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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd, MŰFOGSOR KÉSZITÉS
forduljon hozzánk bizalommal!
5 MUNKANAP ALATT
MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

0902 501 802

hľadá zamestnancov
na linku na výrobu drevených
výrobkov

- práca na iba jednu smenu
- na pracovnú pozíciu sa nevyžaduje žiadna
kvaliﬁkácia (kvaliﬁkácia - stolár je výhodou)
- nástupný plat 4,10€/h
životopis môžete odovzdať osobne na adrese:
Woodprof s.r.o., Kračanská cesta 52, 929 01 Dunajská Streda
alebo zaslať e-mailom na zm@woodprof.sk

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

07-0137

(Árkádtól 5 perc sétára)

drevárska spoločnosť v Dunajskej Strede

07-0126

REÁLIS ÁRON

07-0124

Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

Medzinárodná švajčiarsko-slovenská

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

Kék Duna áruház 2 em. Dunaszerdahely

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

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Najlepší výber KOTLOV

e-mail: Leporis@nextra.sk
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predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

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

94-0091-1

3,50 €/m

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

07-0002-1

škridla výpredaj
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07-0012 a 128

STRECHYNA KĽÚČ

07-0001-2

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.
Amerikai kölcsön azoknak is
akik nem kaptak hitelt a banktól
10.000 €-tól 200.000 €-ig.

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

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019
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www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
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Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Odišiel majster Karel Gott, symbol
generácií. Odišla pani Vlasta Chramostová, symbol vzdoru proti boľševickej
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla,
Antona Bernoláka – oboje takmer verejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj,
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhlasový či televízny, minimálne ten – je
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom.
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny.
Len si to nevšímame, ignorujeme tú desivú skutočnosť, obchádzame ten fakt
– na radosť mnohých iných.

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné
v našich končinách nebolo?
REGIONPRESS si bude spolu s
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal
znamenať November 89 a čo by mal
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu,
nielen o jej účelové výklady nám bude
dôležité momenty tohto medzníka
našich dejín pripomínať uznávaný a
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek.
Začíname už v tomto týždni časťou,
venovanou nástupu éry Michaila Gorbačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám,
akási nová epidémia sa totiž šíri –
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu
na péenkách. No, niektorí
aj celé roky. Len aby sa
vyhli spravodlivosti. Iní
Zostáva mesiac do výročia Novem- tak, operatívne... podľa
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu aktuálnych predvolaní
nazvať nejak inak – zamatová revolú- na súdne pojednávania.
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo- Sme tridsať rokov
ločenského zriadenia tými istými? Raz po Novembri 89!
mávajúcimi na východ, keď sa hodí,
zas na západ? Tými, ktorým sa popri
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

STOP

EXEKÚCIAM

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

Volajte - Hívjon

0915 896 536

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

PLECHOVÉ GARÁŽE

Kancelárie:

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

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

Ponuka platí do 31.10.2019,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

59-0042

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ako a čím tento týždeň začať? Prvými rannými mrazmi už aj v nížinách? Zničenou úrodou vlašských
orechov, ktoré napadol po celom
Slovensku akýsi červovitý škodca?
Alebo úplne z inej strany?

16-0311

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

59-0325

Redakcia:

Stáva sa aj to

07-0003-1

DUNAJSKOSTREDSKO
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Slovenčina naša
Nie vezmi
na to jed, ale spoľahni sa.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

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

07-0147

www.agrofruct.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
07-0030-2

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

23. rokov na trhu

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
jablone
3,60- €/ks
hrušky
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
marhule 5,00- €/ks
broskyne 5,50- €/ks
5,00- €/ks
slivky
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny
stolové hrozno od 2,70- €/ks

Bezkonkurenčné ceny!
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ponúka na predaj
stromčeky

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Holice

Najnižšie podanie: 89 000 EUR
Termín konania dražby:
dňa 31.10.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Veľká konferenčná miestnosť, Hotela
SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13,
917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský
kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné číslo 141, garáž súpisné č. 284,
sklad súpisné č. 285 v obci Holice, časť Póšfa. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 106/70, parcelné č. 106/83, parcelné č. 106/118, parcelné
č. 106/119 o celkovej výmere 452,00 m2. Predmet dražby je evidovaný
na LV č. 1404, k.ú. Póšfa.
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0903 109 238
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www.hydinarskafarma.sk
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• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

07-0117
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Nie mimo misu, Slovenčina naša
ale nepodstatné, irelevantné.

