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GALANTSKO
ŠALIANSKO

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL

nemusia. Ich účtovný rok začína začiatkom marca a tak sa môžeme pripraviť, že ceny porastú aj v nich.
Súčasnej vláde absolútne nezáleží na obyčajných ľuďoch, čo jasne
dokazuje aj tento príklad. Každý rok
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom
a potravinárom, neťahala by peniaze
od ľudí formou dane z potravín.
Mohla by urobiť to, čo už dlho
navrhujeme. OĽANO dlhodobo presadzuje názor, že farmári musia dostať
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu
patria. Vláda musí spravodlivo prerozdeľovať eurodotácie a hlavne nesmie
buzerovať farmárov a potravinárov
nezmyselnými
povinnosťami.
Keď bude naše
hnutie
súčasťou
vlády, spravíme zo
Slovenska
úspešnú
krajinu, v ktorej budú
ľudia radi žiť. Rovnako aj ich deti
a vnúčatá.

Akcia až -30 %

Za rozumné ceny!

aj kamiónový odber

0902 187 676

Príjmem
pomocníka

STRECHYNA KĽÚČ

na betónovanie základov
náhrobných kameňov

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA

od 1. marca

36-0037

staré driapané, nedriapané perie.
36-0034

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

ZBAVTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
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POMÔŽEME VÁM S PRÍPRAVOU PODKLADOV
PRE OSOBNÝ BANKROT.
0948 441 250, www.osobnybankrot.com

36-0026

36-0028
028

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

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
hydinatakac sk
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Vykúpime
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky
ičky

36-0025

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

a Takáč Tešedíkovo

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

0905 320 476

36-0002

ARRI s.r.o.

0918 456 305

Doplnky a montáž ZADARMO!

0907 652 710

škridla výpredaj

6€/h v hrubom

krovy, žľaby, pokrývačské práce

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0036

PALIVOVÉ DREVO

Stavebniny Manusssi - Kráľová nad Váhom

Strechy na kľúč - rekonštrukcie,

H yd i n

0911 266 549

45-0027

Róbert Bukovský |

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

www.prerabka-kupelne.sk

od 1390 €

NÁBYTOK NA MIERU

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

0907 173 047, Tešedikovo

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete
informovať telefonicky.
telefonicky
Doprava do 100 km zdarma.

tieňový minister ﬁnancií a hospodárstva

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

z zaručená kvalita
z ceny konečné

od 1190 €

» Eduard Heger

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

z veľa farieb
z nové tvary

zo žuly zaoblené hrany

36-0006

Vláda sa minulý rok rozhodla, že zavedie novú daň z
potravín. Sú to
opäť ďalšie peniaze, ktoré vyberie
ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií,
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slováci opäť zohnú chrbát.
V hnutí OĽANO sme od začiatku
hovorili, že tento nápad je zlý a že
naň doplatia ľudia vo forme zvýšených cien. Čo je ešte horšie, najviac na
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší,
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho
platu na potraviny a veci do domácnosti.
Ministerstvo financií naše slová
začiatkom februára potvrdilo. Sami
hovoria, že potraviny v januári zdraželi oproti decembru o 3 % a dodávajú,
že za tretinu tohto nárastu môže daň
z potravín. Hoci potraviny dražejú v
januári každý rok, tento rok narástli
rekordne. Najviac za posledných 13
rokov. Zdražovanie však neskončilo,
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť

www.kamenarstvo-andrassy.sk

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!
Tentokrát rekordne
AKCIA na materiály:

36-0002

Týždenne do 30 000 domácností
Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

