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Nie, vážení čitatelia, nesťažujem 
sa naň. Mám to obrovské šťastie, 
že môžem pracovať z domu a vy-
užívam všetky vymoženosti mo-
dernej doby, ktoré mi poskytujú 
zásielkové obchody.

Nemusím chodiť na verejnosť, ne-
musím nastupovať do prostriedkov 
hromadnej dopravy, nemusím každý 
deň na pracovisko. Som na ňom stále, 
24 hodín denne.

Nemusím sa rozčuľovať, prečo 
ľudia ešte stále vonku nenosia rúška, 
nemusím sa báť ako zamestnanec či 
klient domova sociálnych služieb, 
ktorého zamestnankyňa egoisticky a 
drzo voči kolegom i klientom odmie-
tala rúško a teraz nielenže je pozitív-
na, nielenže musí do karantény, nie-
lenže do karentény musí jej rodina, 
ale ostatní jej kolegovia a klienti sú v 
strachu, čo bude s nimi. Ona je asi v 
pohode, oddovolenkovaná, vycesto-
vaná, bez obmedzenia svojej “slobo-
dy”. Želám jej a jej rodine uzdravenie, 
želám jej kolegom a klientom nenaka-
zenie a hlavne, želám nám všetkým 
návrat k rozumu, hoci aj na takýchto 
prežitých skúsenostiach. To chcem 
však priveľa. Rozum všade skôr ubú-
da, ako pribúda. Je to nezastaviteľný 
trend.

A tak mi je fajn v tom domácom 
väzení. A zjavne ešte dlho bude, vďa-
ka čomu a komu, vie väčšina z nás. 

Prežiť toto všetko, zvládnuť to, je na-
pokon dobrá škola do budúcna. Táto 
doba mnohé a mnohých odhaľuje, 
takpovediac viac ako len donaha. 
Ono to napokon za všetky tie svadby, 
cestovanie, odmietanie čohokoľvek, 
nerešpektovanie ničoho okrem seba 
a vlastných potrieb (je na to aj trošku 
surovejšie slovo, ale to nepoužijem), 
organizovanie zakázaných zhlukov 
ľudí vlastne stojí. Prinieslo to pozna-
nie. O nás, o ľuďoch okolo nás, o tom 
čo a kto je v nich. Domáce väzenie ma 
oslobodilo od nutnosti stretávať sa 
s nimi, vidieť ich aroganciu, musieť 
sa podriadiť ich nevšímavosti. A to 
je veľký dar. Myslím, samozrejme, to 
väzenie. Na rozdiel od nich, môj pes 
rešpektuje pravidlá a normy medzi-
ľudského správania. A to je iba pes. 
Taký ľudský. Kríženec. Z útulku.

Prechod zo sveta, v ktorom som 
nútený žiť, do sveta v ktorom sa mi 
chce žiť, hoci zavretý v karanténe, 
je napokon celkom príjemný. Ak to 
okolnosti umožnia.

Všetko dobré, nena-
kazte sa a pokiaľ možno, 
nenakazte nikoho okolo 
vás!

S pozdravom 

Domáce väzenie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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
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-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364

fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce

- predaj a montáž 

  škrydlaplechu 

  od slovenského výrobcu

- falcovaná krytina na mieru

- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00
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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
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0911 277 795

HC + Sereď + okolie

www.krtkovaniehlohovec.sk

NON STOP

tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie

KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE

0905 410 960Plat: hod. od 7 € (na živnosť)
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HĽADÁM ĽUDÍ
do betonárskej

výroby

Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338

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
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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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PRACUJ

U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY

VODIČ VZV A INÉ
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

ZIMNÁ

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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INZERCIA
0905 444 052

2. november 1938     
Viedenská arbitráž: juh Slovenska a Za-
karpatska pripadol Maďarsku.

Výročia a udalosti
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■ Ste jediným Slovákom, ktorí bude v Eu-
rópskom parlamente pracovať na regulácii 
sociálnych sietí. Ako ste sa k tejto pozícii 
dostali?

 V lete sme v europarlamente schválili 
vznik nového výboru pre zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane dez-
informácií. Boj s dezinformáciami bol mojou 
témou už počas predvolebnej kampane do 
Európskeho parlamentu a tento výbor pred-
stavuje jedinečnú šancu, ako ho zreálniť. 
Sociálne siete dnes šíria zavádzajúce klamst-
vá jednoducho a nekontrolovateľne, pričom 
Slovensko má len obmedzené nástroje, ako 
môže vplývať na globálne sociálne siete, aby 
zmenili svoje správanie. Účinnú zmenu aj u 
nás môžeme dosiahnuť len vďaka spoločnej 
európskej politike.

