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Dva svety v tom jednom našom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Milionár opúšťa milionársky byt. 
Nezostanú v ňom ani parkety, ani 
obklady, ani vodovodné batérie, 
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vy-
bývali“ byty napríklad na známom 
sídlisku v mesačnej krajine v Koši-
ciach.

Iný milionár si objednáva súkrom-
né lietadlo na večerný let k moru na 
svoju súkromnú jachtu. Večer však 
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež sú-
kromnej. To je jeden, ten odporný 
amorálny svet zlodejín a absencie člo-
večenstva.

V Dubline v Írsku balí Slovenka 
Zuzka balíček pre Slovenku Janku, 
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry, 
na ktoré vlastný otec akosi popri 
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka 
Janka, ktorá žije v Česku však v tých 
istých dňoch balí balíček pre Maria-
na na východnom Slovensku, ktorý 
žije sám a z invalidného dôchodku. 
Niečo na seba, nejaký drobný darček. 
Asi neviete, aké je to v živote nedostať 
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka. 
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež 
poslala balíček na Slovensko.

Dva svety. Jeden plný sebectva, 
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený 

v peniazoch, ktoré boli získané – no 
– nazvime to eufemicky – v rozpo-
re so zákonom. Druhý, poctivý, svet 
každodenného boja s nedostatkom o 
prežitie. Ale plný porozumenia, účas-
ti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom 
ešte horšie.

Po svete dobra lietajú balíčky, po 
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.

Je smutné, že o tom svete zla vie-
me takmer všetci takmer všetko, ale 
o dobro sa zaujímame tak málo. To 
by tých balíčkov od niekoho nieko-
mu muselo byť viac. Nie tak zvučne 
nazvaných – vraj „sociálnych“,  ale 
úprimne ľudských. 

Viem o troch balíčkoch, ktoré sú 
momentálne na ceste k adresátovi. A 
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe 
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú 
milionári s ich vybývanými bytmi. Im 
to raz „spočíta“ ktosi iný.

Ozaj, milí čitatelia, 
spomeniete si, kedy ste 
naposledy posielali nie-
komu balíček s radosťou, 
šťastím a pomocou?

Pekný týždeň 
vám želá
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

A Č AVA E

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVA

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 109,50€

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Zár ý 
a pozár ý 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

na plynové kotle
PROTHERM

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

Pri kúpe
nad 100€
Pri kúpe
nad 100€

dar ek.dar ek.
cena:

64,90€64,90€
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P PÍL T s.r.o.

0905 - 244 214

Vám ponúka:

www.popilto.sk

opilovanie a vypilovanie 
stromov

práce horolezeckou technikou
-výškové práce

práce
plošinami

servis

spilovanie rizikových stromov
kosenie záhrad

 a štiepkovanie
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

      

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Mobilný výkup papiera od 300 kg  Bezplatná skartácia 

od 300 kg  sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

BÚRANIE
VYPRATÁVANIE

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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Župná 51, 953 01 Zlaté Moravce
(modrá budova priamo oproti autobusovej stanici) 80

119
 0

07

5-miestne & 9-miestne

mesto od 1,40€
0907 778 302, 0903 860 412

NAJLACNEJŠIE

TAXI v ZM
Letisko Viedeň 105€, Bratislava 69€
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (18.990 domácností)

Volič, ktorý zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov nemôže prísť 
voliť do volebnej miestnosti, môže 
požiadať svoju obec o prenosnú hla-
sovaciu schránku. Prinesú ju k voli-
čovi aj domov. 

O volebnú urnu môže požiadať aj 
priamo v deň volieb, a to okrskovú vo-
lebnú komisiu vo svojom volebnom 
okrsku. Vyplýva to zo zákona o pod-
mienkach výkonu volebného práva. 
„Okrsková volebná komisia vyšle k 
voličovi dvoch svojich členov s prenos-
nou volebnou schránkou, hlasovacími 
lístkami, obálkou a so zoznamom tých 
voličov, ktorí požiadali o hlasovanie 
mimo volebnej miestnosti,“ píše sa v zá-
kone. Prenosná volebná urna umožňuje 
hlasovať napríklad aj v nemocniciach. 
Hlasovať môžu všetci občania SR, ktorí 
budú mať v deň hlasovania ( 29.febru-
ára) aspoň 18 rokov. Oprávnených voli-
čov máme viac ako 4,4 milióna.

Pre možnosť voľby mimo volebnej 
miestosti teda všeobecne stačí, ak v deň 
volieb požiada volič (so zníženou alebo 
obmedzenou schopnosťou prísť sám do 
volebnej miestnosti) svojho príbuzné-
ho, známeho či suseda, aby vo volebnej 
miestnosti požiadal okrskovú volebnú 

komisiu o to, aby k nemu vyslala svojich 
členov s prenosnou volebnou schrán-
kou. Požiadať o to treba tú okrskovú 
volebnú komisiu, pod ktorú volič patrí 
podľa miesta svojho trvalého bydliska. 
Vyslaní členovia okrskovej volebnej 
komisie zabezpečia tajnosť hlasova-
nia. Okrsková volebná komisia vyznačí 
účasť týchto voličov na hlasovaní hneď 
po návrate svojich členov s prenosnou 
volebnou schránkou do volebnej miest-
nosti. Ak volič nemôže pre svoje zdra-
votné postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky alebo nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok, môže to na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti za 
neho urobiť iný volič, nemôže to však 
byť člen okrskovej volebnej komisie.

Voliť môžu aj voliči v zdravotníc-
kych, sociálnych a obdobných zariade-
niach ako aj v celách policajného zais-
tenia alebo vo väzbe. Podmienkou je, 
aby boli buď v okrsku, do ktorého patria 
podľa svojho trvalého bydliska alebo 
aby mali voličský preukaz. Možnosť 
voliť im zabezpečí v spolupráci s vedú-
cim príslušného zariadenia okrsková 
volebná komisia, v ktorej obvode je toto 
zariadenie.

Volič, ktorému zdravie bráni ísť voliť

» red
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DREVENÉ 
PELETY 
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DREVENÉ 
BRIKETY

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, ičo: 36252417 01
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Nevydierajte  
predčasnými voľbami
  Keby sme pred rokom s Mišom 

  

-

-

-

 

-

 

-

  

Miroslav Beblavý

19. februára 1878  
si Thomas Alva Edison dal patentovať fo-
nograf.

