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Sme. Ráno vstávame, potom vzdo-
rujeme nástrahám dňa v súkrom-
nom živote i v práci. Bijeme sa za 
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým 
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Ľudský život je naplnený bytím. 
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a 
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba 
pretvárka, predstavenie pre naše oko-
lie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na 
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho 
vyberáme, my si ho formujeme a my si 
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi 
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflek-
torov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre 
obklopení slušnosťou, morálnosťou a 
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o 
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak 
sa podarí, aby tu na tomto našom sve-
te aj po sebe niečo vzácne zanechali. 
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné. 
Nie účty a plné trezory v bankách, to je 
pofidérna hodnota.

Práve na takých ľudí si v týchto 
hodinách spomíname. Na všetkých 
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o 
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili 
nás a do našich životov vryli nezabud-
nuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s 
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si 

málo uvedomujeme, čo máme. Že vô-
bec sme, že existujeme. Že žijeme, vní-
mame, smútime, tešíme sa, že nás tu a 
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič. 
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí. 
Lebo to je to pravé bytie.

Nedávno sa nás, poslucháčov z roz-
hlasových vĺn Českého verejnoprávne-
ho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz 
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten 
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste, 
že žijete, že vnímate... Že večer unavení 
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili, 
videli, počuli? Že vnímate život? Pros-
te, že ste?“

Zdá sa, že tieto dni spomínania sú 
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľa-
danie odpovedí v sebe na Csendlikove 
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme, 
prečo tu vlastne ešte sme. 
Čo je našou misiou na 
tomto svete kým sa pobe-
rieme za tými, na ktorých 
už iba spomíname.

Pekné spomínanie 
a úspešné nachá-
dzanie, vážení či-
tatelia, vám želá

Zázrak bytia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Operátor výroby - plat 623,00 EUR v hrubom a cell leadra – plat od

820,00 EUR + bonusy do výšky 20% v závislosti od kvality a efektivity.

Jedná sa o jednozmennú prevádzku. 

Životopisy môžete posielat mailom na linda.pinterova@silcoteceurope.com, 

alebo osobne na horeuvedenú adresu. Bližšie info na tel. čísle 0910 212 607 

A komáromi székhelyű Silcotec Europe k.f.t. felvételt hirdet a következő

poziciókra: Gyártási operátor fizetés 623,00 EUR bruttó, cell leader fizetés 

820,00 EUR + 20 % bónusz a minőség és hatékonyság függvényében. 

Egy műszakos  munkarend. Az életrajzokat kérjük a következő címre küldeni 

linda.pinterova@silcoteceurope.com, vagy személyesen a fejlécben szereplö 

címre. Bővebb információt a 0910 212 607 tel.számon kaphatnak

sídlom Družstevná 14, 945 01 Komárno,
zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov
do medicínskych prístrojov

hľadá do svojho tímu:
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602
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Predaj a rozvoz po celej SR
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1. novembra 1512   
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej 
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

Výročia a udalosti
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Náš život je časovo obmedzený. Skla-
dá sa z hodín, dní, týždňov, mesiacov 
a rokov. Tomáš Baťa rozdeľoval deň 
na tri časti - 8 hodín na prácu, 8 hodín 
na rozvoj a život a 8 hodín na spánok. 

Čas, ktorý máme, plynie. Nedá sa 
skrátiť, zastaviť ani uložiť. Čas nášho 
života môžeme rozdeliť na dobrý a zlý. 
V tom dobrom vytvárame hodnotu pre 
seba alebo pre druhých. V tom zlom 
žiadnu hodnotu nevytvárame alebo ško-
díme. Dobrý čas je napríklad užitočná 
práca, cvičenie, štúdium, oddych alebo 
modlitba. Zlým časom sú činnosti, ktoré 
neprospievajú nám ani druhým - naprí-
klad ohováranie, hádky, intrigy a vzá-
jomné boje. Dobrý čas nás posilňuje a 
rozvíja. Zlý čas nás ničí. 

