozrieť na počítač, že mu nejde
internet.

96-0012 TT04

Povedala:
- Bola som zlá, poriadne ma
vytrestaj!
A tak som jej nainštaloval
Windows 10...

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je
odrazom nezdravej štruktúry školstva či výsledkom výchovy rodičov, ktorí majú strach z toho,
že ich deti budú pracovať na poli. Jedna z novších
štúdií hovorí, že na Slovensku máme veľa stredných škôl s nízkou obsadenosťou a prepojenosťou na prax. Je to viditeľné aj v stredoškolskom
poľnohospodárskom vzdelávaní. Štátny vzdelávací program odboru agropodnikanie diktuje
študentom vysoký podiel administratívnych a
ekonomických predmetov na úkor štúdia poľnohospodárskej odbornosti. Vzdelávací program
nereaguje na zmeny dopytu na trhu práce.
Od absolventa sú vyžadované hlavne zručnosti pri chove zvierat a pestovaní plodín, prípadne vedenie špeciálnych motorových vozidiel,
manipulátorov a riadenie malého tímu. Problém
vidím aj v tom, že tieto školy vo väčšom produkujú kynológov, aqua a terrristov, hipológov ako
dojičov či traktoristov. Kde sa však títo „odborníci“ zamestnajú? Navrhujeme analyzovať a definovať potreby zamestnávateľov
vo výhľade najbližších 10 – 15
rokov a ním prispôsobiť študijný profil absolventov tak,
aby vedeli spracovať mlieko či
ovládať moderné technológie a
výkonné stroje.

Peter Polák
poľnohospodársky odborník
a člen SaS, kandidát č.136
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Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry
Tretí januárový týždeň sa v Starom
Smokovci zišla porota zložená zo
zástupcov mesta, nezávislých autorít a spoločnosti TMR, aby spoločne vybrala najlepšie projekty,
ktoré Tatrám, Tatrancom a návštevníkom našich veľhôr pomôžu.

premostení. Vďaka tomu bude možné
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom
mesta a návštevníckej verejnosti nielen pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy

Foto: ilustr
leč týchto objektov – tak, aby nezasahovali do ich architektúry, no zároveň, aby
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý
bude umelecky opracovaný za použitia
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej
kultúry goralov, pričom v úrovni cca
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala
„platňa“ s umiestnenou informáciou o
pamiatkovej hodnote objektu v našom
a anglickom jazyku.
red

33-00019

Práve fakt, že o úspešnosti projektov
O grant z programu Pre lepší život v rozhodujú domáci je podľa riaditeľa
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá- horských stredísk Vysoké Tatry Dušana
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo
dzalo až 28 projektov.
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia
Zastúpenie medzi žiadateľmi mali najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie
občianske združenia, šport, cirkev, kul- z ich strany je teda pre úspešnosť protúra, či vzdelávanie. Komisia vybrala jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme
osem projektov, ktoré by mali byť zrea- spoločné názory, výsledok bol teda
lizované v priebehu tohto roka. Celková jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na
suma príspevkov pre rok 2020 predsta- projekte, je jasné, že má predpoklady
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú stať sa úspešným. Už je to iba v rukách
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse- doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zádadlové sane, či altánok v Materskej chrannej služby.
škole vo Vyšných Hágoch.
výlety, v spolupráci s nosičskou legendou Martinom Maličkým vznikli nádKyslíkovci spájajú deti
Prostredníctvom handrových bábik herné fotografie Kyslíkovcov na cestách.
Pre bežcov na lyžiach
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP – Kyslíkovcov chce Občianske združeVysoké Tatry rád urobil terénne úpravy nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť Totémy k pamiatkam
športového areálu a tratí pre beh na ly- deti do prírody, naučiť ich všímať si svoV rámci mesta Vysoké Tatry máme
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra- je okolie, ochraňovať prírodu, správne veľké množstvo historických pamiatok
vovali svojpomocne. Snahou je zefek- sa v nej pohybovať a pomáhať jeden a pamiatkovo chránených objektov.
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od Snahou je priblížiť okoloidúcim histomenšom množstve snehu vyrovnaním roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a rické hodnoty daných objektov formou
terénu a nerovností, dovybudovaním básne, berú ich so sebou na exkurzie a totémov, ktoré budú umiestnené obďa-
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš
Nicholsonová cestuje párkrát za mesiac medzi Slovenskom a Bruselom.
K funkcii poslankyne Európskeho
parlamentu sa u nej pridala ďalšia predsedníčky výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL.