■ Čo bude mať bežný človek zo Slovenska z 
toho, že ste členom tohto výboru?

 Všetci si na internete zaslúžime viac overených 
faktov a menej klamstiev, dezinformácií a 
nenávisti, ktorá nás denne zasypáva na so-
ciálnych sieťach. Pre digitálne platformy ako 
Facebook a Google je však Slovensko málo 
zaujímavou, malou krajinou. Tieto veľké 
spoločnosti riešia a reagujú na tlak veľkých 
hráčov či veľkých trhov, ako sú Spojené štáty 
či Nemecko. Mojím cieľom je, aby mali použí-
vatelia sociálnych sietí na Slovensku nárok na 
rovnaké služby a rovnakú ochranu ako obča-
nia v Nemecku. Lepšie pravidlá a menej klam-
stiev na internete vieme ľuďom u nás zabez-
pečiť práve na európskej úrovni.

■  Ako chcete nájsť rovnováhu medzi slo-
bodou slova a obmedzením toho, čo sa 
smie písať na sociálne siete?

  Naše zákony už teraz zakazujú šíriť nenávisť 
voči iným ľuďom napríklad na základe ich 
farby pleti či vierovyznania. Vymáhanie ex-
istujúcich zákonov na sociálnych sieťach 
je však náročné, málokto je za protiprávne 
výroky stíhaný a odsúdený. Je dôležité, aby 
sme zachovali na sociálnych sieťach slobodu, 
ktorá každému umožní vyjadriť svoje názory. 
Zároveň však musí platiť, že sociálne siete 
šíria v prvom rade pravdivý a zákonný obsah 
a nie klamstvá, ktoré môžu ohrozovať naše 
zdravie či našu bezpečnosť, a ktoré sú aj zdro-
jom nemalých príjmov z reklamy na internete. 
Šírenie poplašnej správy je v reálnom svete 
trestné a tento princíp musí platiť aj v interne-
tovom svete.

■ Aj v súvislosti s koronavírusom sa na so-
ciálnych sieťach šíri množstvo nezmyslov.

 Zdravotnícke hoaxy patria medzi najnebez-
pečnejšie. Práve skúsenosť s pandémiou posú-
va aj našu snahu o poriadok na sociálnych 
sieťach. V posledných mesiacoch sa na inter-
nete objavili zaručené návody o liečebných 
účinkoch riedidla či prípravku na čistenie 
akvária. Bohužiaľ, ľudia im uverili a stálo ich 
to zdravie i život. Podobne ako nezmysly o ško-
dlivosti rúšok len urýchľujú prenos vírusu a 
vedú k väčším škodám na zdraví a k úmrtiam.

■ Prestanú hoaxy, keď budú sociálne siete 
zregulované?

Úplne nezmiznú, šíria sa napríklad aj 
reťazovými e-mailovými správami či prostred-
níctvom webových stránok. Potrebujeme preto 
posilniť mediálnu a digitálnu gramotnosť ľudí 
a zlepšiť kvalitu nášho vzdelávania a komu-
nikáciu štátu s verejnosťou.

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dos-
tali ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ-
by, no v parlamentných neprekročila 7% 
volebný prah pre koalície a zostala pred 
parlamentnými bránami. Pôsobíte naďalej 
v tejto strane?

   Nevzdali sme sa a pokračujeme. V SPOLU 
som stále členom predsedníctva. Novým 
predsedom sa stal Juraj Hipš, učiteľ a človek, 
ktorý má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo. Strana kladie väčší dôraz na zelené 
témy, ktoré dnes hýbu aj európskou politik-
ou. V lete sme prišli s veľkými kauzami. Tak-
ou je napríklad chemické zamorenie územia 
v okolí bratislavského Istrochemu. Postavili 
sme sa tiež za praktické riešenia sociálnych 
a ekonomických problémov rodín na Sloven-
sku, namiesto snáh o obmedzenie prístupu 
žien k interrupciám. Chceme osloviť a v poli-
tike pracovať s novou generáciou mladých 
ľudí.

■ Preferencie SPOLU sa v posledných pries-
kumoch pohybujú okolo 1%. To je výrazný 
pokles oproti volebnému výsledku, ktorý 
získala koalícia PS/SPOLU. Prečo je to tak?

