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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 26 000 domácností

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

e-mail: Leporis@nextra.sk

Predám RD 260 m2, záhrada
530m2 v DS, čiastočná
rekonštrukcia, kúsok od
termálnych kúpeľov.
tel.: 0903 454 630

07-0002-1

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

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

ELEKTROTAXI - GABČÍKOVO
ABČÍKO
ÍKO
KO
OVO
Jazdite s nami bezpečne, ekologicky
a s nulovými emisiami.

0918 012 882

150

0905 746 124

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

KONTAKT: 0918 012 888
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és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.
Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

Preprava v Gabčíkove 1,50€.
Mimo mesta 0,80€ za km.
V noci od 22:00 do 06:00 a počas štátnych
sviatkov jednorázový príplatok 1€.
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07-0074

BJOÏ

banki kamatra, enyhébb elbírálással.
( 400 € -tól 10.000 € - ig),

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

0902 501 802

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Új kölcsönt kínálok,

07-0070

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

07-0011

Ponúkame poistenie:

07-0067

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

škridla výpredaj

0948 183 799

PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

07-0073

Vstupujeme do posledného mesia- dobrý človek.
ca prvého polroka. Privítame leto a
dni sa začnú nebadane skracovať.
Sawabona je zas pozdrav používaný v južnej Afrike a v preklade znamePodľa storočného Valašského ka- ná: „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete sociálne normálneho jednotlivca, keď
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich niekto iný je nešťastný. Keď urobíme
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse- aj my denne radosť niekoľkým ľuďom,
dovej škody a neúspechu tých, ktorým náš život sa bude napĺňať radosťou.
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o
Nenávisti je u nás už akosi priveľa.
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami. Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo,
Istý africký kmeň má zvláštny čo poteší. Hoci aj tie ruže.
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú
členovia kmeňa túto osobu do cenV júni sa začína leto. Všimli ste
tra dediny a všetci sa postavia okolo si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz- sa viacej usmievajú? Je to spôsobené
právajú o všetkých dobrých veciach, tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšuktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije je úroveň endorfínov a a produkcia viv presvedčení, že každý človek prichá- tamínu D sa nám stará o ich
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že dostatok. Výborným riekaždý chce cítiť ochranu, lásku, mier šením je fyzická aktivita
a šťastie. Niekedy to však človek necíti na čerstvom vzduchu podostatočne silne. A potom koná aj zlo. čas slnečného dňa.
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé
skutky vidí ako nedostatok lásky, mieUžívajte si jún
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, naplno, ako sa
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko len dá!
opäť pocítil a aby pochopil, že on je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYNA KĽÚČ

Najlepší výber KOTLOV

Robíme výkopové, búracie práce,
zámková dlažba, menšie murárske prace.
Veľký Meder okolie prípadne Šamorín.

94-0091-1

Vraj mesiac ruží

07-0060

Najčítanejšie regionálne noviny

2
SLUŽBY


www.telervisgabcikovo.sk
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SLUŽBY, RELAX
BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

zlatý dub
biela

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm

tel.:

čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

07-0025

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
b
o
558/19, 929 01 Dunajská Streda
n Kračanská cesta 558
Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky hroby a pomníky.

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

0903 296 372

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

a:
ponúk

Rozvoz ZADARMO!

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

Ponuka platí do 30.06.2019,
alebo do vypredania zásob.
07-0003-1

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Pobyt pre nepracujúcich dôchodcov
" LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "

Západné Slovensko

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea
Oravskej dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady
45-0178

Voľné termíny:

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. |
18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

INZERCIA

NOVINKA Dovolenkujte s celou rodinou

PALIVOVÉ DREVO

www.oravskahoraren.sk

0911 990 463

Teší sa na Vás Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
lokalita Hruštín-Zábava

EXEKÚCIAMI

DS19-22 strana

VOLAJTE
HÍVJON
0915 896 536
Mgr. Bc. Marta
Molnárová
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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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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

59-0042

27-0071 /72 /73 /74

VIE
VIIE Z PRÍRODY
V
PRÍRODY ROZDÁVA
PR
ROZDÁVA !!
!

16-0170

Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942

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

Stredné Slovensko

0907 779 019

VSUtVSHYNRP]FHQ\SRE\WXRG]DPHVWQiYDWHċD

ZD
ZD

DISTRIBÚCIA (26.000 domácností)
Každý týždeň: Mestá. :
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder, Gabčíkovo
Obce-mestá (každý párny týždeň):
Vrakúň, Jahodná, Veľké Dvorníky,
Povoda, Kutníky, Dolný Štál, Čilizská Radvaň, Baloň, Okoč, Jurová,
Trstená na Ostrove, Baka, Topoľníky, Dun. Klátov, Kostolné Kračany,
Amádeho kračany, Kynceľové Kračany, Moravské Kračany, Pinkeové
Kračany, Šipošové Kračany,
Kráľovičové Kračany, Etreho Kračany, Lesné Kračany, Lúč na Ostrove
(Malá, Veľká), Malé Dvorníky, Medveďov, Ohrady, Trhová Hradská
Obce-mestá (každý nepárny týždeň):
Holice, Horná Potôň, Orechová
Potôň, Zlaté Klasy, Štvrtok na
Ostrove, Kvetoslavov, Báč, Rohovce,
Trnávka, Macov, Michal na Ostrove,
Lehnice, Horný Bar, Vydrany, Veľké
Bláhovo, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Orechová Potôň, Štvrtok na
Ostrove, Veľká Paka

