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DUNAJSKOSTREDSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 000 domácností

Smutný slnovrat
Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

0902 501 802

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

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

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

07-0002-1

e-mail: Leporis@nextra.sk

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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0905 746 124

Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

www.autanasvadbu.sk, tel.:0903 419 310
PREDAJ 3-IZB. BYTU
VEĽKÝ MEDER
+421 905 733 133

07-0091

Új kölcsönt kínálok,
banki kamatra, enyhébb elbírálással.
( 400 € -tól 10.000 € - ig),
Kék Duna áruház 2. emeletén a lift mellett. Dunajská Streda

Najlepší výber KOTLOV

07-0012 a 80

BJOÏ

!
már 80 €-tól, különleges alkalmakra
už od 80 € na rôzne príležitosti!

07-0084

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
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Rolls Royce, Lincoln, Mercedes

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

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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07-0085

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Ponúkame poistenie:

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

és Amerikai kölcsönt 10.000 € tól 50.000 € -ig.

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

07-0060

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

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

škridla výpredaj

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

STRECHYNA KĽÚČ

V ponuke aj náhradné diely na čerpadlá

94-0091-1

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY a ČERPADLÁ

07-0079

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.

AKCIOVÉ CENY

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

07-0011

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.
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Distribúcia:
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www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
zdra
Tretia fáza vlastne predstavuje zdraredpový životný štýl. Je predpokladom, že výsledkyy z
predchádzajúcich fázz a
avonovovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
týzdravého životného štýlu.

Volajte -Hívjon

0915 896 536
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla
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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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Rozvoz ZADARMO!

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

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU
BEZPRACHOVÁ
VÝMENA
zlatý dub
biela
čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

Obnova strechy v najlepšej cene

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk

68-06

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

Slovenčina naša

Nie dielčí, ale čiastkový.

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

16-0170

Východné Slovensko

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

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

59-0042

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

(pri Galante)

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

Kancelárie:

59-0196
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www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
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LETNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0903 296 372

NEMECKÝ
PROFIL

Západné Slovensko
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

tel.:

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
57.000
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15.000
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48.000
35.000
21.000
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31.000
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45.500
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 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

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

07-0037

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

36-0010

Redakcia:

REALIZÁCIA BAZÉNOV

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

DS19-26 strana
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07-0025

DUNAJSKOSTREDSKO
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Nemožno odpísať štyri pätiny Slovenska II
(dokončenie)

Kde teda začať, keď je všetko v
cudzích rukách?
No predsa cez potraviny, ktoré tak
ako vzduch, voda a slnko sú súčasťou nášho ekosystému a teda aj nášho organizmu. Dovoľme našim výrobcom, aby nám priamo predávali
naše – najlepšie regionálne potraviny
priamo v regiónoch a urobíme veľa
pre svoje zdravie osobné a aj ekonomické. To roztočí aj ostatné sektory.

Jela Tvrdoňová

zdroj jt

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

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

nerobia. Iba politici, ktorí o tomto prestanú hovoriť, ale začnú aktívne v prospech
tohto smeru fungovať, tvoriť a používať
vhodné nástroje, ma presvedčia. Znova
sa vrátim k pánu Kravčíkovi. On tvrdí, že
udržať vodu v krajine znamená život, ja k
tomu pridávam: udržať zdroje a peniaze v
krajine, kde sa tvoria, znamená kvalitný
život a koniec biedy.
(Nabudúce s pánom Michalom Kravčíkom.)
Ivan Brožík

Bezkonkurenčné ceny!

23. rokov na trhu

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

nevyvážame iba drevo ale aj kyslík a uhlík!!!)) a primárnym plodinám, podporiť
znova spracovanie a priamy predaj. Pridaná hodnota výrobkov a služieb sú totiž
Pekné prirovnanie, naznačuje,
toľko spomínané skutočné riešenia pre viže tok peňazí by sa mal nasmero- Čo je v súčasnosti najpálčivejším diek, lebo prinášajú automaticky príjem a
problémom slovenského vidieka? prácu. Všetko ostatné sú len prázdne slovať inam?
To znamená, že ak sa rozširuje cykMusíme použiť všetky dostupné ná- vá a ak sú aj činy, tak len ak krátkodobé.
lus obehu zdrojov a peňazí ako teraz stroje na pridávanie hodnoty našim Žiaľ, teraz to ide naopak – vyvážame surov liberálnej globálnej spoločnosti – je surovinám (napríklad konečne zastaviť viny, príjem a prácu tam, kde sú už dávno
jasné že na jednej strane rastie chudoba masový vývoz dreva z regiónov – veď múdri a toto tam tým svojim desaťročia