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

INZERCIA
Klára Jurásová

0905 338 872

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

Galanta

Ša¾a

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

0911 990 463

Ing.arch.Dana Gálová

16-0062

PALIVOVÉ DREVO

Projekčná kancelária
Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

68-06

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Martina a Ján prišli o to najcennejšie:
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti.
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňákom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju
prekročili. V tejto optike sú všetky Ficove, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove
boliestky trápne a bezvýznamné.
Slovensko sa za posledný rok
veľmi posunulo. No stále tu vládne
korupcia, nespravodlivosť a šikovní
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko spoločne
ubránili proti extrémom a arogancii
moci.
Najsilnejšia veta minulého roka
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľku do srdca dostala celá naša rodina a
všetci sme tak trochu zomreli.” Nadchádzajúce prezidentské voľby sa konajú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je
v našej kresťanskej kultúre symbolom
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom
znovuzrodenia našej spoločnosti je teraz v rukách každého z nás.

novinky
2019

VIZITKY

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
Mobil: 0907 722 309

0905 338 872

47-014

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Presne pred rokom Slovenskom
otriasla správa o vražde dvoch mladých
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako každého normálneho človeka. Vedeli sme,
že mocenské štruktúry v réžii Smeru
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú
nejaké hranice – a ich prekročenie sme
si nedokázali vôbec predstaviť.
Toto sa pred rokom zmenilo. Preto
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľmi šokovala celé Slovensko. Prvotný
šok sa postupne pretavil do masových
protestov, najväčších od roku 1989 - a
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R.
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene,
pretože práve oni dvaja mali najlepšie
informácie, čo sa v našom štáte deje.
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte
horšie, celé roky Kočnera a jemu podobných kryli cez svojich ľudí v polícii,
na prokuratúre a dopustili, že najväčší
gauneri boli beztrestní. Papalášska
politika „naši ľudia na prvom mieste“
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky odvážne odhaľoval.
Aj preto sú nechutné všetky snahy R. Fica občianske protesty bagatelizovať, očierňovať ich organizátorov a
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože
Fico síce stratil premiérsky post - ale

36-0008

Redakcia:

Takto pred rokom

33-0001

ŠALIANSKO

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

GALANTSKO

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

LETÁKY
0905 338 872

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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Sme slobodní byť dobrí

Že by tu už bola?

Sloboda človeka, hoci je to „veľký
pojem“, tak často používaný i, žiaľ,
zneužívaný v demokratických spoločnostiach, v skutočnosti funguje pre
človeka len v obmedzenej miere. Ten,
kto si myslí, že sa vzoprie morálnym
príkazom, lebo „je slobodný“ vybrať
si, čo on chce, sa hlboko mýli. Jeho
sloboda je limitovaná jeho emóciami
a vášňami. Volí si vzburu, keďže mu je
pohodlnejšie žiť bez príkazov. Aspoň
teraz a v tejto chvíli. Zdá sa, že slobodnejší je ten, kto sa podriadi radám
a overeným etickým štandardom, pretože jeho život sa drží v istej harmónii.
Ešte väčšiu mieru slobody prejavuje
ten, kto seba dá do úzadia a koná
v láske a milosrdenstve vo vzťahu
k druhým. V danej situácii ide o konanie proti vlastným záujmom a vôli,
zdá sa akoby aj proti svojej slobode,
no spätne sa objaví zvláštna životná
sila, ktorá dodáva človekovi osobitný
pocit slobody.
Slobodu však nemožno uplatniť
skôr, ako si človek vštepí určité vzory. Dieťa do troch rokov len opakuje
všetko, čo vidí a počuje od druhých,
od svojich najbližších. Dokonca aj slová skloňuje podľa druhej osoby – tak
ako to počuje. Varí, lieči, opravuje,
„mobiluje“ presne podľa rodičov, ako
ich verná kópia. Každú slobodu tvorí
len z toho, čo sa najprv naučí. Neskôr
v adolescencii chlapec či dievča najprv nasáva isté modely správania, až

