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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0902 84 53 48
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19. februára 1878  
si Thomas Alva Edison dal patentovať fo-
nograf.

Výročia a udalosti
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TRENČIANSKO
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Ing. Jana Kovalíčková  0905 915 036
Bc. Martin Krovina  0907 673 926

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

párny týždeň: Dubnica nad Váhom, 
Trenčín, Trenčianska Teplá, Ilava, 
Bohunice, Dulov, Kameničany, Ko-
šeca, Ladce, Nová Dubnica, Pruské, 
Slavnica, Biskupice, Istebník, Kubrá, 
Kubrica, Opatová, Orechové, Dolná 
Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné 
Srnie, Chocholná - Velčice, Mnícho-
va Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 
nepárny týždeň: Dubnica nad 
Váhom, Ilava, Trenčín, Trenčianska 
Teplá, Bohunice, Bolešov, Borčice, 
Košeca, Nová Dubnica, Pruské, Ada-
movské Kochanovce, Dolná Súča, 
Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, 
Chocholná - Velčice, Kostolná - Zá-
riečie, Melčice - Lieskové, Mníchova 
Lehota, Nemšová, Neporadza, 
Omšenie, Skalka nad Váhom, Sob-
lahov, Svinná, Trenčianska Turná, 
Trenčianske Jastrabie, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianske Teplice, Za-
marovce 

trenciansko@regionpress.sk

Redakcia: ul. Palackého 11 
TRENČÍN

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
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim staré mopedy, pi-
onier, babeta, stadion aj 
diely. tel. 0949154017

BYTY - PRENÁJOM...4
»Mladá mamička s dvoma 
malými deťmi a vo finanč-
nej tiesni hľadá dlhodobé 
bývanie. Ďakujem za po-
moc. E-mail: piatok097@
gmail.com

REALITY INÉ...7
»Chcete predať nehnuteľ-
nosť? Kúpim v hotovosti. 
Tel. 0948 068 938

STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

ZÁHRADA A ZVERINEC...10
»Predám mangalicu 2€/
kg živej váhy 0948011492, 
Dubnica.

HOBBY A ŠPORT...11
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

RÔZNE INÉ...14
»Našiel som okuliare. Kon-
takt: 0910 573 539
»Kúpim zváračku ks 200 
alebo 250 aj nefunkčnú. 
0944634153
»DARUJEM ŽELEZO 
0950438659
»KÚPIM RÁDIÁ A MERACIU 
TECHNIKU - TESLA A INÉ 
0940286200

HĽADÁM PRÁCU...15

ZOZNAMKA...16
»Hľadám muža do 40 ro-
kov. T.č.: 0950 224 342

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

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    
14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RPmedzera TN me-
dzera Číslo rubrikymedzera 
Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vrátane medzier. 
Nič iné neúčtujeme. Upozorne-
nie! Služba nefunguje u ope-
rátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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 
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Miroslav Beblavý
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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.
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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 
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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
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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. Daniel Patkoš

Macov
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RSDr. Milan Benkovský

Senec

18

25
Milan Šarmír

Blatné

107

JUDr. Alica Mihale Razgyelová

Macov

4

Mgr

Senec

110

PhDr. Róber Široký
štátny zamestnec
Senec

100
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

15. februára 1947 
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

Výročia a udalosti

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

Výročia a udalosti

„Volím preto, že sa tu na Slovensku už 
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale 
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivos-
ti.“

Ján Černý, Malacky

Vox populi

16. februára 1937 
si americká spoločnosť DuPont dala patentovať ny-
lon. Prvý komerčne úspešný polymér sa spočiatku 
používal v armáde na výrobu padákov, lán či sta-
nov. Svetovo známe dámske pančucháče „nylonky“ 
sa začali vyrábať až v štyridsiatych rokoch minulé-
ho storočia.

Výročia a udalosti
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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

20. februára 1981  
zomrel Imrich Karvaš, slovenský ekonóm 
a politik (* 1903).

Výročia a udalosti

00
00

00
46

-2
2 



TN20-07_strana- 10

Zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
10

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

18. februára 1929 
americká Akadémia filmových umení a 
vied ohlásila, že bude od tohto roka kaž-
doročne udeľovať Cenu Akadémie za zá-
sluhy, známejšiu ako Oscar. Prvé odovzdá-
vanie Oscarov sa konalo 16. mája 1929.

Výročia a udalosti

Téma týždňa

09
-2
1

09
-1
8

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926



TN20-07_strana- 11

zameStnanie, Politická inzerciatrenčianSko 11

LETÁKY
0905 915 036, 0907 673 926
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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

Objednávateľ: strana Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39333 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417 

Autogramiáda 

kuchárskej knihy 

Sulíka & Ihnačáka

Poď na pivo 

a pokecajme 

o všetkom, 

čo ťa zaujíma

ak ju ešte 

nemáš, tak 

ju dostaneš

RICHARD SULÍK
v Trenčíne

18. 2. 2020

FaxCopy

Palackého 29 

o 15.00 hod.

Sokolovňa pub & Regal burger

Mestský štadión Na Sihoti, Mládežnícka 2

o 18.00 hod.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Firma KOHAPLANT prijme
PREDAJCOV na rozvoz a predaj stromčekov

PLAT: 6 €/hod. brutto + odmeny, práca na 2 - 6 týždňov

PODMIENKA: auto s ťažným zariadením

0948 632 149
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na montáž zabezpeč. systému.
950€ mesačne / brutto 
Miesto výkonu práce Žilina 
alebo Kalná nad Hronom.