volebná kampaň, ako druhé meno
na kandidátke mám ďalšie „záväzky“. Chodím do diskusií, cestujem
po Slovensku. Samej sa mi niekedy
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len
24 hodín. Často už popoludní mám
pocit, že sa začal nový deň.

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťahovali do Bruselu najstarší syn študuje na vysokej škole v Česku. Mám
skvelého manžela, ktorý pomáha
so zázemím dvom mladším deťom.
Lily má dokonalú angličtinu, nemala problém zvyknúť si v novej škole,
kam chodia cudzinci. Kubko je zas
povaha, ktorá vždy vidí to dobré,
zvykol si veľmi rýchlo.
Možno najviac zmien vidím a cítim ja, ale musím povedať, že to nie
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi
bruselská tolerancia a bezprostrednosť. Jazdím dopravou a na bicykli,
chodím pešo. Slobodne, pokojne.
Keď som doma, snažím sa tam naozaj byť – teda nenosiť si domov pracovné povinnosti. Aby sme sa mohli
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť
a napiecť, pozrieť si dobrý film. V
tomto dám veľmi na odporúčanie
môjho najstaršieho Dominika, vyzná sa a zvykne nám dobre vybrať.
Na zmeny som zvyknutá a nikdy Hudbu, filmy, knihy.
som pracovne nemala šancu stať sa
človekom stereotypu. Práca novinárPrácu v europarlamente mnohí
ky, poslankyne, ani podpredsedníč- považujú za nudnú. Je taká? Rokoky Národnej rady mi to nedovolila, vania, papiere, paragrafy...
tam je naozaj každý deň iný.
Je náročná, ale nudná určite nie.
Teraz začínam o deviatej a často Je náročná na jednej strane na súkončím po dvanástich hodinách. stredenie sa – hodiny premýšľať
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu v angličtine o odborných témach
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. vie vyčerpať. A na druhej strane na
Riešim široký rozsah tém – od naprí- prepínanie pozornosti. V jeden deň
klad podmienok pre slovenské opat- riešim viacero tém, na všetky musím
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi byť pripravená a všetko by sa malo
s autizmom, dôchodky postihnu- končiť nejakým konkrétnym výtých ľudí žijúcich v starobe v zahra- sledkom. Všetky procesy v EP dlho
ničí, až po médiá a slobodu slova. K trvajú, lebo si vyžadujú množstvo
tomu denne komunikujem s ľuďmi súhlasov a procedúr. Ale inak sa to
na sociálnych sieťach. Riešim prob- nedá, zákony musia byť dobré. Tridlémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. sať až päťdesiat percent z toho, čo
Najnovšie k tomu pribudla aj pred- sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy.
Nechýba vám Slovensko?
S niektorými rozhodnutiami sa žije
Nechýba, lebo som často doma.
ľahšie, s niektorými menej, ale mu- Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím
sia byť pripravené zodpovedne.
presadiť, som tu narážala na limity.
Darmo som vyzývala ministra RichNa čo z toho, čo ste riešili a vyrie- tera, aby niečo urobil s deinštituciošili ste najviac pyšná?
nalizáciou sociálnych služieb. Je to
Na toto vám ťažko odpoviem. Na potrebné a týka sa to dnešných, ale
konci roka som si robila prehľad, najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v
čomu všetkému som sa v europarla- domovoch sociálnych služieb. Nikto
mente venovala. Len suchá štatisti- nechce žiť v starých zatuchnutých
ka vyšla na dve strany.
spustnutých zariadeniach. Na nové
Pripravujem a riadim každé roko- dostávame z EU peniaze, ale málo
vanie výboru, s tým súvisí aj množ- sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to
stvo neformálnych stretnutí. Roz- môžem tlačiť inak.
behla som kampaň o autistickom
spektre. Otvorila som tému diskriPrečo ste sa rozhodli kandidovať
minačného znižovania rodinných v nasledujúcich voľbách?
prídavkov v Rakúsku. Pripravila
Som členkou strany SaS a ona
som správu k rozpočtu 2020 pre za- ma posunula do europarlamentu.
mestnanecké a sociálne politiky v Vnímam svoju kandidatúru aj ako
EÚ, koordinujem systémy sociálne- poďakovanie. Chcem tak dať signál
ho zabezpečenia pre cudzincov v za- mojim voličom, že je to strana, ktohraničí. Vediem rokovania o revízii rú sa oplatí voliť. Je to strana odborvízového informačného systému na níkov s výbornými riešeniami. Má
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín program, ktorý dokáže Slovensko
v Schengenskom priestore. Vytvori- dostať z bahna, kam ho za posledla som s kolegami Európsky príkaz o ných 12 rokov vtlačili smerácke vláelektronických dôkazoch v trestných dy. Bez SaS jednoducho demokraveciach. Riešila som použitie umelej tická vláda nevznikne. Desí ma, ako
inteligencie v súdnictve a venovala s pomocou a podporou vlády narástsom sa aj príprave lepších pravidiel li extrémisti. Verím, že sa ich podarí
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov.
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si
Slovensko nezaslúži.
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Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou

poliTická inzercia, školy
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poliTická inzercia, okná - Dvere

HloHovecko

Citáty

Citáty

„Ak charakter muža dobre
nepoznáte, pozrite sa na
jeho priateľov.“
Aristofanés, staroveký grécky dramatik -446 - -385 pred
n. l..

bez charakteru.“
Leonardo Da Vinci, taliansky renesančný mudrc 1452
- 1519

„Najsilnejšou stránkou človeka nie je šikovnosť alebo
vonkajší výzor, ale jeho charakter.“
Michail Jurjevič Lermontov,
ruský spisovateľ, básnik a
maliar 1814 – 1841.
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca.
Nemajú pravdu. Robí to charakter.“
Albert Einstein, nemeckoamerický fyzik a zakladateľ
teórie relativity 1879 – 1955.
„Pokojné časy a usporiadané
okolnosti robia priemerných
ľudí ešte priemernejšími a
búrlivé časy a veľké premeny z nich vytvárajú komplikované charaktery.“
Ivo Andrič, románopisec, rozprávač 1892 – 1975.
„Chváľ viac dobrý charakter
bez vzdelania, ako vzdelanie

„Peniaze pokazia iba ten
charakter, ktorý je už pokazený.“
Edgar Faure, francúzsky politik 1908 – 1988.
„Stres podrobuje charakter
skúške. Skutočne hodnotnými sú tí, ktorých ani v
ťažkých dobách neopustí
ich čestnosť, rozvaha a citlivosť.“
Morgan Scott Peck, americký
psychiater 1936 – 2005.

81101 Bratislava

ZMENA ZDOLA

89 120 0008

„Posvätný cit priateľstva je
taký sladký a stále lojálny
a trvalého charakteru, že
vydrží po celý život, pokiaľ
nejde o peňažnú pôžičku.“
Mark Twain, americký autor
a humorista 1835 – 1910.

7

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov do tlačiarenskej
prevádzky na pozíciu:

„Nič tak neodhaľuje charakter ľudí ako to, čomu sa vysmievajú.“
Johann Wolfgang von
Goethe, nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749
– 1832.

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

„Mať pevný charakter znamená mať dlhé a ustavičné
sklamania a nešťastia.“
Stendhal, francúzsky spisovateľ 1783 – 1842.