Rozvoz ZADARMO!

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

3

36-0010

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK

07-0022-14

52-0005-141

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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Hyperglykémia ráno nalačno
Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu
večer vyššia, ako je potrebné, v noci
sa môže vyskytnúť hypoglykémia,
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľnením cukru a výsledkom je ranná
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu.
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu,
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a častou príčinou je účinok rastového hormónu.
Ak je ráno zistená zvýšená hladina
a cez deň už je v norme, nedeje sa nič
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hladina, je potrebné sa poradiť s lekárom.
lykémia
Ak je dlhodobo glykémia
vnako
ráno vysoká a rovnako
aj cez deň, ide o stav,
enou
ktorý sa rieši zmenou
dišlo
liečby, aby sa predišlo
vzniku vážnych komch
plikácií na dôležitých
cievach.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

S radosťou škodiť
Mali ste niekedy radosť z toho, keď
ste niekomu ublížili? Normálny človek sa zahanbí, ak niekomu neúmyselne spôsobí škodu alebo zlo.
Sú však ľudia, ktorí škodia druhým
s radosťou. Kedysi sme sa prechádzali
s lekárom na detskej onkológii. Bola to
smutná prehliadka. Lekár sa ma spýtal,
či si viem predstaviť, že by niekto tieto
choré deti okrádal. Nechápavo som sa
na neho pozeral a on mi rozprával príbehy hrubého okrádania tejto nemocnice na predražených obchodoch cez
nastrčené firmy.
Pani krčmárka pri Žiline opila a
okradla chudákov z útulku.
Jedna pani, ktorá si riadne nerobila svoju prácu sa hodila na maródku
a neoprávnene si v noci fotografovala
interné dokumenty svojho zamestnávateľa – domu sociálnych služieb pre chudobných ľudí. Počas roka “maródky”
rozpútala vojnu sťažností, udaní a trestných oznámení s cieľom zničiť dielo,
ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Požaduje
veľa peňazí, inak vraj so svojimi útokmi
neprestane. Je hrozné, koľko ľudí dokáže zamestnať a koľko zla vytvoriť takáto
pani, ktorú baví robiť druhým zle. Táto
pani sa sťažuje na porušovanie svojich
práv, ale zákon porušuje ona.

S

Komunita ľudí, ktorí sa ocitli na
okraji spoločnosti, sa rozrastá, pracuje, podniká a pripravuje projekt domu
sociálnych služieb. Kúpili si pozemok,
navozili naň staré tehly a vybavujú si
stavebné povolenie. Ďalšia „dobrá“
pani napísala sťažnosť na úrady, ktoré donútili ľudí z komunity stavebný
materiál do niekoľkých dní odviezť.
Pozemok je ich, od susedných stavieb
vzdialený desiatky metrov, stavba je
povolená obecným úradom, ale zákon
je zákon. Táto pani sa teraz môže tešiť,
že sa zo svojho domu nebude vidieť na
tehlu, ktorú si na dom sociálnych služieb navozili chudobní ľudia. Zo svojej
záhrady, vzdialenej desiatky metrov, si
môže užívať pekný výhľad a písať ďalšie petície a sťažnosti.
Tešili by ste sa z okradnutia chorébo z poho dieťaťa, alebo
bného
razenia chudobného
eka?
a slabého človeka?
Modlím sa
a za
vás ľudia, ktoríí škom bolo
díte, aby vám
odpustené a stretli
tretli
ste sa raz v so
svojimi obeťami v nebi.

» Ján Košturiak
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Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty
cukru na lačno, ako cez deň po jedle,
prečo je to tak, keď večeriam okolo
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty,
snažím sa ju dodržiavať. Ďakujem.“
Dobrý deň, je to veľmi častá otázka
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci
hladinu cukru večer, a preto ich prekvapuje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pritom v noci nič nejedia. Všeobecne možno
povedať, že na hladine glykémie ráno
sa nepodieľa iba skladba potravy večer,
ale aj prirodzený proces uvoľňovania
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominuje hlavne v noci, keď spíme a prirodzene
nekonzumujeme jedlo. U zdravého človeka fungujú pri dosiahnutí požadovanej hladiny cukru v krvi v čase spánku
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďalším faktorom je inzulínová rezistencia,
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky
nie sú schopné účinne využívať inzulín na zníženie hladiny krvného cukru.
Okrem toho je nadránom a skoro ráno
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svoje úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť
ranná zvýšená hladina krvného cukru.
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón,
glukagón, andrenalín a noradrenalín.