  Rozdelenie koalície PS/SPOLU si po voľbách 
mnohí ľudia nevšimli a strana SPOLU na to 
prirodzene doplatila. Mnohí naši sympatizanti 
podporujú PS. Málokto dnes tuší, že osobnos-
ti ako Erik Baláž, Simona Petrík alebo Michal 
Wiezik sú v SPOLU, nie v Progresívnom Slov-
ensku. V strane SPOLU stále vidím veľký ľud-
ský potenciál.

■  Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, 
čím ho trávite?

  Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno 
športom a v spoločnosti svojich najbližších. 
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabe-
hať, cez víkendy sa venujem rodine. 
V lete s deťmi chodíme na turistiku do Tatier, 
na Kysuce, či na Myjavu a v zime si vždy uži-
jeme spoločnú lyžovačku. Každú jeseň sa teším 
na prešovanie hrozna, s ktorým pomáham 
rodičom. Tento rok bol burčiak u nás doma z 
veltlínu.

VLADIMÍR BILČÍK: Slovák, ktorý v Európe 
rozhoduje aj o budúcnosti nášho internetu
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska 
demokracia. Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou 
a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do politiky učil na Katedre politológie Univerzity 
Komenského a viedol výskumný program o európskej politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku (SFPA). Najnovšie sa stal jediným Slovákom, ktorý v novom výbore europarlamentu 
pripravuje pravidlá pre fungovanie sociálnych sietí, aby šírili medzi ľudí menej dezinformácií. 
Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane (EĽS).
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V boji proti koronavírusu odporú-
čajú odborníci zvýšiť príjem vita-
mínov. Významnú úlohu v tomto 
smere zohráva vitamín D. Priná-
šame jednoduché recepty, ktoré 
vám ho môžu pomôcť doplniť.

Bežne získava naše telo vitamín D 
prostredníctvom slnečného žiarenia. V 
jesenných a zimných mesiacoch, kedy 
je slnečných lúčov menej, nám jeho zá-
soby môžu pomôcť doplniť aj niektoré 
potraviny. Sú to predovšetkým ryby, na-
príklad losos, tuniak či sardinky, potom 
oleje z rybej pečene, ale aj vaječný žĺtok, 
mlieko a mliečne výrobky, kvasnice či 
rastlinné tuky a oleje.

Penne s lososom 
a smotanovou omáčkou
Suroviny: 300 g cestovín Penne, filet čer-
stvého lososa, olej, 1 menšiu cibuľu, cca 
150 ml smotany, soľ, korenie, syr typu 
parmazán, rukola na ozdobenie

Postup: Cibuľu očistite a nadrobno na-
krájajte. Lososa pokrájajte na kocky. 
Na panvicu nalejte olej, vložte cibuľu a 
orestujte, potom pridajte lososa, soľ a 
nechajte pár minút podusiť. Následne 
zalejte smotanou, okoreňte a na mier-
nom ohni krátko povarte, priebežne 
premiešajte.

Do hrnca dajte vodu, pridajte soľ, 
priveďte k varu a vložte cestoviny. Keď 

budú uvarené, vodu zlejte (cestoviny 
nepremývajte pod studenou vodou) a 
cestoviny vložte na panvicu k lososovi 
a smotanovej omáčke. Zvyšný škrob, 
ktorý zostane na cestovinách, omáčku 
mierne zahustí. Pridajte nastrúhaný syr 
a všetko spolu premiešajte. Na tanieri 
môžete ozdobiť rukolou.

Nátierka s tuniakom
Suroviny: 1 vaničku syru typu cottage, 1 
konzervu tuniaka, 1PL horčice, 1 jarnú 
cibuľku, soľ, korenie

Postup: Tuniaka zmiešajte v miske so 
syrom cottage a horčicou a nadrobno 
nasekanou jarnou cibuľkou. Nátierku 
dochuťte korením a soľou. Podávajte s 
celozrnným chlebom.

