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PRESŤAHOVALI SME SA!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Ústavný súd nesmie byť
predĺženou rukou politikov

PALIVOVÉ DREVO

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

0911 990 463

Naša nová adresa:
Dunajská Streda, Hlavná ul. 1538/31
tel./fax: 031/558 52 35
mobil: 0905 833 461
e-mail: bugar@bugar-tzb.sk
www.bugarsro.sk

Otváracia doba:
Po - Pia: 06:30 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

07-0028

» Veronika Remišová

predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Kúpeľňový nábytok a keramika
Vizualizácie kúpeľní
Podlahové kúrenie
Obklady a dlažby
Tepelné čerpadlá
Solárne systémy
- predaj a poradenstvo
Ohrievače vody
- servis a revízie
Plynové kotle
- montáž
Radiátory

031180217

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný
záujem, aby ústavný súd obsadila
svojimi nominantami. Smer chce teplé miesto pre R. Fica, no ten nemá potrebnú právnickú prax, ako stanovuje
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom,
no premiér nie je právnické povolanie a
môže ním byť aj človek bez právnického vzdelania. Premiér je v prvom rade
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vyhlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku
2010 a nakoniec nebude ani v roku
2030, nie je to právnický problém, je to
otázka riadenia a odborných schopností členov vlády.
Vládna koalícia robí obštrukcie
a chce znefunkčniť
ústavný súd, aby si
tam mohla dosadiť svojich ľudí. No
ústavný súd má byť
nezávislý a chrániť
práva občanov. Nesmie byť predĺženou rukou
politikov.

16-0062

Ústavný súd
môže napomáhať
spravodlivosti,
no môže ju aj blokovať. Rozhodol aj
v kauze Gorila, že
nahrávky z nej sa
nemôžu použiť, a že treba chrániť práva
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrovské korupčné schémy. Toto rozhodnutie
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovateľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o
zákone o preukazovaní pôvodu majetku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu
sa tento zákon do dnešného dňa nedá
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť odborne zdatných a bezúhonných kandidátov za sudcov ústavného súdu.
Proces výberu ústavných sudcov bol nespravodlivý a neférový.
Kandidáti mali podať prihlášky aj so
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci
tak urobili, iba Robert Fico musel dokumenty dodatočne dopĺňať. To však nie
je férový prístup, predsa keď sa bežní
ľudia hlásia napríklad do zamestnania
a neodovzdajú kompletnú prihlášku,
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť
a pravidlá teda neplatia pre každého

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

BJOÏ

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0022-1

ARRI s.r.o.
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, PRÁCA
Stretávam sa s názorom, že by som
nemal vstupovať do politiky, veď ako
vedec nemôžem rozumieť problémom
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o
skutočnom živote nevieme nič... V skutočnosti je to práve naopak: dobrý vedec
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť
život sučasným aj budúcim generáciám,
chceme pomôcť budovať lepší svet.
Všimli ste si, že väčšina politikov
na Slovensku sú právnici? Právnik
narába s pravdou podľa potreby, ohýba
ju podľa okolností. My vedci si pravdu
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v práci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali,
na konci dňa zomrie človek. Keď však
svoju prácu robíme poctivo a čestne,
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov,
na konci dňa často zachránime ľudský
život.
Bol som zvedavé dieťa a keď som
ako školák vyhral okresné kolo chemickej olympiády, o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrovské možnosti, ale ja som túžil venovať
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa domov, spoločne s manželkou Zuzkou sme
si založili rodinu - a firmu, ktorá dnes
patrí medzi svetovú špičku. Naše technológie používajú nielen tisíce vedcov a
univerzít po celom svete, ale aj firmy ako
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Výsledky našej práce pomáhajú lekárom v
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boji proti zákerným chorobám, pri kontrole kvality potravín, vody a čistejšieho
životného prostredia... Nielen vo svete,
ale aj tu, na Slovensku.
Robiť vedu pre mňa znamená pomáhať človeku. Spomínate si, ako
celé Slovensko prežívalo spolu s naším
olympionikom Matejom Tóthom jeho
podozrenie z dopingu? Uvedomil som
si, že vďaka mojej práci môžem poskytnúť potrebné dôkazy na očistenie jeho
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi
pomoc. Zabojovali sme, expertný posudok nášho tímu nakoniec uznala aj Medzinárodná atletická federácia (IAAF),
revidovala svoje rozhodnutie a Matej
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slovensko.
„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefánik. Bol nielen veľký politik, ale aj nadaný vedec a mimoriadne čestný človek.
Som odhodlaný byť prezidentom, ktorý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
°Kúpim babeu v dobrom
stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
°Kúpim Škodu Fábiu, alebo Octaviu aj combi s clímou, maximálne 90.000
km len v dobrom stave.
Tel.: 0905 578 188
° Eladó ontvénykerék
škoda fábiaára 14“ kitúno
álapatban. Ár. 250-€ Tel.:
0907 779 019
°ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
°CZ JAWA STADION PIONIER
MANET. KÚPIM TIETO STARÉ
MOTORKY AJ POKAZENÉ,
PLATÍM IHNEĎ 0915215406