Najčítanejšie regionálne noviny
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

BÝVANIE JE JEDNA
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
ˇ
CLOVEKA
Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek
osamostatniť, zrejme neexistuje.
Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprávať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy
bývalo viac generácií pod jednou strechou.
Možno práve z tých čias pramení naša túžba
po vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom niečo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba
a o svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať?
V podstate veľmi jednoducho. Stačí sa rozhodnúť.
Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania,
poznáme miesto, kde vám určite dobre poradia. Za 27 rokov svojej existencie v ňom
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legislatíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá stavebná sporiteľňa.
Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.
Mládež
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať
z rodičovského hniezda hneď po dovŕšení
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz

myslite na to, ako a kde budete bývať. Keď
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legislatívy vám banky požičajú na bývanie najviac
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dôležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet stavebného sporenia a uvidíte, ako vám budú
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa
rozhodli sporiť a pri dohodnutom šesťročnom sporení splnia stanovené podmienky,
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov,
percentá navyše.

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS pripravených až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne
30-ročnej splatnosti, a teraz aj mimoriadne
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výška mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom,
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné
meniť, oživte ho drobnou modernizáciou. Využiť na to môžete úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € a so splatnosťou 8 rokov.

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu
v rodinných ﬁnanciách zohrávate. Idete príkladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im
Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi- vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spoku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete čiastkou. Ste vo veku, v ktorom si bývanie
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte
výhodných úverov zo stavebného sporenia. nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo
Či chcete rekonštruovať, kupovať i stavať, stavebného sporenia s podmienkami, ktoré
na každý účel má PSS riešenie. Neverili
zvládnete aaj s nižším príjmom.
váš vek vám neumožní
by ste, ale úvery zo stavebného spoIste, vá
využiť
maximálnu dobu
renia v PSS sú odteraz výrazne
ne
využ
PSS VÁ
MV
splatnosti úveru, až
dostupnejšie pre všetky príj-spla
V ÚSTR YJDE
mové kategórie. Na kúpu
30 rokov, no vďaka
ETY!
Neváhajt
sporeniu získate meje vhodný úver zabezpečený
sp
a zavolajt e sa informovať
dziúver či stavebný
nehnuteľnosťou do 170 000 €
d
02/58 5 e na telefónne čís
5
lo
5
úver s mimoriada na rekonštrukciu postačí
ú
tujte niek 8 55 alebo konta
k
ne výhodnou úroten, pri ktorom nemusíte použiť
n
ných zást torého z obchod u
pcov
kovou sadzbou.
svoju nehnuteľnosť ako zábezpeko
na www zo zoznamu
.pss.sk.
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Raiﬀeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

0 % ÚROK
ROČNE
NA PÔŽIČK Y
A Ž DO 2 0 0 0 EUR

Parádna pôžička vás nezaťaží

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0139
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Sviečka za nenarodené deti

Stačia malé zmeny v školstve
V článkoch poukazujem na to, že na
funkčné školstvo netreba obrovské
reformy či vysoké náklady. Preto mi
je smiešne, že sa politici či budúci politici sústreďujú na fascinujúce koncepcie, filozofie školstva či prevratné
reformy.
Už sme také zažili. Figurovali pod
vznešenými názvami, no zostali iba
abstraktnou teóriou, pretože boli odtrhnuté od reality, nepripravené a nekomunikované: Milénium, Mikolajova
reforma, Učiace sa Slovensko. Okrem
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení
ministri nezachovajú, ba mení sa každými voľbami.
Pritom na veľké zmeny stačia malé
kroky. To by sa však na problémy školstve malo nazerať pohľadom učiteľa, žiaka, nie pohľadom štatistík, prieskumov
či volebných preferencií.
Nedostatok financií? Racionalizácia
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a
najmä rozpočtových organizácií ministerstva, ktoré nijako neprispievajú ku
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizované objednávky kníh, učebných pomôcok, webových portálov. Škola má právnu subjektivitu, nech si sama vyberá a
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej
zveria financie. Ani len netušíme, koľko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky
typy škôl financovali priamo a z jedného
„centra“.

rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

Žiadaným a jednoduchým úkonom
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vysype z rukáva dokumenty, ktoré nikto
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas,
energiu i motiváciu.
Preplnené a „nalinkované“ učebné osnovy? Čo tak určiť školám základ,
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon
ona sama sa prezentuje tým, ako vyučuje. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelávanie či život. Určite by pomohlo menej
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov.
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám
pomáhala, nie ich preháňala.
Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do
času, keď sa študenti vyberali, nie automaticky prijímali? A pedagogické smery
založiť predovšetkým na praxi namiesto
často encyklopedických seminárov.
V neposlednom rade vytvoriť systém zvyšovania kvalifikácie učiteľov
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplatkoch, ale aby bol cieľom kvalitný a odmenený učiteľ.
Aj týchto pár krokov by úplne stačilo na to, aby učitelia podporili ministra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu
koncepciu. To by sme však museli žiť v
krajine rozumu, vôle a apolitického citu
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eliminovať politiku z akademickej pôdy. To
by sme však museli žiť...

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje kampaň
Sviečka za nenarodené deti.
„Tento rok sme sa zamerali na ženu,
na ktorú sa v súvislosti s potratom sústredí najväčšia pozornosť,“ vysvetľuje
Lucia Lalíková, koordinátorka kampane. „Plameň sviečky má viesť však
aj k stíšeniu a k myšlienke na všetky
nenarodené životy. Sme presvedčení,
že nás to môže nasmerovať k lepšiemu
pochopeniu prežívania každej ženy,
ktorú zasiahla táto neľahká životná
skúsenosť. V konečnom dôsledku toto
pochopenie povedie aj ku skutočným
riešeniam a konkrétnej pomoci.“
Peniaze, ktoré Fórum života získa predajom sviečok, budú smerovať
práve do pokračovania a rozvíjania pomoci predovšetkým ženám a rodinám.
Platforma už niekoľko rokov realizuje
projekt Zachráňme životy. Za 12 rokov
existencie sa vďaka nemu narodilo 159
detí.
Podobným spôsobom pomáhajú aj
Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a Snine. Sústredia sa
najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú
choré dieťa alebo sa ocitli v inej ťažkej
situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje pomáhajúce organizácie, buduje
databázu organizácií a odborníkov sociálnej pomoci a vytvára kontaktné
miesta a rodinné centrá po celom Slovensku. „Naším cieľom je, aby sme zo

zbierky vedeli v budúcnosti podporiť
fungovanie týchto centier. Pomoc sa
tak decentralizuje mimo Bratislavy
a bude dostupná ženám i rodinám čo
najbližšie k ich bydlisku,“ vysvetľuje
prepojenie Lucia Lalíková.
Zapojiť sa do príprav kampane je
stále možné – Fórum života ocení prácu dobrovoľníkov, ktorí zorganizujú
zbierku a predaj sviečok. Podrobné
informácie, čo dobrovoľnícka práca
prináša a prihlasovací formulár nájdu
na kampaňovom webe www.sviecka.
forumzivota.sk.
Sviečky sa začnú predávať od
19. októbra, kampaň vyvrcholí počas
sviatku Pamiatky zosnulých 2.11.2019.
Kampaň je možné podporiť niekoľkými spôsobmi: kúpou sviečky v mieste predaja; zaslaním SMS s textom DMS
SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2
EUR); darovaním financií cez portál
darujme.sk; bankovým prevodom na
účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335
7295.

» Margita Vanovčanová, Fórum života

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu
17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka,
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu
národom strednej Európy, tobôž nie iným republikám ZSSR.

■

Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komunizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komunistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez oživenia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť.