Výročia a udalosti
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ZDARMA

Mlyneková
Hlavná 14, 0919 465 375
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Vážení čitatelia, otvárame tému, kto-
rej neznalosť  môže spôsobiť aj väčšie 
komplikácie. Budeme sa jej venovať v 
tejto a niekoľkých ďalších častiach náš-
ho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne 
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné, 
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie-
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj 
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladi-
ny krvného cukru u diabetika nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Preto je dôležité chrípke a iným in-
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred-
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení 
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý-
bať sa  miestam, kde je viac ľudí pokope. 
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil 
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si 
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej-
mé by malo byť držať ruku, vreckovku 
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to 
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa 
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť 
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné 
a časté umývanie rúk v období chrípok je 
veľmi významným prostriedkom ako pre-
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež-
nej chrípky je od vniknutia do organizmu 
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až 

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabe-

tika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych 
ako prevencia je dôležitou súčasťou sta-
rostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na 
očkovanie je september – október, preto je 
odporúčané si ho na budúci rok napláno-
vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu 
z prepracovania, preto v období chrípok si 
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.

Kedy konzultovať u lekára
-  keď si diabetik nameria vyššie hladiny 
krvného cukru, 
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo 
krvi, 
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmier-
ňujú, 
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé, 
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú na-
miesto ich zlepšovania, 
- keď sú vysoké teploty, 
- keď zacítite bolesti prí-
nosových dutín, uší, bo-
lesti zubov, 
- keď potrebujete skon-
zultovať lieky, ktoré 
užívate.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

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

metabolizmu a výživy

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim auto rok 1980 a staršie. 
Platba ihneď. 0903 305 388
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STA-
DION MUSTANG SIMSON KÚPIM TIETO 
MOTORKY 0915 215 406

byty/predaj 3
» Predám trojizbový byt vo Vráb-
ľoch. Výborná poloha a stav. 0908 
427 200

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim pozemok, ornú pôdu. Plat-
ba ihneď. 0944 469 960
» Chcete predať nehnuteľnosť? Kú-
pim v hotovosti. Tel. 0948 068 938

stavba 8
» Kúpim Haki lešenie, 0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Predám lyže 170 cm za 50 eur. Pri-
dám aj detské. 0903 691 897
» Kúpim ľudové kroje 0902708047
» ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STA-
ROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE 0918 439 124

deťom 12
» Predám keyboard pre deti 0905 
194 665

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» 55r hľadá priateľku 0917 049 831
» 49r muž hľadá ženu ktorá 
nechce byť sama a vie čo od živo-
ta chce od 38-47r. Nitra a okolie. 
T.č. 0903 830 650
» 45 MUŽ HĽADÁ ŽENU NA ZOZNÁ-
MENIE. 0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / 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   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie 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. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS

STOP

Telefón:       0915 896 536

Infolinka:   0907 167 538

           Kancelárie / Irodák

Komárno  Dunaj. nábrežie 14
D. Streda  Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica  Kapitulská 12
Želiezovce  Mierova 24
Štúrovo  Sv. Štefana 79

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK

LEÁLLÍTÁSÁHOZ

5
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• ÚČTOVNÍCTVO 
• DAŇOVÉ 
  PRIZNANIE  
• DPH
0905 919 485

59
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OČNÁ OPTIKA

Vráble, Levická 16
smerom k poliklinike

OPTAL, s.r.o.
v mesiacoch február a marec

BEZPLATNÉ meranie zrakovej ostrosti

 037/783 35 49

Tešíme sa na Vašu návštevu!

KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

42593
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INZeráT,KTOrÝ
PreDáVA

0910 851 307 
0910 455 919
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...ABY SLOVENSKO 

   NEBOLO BOJISKOM, 

   ALE DOMOVOM

 Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných 
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu           
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,               
je rozdelené politicky, ekonomicky
A politici z 

         

         

cia, 

y,          

y
 Táto 

    

ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní, 
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve 

   

aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.          
   

y

ale z podstaty. 

V
y

V

, 

jedinej pravdy
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie 

v
   

My predsa máme na viac. T

Vytvorme  konvent, v ktorom by zástupcovia politických 
     

vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej 

V

podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh 

demokratických mechanizmov

 Tento štát stratí zmysel,     

  
Verte vo vlastné 

sny
   

                            

 

Mgr. Artur Bekmatov PhD.
zamestnanec verejnej správy
T  Teplice

5

Mgr. 
IT
Nitra

29

  
pracovník vo výrobe
Hontianske Moravce

40

Matej Pintér Bc.
študent
V

13

Martin T
obchodný zástupca
Nové Sady

39

Tomáš V
inštruktor vo výrobe
Hurbanovo

49

V

55

Pavol Kordoš
mechanik

106

Zsolt Pástor

Neded

125

Ing. Juraj Chrien

Nitra

71

Lukáš Turský

121
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Volajú ho šašo a označujú ho aj hor-
šími slovami. Vraj je to komediant, 
ktorý vymýšľa veci, ktoré tu nikdy 
neboli. 

To zvyknú robievať inovátori. A 
vzbudzujú odpor a pohoršenie. Ne-
uznáva tradičné strany, ktoré neslúžia 
ľuďom a správajú sa ako organizované 
zločinecké skupiny. On zoberie nezávis-
lé osobnosti a dostane ich do parlamen-
tu. Zazlievajú mu, že ľudia na jeho kan-
didátke sú nezávislí a môžu hlasovať 
ako chcú. A načo sú nám poslanci, ktorí 
hlasujú na povel? To môžu dať rovno 
predsedovi všetky hlasovacie tlačidlá. 
Nech je radšej v parlamente 150 nezá-
vislých osobností ako 150 hlupákov so 
straníckou disciplínou. Dáva občanom 
možnosť hlasovať o rôznych otázkach 
v spoločnosti. Vraj je to nedemokratic-
ké. A nie je náhodou demokracia vláda 
ľudu? Tradiční politici by chceli, aby im 
ľudia raz za štyri roky dali svoje hlasy a 
potom už od nich mali pokoj. 

Hovorí priamo svoj názor, čo sa tiež 
mnohým nepáči. Tí druhí svoj názor 
nikdy verejne nepovedia a radšej robia 
zákulisné intrigy. Politika sa má vraj ro-
biť skryto v kabinetoch, nie pred očami 
verejnosti. Občas sa objavia nejaké na-

hrávky a šokovaní ľudia sa dozvedajú 
čo sa v zákulisí robí. Tento pán znervóz-
ňuje zlodejov. V politike ich je dosť. A 
tento „strážny pes“ tak nediplomaticky 
cerí zuby na každého zlodeja.

