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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

Výročia a udalosti
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Plechové krytiny 
a škridly za ozaj 
výhodné ceny.
Strechy na kľúč a 

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC  
AUGUST  V TEJTO LEKÁRNI  V TEJTO LEKÁRNI  
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17,40 €

AKCIOVÁ CENA

15,00 €

TRÁVENIE

NÁDCHA

PLUS LEKÁRE  HP TESCO
Bratislavská cesta 4018,  945 01 Komárno

-

-

-
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Olynth® HA 0,05 %, 
nosová roztoková aerodisperzia 10 
ml za 4,50 €, OLYNTH® PLUS 0,5 
mg/50 mg/ml za 5,20 €, OLYNTH® 
PLUS 1 mg/50 mg/ml za 5,20 €, 
Olynth® 0,1 % nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml za 3,70 € a 
Olynth® 0,05 % nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml za 3,70 €.

PAMPERS Bayby Wipes 
Sensitive za 0,01

UŠETRÍTE
2,40 €

UŠETRÍTE
2,77 €

UŠETRÍTE
2,75 €

UŠETRÍTE
0,60 €

DETRALEXX 500 mg, Hylak fortte, 
+ PAMPERRS Baby WWipes Senssitive, 52 kss

PREDATOR FORTE, 

Olynth® HA 0,1 %, nnosová rozztoková 
aerodisperzia, 

JEDNOORÁZOVVÉ RÚŠŠKA, 

AKCIOVÁ 

CENA

12 €

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM,  OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY 
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY  50% .

DETRALEXX 500 mg, 

+

10,68 €
AKCIOVÁ CENA
8,85 €

g

7,31 €
AKCIOVÁ CENA
6,40 €

g

-

-

2)

UŠETRÍTE
1,83 €

Fenistiil 1 mg//g gél, 

10,70 €

9,00 €

5,10 €
14,35 €

16,20 €

UŠETRÍTE
0,91 €

1) 1)

4)

2)

3)

1)

MAGNNEROT TTBL (BBLISTEER 
PVC/PPVDC/AAL), 

-

14 €

AKCIOVÁ CENA

12 €UŠETRÍTE
2 €

-

-

IMUNOGLUKAN P4HH ACUTE 

9,27 €

AKCIOVÁ CENA

6,50 €

5,10 €

AKCIOVÁ CENA

4,50 €

11,25 €
AKCIOVÁ CENA
8,50 €

1)

komárňanskokomárňansko
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cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek 
ereszcsatornák l tetoszerkezetek 
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222
 
www.stresnekrytiny.sk

Ha felhív 
vagy megkeres, 
árajánlatunk 

ingyenes!

na krytiny až do

- 50%
eladunk, szerelünkeladunk, szerelünk
TETOKET Zlavy
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
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Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red

17. augusta 1916       
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalosti
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»Kúpim staré stabiláky 
autá motorky jawa čz ma-
net stadion iné 0911617537

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Dám do prenájmu zá-
hradu s chatkou v Novej 
Stráži. Cena 150EUR. Tel: 
0907578201

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP KM 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

www.nitrazdroj.sksk Cena platí  1. 8. – 31. 8. 2020
AAAAAzAAAAAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAA  árak 2 ől 30.-ig érvényesek

Bez ďalšej zlavy. Do vypredania zásob.
További engedméný nélkül a készlet erejéig.

BIOCÍD – Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
BIOCÍD - A biocideket biztonságosan használja.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

Használat előtt mindig olvassa el a termékinformációkat.

JC  1,27 € / l  (egységár 1,27€/l)

€0,95
Domestos
Pine Fresh 750ml 
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Predajne (Üzlet):
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

999

ROZVOZ

Zabezpečímekrmivo pre nosnice,
rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0915 781 227

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

Výročia a udalosti
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„Je mimoriadne dôležité, aby v kaž-
dom jednom regióne a v každom 
jednom okrese mali ľudia dôstojnú 
prácu a zabezpečenú kvalitu živo-
ta.” Tvrdí ministerka Veronika Re-
mišová.

Niektoré regióny sa v úrovni HDP 
blížia alebo prekračujú priemer Eu-
rópskej únie, iné regióny sú na tom 
výrazne horšie a pohybujú sa okolo po-
lovice priemeru únie. Kým v mnohých 
regiónoch máme pomerne malý počet 
nezamestnaných, stále máme okresy, 
v ktorých je bez práce každý piaty člo-
vek, V Rimavskej Sobote aj pred krízou 
bola  nezamestnanosť trikrát vyššia, 
ako je celoslovenský priemer. Takto zle 
tam nezamestnanosť vyzerá celé roky. 

