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GALANTSKO
ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

Príjmem
pomocníka

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

na betónovanie základov
náhrobných kameňov
6€/h v hrubom

od 1. marca

0905 320 476

ZBAVTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ
POMÔŽEME VÁM S PRÍPRAVOU PODKLADOV
PRE OSOBNÝ BANKROT.
0948 441 250, www.osobnybankrot.com

16-0024

36-0026

Trápia vás zrážky z výplaty alebo dôchodku?
Chcete ísť do osobného bankrotu?

0907 652 710

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

t uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
t prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
t vypratanie bytových a nebytových priestorov

36-0005

0905 746 124
09
www.strecha.ws

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

NAJNIŽŠIE
CENY

07-0012

cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
vermi. Všeobecje predo dvermi.
ne platilo, že čím väčšia
romnice, tým
zima na Hromnice,
oda, teplejšie
lepšia úroda,
rá jar. Tak sa
leto a skorá
ystajme privípomaly chystajme
tať ju.
Pekný a pokojný týždeň

45-0027

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

36-0002

A svetla pribúda...

WWW.REGIONPRESS.SK

Výkup predaj prenájom
aj zadĺžených nehnuteľností
Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 120.

36-0016

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Ponúka na predaj:

krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

NÁBYTOK NA MIERU

Doplnky a montáž ZADARMO!

Za rozumné ceny!

0911 266 549
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36-0019

Róbert Bukovský |

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
36-0025

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820
www.kam-man.sk

36-0010
0

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

finančná ochrana

Bratislavská 1458
GALANTA
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66-0027
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volajte

ŠALIANSKO

0905 638 627

GALANTSKO

NIČIA Vás DLHY ?
DRAŽBA je PODVOD !
NEBOJTE sa SÚDOV !
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SLUŽBY

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

INZERCIA
Klára Jurásová

0905 338 872

od 10 990€

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

DISTRIBÚCIA (30 000 domácností)
Každý týždeň:
Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Matúškovo, Veľká Mača, Jelka, Kajal,
Malá Mača, Košúty, Čierna Voda,
Dolné Saliby, Horné Saliby - časť,
Tomášikovo, Veľký Grob, Diakovce, Vlčany, Tešedíkovo,

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

3 ročná záruka bez obmedzenia km

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

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0904 990 450

99-0042-1

Ša¾a

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

36-0011

Galanta

94-0020
020

24

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

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

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

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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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Metabolizmus, bazálny metaboliz- Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
mus, potreba energie (dokončenie) zo zákona
Dedenie predstavuje všeobecný prechod
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp.
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp.
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv.
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť
možno súčasne na základe oboch týchto
dedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade,
že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa,
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej
skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretikosti,
nu, obmedziť sladkosti,
posledné jedlo jesť 4-5
kom.
hodín pred spánkom.
ksík
Napríklad 1 malý keksík
ená
denne navyše znamená
vzostup hmotnostii
o 1-2 kg ročne.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

HĽADÁ
ŽELEZIAROV

ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

do panelárne
v Nemecku.
TPP + od 2200€/mes.
v čistom

............................
0907 736 115

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
45-0036

aj jednotlivcov
od 1. marca
Mzda: 6€/h v čistom

W`XW]YYXY[

SBS GUARDING s. r. o.

Stavebná ﬁrma

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Hľadám

76-0011

NA TPP DO PREDAJNE
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI
V ŠALI. MZDA: 500 €
brutto, stravné lístky.
VIAC INFO: 0908 580 999

52-0006-20

PRIJMEME
PREDAVAČKU

36-0023

prijme do TPP aj živnostníkov

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

garancia platu 1000 €/mes.
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500
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Harabin = Katastrofa pre oligarchov

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky,
národný, nezávislý a nestranícky
kandidát, bez peňazí oligarchov,
bez reklamného smogu a len s
podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
o mojej kampani si môžete pozrieť
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
vás o finančnú podporu, lebo viem,

Tieto voľby budú patriť obyčajným
ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a
arogancie vládnucich elít. Dozrel
čas, aby post prezidenta zastával
kandidát, pre ktorého sú záujmy
Slovenska a Slovákov prvoradé.

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

33-0003

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

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

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

33-0001

Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR spol. s r.o., Diaľničná 2, SENEC
Obsadzuje tieto voľné pracovné miesta:

Skladník (Vodič VZV)

Servisný technik, údržbár strojov

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a od 14:15 do 22:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na VZV vozíku
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky , VZV, skener
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, V. Meder)
Mzda: vo výške 650 €, plus variabilná zložka
v závislosti od skúseností až do výšky 290 €

Skladník (manipulačný pracovník v sklade)
Práca od 6:00 do 14:30
• Vychystávanie tovaru – pomocou skeneru a na NZV vozíku
• Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie
• Inventarizácia – občasné a pravidelné kontroly stavu skladu
• Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku
• Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky – nožík, NZV, skener
Mzda : do výšky 820 €, plus mimoriadne odmeny,
nadčasy preplácané s 50% -tným príplatkom

Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
• Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby a nastavenia strojov na dennej,
týždennej a mesačnej báze
• Oprava a údržba strojov a strojných zariadení pre balenie potravinárskeho
tovaru - elektrická a aj mechanická časť
• Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový a bezpečný chod
strojov a výrobných zariadení
• Nastavovanie strojov a strojných zariadení
• Iné pomocné a údržbárske práce podľa potreby
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: od 850 € brutto a viac na základe kvalifikácie a skúseností