Ráno hrkútajú hrdličky, z krovia,
v ktorom sa v zime skrývali túlavé
mačky sa ozýva najrôznejší štebot,
objavujú sa prvé snežienky a bahniatka. Viem, je ešte február a jar má
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak,
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále
nenaplnených. Odborníci varujú, že
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z
Kremľa“.
Hoci, aj jeho dych akosi obchádza naše končiny najmä vtedy, keď
sa rozhoduje o vážnych veciach.
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá
prichádza v zime, môže naozaj napáchať veľa škôd. V každom prípade už
podvečerné prechádzky prestali byť
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno,
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre
všetkých, v ktorých driemu takéto a
im podobné nadpozemské ambície.
Na druhej strane – je dobré vrátiť
sa k múdrosti predkov, najmä v také
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s
neúspechom a nešťastím. Nemala sa
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

potom sa prejavuje samostatne a vymedzuje voči okoliu. Preto sloboda
voľby neznamená ponechať dieťa či
mladého človeka jeho vlastným náladám. Usmernenie, resp. vzor je prvým
predpokladom jeho ďalšieho vývinu
k slobode. Dnes to voláme motivácia,
pretože príkazy a zákazy sa „nenosia“.
Identita muža a ženy sa tiež dotvára v závislosti od naučených a prijatých vzorov. Tvrdenie o neutralite
pohlavia, aby človek nebol ovplyvnený stereotypmi mužskosti a ženskosti,
stojí teda na vode. Naopak, ženskosť
aj mužskosť sa formujú nie neutralitou, ani obrátenými modelmi, ale
upevnením osobitostí muža a ženy
a ich úloh v rodine a v spoločnosti.
Dievča nielenže je biologicky ženou,
ale sa aj učí byť čoraz originálnejšou
ženou. Prijať svoje biologické určenie
je prvým stupňom slobody a zveľadiť
svoju pohlavnú identitu je druhým
vyšším stupňom slobody. V tomto
zmysle sloboda nie je „oslobodenie sa
od svojich daností“, ale ich využitie
pre svoj rozvoj.
Ak pochopíme slobodu nie ako
ľubovôľu, ale ako rozumné prijatie
vlastných limitov, ich prekonávanie
či začlenenie do životného plánu, ak
sme pohotoví pomáhať a mať radi,
stávame sa celkom iste zo dňa na deň
slobodnejšími.

» Mária Raučinová, Fórum života

STRECHY

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť,
priasť a tkať. Drotári a iní vandrovníci si tiež v tento deň nezačínali
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré
sliepka alebo hus zniesla na Mateja
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich
mali vyliahnuť nepodarky - matejčatá.
V ten deň znesené vajíčka gazdiné radšej zahodili cez plot alebo ich
dali žobrákom. No zároveň hospodári a ovocinári považovali Mateja za
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň
chodili do sadov a záhrad a snažili sa
prebudiť ovocné stromy zo zimného
spánku. Potriasali ich alebo klopali
na ne varechou. Ak na Mateja bolo
počuť hlas škovránka, gazdovia už
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak
mrzlo, malo sa dariť pohánke.
Aj pranostiky pripisujú Matejovi
dôležitú úlohu. Jeho deň mal znamenať koniec zimy a priniesť čerstvý závan jari. Ak bol chotár ešte v bielom
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť.
e zimy dosť,
Takže ak máte
tešte sa. Matej totiž ľady
or, ak ich
láme. Ale pozor,
h ešte nanenájde, tak ich
robí...
eň!
Pekný týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

predávame
montujeme

Zlavo y
až d

- 50%

36-0042

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

45-0067

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie

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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk
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Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

polykarbonát
plexisklo
hliník
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HARABIN: Pre našich (starých) rodičov Záložné právo ako zabezpečovací