Nie je ani diplomat. Ale tých sme tu 
už mali dosť. Právnikov s peknými re-
čami a škaredými činmi. Potrebujeme 
zmeniť politiku, aby bola pod kontro-
lou občanov. Dnes máme nástroje na to, 
aby prebiehala transparentne a v pria-
mom prenose. Žiadne utajené zmluvy a 
majetky, imunity a výnimky. Politici a 
úradníci majú slúžiť občanom, ktorí si 
ich platia. Nesmejte sa. Čo ste dokázali 
vy? Štandardní politici, politológovia a 
novinári, ktorí si nič iné ako stranícke 
sekretariáty a bábky v politike neviete 
predstaviť? Ja si radikálnu inováciu v 
politike predstaviť viem. Online prepo-
jenie politikov s ob-
čanmi, hmotnú zod-
povednosť politikov 
za ich rozhodnutia 
a sledovanie práce 
štátnych úradníkov 
v priamom preno-
se. Chcem to 
zmeniť. Ra-
dikálne!

Radikálna zmena

» Ján Košturiak
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(areál BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE

17. februára 1990 
bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sí-
delného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

Výročia a udalosti 21. februára 2009 
sa v obci Polomka zrazil autobus s osobným vlakom, zahynulo 12 
ľudí; následne bol vyhlásený štátny smútok.

Výročia a udalosti
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Máš rád naše lesy? Nepáči sa Ti, čo 
sa s nimi deje?  Zapoj sa a pomôž pri 
zbere podpisov v kampani za NIČ!

Lesoochranárske zoskupenie 
VLK spustilo v októbri 2018 zber pod-
pisov pod petíciu  Za lepšiu ochranu 
prírody. Dôvodom je zlý stav v ochra-
ne prírody na Slovensku. Napriek roz-
siahlej sieti chránených území súčasné 
právne predpisy umožňujú skutočnú 
ochranu iba v územiach, na ktorých 
platí 5. stupeň ochrany prírody. Takéto 
územia v súčasnosti tvoria iba 1,75 per-
cent rozlohy Slovenskej republiky. VLK 
preto začal rozsiahlu kampaň za zabez-
pečenie lepšej ochrany prírody, ktorej 
súčasťou je aj petícia s cieľom, aby sa 
prísna ochrana prírody zaviedla na 10 
percent územia Slovenska, aby sa as-
poň na časti našej krajiny nerobilo NIČ.

Prvých viac ako 50 000 podpisov 
je vyzbieraných. Métou je minimálne 
100 000 platných podpisov, čím by 
sa petícia stala najsilnejšou petíciou 
v histórii SR. Tiež by sa pri tomto počte 
požiadavkou musela zaoberať Národná 
rada Slovenskej republiky.

Hľadajú sa preto dobrovoľníci, 
ktorí chcú pomôcť so zberom podpisov. 
Má to zmysel a každá, aj malá pomoc sa 

ráta. Tak, ako sa pri petícii proti dotáci-
ám na drevnú štiepku s 38.000 podpis-
mi podarilo dosiahnuť zmenu zákona, 
aj pri tejto petícii je veľká šanca veci 
zmeniť. Momentálne smerujú, okrem 
iného, dobrovoľnícke aktivity na deň 
volieb do Národnej rady SR a zbieranie 
podpisov v blízkosti volebných obvo-
dov. Prihlásiť sa ako dobrovoľník mô-
žeš vyplnením krátkeho dotazníka na 
https://www.wolf.sk/sk/nic a obratom 
budú na Tvoju emailovú adresu odo-
slané potrebné informácie. 

Veľká vďaka všetkým, ktorí už 
pomáhajú a aj tým, ktorí sa k nám radi 
pridajú. 

Dobrovoľníci zo Žiliny – Lucia, 
Marek

Podpíšte sa pod NIČ

» spracovala: red
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Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich 
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdie-
lov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu 
na východe máme nízke platy? 

Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž     
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne        
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba. 

Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperko-
vali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi 
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi 
priamo z praxe. 

Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych roz-
dielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a 
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o 
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo pri-
bližne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju 
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem 
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do 
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástan-
ca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia 
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne za-
mestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma, 
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši, 
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich 
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých poli-
tikov do jedného vreca. 

29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – roz-
hodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie. 
Tam, za plentou, na vás nedosiahne 
žiadna politická reklama, žiaden 
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude 
môcť vyhrať zdravý rozum a rieše-
nia.

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Voľby do NR SR sa nezadržateľne blížia. Vo-
liči sú atakovaní predvolebnými prieskumami 
rôznych agentúr, ktoré odrážajú náladu oby-
vateľstva, čo je premietané v náraste či poklese 
preferencií jednotlivých strán. Z týchto priesku-
mov je vidieť najmä frustrovanosť voličov a aj 
to, že približne jedna tretina všetkých voličov 
je stále nerozhodnutá. Patríte medzi nich? Aj ja 
som dlho pociťovala frustráciu, nespokojnosť a 
bezmocnosť. Práve tieto dôvody vo mne vyfor-
movali a nechali dozrieť rozhodnutie kandido-
vať do NR SR za stranu SaS. Dôvody? Je to jediná 
politická strana bez korupčných škandálov, má 
čisté fi nancovanie, nemá dlhy, ani žiadne pô-
žičky. Je na politickej scéne desiaty rok, je teda 
skúsená, poučená z vlastných chýb a dnes stojí 
na pevných základoch. Je čitateľná, zásadová 
a volič vie, čo od nej môže očakávať. To čo SaS 
deklaruje aj splní, a to, že nepôjde do vlády so 
Smerom, SNS ani ĽSNS. SaS je strana odborní-
kov, ktorí vidia nefungujúci štát. Má najlepší 
program pre ľudí, ktorý sa riadi 
zdravým rozumom a ktorý má 
1144 konkrétnych riešení, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť. SaS je pripravená 
prevziať zodpovednosť. Preto je 
moja voľba jasná – SaS.

SaS má najlepší program 
pre ľudí

Lenka Jakubčová
advokátka a spoluautorka
programu SaS pre spravodlivosť,
kandidátka č. 82

Alternatíva existuje

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

  
 

  

  
 

  

    
 

   
 

 
 

   PRASKLÍN SKIEL
 

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
 

     
  
  
 

    ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)

Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:

po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

 
  

  
  

   
   

 

 € ?
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WWW.REGIONPRESS.SK
20. februára 1981  
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm 
a politik (* 1903).