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

„Aby človek mohol žiť čestne,
musí sa biť, mýliť sa, začínať
a znovu začínať, prehrávať a
večne zápasiť. Tomu hovorím
charakter.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský
spisovateľ 1828 – 1910.

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044

rado@regionpress.sk

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

pro�l WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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poliTická inzercia, služby, zamesTnanie

Miroslav Beblavý
    
     

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.
Práca v Nitre,
v 2-zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

781200036

0904 996 772

83-0037

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

realizuje kurzy
odbornej prípravy

INZeráT,
KTOrÝ
PreDáVA

(preukaz) na prácu v SBS.
Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90
www.zosbezpecnost.sk

0905 444 052

52-0018-2

ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
 $"!(2.,"50)4#(+%!"')%* #&&"*). 3 /!.,"5+*)1,-!"(,+%2 *(.3   

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘

Ponuka práce

Spoločnosť zo TT

Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘
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9
Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

auto-moto/iné
2 / iné
02 AUTO-MOTO

4,42 € / hod.

» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj diely,
tel.: 0949 154 017
» byty/prenájom 4

04 BYTY / prenájom

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK

» Dám do prenájmu garsónku s balkónom v Seredi,
zariadená (TV, chladnička a
práčka). Cena 330 € s energiami + 1 depozit, tel.: 0907
038 839
» reality/iné 7

na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

07 REALITY / iné

» Dám do prenájmu bet. garáž v oplotenom chránenom
areáli pod PD Hlohovec, tel.:
0902 122 001
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kúpim v hotovosti, tel.:
0948 068 938
» hobby a šport 11

stravné lístky v hodnote 3,83 €

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim starožitné predmety
akékoľvek, motorky, bicykle,
babety... platba ihneď, tel.:
0903 269 176
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky,
tel.: 0903 753 758
»14rôzne/iné
RôZNE /14iné
» Zapletám copíky rôzne
spôsoby, grátis, Angelika,
tel.: 0948 168 368
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky), tel.: 0910 419 469
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky,
tel.: 0903 753 758
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA
» 32R. CHALAN HĽADÁ KAMARÁTKU NA STRETKÁ, tel.: 0940
378 407

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

96-0004 TT02

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

zamesTnanie

SBS GUARDING s. r. o.

SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť SELEKT VŠÚ, a.s.
so sídlom v Bučanoch

príjme strážnikov na prevádzky

príjme strážnikov na prevádzky

v Seredi

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

Nástup ihneď. Potrebné vodičské oprávnenie skupiny B, T.
Mesačná mzda: 800 - 1 050 € brutto.

V prípade záujmu prosíme volať na tel. č. 0903 730 510,
prípadne zasielať životopisy na adresu selektvsu@gmail.com.

96-0077 TT05

prijme do TPP traktoristu

v Hlohovci

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca ﬁrma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

 Samostatne pracujúceho stolára
 Stolára
 Lakýrnika
Nástup ihneď

HC20-06-strana-x
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96-0 T05

Kontakt:
Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice
Telefón: 033/735 16 15
e-mail: Alena.Losonska@Lindner-Group.com

96-0026 TT06

» Podľa kvaliﬁkácie mzda 700 – 1200 Eur/mesačne brutto
+ po 6 mesiacoch odmeny podľa interného prémiového systému
» stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách
» strava v jedálni zdarma
» odmena za odporúčanie nového zamestnanca
» pravidelné prehodnocovanie platu
» ﬁremné chaty po celej Európe
» vianočná odmena
» ﬁremné podujatia
» príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
» ﬁremné ubytovanie

08-0 TT05

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Najčítanejšie regionálne noviny
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KRAJČÍRSTVO
nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra
Otv. hod.:
PO-PIA: 9oo~17oo h.

0908 657 610
www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com

46-0017

96-0024 TT06

Šitie, oprava
a predaj
odevov
prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

INFOLINKA

091
0800 500

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Á
BEZPLATN

�� ����

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

12

poLiTiCká inzerCia / sLužby
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ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