Šalát s vajíčkom a tuniakom
Suroviny: 1 menšiu bielu cibuľu, 1 čer-
venú cibuľu, 2 ČL bieleho vínneho octu, 
1 PL dijonskej horčice, 4 PL olivového 
oleja, 2 vajcia, štipku soli, 2 paradajky, 
200 g tuniaka v oleji, 1 rímsky šalát, 100 
g baby mix šalátu, korenie, 50 g malých 
čiernych olív

Postup:
Zálievka: Bielu cibuľu očistite, 

nadrobno nakrájajte a vložte do misky. 
Zalejte octom, olejom a horčicou, podľa 
potreby prisoľte a okoreňte.
Šalát: Vajcia uvarte natvrdo, očistite a 

rozkrojte na štvrtiny.
Červenú cibuľku nakrájame na ko-

lieska, paradajky nakrájajte na štvrtin-
ky. Umyte šalát, natrhajte na menšie 
kúsky, vložte do misky, zalejte polovi-

cou zálievky a zľahka premiešajte. Ci-
buľu, paradajky, olivy, kúsky tuniaka a 
vajíčko položte na šalát a polejte zvy-
škom zálievky. Podávajte s celozrnným 
pečivom.           TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Recepty s vitamínom D proti COVIDU

Pripravte si cestoviny s lososom.                                        foto autor ThorstenF pixabay
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Umenie je na Veky.

BRUVO Slovakia
Plastové okná a dvere

p
la

st
ov

é okná a dvere

KVALITA
 ‘A

’

Vyrobené na 

  Slovensku

HC

Priemyselná 5, 926 01 Sereď

031/701 25 26, info@bruvo.sk, www.bruvo.sk

Kvalita Bruva je veľmi viditeľná, cítite to do úplného detailu. 
BRUVO Slovakia vyrába plastové okná a dvere, ktoré si môžete 
vychutnávať rok za rokom... Každé okno, vyrobené z plastových 
profilov triedy “A”, má vo vnútri rámu štandardne oceľovú výstuž, 
čo zabezpečuje nulovú deformáciu. Maco bezpečnostné kovanie 
nedá dlhoprstým žiadne šance a je to takisto štandard každého 
okna a dverí. BRUVO Slovakia je viac ako plast. Nie... je to umenie, 
životný štýl, ktorý isto oceníte.
Kvalita má meno!
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Plastové
 okná a dvere
Plastové
 okná a dvere

www.oknahc.skwww.oknahc.sk

0903 603 315, oknahc@oknahc.sk

Pribinova 13, Hlohovec

0903 603 315, oknahc@oknahc.sk

Pribinova 13, Hlohovec
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www.isover.sk

Top tepelnoizolačné 

vlastnosti, stačí tenšia vrstva

Ľahšia montáž vďaka 

rozopretiu medzi krokvami

Komfortnejšia montáž 

vďaka zníženej prašnosti

Jednoduchšie prenášanie 

s rukoväťou Handgrip

Ľahšie rezanie vďaka 

značeniu na povrchu izolácie
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31. októbra 2000  
štart kozmickej lode Sojuz TM-31 s prvou stálou posádkou pre ISS

Výročia a udalosti
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za najnižšie ceny VEĽKÝ VÝBER RÁMOV

V SEREDI

4
3
-0
0
3
4

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

Otvorené aj v sobotu
9:00 - 12:00

www.novooptik.sk

Námestie slobody 34, 0917 708 750

 
 NOVOOTVORENÁ OPTIKA V SEREDI

www.starcentrum.sk

ZLIKVIDUJME CORONA VÍRUS COVID 19 V NAŠICH PRIESTOROCH

OBJEDNAŤ LIKVIDÁTOR SD60 - 30W MÔŽETE NA E-SHOPE

Jedinečným zariadením SD60 - 30W, je likvidátor hmyzu, baktérii a vírusov od spoločnosti STAR CENTRUM.

Len za 
49,90 € 

Použitie:
LIKVIDÁTORA SD60 – 30W je možné využívať v domácnostiach, reštauráciách, hoteloch, 
obchodných priestoroch, zdravotných zariadeniach, kanceláriách, výrobných a skladových 
priestoroch a na iných miestach, kde sa vyžaduje ničenie hmyzu alebo baktérií a vírusov. 
Výhodou je, že nepotrebujete používať žiadne chemické a iné prípravky a zasiahnete každý 
kút v miestnosti.

Likvidátor SD60 – 30W je viacúčelovým, certifikova-
ným zariadením, ktorým zabezpečíme dezinfekciu 
priestorov od vírusov až po likvidáciu nežiadúceho 
lietajúceho hmyzu.

Zariadenie obsahuje: UVA žiarivky, ktoré priťahujú 
lietajúci hmyz a tento je usmrtený zabudovanou 
elektrickou mriežkou, ako sú napríklad muchy, 
komáre, mole a iné.