Prijmeme
vodičov MKD
∙ Široká ponuka
práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
+ diéty + odmeny =
možný zárobok 2.400 €
0908 203 203
www.ruzatransport.sk

03 BYTY / predaj
15-0057

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

33-0001

Pomôcť blížnemu svojmu

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

DUNAJSKOSTREDSKO

VIZITKY

04 BYTY / prenájom

0907 779 019

05 DOMY / predaj

AUTORIZOVANÝ DEALER

06 POZEMKY / predaj

PREDAJ, SERVIS, LEASING

°Predám
záhradný
domček s 400m2 pozemkom v Rači 0917 577 241
stavba 8

07 REALITY / iné

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Chcete si
podať
inzerát?

od 10 990€

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Stredné Slovensko
50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

DS19-07 strana
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www.petrocars.sk
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36-0011

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

°Predám 4 izbový byt v
centre Senca, 94 m2, 2 kúpelne, 2 WC. Tel.: 02/4592
5082

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

3
SLUŽBY

servis PRÉMIOVÝCH
značiek

tel.: 031/555 3 555
www.gt-servis.sk
Kostolné Kračany 467 (Priemyselný park)
DS19-07 strana

3

07-0029

https://www.facebook.com/GT-Servis-292247584823873/

4
ZAMESTNANIE
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www.kameno.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343, e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

tel./fax: 031/55 986 89, mobil: 0905 387 343,
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby
Bezkonkurenčné ceny!

07-0027

23. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

5
SLUŽBY

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prijem plošnej
inzercie

DS19-07 strana

52-0006-27

52-0006-26

tel.: 0907 779 019

5

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

721190055

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Je kilogram tuku ťažší
ako kilogram svalu?

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

Jeden z najčastejších mýtov týkajúci sa postavy je, že kilogram tuku
je ťažší ako kilogram svalov. Je to
podobné, ako s detským vtipom, či
je ťažší kilogram železa, alebo peria.
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť
je rovnaká. Rozdiel je v niečom iný v hustote, teda denzite tkaniva. A tá
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak
by sme položili vedľa seba kilogram
svalu a rovnaké množstvo tuku, tuk
zaberá oveľa väčší priestor, má väčší objem ako sval. Dôvod je hustote
oboch tkanivových štruktúr. Je to
podobné, ako kilogram polystyrénu
zaberie väčší priestor ako rovnaká
hmotnosť železa a navyše je rozdiel
v objeme, ak sa jedná o stlačený polystyrén, alebo voľne uložený vo vrecúšku.
Sval je tvorený svalovými vláknami, ktoré sú pevne k sebe spojené,
podobne ako vlákna oceľového lana.
Na druhej strane tuk je tvorený bunkami, ktoré majú rozličnú veľkosť,
medzi nimi sú rôzne veľké medzibunkové priestory. A navyše, čí je
človek obéznejší a čím sa menej hýbe,

bez prísneho posúdenia. Od 400 do 10.000 €

Akčná ponuka na exteriérové a interiérové
parapety z prírodného kameňa 15%

Ponuka platí do 28.02.2019,
alebo do vypredania zásob
07-0003-1

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Šamorín a okolie

51-0032

Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo
e-mail: kostal.l@mariuspedersen.sk, Ing. Košťál, 0903 430 355