■

Niečo sa muselo stať

Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych
cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o obmedzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavili preteky v zbrojení – a zároveň aj astronomické
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. ■ Poučenie pre Slovensko
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do
z
nej
platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny
manažovanie sovietskej ekonomiky.
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval
■ Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu dať Československu slobodu, či Slovensku nezávissa pod pokrievkou komunizmu za tých nie- losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre
koľko dekád nazbieralo, nielen v Sovietskom zmenu a ľudia u nás a inde, ktorí pochopili, aká
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra- príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent.
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za Chcelo to len odvahu a imagináciu, a to sú dve
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu- vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej budúcnosti.
Tomáš Valášek
ekonomiky a večného zápasu s kapitalistickými
Glasnosť
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako samotný monopol komunistickej strany a ideológie?
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístči Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju

■

Začali to Poliaci

Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci,
potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich
nezávislosti už nevedel zabrániť a neskôr ho vojenský puč v Moskve odstránil od moci.
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nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generácie manažérov.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.
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Strede na Sever 2 v pôvodnom stave za 31000 Eur.
Tel: 0911510002

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

klinický logopéd

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.

Školstvo

Gröhling: Reforma školstva?
Už teraz ju robíme
Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji.
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdola, bez podpory parlamentu či ministerstva.
Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim učiteľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplatne študovať cudzí jazyk.
„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto učiteľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz neboli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“
hovorí Gröhling.
Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moderné odbory či podporujú využívanie fondov a projektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo.
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Bratislavský kraj, narástol až o 25 %.
„S reformou školstva netreba čakať na ministerstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri
živote. Chceme školstvo zlepšovať
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí
Branislav Gröhling, ktorý je zároveň poslancom NR SR za SaS
a tímlíder pre školstvo.

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

07-0134

kontaktná osoba: Gabriela Csápai
e-mail: csapai@vitalita-lehnice.sk, tel.: 031 59 18 101

SBS GUARDING s. r. o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
12 DEŤOM

v Šamoríne a Dunajskej Strede

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

»Elado katlan 60l fazekkal,
muanyag hordok cefrenek
T: 0907213765
»Kúpim
ľudové
kroje
0902708047Kúpim
starú pištol-pušku, ZP mám,
0902449970

11 HOBBY A ŠPORT

príjme strážnikov na prevádzky

Slovenčina naša

predseda SaS

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

nástup: ihneď

Richard Sulík

»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

plat od: 1 116,18 € mesačne /podľa Zákona č. 578/2004 Z.z./

Nie jadro pudla, ale podstata.
Nie posúvať (poznanie),
ale zdokonaľovať sa, získavať
vedomosti.

»Chystáte sa vykopať miesto
na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY OBLEČENIE A DETSKÚ KOZMETIKU
AJ CUMLÍKY PRE NOVORODENCA. KOČÍK UŽ MÁM. LEN SMS.
0907524913

16 ZOZNAMKA

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

DS19-41 strana

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.

75-06-3

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt v Dun.

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voličom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁSADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie,
menej byrokracie.
Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité oblasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling,
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Cigániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila
Halgašová.
A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štátnej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.
Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli menšou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj odchádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti
neporučíš“. Interné záležitosti neriešim na verejnosti.
Ako prvá strana sme schválili kandidátku a sme pripravení
spraviť Slovensko lepším.

09 DOMÁCNOSŤ

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

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 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

Špecializovaná nemocnica FBLR
hľadá zamestnanca na pozíciu

tel.: 0907 779 019

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

Chceme meniť Slovensko, s nami
viete, na čom ste

Prijem plošnej inzercie

01 AUTO-MOTO / predaj

Občianska
riadková
inzercia

Zdravý rozum je
najlepší recept

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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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, DS zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

POLITICKÁ INZERCIA / SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

DUNAJSKOSTREDSKO

Svietiť a kúriť

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali
posledné mesiace, opozičný poslanec
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” –
odkazoval jej vláde škodoradostne.
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Akoby toho nebolo málo, vláda
nedokáže zorganizovať ani jeden jediný tender, ktorý by nesprevádzali
pochybnosti o cene alebo o tom, že
súťaž je šitá pre jediného uchádzača. Svedčí o tom aj návrh rušenia
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250
miliónov eur, alebo aj zbabraný tender na kamery pre policajtov za 100
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli
nateraz stopnuté, no stále existuje riziko, že do konca volebného obdobia
ich vláda schváli.

Vláda Roberta Fica (formálne
na čele s Petrom Pellegrinim) sa rozpadáva od samého začiatku. Najprv
stratila niekoľko poslancov Siete,
potom roztrhal koaličnú zmluvu Andrej Danko, Béla Bugár potom vytlačil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz
na konci sa rozpadáva aj poslanecký
klub Mostu-Híd.

