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Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO-PIA

9oo~17oo h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

OTVOREN
É

OTVOREN
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0911 277 795

HC + Sereď + okolie

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie

monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
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www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ

AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%
9

6
-0

0
0

3
 T

T
0

2

0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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ZATEKÁ VÁM?ZATEKÁ VÁM?

0908 115 111

-hydroizolácie striech od 8€/m2

-hydroizolácie terás-balkónov

-opravy havarijných stavov do 24hod.
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Obhliadky zdarma

a záruka samozrejmosť!
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„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života

Slovenská pošta si s Poľskom pripo-
mína 100. výročie narodenia pápe-
ža Jána Pavla II. a pri tejto príležitos-
ti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú 
známku „Spoločné vydanie s Poľ-
skom: 100. výročie narodenia pá-
peža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s 
nominálnou hodnotou 1,70 eura. 

Poštová známka s rozmermi 36,8 x 
26,5 mm, vychádza vo forme upravené-
ho tlačového listu so 6 známkami a 6 
kupónmi. Známku vytlačila technikou 
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, 
s.r.o.

Motívom poštovej známky je Ján 
Pavol II. so svätožiarou s rodným do-
mom vo Wadowiciach v pozadí a ná-
metom kupónu je stretnutie Pápeža 
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom 
kardinálom Korcom.

Súčasne s poštovou známkou je 
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom 
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky 
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motí-
vom FDC pečiatky je holubica (symbol 
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hra-
dištko, s.r.o.

Autorom výtvarného návrhu poš-
tovej známky je poľský autor Maciej 
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a 
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žá-
lec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako 
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď 
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri 
roky neskôr i jeho starší brat Edmund. 
Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne 
študovať teológiu, v ktorej po oslobode-
ní Poľska pokračoval na Jagellonskej 
univerzite. V novembri 1946 bol vysvä-
tený za kňaza, v júli 1958 bol vymeno-
vaný za pomocného biskupa v Krakove 
a v decembri 1963 sa stal krakovským 
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vyme-
novaný za kardinála. V konkláve 16. 
októbra 1978 ho kardináli zvolili za 
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za 
pápeža. 

Bol prvým pápežom slovanského 
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo 
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Storočnica Jána Pavla II.

» Zdroj: TS Slovenská pošta

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

• 6-týždňové 
   morky na chov 
• živé kurence   
• kačice 
   2-3 týždňové

PREDAJ
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Klasická zoznamovacia agentúra

Martina Cakajdová - NÁJDI PARTNERA

www.najdipartnera.sk   0948 050 138

ˇ

► Dáma 50+, 180cm vysoká, VŠ vzdelaná,
     štíhlej postavy a športovo založená
► 82 ročný pán, podnikateľ, športovo založený
► Dáma 50+, plnoštíhlejšej postavy, miluje      
     záhradku a hubárčenie

Sprostredkujem seriózne dámy od 30 do 60 rokov
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23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  PRÍSTREŠKY - TERASY  ��    RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY  TIENENIE NA STRECHY  ��    SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY    ��  STAVEBNÉ PRÁCE  STAVEBNÉ PRÁCE

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 

objednavky@montter.sk
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 

tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

5
2
-0

0
6

0

Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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0905 410 960

www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY
na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov
• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

AKCIA

20-30% ZĽAVA
AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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Prof. Dr. Horst Opaschowski je ne-
mecký futurológ a dáva nám ako 
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme 
upínať na iné, no spoločensky dáv-
no známe hodnoty.

Pán Opaschowski, môžeme sa ako 
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?

„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedi-
nečná, pretože sa týka nás všetkých a kla-

die pred nás základné otázky o živote, o 
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia. 
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť 
do bežného každodenného rytmu akoby 
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam 
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrej-
me prehodnotia priority. Nanovo si určia 
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zra-
zu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú 
sestry a lekári. Určite sa posunie spotre-
biteľská orientácia, ktorú sme mali až do 
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia 
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre 
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne mô-
žem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by 
mohla byť novým vzorcom šťastia.“

Možno z tejto krízy vyjdeme chu-
dobnejší – ale teda nie nevyhnutne 
nešťastnejší.

„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená 
– napríklad taká Fukušima niekde v Ja-
ponsku – alebo či sme všetci postihnutí. 
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom 
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite 
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza 
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak 
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som 
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suse-
da, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000 
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď 

mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa. 
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Ta-
liansku alebo vo Francúzsku. Všade majú 
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť 
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s 
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola 
zainteresovaná polovica sveta.”

Naozaj si myslíte, že spoločenské 
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne-
vrátime k normálu?

„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až 

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto 
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka – 
čo bude v budúcnosti znamenať „stále 
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté 
už celé generácie. Toto bude mať trvalý 
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo 
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto 
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevy-
hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl 
naopak.“

Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval 
Ivan Brožík

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski

Máme šancu, že nás pandémia zmení 
k lepšiemu

Nová skromnosť 
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú 
neochotu rozhadzovať. A predpove-
dám, že to tak zostane aj dlhodobo. 
Občania prehodnotia peniaze a po-
trebu. Zmení sa aj forma vlastníctva. 
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako 
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to na-
zvať novou skromnosťou. Zdieľanie 
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako 
nákup automobilu so splátkami na 
polovicu života. Spotrebitelia budú 
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší. 
A to podstatné pre život budú ľudia 
hľadať v inom a inde, ako doteraz. 
Dúfam a verím v to.“                

 Horst Opaschowski

Stavebná spoločnosť Hromex, s.r.o. Bulharská 44, Trnava

PRIJME
na stavby v Trnave a blízkom okolí do TPP alebo na živnosť:

-1x stavebný robotník
(700 brutto)

-1x murár (900 brutto)
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Tel.: 0903 768 490

0948 011 605
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Prijmem
do pohostinstva

pri Trnave
ženu (dievča) / muža

fixný plat 600 € v čistom + stravné lístky
(krátky / dlhý týždeň),

OTVORENÉ OD 13.00 DO 22.00
príjemné vystupovanie, zodpovednosť,

vieme zabezpečiť aj dopravu z práce
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. 
Nástup v priebehu júna.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

28. mája 1730     
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový 
operný skladateľ.  

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 444 052
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auto-moto/iné 2

» JAWA 21 MUSTANG STELA 
HOPPER STEWARD SIMSON 
KÚPIM TIETO MOTORKY, tel.: 
0915 215 406 
byty/predaj 3

» Predám 2-izb.byt v centre 
mesta HC pôvodný stav 69 
000 eur – hotovosť, tel.: 
0950 322 905 

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki leše-
nie, tel.: 0908 532 682 

hobby a šport 11

» Predám vodný skúter s 
príslušenstvom, tel.: 0915 
400 088
» Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odzna-
ky, tel.: 0903 753 758

rôzne predaj 13

» Predám lacno starší šijací 
stroj lucznik, tel.: 0915 220 
095

hľadám prácu 15

» HĽADÁM BRIGÁDU NA 
STAVBE - POM. PRÁCE, tel.: 
0949 778 527

ZAMESTNANIEHLOHOVECKO
7

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
5,09 € / hod.

PRACA@FMLOGISTIC.COM
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE