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Ponúkam nové pôžičky s nízkym úrokom banky

Mimoriadna akčná ponuka 20%
na vybrané skladové hroby

www.eurokamennobe.sk

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

OD Modrý Dunaj, 2. posch., vedľa výťahu.
tel.: 0903 782 895, 0918 709 051Dunajská Streda

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá
jasné mantinely.
Kilogram tuku, vždy zaberá väčší
priestor ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5
násobne! Týka sa to podkožného
tuku a aj zhromaždeného medzi vnútornými orgánmi. Veľkosť zväčšeného objemu tuku voči svalom závisí od
celkového množstva prebytočného
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivity, genetiky, fyzickej práce a telesnej
konštitúcie.
Často sa stáva, že ľudia, ktorí začnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa poapriek ich snahe. Je
kles zastavil, aj napriek
častým javom, keď sa
čšujú
stráca tuk a zväčšujú
sť sa
sa svaly, hmotnosť
nemení. Zlepšujee sa
ale tvar tela, jeho proy na
porcie a vyhliadky
zdravie.

INZERCIA
0907 779 019
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zasadnutia vlády, kde v priamom
prenose budem prísne kontrolovať,
čo vláda robí. Nebudem tolerovať rozkrádanie, korupciu a ani amaterizmus.
Mojím hlavným obsahovým cieľom je
podpora suverenity Slovenska, tradičnej kresťanskej rodiny, hodnôt a právneho štátu.
Po druhé, budem robiť neohlásené
kontroly všade, kde bude potreba.
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať,
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí,
v nemocniciach budem kontrolovať
starostlivosť o pacientov a na úradoch
prístup k občanom. Budem dôsledný a
neoblomný ako vždy doteraz.
V treťom rade vytvorím osobitnú
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej každý občan bude môcť napísať s podnetom na preverenie nepráva, ktoré
sa mu udialo. Budem tak pomáhať
občanom domôcť sa spravodlivosti.
Hlavne budem vždy rozhodovať na
základe faktov a v súlade so zákonom.
Nikdy populisticky podľa želania tretích strán.
Pre občanov budem robiť na
100%, to mi verte.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Milí priatelia, často dostávam otázky typu „Keď budete prezident, v
čom budete iný ako ostatní?“
Sú 2 typy prezidentských kandidátov. Jedným typom sú stranícki reprezentanti, ktorí budú vždy počúvať svoju domácu stranu a ani nekandidujú
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom
ja nebudem, lebo do volieb idem nezávisle a bez akýchkoľvek dohôd
alebo podpory politických strán.
Druhým táborom sú takzvaní slniečkári, ktorých nikto pred rokom nepoznal a na základe ľúbivých sloganov,
profesionálnych agentúr a obrovských
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát
presahujúcimi plat prezidenta za celé
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti.
Až pri rozhovoroch si občania všimnú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu
sudcu poznáte už desiatky rokov a
moja kampaň je najlacnejšia, bez jediného bilboardu. Som samorast.
Ja, Štefan Harabin, budem iný
ako ktorýkoľvek prezident predo
mnou a som iný ako moji dnešní
protikandidáti.
Po prvé, vytvorím kanceláriu prezidentských odborníkov pozostávajúcich z čestných ľudí a hlavne nepolitikov. Spoločne s odborníkmi sa
budem účastniť každého dôležitého

33-0003

HARABIN: Váš prezident na 100%

32-0030

7
SLUŽBY
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PRIJMEME

ucelené pa

rtie

MURÁROV
na výstavbu
rodinných domov
v Belgicku
Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
.PGHKCKCÐL?ÐNMXęAGCÐTÐİ0
info@konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

2#* Ð

62-0017
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!



    
          

    

hľadáme
kolportérov
na roznos novín počas víkendov na dohodu

Kvetoslavov - min. 4,65 Eur brutto za jeden roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 779 019
Po - Pia od 8.30 do 16.30

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
dunajskostredsko@regionpress.sk
85_0127

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Kontakt: 0917 860 693
zucomsro@gmail.com

87-0021

49-0022

Nástup ASAP
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0907 779 019