Vysoko postavený politik nedávno 
spomínal, ako ho ničia rôzne spory. On 
by chcel rozvíjať krajinu, ale jeho spojen-
ci sa hádajú a oberajú ho o čas a energiu. 
Majiteľ úspešnej firmy hovoril, že venuje 
niekedy viac času rôznym „idiotom,“ 
namiesto správnych ľudí, s ktorými by 
dokázal dosahovať plánované ciele. Je 
okolo nás veľa ľudí, ktorí iba nadávajú, 
všetko vidia negatívne a neustále sa na 
niečo sťažujú. Sami nič neurobia, kom-
plikujú veci a zdržujú, berú druhým 

energiu a narúšajú dobré vzťahy. Oberajú 
nás o dobrý čas. K lepšej budúcnosti sa 
neprehádame. Musíme sa sústrediť na 
cieľ a tvrdo pracovať. Nedávno mi ka-
marát povedal, že vzhľadom na môj vek 
a vzdelanie, obdivuje môj neustály op-
timizmus a vieru, že bude lepšie. Bude! 
Len si musíme dopriať viac dobrého času. 

Keď končíme naše diskusie a mod-
litby na stretnutiach kresťanských pod-
nikateľov, organizátor Ľubko Klieštik, sa 
usmeje a povie: „Priatelia, ďakujem vám 
za dobrý čas, ktorý sme spolu prežili.“ 
Naučme sa odpájať od médií, ktoré ciele-
ne ovplyvňujú naše emócie. U mladých 
narastajú mentálne choroby. Počet ľudí, 
ktorí trpia osamelosťou sa v posledných 
5 rokoch v Európe zvýšil z 13 na 25 per-
cent. Na svete je viac dobrých správ, ako 
zlých, ale náš mozog reaguje citlivejšie 
na tie negatívne. A 
tak nás nimi médiá 
kŕmia. Dobrou sprá-
vou je, že sa dajú 
vypnúť. Záleží len na 
nás, či dáme prednosť 
dobrému alebo zlé-
mu času v na-
šom živote.

Dobrý a zlý čas

» Ján Košturiak
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Školu treba vnímať nie iba ako vzdelá-
vaciu inštitúciu, ale aj výchovnú. Žiaci 
v nej trávia podstatnú časť detstva, pre-
to je dôležité formovať ich. Rezignácia 
na výchovu popiera poslanie školy. 

Je to úlohou pedagógov aj z dôvo-
du, že sú neraz lepšími a odbornejšími 
sprostredkovateľmi výchovných tém. 
Poznajú účinnejšie spôsoby na utváranie 
výchovných hodnôt. 

V súčasnosti sa výchova prenáša na 
školy. Možno je to pre krízu rodiny alebo 
jednoducho preto, že rodičia nemajú na 
svoje deti čas, musia pracovať. Aj preto sa 
stupňujú požiadavky na to, aby sa v ško-
lách učili rôzne výchovy: sexuálna, envi-
ronmentálna, zdravotná a pod. Sú to dôle-
žité oblasti ľudského i globálneho života. 
Ale čo bude s odborným vzdelávaním? 
Najlepšie je dôsledne prepojiť výchovy s 
predmetmi. To sa už robí.  

Treba zabudnúť na predstavu, že vý-
chova v škole má byť diktátom. To by sme 
sa vrátili do čias „trstenicového“ školstva. 
Mrzí ma, keď si laici i niektorí odborníci 
myslia, že škola má šancu vpečatiť do žia-
kov správne výchovné vzorce. Že škola je 
zodpovedná za to, ak žiak v správaní zly-
há či niečo vyvedie. 

Učiteľ môže ukázať žiakom iba mož-
nosti a lobovať za tie správne. Argumen-
tuje. Musí si dávať pozor, aby nič nepresa-
dzoval diktátorsky a neobjektívne. V istom 

veku žiaka to zákonite vyvolá odpor. Učil 
som stovky detí a často som videl, že ma 
niektorí síce počúvali, no aj tak si vytvorili 
svoj model. Potom dospeli a ich odklon od 
výchovných snáh sa zväčšil.

Žiak je totiž individualita, na ktorú 
nevplýva iba škola a rodič. Zažíva mno-
ho iných skúseností, ktoré menia jeho 
názor, upevňujú ho, aj keď je nesprávny. 
Nehovoriac o neovládateľných procesoch 
dospievania, keď sa aj najvychovanejší 
žiak môže stať rebelom. Uvediem prí-
klad: Žiaci väčšinou vedia, že sa majú 
učiť, majú byť slušní, nemajú brať drogy. 
Avšak denne vidia, že práve neslušní, 
nevzdelaní či závislí od drog majú väčší 
úspech ako „bifľoši“ a „slušňáci“. Tento 
fakt je silný. Potom sa vplyv školy i rodi-
čov na ich budúce konanie minimalizuje. 
Vinou fungovania spoločnosti či túžbou 
v procese dospievania - byť zaujímavý, 
úspešný, bohatý.    

Nedomnievajme sa teda, že za „ne-
vychovanosť“ žiakov zodpovedá iba ško-
la, iba rodičia. My môžeme v dobe verejne 
prezentovaných zlých vzorov ponúknuť 
modely, argumenty a dôsledky zlého ko-
nania. Veľa vecí majú žiaci sami vo svo-
jich rukách. Napriek tomu nerezignujme 
na pozitívnu výchovu detí, pretože aj tá 
môže zohrať úlohu v rozhodovaní jednot-
livca. 

Škola sama 
nezodpovedá za výchovu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

4. novembra 1956   
sovietske vojská vstúpili do Maďarska, aby potlačili maďarské 
povstanie

Výročia a udalosti
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6% CBD olej

3% CBD olej 28,80
EUR

34,80
EUR

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

33
-0
08
9

Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabino-

idný systém a že psy majú ešte zložitejší 
endokanabinoidný systém s viacerými 
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je kaž-
dým dňom vyhľadávanejšou témou, pozri-
me sa aký súvis má CBD na metabolizmus 
zvierat.

Kĺby a CBD pre zvieratá

Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov. 
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti 
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny 
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu 
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú 
pečeň a obličky vášho domáceho miláči-
ka. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí 
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu 
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob 
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cor-
nell University dokázali, že psy s artritídou, 
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú 
znateľný pokles bolesti.

Epilepsia a CBD pre zvieratá

Ukázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými 
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov 
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými ne-
príjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. Väčši-
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptika-
mi. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň. 
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie 
účinky, často nepomáhajú.

Vedci z Colorado State University boli 

nadšení, keď zaznamenali zníženie epilep-
tických záchvatov až u 89% psov, ktoré 
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekven-
ciu záchvatov vďaka interakcii s endokana-
binoidným systémom. Predpokladá sa, že 
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neu-
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo 
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlep-
šuje fungovanie nervového systému aby k 
záchvatom nedochádzalo.

Psy trpiace úzkosťou

Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov, 
prečo majitelia svojich domácich miláčikov 
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat 
prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z 

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná ag-
resivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré 
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od 
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie 
účinky.

Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom 
podávala CBD uviedla, že mal  veľmi priaz-
nivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú, 
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavu-
jú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako 
pociťujú posttraumatickú poruchu.  

CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší 
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt 
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv 
má, ak je látka podávaná denne počas urči-
tého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres. 
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na 
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli 
podávané opakované dávky CBD vykazova-
li menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola 
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v 
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všet-
kých zvierat.

A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo 
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že 
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je 
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a 
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do 
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej 
pohode vášho miláčika. 

Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat 
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné na-
stavenie záleží  od váhy, pričom platí, že na 
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať 
0,5 mg denne.                                                 » red.

Foto: S. Mrenová
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...nebol výnimkou
 

 Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás 
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfaulo-
val, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby 
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to 
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho 
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe. 

 Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na 
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade. 
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím 
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať. 
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu. 
Do života mi dal veľmi veľa. 

 Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia 
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane ba-
viť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dob-
rý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal 
usporiadané a na tréningy som sa tešil. 
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné 
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlos-
ti, sile, no aj o gymnastike.

 S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo 
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike. 
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj 
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a  uspel v zápase na majst-
rovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska               
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som 
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie
 Je talent tým rozhodujúcim?

Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú, 
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania     
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podve-
dome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva 
často baviť.

 Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie, 
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho 
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú 
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné 
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci    
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.       
Tí majú špeciálne tréningy.

 Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže. 
 

...prehry motiváciou
 Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku tro-

fejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych 
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Tur-
naji olympijských nádejí a štartoval som aj na majst-
rovstvách sveta. 
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul 
ďalej. A  najmä prehry. Po každej som začal makať ešte 

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že 
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého 
chlapa je chlap. 

 Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve 
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Na-
učí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uz-
nanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti 
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko                 
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti          
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na 
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,        
či koordinácia. 

 Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presed-
lali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale 
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponu-
ku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka, 
ktorú som neurobil. Aj chalani v  gyme ma hecujú. 
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neokla-
mem a som zvedavý, ako mi to pôjde.
 

...prednosť dostala rodina
 Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste 

s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom 
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček         
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s  ním bol       
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3 
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale za-
ložil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka 
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal 
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa 
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen
 Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jed-

noduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj 
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do 
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od 
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripo-
mienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky ne-
boli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila 
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to 
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá   

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.

 Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na 
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v 
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvr-
ďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka 
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu po-
darila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali 
tak volať aj mňa.

 Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným špor-
tom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo 
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich ne-
chceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď 
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu? 
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa 
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazil-
ské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street 
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venu-
jeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruho-
vým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by 
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity
 Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali 

robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť 
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla. 
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Ba-
bylon. V konfrontácii s  bojovníkmi aj zo zahraničia 
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli          
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabili-
tácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom 
roka chceme urobiť ďalší.

 Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj  vi-
acero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik 
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom 
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria
 Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?

Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“. 
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu 
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov, 
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže 
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu mož-
nosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreago-
vať.

 Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste 
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať? 
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa člo-
vek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každé-
mu len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku. 
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať 
jednoducho treba.                      » Autor: Martin Panák

Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných
K  boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a  vyše stovku 
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej 
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov) 
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:

 7x majster Slovenska
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
baumajsterova@regionpress.sk

0910 851 307
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Kereslet: 4.80 € / óra / brutto

Magánvállalkozó: 6,20 € / óra

Beutazás biztosítva !

Munkavégzés helye:
Egyházkarcsa
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Miesto výkonu práce sa nachádza v Kostolných
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»KÚPIM JAWA VELOREX HA-
DRAPLAN MONTGOMERAK AJ 
POKAZENÝ NEKOMPLETNÝ+-
DIELY MOTORY PONÚKNITE 
0915 215 406

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»KTO DARUJE MALÉMU 
DIEVCATKU Z CHUDOBNEJ 
RODINY NIECO O SPEVÁKOVI 
ZÁMBÓ JIMMYMU HOCICO O 
NOM. VOLKMEN NA KAZETY, 
PLYŠAKY PRIPADNE NEJA-
KE SLADKOSTI. LEN SMS. 
0907524913
»KTO DARUJE KNIHU SZE-
RELEM A KIRALYSÁG ELŐTT. 
VEĽMI CHOREJ VÁŠNIVEJ FA-
NÚŠIČKE ZÁMBÓ JIMMYHO. 
LEN SMS. 0907524913
»Kúpim malotraktor Tera 
Vari Agzat prípadne TK 14. 
0904 995 579

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

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.

05 DOMY / predaj   

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

07 REALITY / iné       

13 RÔZNE / predaj    

06 POZEMKY / predaj 

HĽADÁTE NOVÉ 
ZAMESTNANIE? 

Uplatnite sa na rôznych pozíciách v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti v 
Kolárove!  

 
Aktuálne hľadáme na prácu v trojzmennej prevádzke 

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Nástupný plat 805 €*  
Po 3. mesiaci 875 €* 

+80 € v čistom  
vo forme straveniek 

Pohovory máme  
KAŽDÝ PONDELOK A KAŽDÚ 

STREDU 
o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte 
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 
KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Bonusy a možnosť 
mimoriadnych odmien 

Čisté a príjemné 
pracovné prostredie 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu Príspevok na dopravu   

Podieľajte sa aj Vy na 
výrobe káblových zväzkov 

do elektromobilov! 

*Nástupný brutto plat obsahuje základnú zložku mzdy 665 €, bonus za dochádzku a príplatok za prácu v noci.  
(Po skúšobnej dobe zamestnancom prináleží aj výkonnostný bonus.) 
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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www.lekarenplus.skl k l k

V ponuke  ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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ÉNOVÉ jajajajV pV pponuonuke kke ANT
PROTILÁTK

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 

miesto: 
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Tel: 0919 496 49
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