Toho hnusu je už toľko, že na to
nestačia ani Ficove slová z roku 2012.
Táto koalícia by už nemala ani len svietiť
a kúriť, lebo by hrode buď
zilo, že to bude
lebo sa
predražené, alebo
e aj lamrozkradnú ešte
y, ktoré
py a radiátory,
Do toho sa z Kočnerovho mobilu na to svietenie
ie
dozvedáme, že tieto politické tančeky a kúrenie posú len úplným vrcholom ľadovca. Pod trebujú.
oným vrcholom sa odohráva špinavá
» Gábor Grendel
podstata tejto politickej garnitúry.
tieňový minister vnútra za OĽANO

VIZITKY
0907 779 019

LETÁKY
0907 779 019

Nájdenie stratenej,
skrytej alebo opustenej veci
031190122 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

Kupujú sa rozsudky priamo na ministerstve spravodlivosti, korumpujú
sa sudcovia, prokurátori a policajti,
zbierajú sa kompromitujúce materiály a objednávajú sa vraždy nepohodlných novinárov, prokurátorov,
advokátov...
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stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak
len za predpokladu, že ich vlastník nie je
známy, a taktiež pri veciach opustených.
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už
stratená alebo skrytá vráti jemu. V prípade skrytých vecí ide častokrát o veci s
historickou, vedeckou alebo umeleckou
V zmysle Občianskeho zákonníka kaž- hodnotou. Aj v tomto prípade prináleží
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata nálezcovi nálezné vo výške 10 percent
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz- z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast- vo vôľovom správaní daného vlastníka,
ník stratil vlastnícke právo k veci je však ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj- a je to z jeho konania zjavné. Opustenie
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke je právnym úkonom, a teda prejavom
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie vzdať sa vlastníckeho práva k opustenej
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo veci. Vlastník má túto možnosť z titulu
zákona odovzdať príslušnému štátnemu jeho dispozičného práva k veci. Právo
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je
na polícii. Až v prípade, ak sa vlastník súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jeddanej veci neprihlási do uplynutia lehoty nostranný právny úkon opustenia veci
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc- však musí byť urobený slobodne a vážne,
ke právo k takejto nájdenej veci prechá- určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľodza na štát, a to bez nutnosti vykonania vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie,
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. pričom iba samotné neužívanie veci samo
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú- osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho
strany o bezdôvodné obohatenie. Motiváciou pre nálezcu vec odovzdať je právo
na náhradu potrebných a preukázateľne
vzniknutých výdavkov, a taktiež právo
» Tím advokátskej kancelárie
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty
V4 Legal, s.r.o.
nájdenej veci. Porovnateľná situácia nae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
Nakoľko slovenský právny poriadok
nepozná výraz „res nullius“, ktorým
možno označiť vec bez pána alebo vec
nikomu nepatriacu, preto stratenú,
skrytú alebo opustenú vec nemožno
považovať za vec bez svojho vlastníka.

Slovenčina naša

Nie na vyšší level, ale vyššia
úroveň, vyšší stupeň.
Nie riešiť dieťa, riešiť manžela, ale
zaoberať sa dieťaťom, manželom.

Prijem plošnej
inzercie

GARÁŽOVÉ BRÁNY PRIEMYSELNÉ BRÁNY AUTOMATICKÉ POHONY

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním
Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdarné
firmya živnostníkov na spoluprácu:

len za

650
€
s DPH

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

76-0100

PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

S

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!

U

:
Platové podmienky

4

D

Príspevok na dopravu
h
/
r
u
e
8,30 - 8,60nský list alebo na ubytovanie
na živnoste

O

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

U
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

PRÁCA V ČR

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR A INÉ ....

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PRACUJ
U NÁS

Možnosť výhry 250 €

BEZPLATNÁ
INFOLINKA
63-0150

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

WWW.KONSTRUKTER.SK

K O N ŠT

R U K TE R

0800 500 091

85_0005

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

MZDA OD 850 €
DO 1300€

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

66-0171

131190397

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!
32-0110
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0944 556 070, 0944 113 140
27-0120

0905 742 924
0908 984 147

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Tlač jedlých obrázkov
na počkanie.
Všetko na vaše torty.

0915 846 824

07-0146

info:

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-5

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

DS19-41 strana
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34-0181

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

