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Tento názov  knižky sme vymysleli 
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom 
niekedy v noci v kormidelni tlačné-
ho remorkéra Ružín počas plavby po 
Dunaji do Passau. S nákladom oceľo-
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom 
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie 
za stolom s luxusným menu. V teplá-
koch, nie v smokingu. Pri zelenom 
svetle obrazovky radaru.

Ladislav Herzog (dnes už na onom 
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase 
zas raz popustil uzdu  svojej dobrodružnej 
náture. V spomienkach sa vracal do dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto z paluby ani nevystupuje. Naše 
plavby ťažko nazvať výletnými, je to 
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto 
raz strávil pár dní na nákladnej lodi, 
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa 
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 3
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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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marovce 
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Východné Slovensko
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DS   33.080 Dunajskostredsko
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3. marca 1998 
nastupujúci prezident Vladimír Mečiar udelil amnestiu pre neznámych 
páchateľov zodpovedných za kauzu zavlečenie Michala Kováča ml..

Výročia a udalosti

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

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

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. Spoločnosť nesmie mať daňový 
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si 
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu 
dane. Skončenie likvidácie bude podľa 
novely Obchodného zákonníka môcť 
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení 
likvidátora o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej správy daňový nedoplatok, alebo 
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je 
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov. 
Súčasná právna úprava takúto lehotu 
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná 
správa o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim Starý TRAKTOR 
Zetor 15 Zetor 25 Super 50 
Škoda 30 Zetor 3011 Slávia - 
Svoboda, Pasak DT 75, Bol-
gar. ZETOR 2023- Staré Auto 
0908146946
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

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

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

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

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

DEŤOM...12

RÔZNE PREDAJ...13

RÔZNE INÉ...14
»KÚPIM ÚSTREDNE TESLA 
ALEBO RUSKE, LABORATÓRNE 
PRÍSTROJE 0940286200
»KÚPIM RÁDIÁ A MERACIU 
TECHNIKU - TESLA A INÉ 
0940286200
»KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-
35,47 (opakovačka na gulič-
ky) 0910419469
»Našiel som okuliare. Kon-
takt: 0910 573 539

HĽADÁM PRÁCU...15
»Hľadám prácu ako exter-
ný grafik, prípadne správca 
webstránok. Tel. 0908 979 
472
ZOZNAMKA...16

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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.
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KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

platíme ihne ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

0902 84 53 48
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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

ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny

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?

4
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Slovenská obchodná inšpekcia často 
varuje občanov pred nekalými ob-
chodnými praktikami, nekvalitou či 
závažným ohrozením zdravia tovar-
mi, ktoré sú u nás k dispozícii.

Slovenská obchodná inšpekcia 
zaznamenala koncom roka 2019 a 
začiatkom roka 2020 zvýšený nárast 
podaní proti internetovému obchodu 
www.huglo.sk. Z dostupných informá-
cií na predmetnej webovej stránke a z 
priložených podkladov v spotrebiteľ-
ských podaniach vyplýva, že prevádz-
kovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise 
House 2 Pass Street, Oldham, Manches-
ter, United Kingdom.

Z obsahu spotrebiteľských poda-
ní vyplýva, že po uskutočnení objed-
návky a jej následnom zaplatení nie je 
tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero 
spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo 
odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uda-
nia dôvodu, predávajúci odstúpenie 
akceptoval, avšak peniaze im nevrá-
til. Navyše, po uskutočnení nákupu a 
realizácii platby, s predávajúcim nie je 
možné komunikovať žiadnym zo spô-
sobov, uvedených na stránke interne-
tového obchodu. Na uplatnené rekla-
mácie nereagujú.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci 
jej kompetencií zameraná na podnika-

teľské subjekty so sídlom na území SR. 
V prípade spotrebiteľského problému 
s podnikateľským subjektom z iného 
členského štátu EÚ majú spotrebitelia 
možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum 
v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, 
tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-
-SK@ec.europa.eu, web: www.esc-sr.
sk.

V nadväznosti na vyššie uvede-
né a vzhľadom na intenzitu podnetov 
spotrebiteľov s poukazom na to, že 
Slovenská obchodná inšpekcia nie je 
oprávnená vymáhať platby za nedo-
daný tovar, odporúčame spotrebiteľom 
dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské 
rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia 
produktov prostredníctvom vyššie uve-
denej webovej stránky.

Upozornenie na WWW.HUGLO.SK

» Zdroj: SOI
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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INZERCIA
0905 915 036, 0907 673 926
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S otázkami, ktoré sa 
týkajú parlamentných 
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.

Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR. 
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty 
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859 
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára, 
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia 
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verej-
nosť,“ pripomína ministerstvo.