Prílohou sú germicídne žiarivky 2x15W. Po ich 
inštalovaní a zapnutí, žiarením vydezinfikujete za 30 
min od 10m² až do 40m² vášho priestoru, od všetkých 
mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky,   
čo spôsobí fotochemický rozklad ich DNA a zničenie.
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Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne a Krajská hvezdáreň v Žiline 
sú prvými nositeľmi titulov súťaže 
Ministerstva kultúry SR Kultúrno-
-osvetové zariadenie roka. Pri prí-
ležitosti dnešného Dňa osvetových 
pracovníkov im titul na návrh odbor-
nej poroty udelila ministerka kultúry 
Natália Milanová. Prvý ročník súťaže 
vyhlásilo ministerstvo kultúry 30. ja-
nuára 2020. Opatrenia prijaté proti ší-
reniu koronavírusu však vyhlásenie 
výsledkov posunuli z jari až na jeseň.

Oravské kultúrne stredisko uspelo 
v kategórii Kultúrno-osvetové zaria-
denie roka 2019 so všeobecným zame-
raním a Krajská hvezdáreň v Žiline v 
kategórii Kultúrno-osvetové zariadenie 
roka 2019 so špecializovaným zamera-
ním. Víťazi získajú osvedčenie o udele-
ní a užívaní titulu Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019, finančnú 
odmenu 2 500 eur a artefakt symbolizu-
júci výhru v súťaži. Okrem iného majú 
právo používať titul Kultúrno-osvetové 
zariadenie roka za rok 2019 a zverejniť 
titul na svojom webovom sídle.

Zámerom súťaže Kultúrno-osve-
tové zariadenie roka je medzi iným 
ocenenie profesionality výkonov kul-
túrno-osvetových zariadení a podpora 
skvalitňovania ich činnosti. Obom ví-
ťazom srdečne blahoželáme.

Pre zaujímavosť - najviac kultúrno 
– osvetových zariadení v miestnych 
a regionálnych podmienkach je v Slo-
venskej republike. Zariadenia patria 
obciam a mestám v sídlach do 3000 
obyvateľov, teda v malých a stredne 
veľkých obciach.      Osobitné postave-
nie z hľadiska miestnej a regionálnej 
kultúry zastávajú mestá Bratislava a 
Košice, ako veľké aglomerácie. V tých-
to mestách sú vybudované najmä špe-
cializované kultúrne zariadenia, ktoré 
fungujú samostatne a svojou špecific-
kou činnosťou nesaturujú činnosť kul-
túrno- osvetových zariadení.  

Na regionálnej úrovni kultúry pô-
sobia spoločenské inštitúcie, ktoré pat-
ria síce do sféry kultúry, ale na druhej 
strane, veľmi dôležitou zložkou ich čin-
nosti je výchova a vzdelávanie.

Najlepšie Kultúrno-osvetové 
zariadenia roka 2019 získali tituly

» red
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Viete čo sú 2D informácie? Sú to 
sprostredkované informácie, ktoré 
prijímame počúvaním alebo čítaním. 
Učitelia v škole nám väčšinu dávajú 
2D informácie. 

Vysvetľujú nám niečo, pri čom sme 
neboli. 5D informácie získavame všetký-
mi piatimi zmyslami - okrem očí, aj ruka-
mi, čuchom a chuťou. Sme vtiahnutí do 
príbehu, zostáva v nás aj emócia a všetko 
sa to ukladá do nášho podvedomia. 2D 
informácie získavame keď si napríklad 
budeme čítať knihu receptov alebo knihu 
o tom, ako sa jazdí autom. 5D informácie 
získame, keď budeme skutočne variť a 
autom jazdiť. 2D je naštudované a 5D 
je prežité. To prvé je naučená teória, to 
druhé prax a skúsenosť. Dnes máme veľa 
2D expertov, ktorí vyštudovali špičkové 
školy. Niektorí píšu na ministerstvách 
stratégie rezortov a krajiny, iní vedú veľ-
ké firmy alebo učia na univerzitách. 