Výročia a udalosti

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919
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Školské alternatívy

Žijeme v  dobe, keď chceme v  dob-
rom úmysle našim deťom vtlačiť to 
najlepšie vzdelanie, aby boli úspeš-
né. Už pri zápise do 1. ročníka zák-
ladného vzdelávania sa otvárajú 
rôzne alternatívy: 

Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do 
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny 
školného majú rôznu výšku. Otázkou 
je, či súkromná škola vyššiu kvalitu 
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa 
oplatí takto investovať. Súkromná ško-
la nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov 
v  triedach, čo by malo mať pozitívny 
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto 
škôl by mali byť finančne motivova-
nejší ku kvalitnejšiemu vyučovania, 
no nie je to pravidlom. Keďže súkrom-
né školy poberajú aj štátny normatív, 
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou 
je, že neraz sú v prenajatých budovách 
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté. 
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9 
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť 
zárukou kvality. 

Žiaci môžu navštevovať aj cirkev-
nú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo 
považovalo za centrum slušných žia-
kov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných 
školách sa neraz riešia zložité svetské 
prehrešky. Pre veriacich sú však vhod-
nou voľbou. 

Slovenské školstvo má aj alterna-
tívne školy, ktoré síce postupujú podľa 

štátnych vzdelávacích programov, no 
poskytujú odlišné spôsoby vyučova-
nia, práce s  deťmi, výchovy či hod-
notenia. Máme tu waldorfskú školu, 
montessori, školy pre nadpriemerné 
deti. Vždy pred zápisom treba poznať 
ich profil. Určite si netreba myslieť, že 
zapísať dieťa na ne je garanciou úspe-
chu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu 
nebude vyhovovať. Naopak, sú deti, 
ktoré alternatívu potrebujú (napr. nad-
priemerné). Preto treba komunikovať 
s  predstaviteľmi týchto škôl, ale nie 
tak, že budete nekriticky trvať na zá-
pise dieťaťa. Treba dôkladne analyzo-
vať objektívne predpoklady dieťaťa na 
takéto štúdium, aby ste neboli neskôr 
nútení meniť školu. Myslite však aj na 
to, že alternatívne ZŠ málokedy majú 
nástupcov - alternatívne stredné školy 
- čo môže spôsobiť problémy žiaka pri 
prechode na klasickú výučbu.

Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť 
domáceho vzdelávania, ku ktorému 
potrebujete garanta s  pedagogickým 
vzdelaním, ktorý dieťa učí a  polročne 
pripravuje na komisionálne skúšky na 
kmeňovej škole. Je to však alternatíva 
pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno 
pripravené a  spôsobilé cieľavedome 
vzdelávať deti podľa svojich predstáv, 
dodržujúc však štátne osnovy.         
 

Trojuholník škola – rodič - žiak VI

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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 VODIČI !!!
Novootvorená dopravno 

psychologická ambulancia 
Gnostik,s.r.o. vo Vrábľoch

 psychotesty vodiči
        

      
    

adresa: Štúrova 1234, Vráble /budova Novoklimu/ 
web: www.gnostiksro.sk

kontakt: mobil +421 (0)905 502 246   mail: info@gnostiksro.sk

Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu 
a klimatizačnú techniku

V školskom roku 2020/2021 ponúkame tieto možnosti štúdia:  

Študijné odbory:
 2679 K mechanik mechatronik*

 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení*

 2411 K mechanik nastavovač pre oblasť nástrojársky technik*

 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení*
 2682 K mechanik počítačových sietí
 3968 M logistika*
Učebné odbory:
 2423 H nástrojár*
 2433 H obrábač kovov*
 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 
Nadstavbové štúdium:
 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž, opravy strojov a prístrojov
 6403 L podnikanie v remeslách a službách
Pomaturitné štúdium:
 2697 N mechanik elektrotechnik** 
* Odbor sa vyučuje v systéme duálneho vzdelávania
** Odbor sa vyučuje v systéme duálneho vzdelávania „Duál 18+“

Škola je lídrom v systéme duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Má podpísanú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní s 23 zamestnávateľmi z regiónu Zlaté Moravce, Vráble, Nitra a Topoľčany. Od roku 2016 pôsobí 
ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku, ako jediná svojho 

druhu na Slovensku. Pripravuje žiakov v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických študijných 
a učebných odboroch,  ktoré  sú  na  trhu  práce  v súčasnosti najžiadanejšie a najlepšie honorované. 

Poslaním školy je žiakov nielen vzdelávať a vychovávať, ale pripraviť ich na také povolanie, s ktorým si nájdu 
uplatnenie na trhu práce. Absolventi našej školy nerozširujú rady nezamestnaných, majú okamžité 

uplatnenie v domácich i zahraničných firmách.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí za účasti zmluvných firiem duálneho vzdelávania  

28.februára 2020

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax ... 80
12
00

01
5

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

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

POŽIADAVKY:
» 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)

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

TLAČIAR - STROJMAJSTER

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

rado@regionpress.sk0905 555 044
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Zrakom vnímame až 80 percent všet-
kých informácií, preto je dôležité sta-
rať sa oň už od raného veku. Jednou 
z možností sú aj preventívne merania. 

Deti často nevedia povedať, že vidia 
„zle“. Nič ich nebolí, a tak ani nie je dôvod 
sťažovať sa. Naopak, sú schopné vytvárať 
si a využívať vlastné kompenzačné tech-
niky, ktoré im umožňujú plnohodnotne 
fungovať v známom prostredí. Problémy 
sa môžu prejaviť až príchodom do školy. 
Pritom detské oko sa najviac vyvíja do 
šiestich rokov a vtedy aj najlepšie reagu-
je na liečbu. Niektoré očné vady možno 
včasnou intervenciou výrazne upraviť, či 
dokonca vyliečiť. 

Kedy by mal rodič spozornieť? 
 Dieťa vie len pomaly, alebo vôbec nevie 

rozoznať predmety v  diaľke. Hlavne tie, 
ktoré sa nepohybujú. 

 Dáva si knižku či hračky pred oči, aby 
ich dobre videlo. 

 Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie v oč-
kách či svetloplachosť. 

 Nedokáže sa dlho koncentrovať pri hre 
do blízka, je rýchlo unavené. 