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15, od 14:15 do 22:30
- balenie cukroviniek
- skladanie obalov na cukrovinky
- paletovanie, páskovanie
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu,
ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene
Doprava z vybraných miest zabezpečená (Šaľa, Galanta, D. Streda, Veľký Meder)
Mzda: 600 €

V prípade seriózneho záujmu o trvalý pracovný pomer volajte 0918

342 807 (od pondelka do piatku v čase od 9:00 - 13:00)
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PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Možnosť kariérneho rastu
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Vianočné odmeny
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie
- Zaškolenie na VZV, NZV

5
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

47-014

Osvetlenie ešte raz

EXEKÚCIE
VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
VO
Mgr. Bc. Marta Molnárová

az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

LETÁKY
0905 338 872

68-06

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekty

v Gáni a Senci
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

odbočovaní na miesto mimo cesty, pri
vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo
pri cúvaní.“ Tu sa pod ohrozením rozumie aj oslepenie nevhodnými svetlami.
Pripomeňme, že pri státí vozidla sa
používajú parkovacie svetlá. Na to sú
na vozidlách namontované. Napokon
v paragrafe 32 v odseku druhom sa
taxatívne určuje, že „vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak je vozovka
dostatočne a súvisle osvetlená alebo
ak by mohol byť oslnený vodič protiidúceho vozidla, vodič vozidla idúceho
pred ním alebo iný účastník cestnej
premávky, strojvedúci vlaku alebo vodič iného dráhového vozidla, alebo vodič plavidla. Pri zastavení vozidla pred
železničným priecestím vodič nesmie
použiť ani stretávacie svetlomety, ak
by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v
protismere.“ Nuž a „iným“ účastníkom
cestnej premávky sa rozumie aj chodec. Chodcom zas pripomíname, aby
sa v čase zníženej viditeľnosti vybavili
reflexnými prvkami na oblečení.

01 AUTO-MOTO / predaj
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-

ONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Kúpim malotraktor Terra, Vari Agzat alebo TZ4K
0904995579

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-

ONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izb. , veľký,

čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem garzonku v
Šali. 0903 731 710

05 DOMY / predaj
»Predám starší RD vo Veľ-

» red

kej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

06 POZEMKY / predaj
36-0006

Kontakt:
0948 101 332

Nedávno sme sa venovali tomu, že
mnohí vodiči na našich cestách neovládajú správne zásady používania osvetlenia vozidla v cestnej premávke. Zostal
však ešte jedna samostatná téma, ktorá
priamo súvisí s touto problematikou.
Tou témou je vzťah vodičov k chodcom
a ich oslňovanie. Mohli by sme začať
tým, že v civilizovanom spoločenstve
platí zásada, že preferovaný je vždy
ten slabší. V cestnej premávke sa za
slabšieho a viac ohrozeného účastníka
logicky považuje chodec.
Lenže toto zjavne u nás nestačí,
pretože čo i len uvažovať o nejakej civilizovanosti a ohľaduplnosti niektorých
našich vodičov motorových vozidiel
je viac ako nereálne. Tak si pomôžme
priamo zákonom, konkrétne Zákonom
o cestnej premávke. Svietenie vozidiel
vo vzťahu k chodcom upravuje hneď vo
viacerých paragrafoch.
Hneď tretí paragraf citovaného
zákona v bode a) nariaďuje vodičom
„správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť
alebo plynulosť cestnej premávky“, vo
štvrtom paragrafe sa zakazuje vodičom
v bode h) „ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez
cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri

Občianska
riadková
inzercia

07 REALITY / iné
»Prenajmem garáž blízko

Inzerát, ktorý predáva

želežničnej stanice v GA.
0903 497 447
»Kúpim garáž. 0905151894

0905 338 872

08 STAVBA

Kvalitné vizitky od
200
400
600
800
1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks
ks ........ 24 € / 0,060 € za ks
ks ........ 32 € / 0,053 € za ks
ks ........ 39 € / 0,049 € za ks
ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

»Kúpim haki lešenie, 0908

za ks*

532 682

Chcete si
podať
inzerát?

0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk

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

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

jurasova@regionpress.sk

0905 338 872

WWW.REGIONPRESS.SK
GA19-05 strana
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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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

6
ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
09 DOMÁCNOSŤ
»Predám 2 fotelky a tv stolík.
0915 470 467

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903 753
758
»Kúpim staré hodiny, hodinky, mince, bankovky, odznaky,. Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám

prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt: alena.ulicnikova@gmail.com
»Predám barové stoličky a
stolíky a vonkajšie dvere
aj so zárubnou z dreva tel.
0949225092

14 RÔZNE / iné
»Hľadám pomocnicu do
domácnosti v Galante č.
t.0902050988
»Predám ROZMARÍN čerstvé
odrezky na SVADBY dĺžka 8
cm 100 ks za 20-€, dlhšie
dohodov. Tel.: 0905 578 188

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 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.
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA
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(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus
za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote
70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus
za výkon a kvalitu

Podmienkou je
schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

x

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

x

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné
zvyšovanie platov
Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

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

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

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

"
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0025
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OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

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!
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