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Cena zahŕňa:

VA
VA

0907 779 019

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

so štátnou dotáciou iba za 178€ ( pôvodne 228€ )
1 osoba a pobyt na 7 dní/ 6 nocí 

O

INZERCIA
Marian Vörös

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

07-0037

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA

JARNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

Redakcia:

 Projekt a výroba bazénov
 Čistenie a údržba bazénov
 Izolácia plochých striech
 Kúrenie, voda, plyn servis, inštalácia
e-mail: info@ntpool.sk
nagytiborr5@gmail.com
 Stavebné práce

36-0010

NEMECKÝ
PROFIL

DUNAJSKOSTREDSKO

REALIZÁCIA BAZÉNOV

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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
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POLITICKÁ INZERCIA/ ZAMESTNANIE

KURZ
SBS
BRATISLAVA

      

KOMÁRNO

kurz začína 24. 6. 2019
Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

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

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

VIZITKY
0907 779 019

VODIČ na smetiarske vozidlo
pre lokalitu Šamorín a okolie

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

prijme do TPP aj živnostníkov

Rodinný dom
Jurová

Najnižšie podanie: 25 800,00 EUR

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Najnižšie podanie: 55 260,00 EUR

Termín konania dražby:
dňa 27.06.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01
Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 553, postavený na parc.
č. 1001 a vedľajšia stavba so súp. č. 1463, postavená na parc. č. 1002.
Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc.
č. 1001, parc. č. 1002, parc. č. 1003 o celkovej výmere 1 665 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 493, k.ú.
Opatovský Sokolec.

Termín konania dražby:
dňa 27.06.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01
Trnava, okres Trnava, Trnavský
kraj.

KONTAKTUJ
T

E NÁS

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

voros@regionpress.sk
52-0005-87

52-0005-86

DS19-22 strana

sandrock@sandrock.sk

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Dražobná zábezpeka: 9 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 108 postavený na parc.č. 269/7.
Vedľajšia budova súp.č. postavená na parc.č. 269/8. Pozemky parc.č.
269/1, 269/2, 269/7 a 269/8 o celkovej výmere 2 562 m2. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 14, k.ú. Jurová.

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

garancia platu 1000 €/mes.

4

0907 779 019

51-0017

52-0078

/ Aj väčšie skupiny /

51-0032

Mzda: 1000 €
Požiadavky: kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
Termín nástupu: ihneď

PRE ROBOTNÍKOV V GABČÍKOVE

Rodinný dom
Okoč

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

prijme do pracovného pomeru na pozíciu:

UBYTOVANIE

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

32-0076

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

0918 669 221

32-0044

Volajte: 0904 001 475

75-06-3
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

PREDAJ, SERVIS, LEASING

01 AUTO-MOTO / predaj

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
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

muanyag hordok cefrenek T:
090721376
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047

150€

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

3 ročná záruka bez obmedzenia km

03 BYTY / predaj

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

Občianska
riadková
inzercia

AUTORIZOVANÝ DEALER

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

balkóny

09 DOMÁCNOSŤ

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

terasy

zimné záhrady

»Zostali Vám zo stavby zvyšky stavebných materiálov,
tehly, šalovacie tvárnice,
roxor, kary rohože, zbavím
Vás ich, odveziem bezplatne
0905 578 188
»Eladó megkímélt állapotú zongora.950€ 0903/938
200 DS
»Predám klavír vo veľmi
dobrom stave. Cena: 950€
0903/938 200, DS
»BEZPLATNE PREVEZMEM ZEMINU, aj ílovú aj miešanú zo
štrkom v obci VRAKÚŇ. Tel.:
0905 578 188

»Hľadám kamarátku od 49
do 51 rokov. Som na ID. 0915
204433

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

Chcete si
podať
inzerát?

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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.

www.balkona.eu
0948 787 777
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Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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Možnosť výhry 350 €
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63-0054

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

ZĽAVY NA JÚN 35%
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Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.