 Veľakrát žmurká alebo drží hlavu šikmo.
 Očká má začervenané a slzia. 
 Dieťa má problém s koordináciou oko – 

ruka.
Prihláste svoju škôlku na bezplatnú 

kontrolu zraku 
Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska (ÚNSS) realizuje v  spolupráci s  OZ 
BILLA ľuďom preventívny program Zdra-
vé oči už v škôlke, zameraný na kontrolu 
zraku u najmenších. Odborne vyškolení 
pracovníci ÚNSS sledujú zrakové para-
metre u  detí prístrojom Plusoptix. Mera-
nie je bezbolestné, rýchle, realizované 
v  známom prostredí škôlky a  bezplatné. 
Odhaliť možno krátko- i  ďalekozrakosť, 
nerovnosť zreničiek či zakrivenie rohov-
ky. Výsledok merania zapíše odborný 
pracovník ÚNSS do potvrdenia pre ro-
diča, ktoré zároveň slúži ako podklad k 
návšteve oftalmológa. V  minulom roční-
ku projektu pracovníci Únie skontrolovali 
zrak 20 285 škôlkarom, z nich dostalo až 
2 955 detí odporúčanie na návštevu u oč-
ného lekára. Preto preventívne merania 
zraku nepodceňujte!

Viac informácií o projekte i o prihlá-
sení nájdete na webovej stránke zdrave-
ocivskolke.sk. 

Meranie detí realizujú pracovníci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska bez-
platne.

Bezplatné preventívne merania 
zraku škôlkarov

» Eliška Fričovská UNSS
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Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Na Slovensku sme sa v kritických si�
tuáciách vždy vedeli správne rozhod�
núť. Teraz sme opäť na križovatke. 
Skorumpovaní politici s fašistami ale�
bo slušnosť a spravodlivosť. 

Vláda schválila mesiac pred voľba�
mi �� miliónov na kongrescentrum, 
��� miliónov na futbalový štadión, 
ale nepostavila ani jednu jedinú ne�
mocnicu. Smer už �� rokov na ľudí 
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí 
alebo si ich kupovať zvýšením príspev�
ku pre vybranú skupinu o �� eur.

Peter Pellegrini dal z rezervy pred�
sedu vlády, občianskemu združeniu 
Slovenka ��  ��� eur a  časopis Slo�
venska ho dal na titulku časopisu. 
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom 
určené na mimoriadne situácie, keď 
potrebuje konkrétny človek alebo 
obec pomoc napríklad pri živelných 
pohromách.  

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé�
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou, 
či štúdiom do Bratislavy alebo do za�
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú 
rozhodovať vo voľbách o  osude kra�
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý 
tu vládne �� rokov, že ľudia musia od�

chádzať za prácou do hlavného mes�
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré 
odchádzajú do Rakúska robiť opat�
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť 
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu�
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť 
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa 
štátnik nevyjadruje. V posledných týž�
dňoch som denne v regiónoch medzi 
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

Všetkých ľudí ubezpečujem,  
že ak nám dajú dôveru, zastavíme 
rozkrádanie Slovenska a  spolu so 
stranami z  demokratickej opozície 
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

��. FEBRUÁRA ROZHODNETE 
o osude našej krásnej krajiny.

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

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

POŽIADAVKY:
» 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)

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

TLAČIAR - STROJMAJSTER

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

rado@regionpress.sk0905 555 044

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov

- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0910 851 307, 0910 455 919
 

ZLATOMORAVSKO
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Dôkladným umývaním rúk môžeme 
predísť šíreniu veľkej časti infekčných 
chorôb. Myslieť by sme na to mali naj-
mä počas prebiehajúcej chrípkovej 
sezóny. Správnu techniku umývania 
rúk je podľa odborníkov potrebné si 
osvojiť ako pravidelný návyk už u ma-
lých detí.

Umývanie rúk je najefektívnejší a najjed-
noduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť 
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako 
hnačkových ochorení, parazitárnych ocho-
rení, či žltačky typu A. Najmä počas chríp-
kovej sezóny patrí medzi základné formy 
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií 
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa 
totiž môžu nachádzať na bežne používaných 
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo 
verejnej hromadnej doprave a nákupných 
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či 
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik 
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk 
pomocou mydla a vody odstraňujeme choro-
boplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich 
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpo-
kladom zabráneniu infekčných ochorení. 
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše 
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa 

hlavného hygienika dôležité budovať už v 
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na 
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte 
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch 
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res-
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť 
oboznámené so správnym postupom umý-

vania rúk i s následkami ich nedostatočnej 
hygieny.

Pravidlá umývania rúk
Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou 

a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a 
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce-
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic-
kému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, 
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú utier-
ku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý-
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak 
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, 
použite dezinfekčný prostriedok na alko-
holovej báze a to napríklad na cestách, vý-
letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá 
procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.

Kedy je potrebné umývať si ruky
-po každom návrate domov či do práce z 
vonkajšieho prostredia
-pred a po návšteve nemocnice, lekára

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výme-
ne znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým 
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri ka-
šli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dô-
ležité je použiť jednorazovú papierovú vrec-
kovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý
Zdravý človek s dobrou imunitou je ob-

klopený tisíckami mikroorganizmov, s kto-
rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto 
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže 
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka 
osídlená priateľskými nepatogénnymi bak-
tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred 
rozmnožením choroboplodných zárodkov. 
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či po-
užívaním agresívnych hygienických pro-
striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie 
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo 
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie 
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení 
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by 
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ do-
dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako si správne umývať ruky 
pod tečúcou vodou
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si 
dostatočné množstvo mydla

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, 
potom pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútor-
ných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky 
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite 
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich 
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým 
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spo-
jenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich 
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým 
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok 
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s 
použitím dezinfekčného prostriedku 
na báze alkoholu
-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostried-
ku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky 
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných 
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej 
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a 
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pra-
vou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúži-
vým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikova-
né

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
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Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 

 

 a prenos 
infekcie na pacienta 

 

leták                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zdroj ÚVZ SR

Vedeli ste, že: 
-na mokré ruky nachytáte až 500-
krát viac baktérií ako na ruky suché?
-na jednom prste ľudskej ruky sa na-
chádza až 12.000 baktérií?
-viac ako 250.000 mikroorganizmov 
môže prežívať na držadlách, kľuč-
kách, vodovodných batériách, ná-
kupných vozíkoch, perách, kláves-
nici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na 
hladkých (neporéznych) povrchoch 
24 až 48 hodín?
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Všimol som si, že určitá skupina 
ľudí v súčasnosti svoju energiu a lás-
ku prehnane investuje do zvierat. 

Úcta k prírode, stromom, rastlin-
stvu a všetkým druhom zvierat je pre 
mňa na vysokom a prepotrebnom 
osobnostnom stupni. Všetko živé si za-
slúži úctu, lásku, ochranu a podporu, 
ale...