DS19-26 strana
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Neviem o žiadnej vízii zo strany súčasných parlamentných politikov. Isté
je, že ľudia mimo tejto scény rôzne vízie majú. Treba sa však pozrieť na to,
čo naozaj môže fungovať. Pán Kravčík
hovorí o malom vodnom cykle ako riešení klimatických zmien a o vode ako
ústrednom zdroji práve tých to riešení.
Musíme mu dať za pravdu, praktický život nás o tom denno-denne presviedča.
To sú prírodné zákony - a keď konečne
pripustíme, že človek je (aké prekvapenie!!!) súčasťou prírody a rovnako aj
spoločnosť, ktorú tvorí, jedno je hneď
jasné - to čo platí pre vodu, platí aj o peniazoch, ktoré sú atribútom ekonomiky
a vyjadrením jej pochodov.

www.kameno.sk

Existuje nejaká vízia pre vidiek,
aby sa stal atraktívny aj pre mladé
rodiny na ňom?

a na druhej bohatnú tí, ktorí bohatí už
sú. Inými slovami - „a nezaprší a nezaprší“ tam kde sa tvoria zdroje, ale povodne peňazí sa sypú na tých, čo ich už
majú dosť a odvádzajú zisky ktoviekam.
Aká je teda vízia? Skrátiť cyklus obehu
zdrojov a peňazí tým, že obnovíme regionálne trhy, že dovolíme (konečne!!!)
našim ľuďom podnikať a predávať tým
svojim v regiónoch čo vyrobia a uvidíte
ako sa začnú mať ľudia na vidieku. Je to
také jednoduché!! Pozrite sa smerom do
Rakúska, tam tak žijú desaťročia, ale aj
u nás sú už príklady.

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

Na rovinu aj dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou
odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EÚ.
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Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€
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OBJEDNÁVAJTE NA:
A: 0905 60
601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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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

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Ponuka platí do 30.06.2019,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Občianska
riadková
inzercia

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

Prijem plošnej
inzercie

01 AUTO-MOTO / predaj

e EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
b
o
558/19, 929 01 Dunajská Streda
n Kračanská cesta 558

07-0003-1

Občianska
riadková
inzercia

tel.: 0907 779 019

5
OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY

09 DOMÁCNOSŤ
»Elado katlan 60l fazekkal,

muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047

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

03 BYTY / predaj
04 BYTY
/ prenájom
70M2
trojizbový
moderný
byt s 100 m2 nádvorím
na prenájom v Trsticiach.
0915754658
07 REALITY / iné
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

08 STAVBA

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 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.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

Chcete si
podať
inzerát?

KONTAKT: 0918 012 888

0918 012 882
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€.

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

      

 

     

   
  !"#$  

07-0008-5

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI
MAĎARSKÉHO
SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO.
LEN SMS. 0907524913

07-0074

09 DOMÁCNOSŤ
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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.

Kiska nezačal ako fér chlap
Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Slovenčina naša
Nie celer, ale zeler.
Nie čidlo, ale snímač. Nie Češi, ale Česi.

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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POLOTICKÁ INZERCIA / SPRAVODAJSTVO

Kampaň za krásu staroby
„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

Poslanci prijali novelu zákona v oblasti kontroly

Nové podmienky pre pokuty za eKasu

Na stránkach nášho týždenníka
sme v uplynulom týždni informovali o zmenách súvisiacich s
eKasou platných od 1. júla 2019.
Parlament v stredu 19.júna prijal
novelu zákona a tak sa veci opäť
menia.
Termín spustenia eKasy 1. júl 2019
zostáva síce zachovaný aj po schválení
novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici, ktorú v stredu prijali
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, upravujú sa však podmienky
pre oblasť kontroly. „Pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú
podnikateľom ukladať do konca tohto
kalendárneho roka, respektíve uložené
pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti v stredu schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa
klient,“ informovala Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy.

registračných pokladníc (ERP).

Majte na pamäti:

-Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už
evidujú tržby v eKase, majú povinnosť
naďalej používať eKasu. Táto povinnosť
sa týka aj všetkých nových prevádzok,
ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú
po 1. júli 2019.
-Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali
tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu
pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované
riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do
konca roka 2019. Uvedené však platí len
za podmienky, že do účinnosti v stredu
schválenej novely zákona požiadali o
pridelenie kódu eKasy.

