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Mnohé diskusie o kríze a návrate z nej 
nie sú správne. Mnohé veci sa zásadne 
zmenia. Nespôsobí to ani koronavírus 
ani kríza - je to transformácia, ktorá 
prebieha už dlhšie, ale súčasné udalos-
ti môžu mnohé zmeny urýchliť. 

Zdá sa, že automobilový a ropný prie-
mysel stratia svoje pozície. Keď sa bude 
vyrábať menej automobilov, poklesne aj 
výroba ocele, hliníka, ozubených kolies 
do prevodoviek alebo odvaľovacích ob-
rábacích strojov na ich výrobu. A bude sa 
stavať menej nových výrobných a montáž-
nych liniek s robotmi. 

Slovensko premrhalo úrodné roky 
na to, aby sa pripravilo na transformáciu 
- vo vzdelávaní, v inováciách, priemysle 
a poľnohospodárstve. Stratili sme čas aj 
peniaze a dopady transformácie budú ne-
milosrdné.

Na poliach máme technické mono-
kultúry, zničili sme mnohé chovy zvierat, 
salaše a bitúnky. Aj priemysel máme mo-
nokultúrny - postavený na výrobe automo-
bilov zahraničných značiek. Roky sme na 
úkor slovenských podnikateľov podporo-
vali podnikanie zahraničných koncernov 
na našom území, na poliach máme repku 
olejnú a sklady supermarketov, do ktorých 
vozí denne 700 kamiónov zahraničné po-

traviny. 
Tridsaťtisíc stredoškolákov odchá-

dza ročne študovať do cudziny a mnohí 
tam po ukončení štúdia zostanú. Máme 
najväčšie regionálne rozdiely v Európskej 
únií, sme na chvoste v inováciách a úrovni 
školstva a patríme k najohrozenejším eko-
nomikám sveta v dôsledku zmien, ktoré 
sa očakávajú v automobilovom priemysle 
(pokles výroby a automatizácia).

Proti tomu, čo nás čaká, je koronavírus 
len neškodný bacil. Škoda, že sa politici 
neučia to, čo my v našej Podnikateľskej 
univerzite - 3P. Pozorovať prostredie, po-
chopiť súvislosti a podniknúť akciu. Vý-
konnosť ľudí, ktorí majú v rukách moc, je v 
tom, že sa vedia koncentrovať na správne 
priority. Stav, v ktorom sa naša krajina na-
chádza, nám veľa času nedáva. Pri korona-
víruse sú dôležité rýchle a správne kroky, 
pri transformácii, ktorej 
následky budú oveľa 
väčšie, je to podobné. 
Vlna cunami kedysi 
zmietla tisíce bezsta-
rostných turistov. 

Transformácia 
sveta sa tiež 
nedá zasta-
viť.

Kríza alebo cunami?

» Ján Košturiak
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Musí to tak byť. Až príliš dobre. 
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia 
inak správali. Všeobecne, voči spo-
ločnosti, medzi sebou navzájom, 
ale aj  k  sebe. Takmer každý niečo 
chce. Nemyslím tým často opráv-
nené  nároky na pomoc v čase pan-
démie.

Takmer každý niečo chce už roky 
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi 
slovami chcieť a želať si. Želať si je 
normálne, chcieť už až tak celkom nie. 
Želáme si zdravie, dostatok materiálny 
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce-
me to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak 
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“  
je totiž takmer vždy na úkor potrieb a 
želaní niekoho iného. Chcenie je pre-
sadzovaním si vlastného ja nad oča-
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania.

Jedni chcú zastavenie budova-
nia siete 5G, inú chcú bojovať proti 
chemtrails. V poriadku, to sú prípady 
pre odborníkov  z oblasti duševného 
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad-
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný 
diskusný priestor a agresívne z neho 
vytláčajú tých, čo majú želania, medzi 
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi 
intenzívne želanie mať pokoj od hlu-
pákov. A od hlúposti.

Okolo nás je veľa ľudí, ktorí sku-
točne čosi vážne potrebujú a ticho si 
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až 
priveľa. Vráťte sa iba  niekoľko dní 

naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko 
tak dôležité sme chceli na Slovensku  
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A 
na druhej strane – zaregistrovali ste 
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné ci-
vilizovaného človeka? Mimochodom, 
želanie, v príkrom rozpore s potrebou, 
znamená v slovenskom jazyku aj žiče-
nie. Ale to je už asi iná téma,  na ino-
kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť, 
všímavosť, empatia.

Asi je nám dobre, keď už si nič  ne-
želáme, len hlučne a často nedôstojne 
a obmedzujúc iných dávame najavo 
iba svoje potreby. Nie je to však prí-
liš hodné života človeka ako súčasti 
jedinca v nejakom spoločne organi-
zovanom spoločenstve. Mohli by sme 
sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je 
bez viny, nech hodí kameňom“, alebo 
tým o nastavení tváre, alebo mnohým 
iným. Nikde v biblii sa nehovorí o kri-
ku, egoizme, arogancii, presadzovaní 
si vlastného ja. Ani o klamstvách, 
úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No, 
síce možno hovorí. Tam,  kde sa píše 
napríklad o veži v Babylo-
ne.

Pekný júnový týž-
deň, milí čitatelia a as-
poň niekoľko želaní v 
ňom. 

S pozdravom

Asi je nám dobre

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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6. jún 1861     
prijatie Memoranda národa slovenského v 
Turčianskom sv. Martine.

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO PREDAJ...1

AUTO-MOTO INÉ...2
»Kúpim staré autá Ško-
da 1000, 100,110r, Octavia, 
Spartak, iné značky áut, ná-
hradné diely 0911090486
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

BYTY - PREDAJ...3

BYTY - PRENÁJOM...4

POZEMKY - PRENÁJOM...6

REALITY INÉ...7

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

DOMÁCNOSŤ...9

ZÁHRADA A ZVERINEC...10

HOBBY A ŠPORT...11
»Predám nový skladací bi-
cykel 0902611078
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

RÔZNE PREDAJ...13
»PREDÁM KOMPLET AUTOGE-
NOVÚ ZVÁRACIU SÚPRAVU 
NA VOZÍKU TEL 0909233900

RÔZNE INÉ...14
»Kúpim vojenské odzna-
ky, vyznamenania a i. 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
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 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, TN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

(nie dôchodcov), na 
rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,
výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 
v čistom, týždenné zálohy 
+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 
a brigádnikov

75
-5

5



TN20-23_strana- 5

bývanie, zamestnanietrenčiansko
5

75
-4
2

36
-0

00
2

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

v Beckove

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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7. júna 1948   
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa 
stal Klement Gottwald.

Výročia a udalosti 10. júna 1942   
nemeckí nacisti zrovnali so zemou českú obec Lidice, ten istý deň o 
dva roky neskôr vypálili francúzsku obec Oradour-sur-Glane.

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���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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