... ale všetko tu na Zemi podlieha 
určitej hierarchii a ak viac zachraňuje-
te zvieratá, no seba, či ľudí dávate niž-
šie, niečo o vás táto skutočnosť hovorí. 
Nie málokrát za to môže ťažké detstvo, 
zrada zo strany ľudí alebo od partnera, 
ktorá človeka dovedie k nedôvere voči 
ľuďom či opačného pohlavia, až do-
konca k odporu voči mužom, ženám, 
ľuďom... Nie je to harmonický postoj.

Všetok prehnaný prístup k niečo-
mu najviac hovorí o samotnej osobe - o 
prázdnom vnútre, vyhorení, neviere v 
seba, neláske voči sebe... Vtedy sa daná 
bytosť vo svojej osobnej vyprahnutosti 
začne čoraz viac upínať na zdroj, ktorý 
jej poskytne uspokojenie, lásku, nehu, 
pochopenie, realizáciu... Tak predi-
menzovaný prístup k práci (workoho-
lizmus), premrštená charita, prehnaná 
citová väzba na dieťa, partnera, rodiča, 
ako aj zaslepené extrémne zachraňo-
vanie a starostlivosť o zvieratá, kedy 
sú tieto nemé a úžasné bytosti dané na 
najvyšší piedestál, môžu signalizovať 
precitlivelosť, ktorá sa hojí smerovaním 

k bytostiam, ktoré lásku vždy opätujú a 
nekalkulujú. Lenže ak sme sa narodili 
ako ľudia, mali by sme dať na poriadok 
naše pošramotené vzťahy s inými ľuď-
mi, hlavne však prístup voči sebe.

Predošlé generácie vnímali a cho-
vali zvieratá hlavne z dôvodu úžit-
ku, no teraz mám dojem, že dnešný 
„človek moderný a civilizovaný“ sa 
prehupol do módu, aby si cez zviera-
tá dotankovával svoju emocionálnu 
vyprahnutosť. Kto číta moje Šlabikáre 
šťastia vie, že tvrdím stále to isté: Nech 
našim zdrojom je naše vnútro a nie 
vonkajšie okolnosti. Keď ste raz šťast-
ný, prijímate a milujete sa, vylieva sa to 
z vás do všetkého s čím sa stretnete. Tok 
je obojstranný, vracia sa vám. No pre-
piate konanie vedie k strachom a tak sa 
ľudia boja o majetok, vzťahy, zdravie, 
zvieratá... Nemáme sa báť, máme žiť. 
Nemáme bojovať, máme dávať extrémy 
na poriadok bez toho, aby sme sa stali 
extrémistami.

Kto číta srdcom, vie, kam mierim: 
Zlatá stredná cesta. Pravá miera. Áno, 
máme zachraňovať a pomáhať slab-
ším, chrániť prírodu a zvieratá, svojim 
osobným postojom a konaním mať 
všetko cítiace na Zemi v úcte. Nech mi 
je odpustené, ak som sa kohosi dotkol. 
Ale som za zdravý rozum a zlatý stred. 
Milujme, no nie ako nevedomé pokra-
čovania vlastného nemilovania sa.

O prehnanej láske k zvieratám...

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Ob-
chodného zákonníka s  účinnosťou od 
01. októbra 2020 zásadným spôsobom 
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu. 

Nová právna úprava vyžaduje, aby 
spoločnosť zároveň s  rozhodnutím o  zru-
šení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení 
likvidátora, a  to najneskôr do 60 dní odo 
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným 
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa 
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spo-
ločnosť zložila do notárskej úschovy pred-
davok na vykonanie likvidácie, ktorého 
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchod-
ného zákonníka. Na základe predbežného 
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať 
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samot-
nej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje 
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad 
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejne-
nie oznámenia o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok 
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za 
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej 
správy o  priebehu likvidácie a  návrhu na 
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípa-
de, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom 
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora 
a  bude zložený preddavok na likvidáciu, 
ustanoví likvidátora súd, a  to náhodným 
výberom zo zoznamu správcov konkurznej 
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

rovi patrí odmena, a  taktiež náhrada vý-
davkov v zmysle už spomenutej vyhlášky. 
V  prípade, ak likvidátora vymenovala sa-
motná spoločnosť, tak mu patrí odmena 
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne 
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava 
obmedzila možnosti výberu osoby likvidá-
tora. Likvidátorom môže byť správca alebo 
iná osoba zapísaná v  registri fyzických 
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená 
za člena štatutárneho orgánu. Týmto kro-
kom boli vylúčené právnické osoby a fyzic-
ké osoby, ktoré nie sú zapísané v predmet-
nom registri. Podľa novelizovanej právnej 
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do 
likvidácie, že týmto momentom zanikajú 
jednostranné úkony spoločnosti, najmä 
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou 
splnomocnení na zastupovanie v súdnych 
konaniach. Taktiež bude obmedzené na-
kladanie s majetkom spoločnosti v medzi-
období od zrušenia spoločnosti do vstupu 
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie 
s  majetkom prevyšujúcim 10 percent zák-
ladného imania bude podliehať vypraco-
vaniu znaleckého posudku a  schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti.

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa 
novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Miba Steeltec s.r.o, Hlavná 48, 952 01 Vráble, +421/372301 659, www.miba.com

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

037 / 2301 659 

OPERÁTOR STROJOV
A ZARIADENÍ

CNC OPERÁTOR
SKLADNÍK/LOGISTA

NÁSTROJÁR
RUČNÝ/STROJNÝ

HĽADÁTE DOBRÚ A STABILNÚ PRÁCU VO VRÁBĽOCH?
ZARÁBAJTE 700 - 1200€ + BONUSY A PRÍPLATKY

PRÍDITE SA K NÁM POZRIEŤ, DOHODNITE SI 
STRETNUTIE NA 

miroslava.povazanova@miba.com
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je o mne známe, že poviem prav-
du, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí 
ste sa napočúvali viac než dosť, ja 
radšej vychádzam z reálnych faktov 
a čísel, pretože tie nikdy neklamú 
ako veľa slovenských politikov. 

Verejnosti som predstavil náš vy-
novený program, v ktorom nenájdete 
žiadne vzdušné zámky. K cieľom to-
tiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov 
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu 
viac ako desať rokov a presne vieme, 
že prázdne sľuby bez konkrétnej 
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú 
cesta do pekla. 

Napríklad nesľubujeme desiat-
ky tisíc nájomných bytov ako naši 
konkurenti, pretože ich nemá kto, za 
čo a kde postaviť. Sľubujeme však, 
že staviteľom rozviažeme ruky a 
zmeníme stavebný zákon tak, aby 
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde, 
toľko vyjde, ale dnes nie je možné 
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma 
takéto nebezpečné zavádzanie. 