Zoznam najmenej rozvinutých 
okresov, v ktorých miera nezamestna-
nosti presiahla 1,5-násobok celoštát-
neho priemeru, tvorí 20 okresov z 
východného a stredného Slovenska. 
Problémom je najmä nízky prílev in-
vestícií, inovačné a technologické za-
ostávanie, nedostatočne vybudovaná 
infraštruktúra rýchlostných komuni-
kácií, vysoký podiel obyvateľstva so 
základným vzdelaním, vysoký podiel 
dlhodobo nezamestnaných a odliv pra-
covných síl do zahraničia.

Mnohé z menej rozvinutých okre-
sov majú pritom mimoriadne vhodné 

podmienky na rozvoj cestovného ru-
chu, prírodné a kultúrne bohatstvo, 
vhodné podmienky na rozvoj ekologic-
kého poľnohospodárstva, zakladanie 
rodinných firiem v oblasti služieb, po-
tenciál pre využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie a predpoklady pre roz-
voj novej zelenej ekonomiky vo vzťahu 
k rozvoju vidieka a kľúčových tradič-
ných odvetví.

V rámci schémy podpory menej 
rozvinutých okresov sa teraz vyhlasujú 
nové lokálne výzvy v celkovej sume 9 
miliónov eur. Informácie sú zverejne-
né na stránke Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR www.nro.vicepremier.gov.sk. Aby 
sa predišlo netransparentnému výberu 
projektov, ministerstvo zaviedlo nový 
systém hodnotenia projektov priamo v 
okresoch.

Najmenej rozvinuté 
regióny potrebujú pomoc

» ib

Exotická mačka za takmer šestnásť 
tisíc eur? Málo? Najnovšie plemeno 
sa predáva až za celých osemdesiat-
päť. Samozrejme, v tisícoch eur. 

Túto domácu šelmičku si nemôže 
dovoliť hocikto. Savannah alebo mač-
ka savanová je jednou z najdrahších 
a najexotickejších mačiek na svete a 
zároveň je najväčšou domácou mač-
kou. Teda, bola, kým neprišila Ashera. 
Tá dorastá do veľkosti jedného metra. 
Taký Justin Bieber vlastní hneď dve - 
Sushi a Tunu. Je skromný, ide predsa 
“iba”o plemeno Savannah. Zriadil im 
vlastný profil na sociálnej sieti. A na-
štval ochranárov.

Mačky Savannah (Savana) sú ma-
jestátne mačky, dôležito a pomaly sa 
promenádujú a priťahujú pozornosť 
svojou bodkovanou kožušinou a štíh-
lym telom. Pochádzajú zo špeciálneho 
plemena, sú výsledkom kríženia do-
mácej mačky a africkej divokej mačky. 
Obidve Bieberove mačky Savannah 
zvýšili dopyt po charakteristických fa-
rebných a najmä drahých zvieratách aj 
v Nemecku. A problémy rastú. 

Nie sú to totiž “normálne” domáce 
zvieratá. Sú divoké, pochádzajú z divo-
činy a sú asi trikrát väčšie ako mačka 
domáca. Bez problémov utrhnú z kura-
ťa stehno a prehryznú ho ako pes. Ak-
tivisti za práva zvierat vnímajú trend 
chovuy týchto mačiek v laických pod-
mienkach ako veľmi problematický. 

Mimochodom, u nás sú hitom inzert-
ných portálov. Mačky Savannah prvej 
generácie vážili viac ako desať kilogra-
mov a dosahujú výšku v ramenách až 
45 centimetrov. To z nich robilo (až do-
nedávna) jedno z najväčších domácich 
plemien mačiek s primerane vysokými 
požiadavkami na chov.

Najväčšia je však Ashera. Cena? 
Maličkosť - od 60 tisíc do 85 tisíc eur. 
Ashera je tiež kríženec africkej divo-
kej mačky, ale s leopardom a domácou 
mačkou. Je veľmi inteligentná, láskavá 
a oddaná. Odborníci však vyjadrujú 
pochybnosti o autenticite plemena 
Ashera, myslia si, že ide iba o chov-
né mutácie našej známej Savannah. 
Lenže štvornásobne drahšie. Ak však 
chcete doma leoparda, Ashera mačka 
je správna voľba (alebo aj nie ...). V do-
spelosti vyrastie až do jedného metra. 