Bližšie info: 0917 422 831

AUTOELEKTRIKÁR
ELEKTRIKÁR, MECHANIK

Prijmeme pracovníkov na pozície
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Strojárska spoločnosť RENAR, s.r.o., Nádražná 1699
018 41  Dubnica nad Váhom so zameraním 

na výrobu strihacích nástrojov a foriem

PRIJME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

Kontakt: Nádražná 1699, 018 41  Dubnica nad Váhom • Tel.: 042-445 66 11, 0907 741 496 • svoje životopisy 
zasielajte na:  cernosko@renar.sk, alebo na vyššie uvedenú adresu. Vybraní uchádzači budú pozvaní na os. pohovor.

Požadujeme:
• nástup do trvalého pracovného pomeru ako 
zamestnanec  (nie živnostník)
• zodpovedný prístup k práci
• spoľahlivosť spojenú s lojálnosťou voči firme
• vyučený v strojárskom odbore
• ochotu učiť sa
• ochotu pracovať cez čas v prípade potreby
• vzťah a zručnosť k precíznej a presnej práci
• u pozície Frézar, prax v kusovej výrobe min. 5 
rokov, 
• u pozície Obrábacieho centra CNC, prax v 
kusovej výrobe min. 5 rokov, znalosť samostatného 
programovania priamo na stroji v 2D
• u pozície Portálového obrábacieho centra 
CNC, prax v kusovej výrobe min. 10 rokov, znalosť 
samostatného programovania na stroji 2D, výhodou 
skúsenosť s extern. programovaním v CADe, 2D i 3D
• u pozície Kontrolór – Manager 
kvality/certifikácie, požadujeme odbornosť, 
znalosť tvorby 3D meracích programov/ustavovanie 
dielov dľa RPS bodov, prípadnú skúsenosť s 
certifikačným procesom, vodičský preukaz sk.  „B“
u pozície Technik lisovania – Obchodník, 
požadujeme odbornosť, znalosť anglického a 
nemeckého jazyka, slovom i písmom a vodičský 
preukaz skupiny „B“

Ponúkame:
• dostatok práce
• maximálne seriózny prístup ku 
všetkým zamestnancom
• zaujímavú prácu v dobrom kolektíve 
v stabilnej a prosperujúcej firme
• odborný rast s možnosťou 
profesijného postupu
• nadpriemerným – nadpriemerné 
finančné ohodnotenie
• prácu prevažne v dvojzmennej 
prevádzke s možnosťou robenia 
nadčasov 
• korektné preplácanie nadčasov, 
vrátane príplatkov
• polročné a koncoročné odmeny s 
ohľadom na ekonomické výsledky 
firmy za dané obdobie a výsledku 
jednotlivca
• vernostné 
odmeňovanie/odmeňovanie 
lojálnosti k firme
• ponúkame i náborový príspevok       
1 000,-- až 2 000,--EUR
• prácu na kvalitných strojoch
• absolventom ponúkame špičkový 
odborný rast - od „piky/dielne“ !

PRACOVNÍK NA PORTÁLOVOM OBRÁBACOM CENTRE CNC 
(Heidenhain 640) + PROGRAMOVANIE v CAM VISI
základná hrubá mzda od 7,50€/hod. (6,25€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

KONTROLÓR – MANAGER KVALITY/CERTIFIKÁCIE ISO, TUV
základná hrubá mzda od 1.300€/mesiac (1.000€ + 30% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

PRACOVNÍK NA OBRÁBACOM CENTRE CNC (Heidenhain 530)
základná hrubá mzda od 5,50€/hod. (4,60€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

FRÉZAR
základná hrubá mzda od 5,00€/hod. (4,17€ + 20% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

TECHNIK LISOVANIA - OBCHODNÍK
základná hrubá mzda od 1.690€/mesiac (1.300€ + 30% pohyblivá zložka + prípadné mesačné odmeny)

Výška mzdy je vždy „závislá“ od odbornej zdatnosti a praxe uchádzača !

ZÁROVEŇ ŽIAKOM 9 ROČNÍKA, ktorí sa práve 
rozhodujú/rozhodli pre štúdium strojárskych 
odborov na SOŠ Dubnica n/V, PONÚKAME 

ODBORNÝ VÝCVIK/PRAX POČAS CELEJ 
ŠKOLY (či v duálnom, alebo neduálnom systéme) 

v nasledovných študijných a učebných odboroch:

2411 K    MECHANIK NASTAVOVAČ
2423 H    NÁSTROJÁR
2433 H    OBRÁBAČ KOVOV
Ponúkame:
• školskú prax na naozaj špičkovej odbornej úrovni, s maximálnou 
možnosťou, samostatnej práce na strojoch a zariadeniach
• podnikové štipendium a následnú dobrú odmenu za kvalitnú 
produktívnu prácu a vysoký odborný rast,
• tuzemské a zahraničné pracovné cesty (pri odovzdávaní nástrojov),
• ostatné sociálne benefity na úrovni kmeňových zamestnancov
• po úspešnom absolvovaní školy perspektívne budúce zamestnanie

RODIČIA-ŽIACI, PRÍĎTE SA K NÁM KEDYKOĽVEK POZRIEŤ, ABY STE 
NAŽIVO VIDELI PRAXOVAŤ,  (MOŽNO SVOJÍCH BUDÚCICH 

ROČNÍKOVO STARŠÍCH SPOLUŽIAKOV)  – PRÍĎTE MEDZI NÁS, 
STAŇTE SA UŽ POČAS ŠKOLY DOBRÝMI ODBORNÍKMI !
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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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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

SLOVENSKO SI NEDÁME

Zastavme to, bratia!

Mgr. Rafael Rafaj
kandidát na poslanca NRSR za stranu SNS / 

publicista, mediálny analytik
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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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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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