6
ZAMESTNANIE

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

–

POKLADNÍK/ČKA
V DUNAJSKEJ STREDE
NÁSTUPNÁ MZDA 754 €

(38,75 H/TÝŽDEŇ)

PRÁCA MOŽNÁ AJ NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK

GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

52-0017-15

www.lidl.sk - sekcia Kariéra
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Ďakujeme
Dobrý úmysel
sa podaril. Peter
Pollák sa stal prvým
rómskym europoslancom, a ja som
patrične hrdý na našich voličov. Chceli
sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad
vecou, a že dokážu do Európy za nás všetkých poslať signál, že nie sme rasistická ani
fašistická krajina.
Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštudoval vysokú školu, má doktorát a dnes on
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.
Voľba Peťa je však zároveň aj voľba
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám poskytla 380 miliónov eur na riešenie rómskeho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič
z nášho štátneho rozpočtu.
Voľba Peťa Polláka je o odvahe postaviť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť hovoria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.
Zároveň platí, že promovať dobrého
Róma na Slovensku body neprináša. Áno,
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa rozhodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.
Politika nemôže byť len o populárnych riešeniach, krokoch a rozhodnutiach. Politik musí byť schopný urobiť aj rozhodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim
voličom. My sme ho týmto krokom urobili.
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi
mnohí napísali nenávistné maily, som na
nás všetkých úprimne hrdý.
Petra som spoznal na jednej debate
na vysokej škole. Ani som na neho dobre nevidel, ale počul som z druhej strany
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží
na tom, aby deti v osadách mali iný osud.
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že dostať tieto deti do škôlky
je základ, lebo len
tak sa z nich nestanú ďalší poberatelia
sociálnych dávok.
Lebo len tak nebudeme na nich doplácať,
ale budú rovnako ako
my ostatní do štátneho
rozpočtu odvádzať
dane a odvody.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE

Príprava liekov v lekárni
Podľa údajov Národného centra mnohých hromadne vyrábaných liezdravotníckych informácií sa v kov sa do lekárenských laboratórií
Slovenskej republike na lekársky výrazne vrátila príprava viacerých liepredpis vlani vydalo takmer mi- kových foriem. Napríklad dlhodobo
lión balení individuálne pripravo- nedostupné hromadne vyrábané čavaných liekov.
píky s obsahom prednisonu, ktoré sa
užívajú pri život ohrozujúcich stavoch
V poslednej dobe možno badať (alergia, laryngitída) sú dnes výhradúspešné využitie individuálnej prí- ne pripravované v lekárňach, pričom
pravy niektorých liekov pri čoraz ide o pomerne náročný druh liekovej
častejších výpadkoch ich hromadne formy s dôrazom na presné dávkovavyrábaných verzií. Pri výpadku lokál- nie silne účinnej látky. Regulátor si
nych liekových foriem (masti, krémy, túto prácu cení na 3,75 €. Príprava 200
gély, roztoky) je príprava pomerne ml tzv. umelej žalúdočnej šťavy, ktorá
rýchlo zvládnuteľná a všeobecne pri dodržaní všetkých technologicznáma – a dermatológovia sú lekári, kých postupov zaberie niekoľko hoktorí predpisujú individuálne pripra- dín práce je ocenená na 1,33 €. Masti,
vované lieky asi najčastejšie. Avšak krémy, gély a podobné liekové formy,
každá lekáreň zvládne aj náročnej- s ktorými snáď prišiel do kontaktu
šie formy ako sú prášky, kapsuly, či každý, kto niekedy navštívil dermačapíky – dokonca viaceré nemocničné tológa majú pri dvestogramovom balekárne pripravujú aj náročné sterilné lení cenu práce 1,56 €. Tridsať kusov
formy ako infúzie, či očné lieky. Práve práškov pre novorodenca s vrodenou
nedostupnosť očných liekov jedného srdcovou vadou, pri ktorých banálny
výrobcu v súčasnosti v jednotlivých „omyl“ môže viesť k fatálnym následregiónoch zachraňujú práve tieto le- kom, lekárnik pripravuje približne hokárne.
dinu za 3,68 €... Toto nie je sťažovanie
Avšak individuálne pripravované sa – to je suchý popis reality.
lieky nepredstavujú zdroj neočakáNapriek všetkým trhovým zákonivaného zbohatnutia, dokonca mož- tostiam však stále existuje dosť veľká
no konštatovať, že pri požiadavkách skupina lekárnikov, ktorí vedia, že
kladených na prevádzku laboratória zmyslom ich existencie je pacient.
v lekárni ide o stratovú činnosť, kto- Raz si to možno uvedomia aj tí, čo torej cena je prísne regulovaná ce- muto zmyslu vymýšľajú (nezmyselné)
novým predpisom ešte z roku 2007. ceny.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
„Vďaka“ už spomínaným výpadkom

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Marián Vörös
voros@regionpress.sk
0907 779 019
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EDITORIÁL / SLUŽBY

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

!"#$%&'()#*+-.'
Tak nám napiš na !"##"$! %&" 
nebo rovnou zavolej na '()*)+,-*

TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0001-4

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
52-0067

 
 

PRÁCE
Á NA HPP
MÍSTO VÝKONU: 
MZDA 

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

"
(&$   

600 000
Stannah

 . ./01203
40 25 61  7 86,

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

94-0078

www.facebook.com/alukogroup

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci.

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

+421 907 780 698
+421 948 672 122
85-0005

Tel.:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ
   
     

32-0079
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prijme do pracovného
pomeru:

85_0365

Lešenári
a stavbári pozor!
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