Mačky, ktoré už nie sú mačky

» ib  Foto: Ashera
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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%

Katarína Spišáková

spisakova@regionpress.sk 

0915 781 227
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Polícia varuje rodičov a tínedžerov 
pred nástrahami sociálnej siete - 
čínskej mobilnej aplikácie TikTok. 
Niektoré z výziev patria do skupi-
ny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

S viac ako 800 miliónmi užívateľ-
mi je čínska mobilná aplikácia TikTok 
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sie-
ťou na svete. V počte stiahnutí, takmer 
dve miliardy, je najsťahovanejšou apli-
káciou, ktorá je dostupná vo viac ako 
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej 
republiky. „Jej hlavnou cieľovou sku-
pinou sú mladí ľudia, prevažne do 20 
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj 
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa 
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale 
aj samotných užívateľov, aby si dávali 
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná 
forma komunikácie prináša,“ hovorí 
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia 
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie 
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi 
videami so zvukovým pozadím. Užíva-
telia sú motivovaní zbieraním srdiečok 
ako formou pozitívnej reakcie za svoje 
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov 
svojho komunikačného kanála. „Práve 
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že 
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k 
mase neznámych internetových užíva-
teľov, medzi ktorými sú aj potenciálni 
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné 
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa 
môže pretransformovať do vydierania 

alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovor-
kyňa. Pri každej modernej technológii a 
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svo-
je súkromie a obmedziť obsah svojho 
účtu len pre svojich priateľov, respektí-
ve užívateľov, ktorým prístup k svojmu 
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli. 
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačo-
vať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a 
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie 
je to tak. V prvom rade musí každý dbať 
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 
bezpečnosť svojich blízkych. Za užíva-
teľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až 
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné 
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve 
na nebezpečné aspekty komunikácie na 
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám
Súčasťou TikToku sú videá, na kto-

rých sa objavujú sporo oblečení tínedže-
ri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred 
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia 
svojho publika, splnenia výzvy alebo 
získania uznania za svalstvo, ak sú ak-
tívni športovci. „Práve takýto obsah láka 
anonymných užívateľov, medzi ktorými 
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým 
spôsobom získavajú bez vedomia maji-
teľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú 
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich 
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“ 
vysvetľuje hovorkyňa.

Reťazové výzvy 
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti 
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým 
dochádza medzi jednotlivými užívateľ-
mi. Niektoré z výziev majú humorný a 
bezpečný charakter, ďalšie patria do 
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k 
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi 
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporú-
ča, aby neriešili nové technológie strikt-
ným zákazom, ktorý by ich deti mohol 
ešte viac motivovať k tomu, aby si zalo-
žili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racio-
nálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v 
ktorej im budú vysvetlené možné riziká 
uvedené v tomto článku. „V prípade 
mladistvých do 15 rokov odporúčame, 
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi 
ich účtov na sociálnych sieťach jeden 
z rodičov s cieľom kontroly zverejňova-
ného obsahu,“ radí D. Bárdyová a pou-
kazuje na príklady zo zahraničia, ktoré 
ukazujú dokonca účty na TikToku, na 
ktorých obsahoch sa spoločne podieľa-
jú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca 
na vtipných videách môže viesť nielen 
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného 
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsa-
hom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri

Polícia varuje pred nástrahami 
TikToku

ilustračné foto                                                                               autor natureaddict pixabay

Niekoľko rád ako 
bezpečne používať 
TikTok 
V súvislosti s používaním sociál-
nej siete TikTok pripájame zopár 
rád, ktoré odporúča polícia:

-ak si odmietate uzamknúť účet pre 
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi 
masou neznámych priateľov sú ľudia, 
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto 
tomu prispôsobte obsah svojich videí

-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa 
nebudete hanbiť

-nezverejňujte také videá a informácie, 
z ktorých by neznámy človek mohol 
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici 
bývate

-v prípade, že vás budú iní užívatelia 
obťažovať komentármi, zablokujte si 
ich

-ak šikanovanie z ich strany bude po-
kračovať naďalej inou formou, obráťte 
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa

-nikdy nepristupujte na podmienky 
ľudí, ktorí by vás takouto formou vy-
dierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy 
situáciu riešte s chladnou hlavou

-nepublikujte videá, na ktorých ste 
sporo oblečení, pretože sa takouto for-
mou podieľate na výrobe obsahu pre 
pedofilov

-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé 
fotografie alebo videá, ani vo forme sú-
kromnej správy

-zapájajte sa iba do takých výziev, pri 
ktorých vám nič nehrozí, majte na pa-
mäti to, že niekto pred vami výzvu spl-
nil neznamená, že aj vám sa to podarí

ilustračné foto                                                                 autor StartupStockPhotos pixabay
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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KŠX-Delta príjme 
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Miesto práce: �������	
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091.
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Stavebná Stavebná 
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prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 
Tel.: 0009099118/4/41313558282, 099 0 044/0 888111  441118888,, 

Mail: iinfo@go@gsskssro.o.sk

PLAT: 6 EUR/HOD. 
PODMIENKA: �������	
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PLAPL TT 6 E6 UR/HODD

POMOCNÉHO POOOMMMMMOOOOOCCCCCCCNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉHHHHHOOOOO 
ROBOTNÍKARRRRROOOOOOOOBBBBBBBOOOOOOOTTTTTNNNNÍÍÍÍÍKKKKKAAAAAA
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