Na programe pracovali stovky 
ľudí, šperkovali sme ho do doko-
nalosti s najlepšími odborníkmi zo 
snáď všetkých oblastí života a kon-
zultovali s ľuďmi priamo z praxe. Ve-
nujeme sa najmä spravodlivosti, aby 
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, 
ktorí dopustili tento nehorázny stav 
v justícii, rovnako zdravotníctvu, 
o tom ani netreba veľa rozprávať. 
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umiera-
jú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to 
dostalo.

V týchto týždňoch opäť cestujem 
po celom Slovensku, stretávam sa so 
stovkami až tisíckami ľudí a snažím 
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len 
odborné riešenia posunú Slovensko 
vpred. Pomáhajú mi pri tom skve-
lí ľudia, naši kandidáti, z ktorých 
mnohí sú pevnou súčasťou strany 
už roky a niektorí sú v politike no-
váčikovia, avšak každý z nich je od-
borník vo svojej oblasti. Pochádzajú 
zo všetkých regiónov Slovenska a 
poznajú vaše problémy. 

Uvedomujem si, že na to, aby sa 
naše riešenia stali skutočnosťou, 
sa strana Sloboda a Solidarita musí 
stať nielen súčasťou budúcej vlády, 
ale musí aj spolupracovať so svojimi 
partnermi. Preto som už niekoľko-
krát zvolal stretnutie opozičných 
strán do sídla SaS, kde sme sa roz-
právali o budúcnosti. Za všetkých si 
dovolím povedať, že to dokážeme, 
hoci súčasné vládne strany sa vás 
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si 
uvedomujeme, že základ je vymeniť 
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby 
narobili na Slovensku to, čo naro-
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu-
panom. Tam sa krásne ukázali tie 
jeho bláboly. Po voľbách budeme 
spolupracovať so všetkými okrem 
Smeru, pretože rozkradli kompletne 
celú krajinu a všetko, čo nie je pri-
klincované, SNS, ktorá mala nástup 
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako 
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úpl-
né hlúposti, sľubuje nesplniteľné a 
navyše má na kandidátke fašistov. 
Nie, ďakujeme, neprosíme. 

Práve predstavitelia týchto strán 
často tvrdia a neustále vás klamú, 
že zrušíme vlaky zadarmo, že zru-
šíme alebo znížime dôchodky, a ja 
vám garantujem, že to sa nestane 
ani omylom. Žiadne dôchodky ne-
budeme rušiť, zdaňovať ani znižo-
vať. To sú reči našich konkurentov, 

ktoré týmto vyvraciam a sľubujem, 
že dôchodkov sa nijako negatívne 
nedotkneme. Práve naopak – plá-
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľa-
vovú kartu pre dôchodcov. Reforma 
výsluhových dôchodkov sa nebude 
nijako týkať vojakov či policajtov v 
aktívnej službe; a tým novým plánu-
jeme adekvátne zvýšiť plat. 

Sociálne balíčky Smeru sú nespra-
vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadar-
mo a napríklad nie všade chodí vlak, 
tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa 
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké 
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale 
tak, aby platil aj na autobus. Alebo 
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu 
nešťastné mamičky, že to je jeden 
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie, 

a že čo keď dieťa obeduje doma... ho-
tové patálie. Namiesto toho zvýšime 
daňový bonus na dieťa, aby sa rodi-
čia mohli sami rozhodnúť, na čo pe-
niaze použijú.

Milí občania Slovenska, 

už 29. februára budete mať šancu 
rozhodnúť, či Slovensko zostane v 
područí zlodejov a oligarchov, alebo 
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich 
rukách. 

Nech sa rozhodnete akokoľvek, 
držím vám pri tom palce. 

S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

Milí Slováci,
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Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Spoznal som ho pred rokmi. Už vte-
dy bol „bývalý lodník“. Po rokoch 
sme sa stretli. Na jeho lodi, v jeho 
kabíne, v jeho zážitkoch, snoch, v 
jeho definitíve.

S priateľmi treba absolvovať posled-
nú cestu. Aj tú poslednú pred tou po-
slednou. S priateľmi treba až do konca. 
Iba vtedy je to vzťah bez konca. Iba vte-
dy je to priateľstvo.

Mal 27 rokov, keď prebral „Ružín“. 
Nádherný, silný, mladý stroj, ťažno-
-tlačný zázrak na Dunaji. 

Mal 27 rokov, keď sa mu splnil sen. 
Dostať sa na vodu. O 40 rokov neskôr je 
Ružín pamiatkou zašlej slávy. Koncert 
zo strojovne občas vydá falošný tón, z 
pôvodnej sily dvetisíc koní zostalo tak 
tisíc šesťsto. O 40 rokov je Lacko alias 
„Frcino“ pamiatkou spomienok na 
život na vode. Na chleba po troch týž-
dňoch namáčaný do kyslého mlieka. 
Niekde v delte pri Tulcei, na ostrove, 
ďaleko od obchodov. Na Katarakty, 
kde ešte nestála priehrada, ale súlodia 
ťahali a brzdili z brehu vlečné loko-
motívy. Na roztrhnuté laná, švihajúce 
vzduchom tak, že môžu uťať hlavu ako 

gilotína. Ale aj na domčeky popri rieke, 
v ktorých lodníci trávili bujaré noci.

Frcino už 15 rokov neovoňal rieku. 
Iba ak z druhého brehu. Píše poviedky, 
vydal už viac knižiek. Nastúpili sme s 
Frcinom na jeho Ružín. Staručký Ružín 
na ceste s dvomi tlačenými člnmi do 
Linzu. 

Staručký Lacko na ceste do kedysi 
tak známeho a teraz neznáma. Má cho-
robu na ktorú mal umrieť už pred rok-
mi. Nevzdal sa. Veril, že raz ešte bude 
nocovať vo svojej kabíne na svojej lodi. 
Loď je vraj láska na celý život. Hovoria 
jej matka. Lodníci. Lackova matka ho 
niekoľko nocí uspávala.

Sedel vo svojej kabínke, kde mal ako 
mladík fotky nahých žien a spomínal 
na život. Vynoril sa mu ako skaly na 
„esgangu“. Tam, kde loď zachytáva 
kormou pri nutných obratoch.

Môj priateľ bol šťastný. Naposledy 
sa stretol s matkou. Naposledy vzal 
„pucvolu“ do rúk a zasnene hladil stro-
je v podpalubí. Naposledy vyšiel na ko-
mando a pozeral na čajky za kormou.

O rok neskôr som ho odprevadil - ako 
inak, naozaj naposledy.