Rozprávajú a píšu o niečom, čo sami 
nikdy nerobili - o inováciách, transfor-
máciách alebo stratégiách. A tak máme 
dobré strategické dokumenty a zle spra-
vovanú spoločnosť. Chýbajú znalosti, 
skúsenosti aj zdravý sedliacky rozum. 
Sedia za počítačmi a nemajú čas, aby 
vyšli von medzi reálnych ľudí, podniky, 

farmy a spoznali ich problémy. 
Kedysi mi zavolala jedna dáma, kto-

rá vyštudovala americkú univerzitu. Pí-
sala sociálny program politikovi a chcela 
cez telefón vedieť, čo a ako robíme v Dob-
rom Pastierovi v Kláštore pod Znievom. 
Na 5D informácie nemala čas, musela pí-
sať. Máme sociálny podnik a zhora nám 
posielajú odkazy na rôzne internetové 
stránky, formuláre a súťaže. Chcú od 
nás 2D príbehy ale my riešime 5D prob-
lémy - pripraviť jedlo pre 600 ľudí, obria-
diť polia a zvieratá, navoziť potraviny z 
Potravinovej banky, nájsť ľuďom prácu. 
Chodia aj „Bírešove trestné komandá“ 
veterinárov. 

Niekedy mám pocit, že kravu videli 
na obrázku, ale dávajú pokuty za privia-
zané teliatko ku svojej matke, za lasto-
vičky v maštali, málo vody pre ovečky na 
noc, alebo veľké dier-
ky na sieťkach na ok-
nách. 2D úradníkov 
pribúda s tých, čo 
veciam rozumejú a 
vedia ich robiť ubúda. 
Z analýz a stratégií 
2D expertov 
sa ľudia ne-
najedia.

2D experti

» Ján Košturiak

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 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 45%
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ
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DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV Základové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:

Cena bateriek

od 0,46 €/kg
Cena bateriek

od 0,46 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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KONTAKT: AJMAX travel s.r.o, Hlavná 14/29, Trnava 
Info: 0918 211 500, 033 55 15 135

Operátor výroby  baliace práce v potravinárstve
Balenie mobilných telefónov

Operátor v sklade

Ponúkame:
- 1-2 zmeny
- Stabilná BRIGÁDA, TPP
- Od cca 630 eur Brutto/mes +

- Bonusy, príplatky, odmeny...
- Stravné lístky v hodnote 70 eur/mes
- Zálohy už po 3 odpracovanom dni 
- Možnosť ubytovania...

PRÁCA - POTRAVINÁRSTVO A ELEKTROPRIEMYSEL
HLOHOVEC, TRNAVA, GALANTA

Tel.: 0917 368 046

Prijmeme šikovných
a skúsených tesárov

na monolity
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8 - 12 Eur / hod. ŽL. Fakturácia
vystavená každých 14 dní,

splatnosť 5 dní. Vieme zabezpečiť
ubytovanie. Práce v Bratislave.

Prijmeme šikovných
a skúsených tesárov

na monolity
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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6. november 1945  
prezident Edvard Beneš vymenoval druhú povojnovú vládu vede-
nú Zdeňkom Fierlingerom.

Výročia a udalosti 1. november 1943  
Druhá svetová vojna: začala sa Operácia Goodtime – námorná pe-
chota USA sa vylodila na Bougainville na Šalamúnových ostrovoch

Výročia a udalosti
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA, tel.: 
0908 205 521
» KÚPIM SIMSON PIONIER 
MUSTANG STADION AJ POKAZENÉ, 
tel.: 0915 215 406 
»byty/predaj 3

»byty/prenájom 4

»domy/predaj 5

»reality/iné 7

» Kúpime Vašu nehnuteľnosť na 
počkanie. Platba v hotovosti, tel.: 
0944 630 600 
»stavba 8

»domácnosť 9

»záhrada, zverinec 10

» Predám proso žlté čistené, ovos 
nahý, slnečnica čierna čistená, 
slnečnica pásikavá čistená, ovos 
obyčajný, tel.: 0908 563 561 
»hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 0902 
708 047 
»deťom 12

»rôzne predaj 13

»rôzne/iné 14

» Kúpim akékoľvek starožitné 
veci, predmety, ...motorky, ba-
bety, Pioner, Jawa. Platba ihneď, 
tel.: 0903 269 176 
»hľadám prácu 15

»zoznamka 16

» 62r slobodný abstinent nefaj-
čiar hľadá priateľku na veku ne-
záleží zn. z hc, tel.: 0940 853 660 

ZAMESTNANIEHLOHOVECKO
11

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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

OPERÁTOR
BALIACEJ LINKY

4,59 € / hod.

PRACA@FMLOGISTIC.COM
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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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

3
2
-0
1
0
7

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 