Volebná infolinka

49
5

6
1

9538
8

94
31

3
5
4

7

83
8

6954
1

S

U

D

O

K

U

5
28

6

1
3

24
781

6
5

2

52
8

1
162

7
3

8
3

5
S

U

D

O

K

U

75
-1
4

46
-0

19
2



TN20-09_strana- 8

vzdelávanie / zameStnanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

Gymnáziá

Gymnáziá poskytujú všeobecné 
štúdium, ktorého vyvrcholením je 
maturita. Predpokladá sa, že gym-
nazista bude pokračovať vo vyso-
koškolskom štúdiu. Avšak aj s  ma-
turitou z gymnázia možno nájsť 
uplatnenie na pracovnom trhu.

Gymnáziá si často volia žiaci, ktorí 
sa nevedia rozhodnúť, čo chcú študovať 
ďalej. Gymnázií máme pomerne veľa 
a  tešia sa veľkému záujmu najmä vo 
veľkých mestách. Pri výbere treba dá-
vať pozor na tie, ktoré sú kvalitné, majú 
svoje meno, tradíciu a nie sú odkázané 
robiť nábor žiakov. Ak má gymnázium 
nedostatok záujemcov o štúdium, treba 
si overovať dôvody tohto stavu. 

Okrem všeobecnovzdelávacích 
predmetov sa gymnáziá venujú najmä 
cudzím jazykom. Poznáme gymnáziá, 
ktoré sa profilujú na konkrétny pred-
met, napr. na matematiku. Existujú 
aj bilingválne päťročné gymnáziá, na 
ktoré sa dá nastúpiť už po 8. ročníku 
ZŠ, v ktorých sa realizuje výučba v an-
glickom, nemeckom, francúzskom či 
inom jazyku. Takéto gymnáziá posky-
tujú možnosť spraviť si štátnu jazykovú 
skúšku. Okrem toho, stredné školy vo 
všeobecnosti môžu poskytovať niekoľ-
ko voliteľných predmetov, keďže majú 
viac disponibilných hodín. Preto treba 
poznať výchovno-vzdelávaciu správu 

školy, jej školský vzdelávací program 
a jej profiláciu. Opäť upozorním na to, 
že pri profilácii hrozí, že študenta daný 
predmet prestane napĺňať, no bude ho 
musieť naďalej študovať.

Súčasťou maturitnej skúšky je úst-
na odpoveď, externý test a písanie slo-
hovej práce z materinského a cudzieho 
jazyka. Napriek tomu, že sa snažia 
študenti dosiahnuť najlepšie výsledky, 
málokedy sa zohľadňujú v prijímaní na 
vysoké školy (VŠ). Je však výhodné ve-
dieť, na ktorú VŠ chce žiak ísť, a podľa 
toho si vybrať gymnázium, trebárs aj so 
zameraním na budúci vysokoškolský 
odbor. Netreba však zabudnúť na to, že 
na vysokoškolské štúdium môžu pri-
praviť aj stredné odborné školy.

V  diskusiách sa často otvárajú 
osemročné gymnázií (OG), ktoré si vy-
berajú najlepších žiakov z  5. ročníkov 
ZŠ. Takisto treba pripomenúť, že nie 
každé OG sa vyznačuje kvalitou. Rodi-
čia ich volia aj preto, aby sa vyhli pri-
jímačkám a  testovaniu. Testovanie sa 
však realizuje  už aj v kvarte gymnázia. 
OG volíme vtedy, keď sme presvedčení, 
že daná škola žiakovi pomôže, že má 
študijné predpoklady, že plánuje ísť na 
vysokú školu. Ak dieťa preradíme zo 
snobských alebo sebeckých dôvodov, 
môžeme spôsobiť dieťaťu dlhodobé trá-
penie sa a čelenie konkurencii vynika-
júcich žiakov. 

Trojuholník škola – rodič - žiak VIII

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

Čo ponúkame:
   stabilné zamestnanie v sociálne založenej firme
   prácu v príjemnom kolektíve
   kvalitné zaškolenie
   možnosť zaškolenia v zahraničí

Čo požadujeme (nastavovač):
   technické vzdelanie (elektrotechnik, mechanik, mechatronik)
   technické a analytické myslenie
   chuť učiť sa
   prax výhodou

Čo požadujeme (montážny operátor):
   Ochota pracovať v 3 zmennej, alebo v nepretržitej prevádzke
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29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti4. marca 1915  
sa narodil Pavel Bunčák, slovenský bás-
nik, pedagóg a literárny vedec († 2000).

Výročia a udalosti
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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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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

trenciansko@regionpress.sk
0905 915 036, 0907 673 926
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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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1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti

5. marca 2007 
zomrel  Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

6. marca 1930 
sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

Výročia a udalosti
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VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 915 036
0907 673 926
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7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

2 % z Vašej dane ani nepocítite, 
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT. 

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

 SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí 
 v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim ” Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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