Z druhého brehu III

» Ivan Brožík

Poviedka

Trinásť slovenských osobností zís-
kalo minulú nedeľu ocenenie Krištá-
ľové krídlo za rok 2019. 

V kategórii filantropia bola ocenená 
Eva Klikáčová, odborníčka na školskú 
legislatívu a spoluautorka mnohých 
programov kontinuálneho vzdelávania.

Dvojica Branislav Cvik a Ľubomír 
Vančo získala ocenenie v kategórii hos-
podárstvo.

V kategórii hudba získal ocenenie 
Juraj Griglák, doma aj za hranicami Slo-
venska známy skladateľ, kontrabasista 
a basový gitarista. 

Reprezentantke Slovenska, zjazdo-
vej lyžiarke Petre Vlhovej patrí ocenenie 
v kategórii šport. 

Robert Hatala získal Krištáľové 
krídlo v kategórii medicína a veda. Prá-
ve pred 25 rokmi založil prvé špeciali-
zované pracovisko srdcovej arytmie na 
Slovensku a jedno z prvých v strednej 
Európe.

Spolu s kolektívom prinavrátil 
viac ako 6 000 pacientom odstránením 
arytmie kompletné zdravie.

V kategórii výtvarné umenie si 
ocenenie prevzal sochár, reštaurátor a 
pedagóg Oto Bachorík. Plastiky tohto 

sochára môžeme nájsť na rozličných 
miestach, jedno z jeho diel je naprí-
klad súčasťou Michalskej ulice v centre 
Bratislavy. V roku 2019 sa vrátil do bra-
tislavskej Danubiany výstavou Monu-
menty.

Úspešná speváčka Sima Martauso-
vá si prevzala ocenenie v kategórii po-
pulárna hudba. V kategórii inovácie a 
startupy patrí ocenenie Radoslavovi Da-
nilákovi, ktorý je úspešným sériovým 
podnikateľom v Silicon Valley a zároveň 
jedným z najuznávanejších svetových 
hardvérových architektov s viac ako 
25-ročnou praxou.

Herec Juraj Kukura získal ocenene v 
kategórii divadlo a audiovizuálne ume-
nie. Rok 2019 bol 18. sezónou bratislav-
ského Divadla Aréna pod jeho úspeš-
ným vedením a 17. ročníkom Detskej 
Univerzity Komenského, ktorá vznikla z 
jeho iniciatívy. 

V kategórii publicistika a literatúra 
patrí ocenenie básnikovi, prozaikovi a 
spisovateľovi pre deti a mládež Rudolfo-
vi Dobiášovi.

Mimoriadne ocenenie, o ktorom 
rozhoduje Veľká porota Krištáľového 
krídla, si prevzali Jozef Ciller a Ivan Vu-
lev. 

Krištáľové osobnosti

» red
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FeHaus s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

20 rokov na trhu
Montáž domov 

v Rakúsku a Nemecku
Hľadáme odborníkov 
(najlepšie 4-členné skupiny): 

tesár, pokrývač, 
kartónista, klampiar, 
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby

Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

Tel: 0908 715 31678
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Prijmeme 
vodičov VZV 

na TPP v NR. Mzda 837€/brut-
to/mes + príplatky podľa ZP, 

bonusy do výšky 15%, 
SL 3,83€/deň alebo strava. 

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. 
MAHAX Slovakia, s.r.o. 

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky skladu 

na 2 zmeny TPP v NR.  

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa 

ZP, bonusy do výšky 
15%, SL 3,83€/deň alebo 

strava. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ. Kontakt:

jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

od 5.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

MURÁR
TESÁR

POMOCNÝ STAVEBNÝ

ROBOTNÍK
od 4.50€/hod
+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

Prijmeme
pracovníkov
do TPP na stavby
zamestnávateľa
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, garanto-
vaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 3,3330 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.

ZAMESTNANIE
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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Už  o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Lí-
der hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS, 
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na 
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame is-
totu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu. 
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stra-
nami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, kto-
ré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku 
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme po-
razili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou. 
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na 
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých 
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spo-
ločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej 
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

900 
konkrétnych 
riešení, ako 
vrátiť ukradnutý 
štát naspäť do 
rúk občanov.
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO)  predsta-
vilo svoj volebný program.
„Najlepší volebný program 
politickej strany sú skutky,“ 
uviedol predseda hnutia OĽA-
NO Igor Matovič. „Desať ro-
kov odvážne bojujeme proti 
korupcii. V tomto volebnom 
období sme predložili 268 ná-
vrhov zákonov, čo je viac ako 
dokopy predložil Smer, Most-
Híd, SNS a  Kotlebovci. Opäť 
boli poslanci za OĽANO vy-
hodnotení ako najaktívnejší,“ 
pokračoval.
Program hnutia OĽANO má 208 
strán a viac než 900 konkrét-
nych riešení. „Názov programu 
je v súlade s tým, ako politiku 
robíme – úprimne, odvážne, 
pre ľudí. Zároveň je to naša ví-
zia, ako by malo Slovensko vy-
zerať deň po Ficovi,“ vysvetlil 
Matovič „Sme poctivo pripra-
vení, máme za sebou skut-

ky, máme perfektných ľudí, 
a máme výborný plán. Cítime 
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až 
hraničí s eufóriou, že konečne 
buchneme po stole a urobíme 
zo Slovenska miesto, kde bu-
deme radi žiť,“ dodal.
Chceme však vytvoriť priestor 
aj pre ľudí, aby boli súčasťou 
tvorby budúceho programo-
vého vyhlásenia vlády. Práve 
preto sme predstavili 11 priorít 
z nášho programu, o ktorých už 
na stránke rozhodni.to , ľudia 
hlasujú,“ pokračoval Igor Mato-
vič, podľa ktorého predstavených 
11  otázok vyjadruje „túžbu ľudí 
konečne si upratať Slovensko 
a urobiť niečo, čo už na Sloven-
sku dávno malo platiť.“
Prioritami hnutia OĽANO sú 
čestná a spravodlivá krajina, 
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj 
výkonná ekonomika. Celý vo-
lebný program hnutia OĽANO 
nájdete na webovej stránke ht-
tps://www.obycajniludia.sk/
program-2020/.

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylu-
čujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj 
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom 
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie.
S údajmi je narábané v zmysle zákona.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to

Volebný 
program 

ÚPRIMNE, 
ODVÁŽNE 
PRE ĽUDÍ

OĽANO spája opozíciu

Hlasovali ste 
o programovom 
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo 
viac ako 
55 000 ľudí!

PREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN
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