Koho budú pokutovať
a koho zatiaľ nie?

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na
nepokutovanie podnikateľov finančPovinnosť evidovať tržby v poklad- nou správou za nepoužívanie eKasy.
niciach sa nemení. Rovnako sa nemení „Pokutovať však bude finančná správa
povinnosť podnikateľa požiadať finanč- tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019
nú správu o pridelenie kódu pokladnice nebudú používať eKasu a do dňa účineKasa. V platnosti zostáva aj ustano- nosti v stredu schválenej novely zákona
venie, že k tomuto dátumu sa zrušia nepožiadali finančnú správu o prideledaňové kódy súčasných elektronických nie kódu eKasa,“ objasnila Skokanová.

Na certifikovanú eKasu
máte čas do konca roka, ak...

ilustračné foto

zdroj Alexas-Fotos pixabay

Podľa jej informácií eviduje v súčasnosti
finančná správa vyše 196 000 pokladníc
aktívnych v systéme eKasa. Je to 82% zo
všetkých v súčasnosti používaných pokladníc (240 000). Do konca tohto mesiaca je finančná správa pripravená vybaviť všetky žiadosti o registráciu. Systém
eKasa je pre nových podnikateľov
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povinný od 1. apríla. Cieľom projektu
je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných
pokladníc s finančnou správou, ako aj
zefektívniť boj proti daňovým únikom.
Informácie poskytla Finančná správa
Slovenskej republiky
Redakčne spracovala Renáta Kopáčová

7
ZAMESTNANIE
Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
hľadáme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁR
Náplň práce:
ો Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby
ો Nastavenia strojov na dennej, týždennej a mesačnej báze
ો Oprava a údržba strojov pre balenie potravinárskeho tovaru
- elektrická a aj mechanická časť
ો Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový
a bezpečný chod strojov a zariadení
ો Vzdelanie v odbore výhodou, prípadne skúška odbornej
spôsobilosti v elektrotechnike §21 al. 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

od 950 Eur brutto (v závislosti od skúseností)

75-06-3

Výhody:
ો Práca na 2 zmeny (víkendy voľné)
ો 13. plat
ો Školenia
ો Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
ો Zvozová doprava zabezpečená z vybraných smerov

LETÁKY

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

Prijmeme
zamestnancov

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

A ZDRAVOTNÉ SESTRY
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76-0076

Mahax Slovakia, s.r.o.
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Máš skúsenosti s prácou v sklade - pridaj sa k nám!
Máš chuť pracovať a si bez skúsenosti - u nás ich môžeš získať!

Skladník / picker

45-0008

16-0002

|āôąøðòøýfo: 0948 732 714

Slovenčina naša
Nie
cucať, ale cmúľať, cicať.

6

D3
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0918 116 714, 4,10€ hod/brutto

www.blackpatrol.eu

4

U

U

Miesto výkonu

Blatná na Ostrove

Prijem plošnej
inzercie

S

(zámočník, inštalatér, tesár)
üĉóðþóXXR÷CóøĢƊ
YWRóôłÿāĎòðýðāðúŝĂúĄ
|ÿāıĂÿôąþúýðĄñĈăþąðýøô
ðòôĂăþąýĢýĎúûðóĈzĄăýĢ
þąûĎóðśýôüôòúŭùðĉĈú

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

tel.: 0907 779 019

OPATROVATEĽKY

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC

Práca
v Rakúsku

HĽADÁME

0907 779 019

na jednu zmenu
Náplň práce:
• Práca so skenerom
• Balenie, označovanie, prekladanie
• Kontrola vychystaného tovaru
• Platný preukaz na NZV výhodou
(nie je podmienkou- vieme zabezpečiť)
• Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve

od 750 Eur brutto
Výhody:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• Výkonnostný bonus
• Školenia
• Práca vhodná pre mužov aj ženy

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
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51-0007

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

51-0007

0918 342 807

8
EDITORIÁL / SLUŽBY

prijme do pracovného
pomeru:

 

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

  
IBA ZA 228€

- 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

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€

    103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

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

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

27-0084

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
32-0079

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

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

info:

0915 846 824

85_0433

www.facebook.com/patisseriekaramel/
predajňa cukrárskych potrieb Patisserie,
Veľkobláhovská 5233,
(oproti Bille), Dunajská Streda

07-0089

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