JUDr. ŠŠtefan Harabin
obččianský kandidát
nna prezidenta SR

inštitút

33-0003

nepožičia. Aj preto je na Slovensku
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka
Kiskovým splátkovým firmám, čo je
pre predstavu taký počet obyvateľov,
ako žije v meste Pezinok alebo Vranov nad Topľou. Takého máme teraz
prezidenta, slniečkára, ktorý napáchal veľa škody svojim podnikaním a
ešte viac škody svojím nič nerobením
v prezidentskom paláci.
Ak si znovu zvolíte slniečkára
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pritakávača vládnej koalície (Šefčovič),
nič sa pre vás nezmení.
Ja vám, milí občania, naopak sľubujem, že ako prezident NEDOVOLÍM rozkrádanie štátu a budem
robiť všetko preto, aby ušetrené
peniaze išli dôchodcom a invalidom. Nieje predsa normálne, že
niekto celý život tvrdo pracuje a musí
trieť biedu, pričom politici rozkrádajú náš štát.
Som bojovník, ktorý sa riadi právom a doteraz nikdy neprehral. Ani
v boji o lepší život dôchodcov neprehrám, lebo vo funkcii musí prezident
byť prezidentom všet
všetkých občanov.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Milí priatelia, Vláda hovorí o tom,
že sa máme najlepšie za celú históriu
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa
najviac za celú históriu Slovenska
a bežní občania sa majú horšie.
Je do neba volajúce, že vláda dá
800,000,000 € za mýtny systém,
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 €
za stíhačky, ktoré sú nám nanič.
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás
všetkých. Takýchto nezmyselných a
pre mňa pofiderných výdajov štátu
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by
stačilo na navýšenie dôchodku
pre každého seniora a invalida o
100 eur mesačne.
Áno, hovorím to preto, lebo najhoršie sa na Slovensku majú dôchodci a invalidi. Priemerný dôchodok je okolo 450 €, z čoho 230
ide na prevádzku domu (energie a
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky,
60 drogéria (pracie prášky, čistiace
prostriedky a kozmetika) a dôchodca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú
3€ denne. Raňajky, obed a večera
dokopy za 3 €, to je veru „prosperita“.. A to nehovorím o cca 100,000
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€
mesačne. Keď sa stane niečo nepredvídateľné (napr.vážna choroba), tak
si musí dôchodca požičať od rodiny
alebo od úžerníckych splátkových
spoločností, lebo banka dôchodcovi

V predchádzajúcom článku sme sa
pozreli na jeden z najčastejšie využívaných zabezpečovacích inštitútov,
ktorým je ručenie. V tomto článku sa
zameriame na ďalší zo zabezpečovacích inštitútov, ktorým je záložné právo. Všeobecnú právnu úpravu tohto
zabezpečovacieho prostriedku možno nájsť v Občianskom zákonníku.
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie
inštitúty záložné právo slúži ako prostriedok na zabezpečenie pohľadávky
a jej príslušenstva. Podstata záložného
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ
je v prípade, že dlžník neplní čo má,
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať
sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva. Záložné právo sa
zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo
správneho orgánu či zákonom.
Záložným právom môže byť zabezpečená nielen peňažná ale aj nepeňažná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby
bola hodnota pohľadávky určitá alebo
určiteľná, a to kedykoľvek počas trvania záložného práva. Záložným právom je možné zabezpečiť taktiež pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti
alebo ktorej vznik závisí od splnenia
podmienky. Pri zriaďovaní záložného
práva si je potrebné uvedomiť previazanosť záložného práva s existenciou

pohľadávky. S tým súvisí aj zánik záložného práva, keďže zánikom pohľadávky, ktorá bola záložným právom
zabezpečená, zaniká aj záložné právo.
Dispozícia s pohľadávkou však nemá
za následok zánik záložného práva, to
znamená, že prechodom alebo prevodom pohľadávky zabezpečenej záložným právom, záložné právo nezaniká,
ale v zásade prechádza na nadobúdateľa zabezpečenej pohľadávky.
Zákon však pripúšťa výnimky
z tohto pravidla, a to napr. vtedy, ak
si zmluvné strany v zmluve o zriadení
záložného práva dojednajú, že záložca
môže záloh alebo jeho časť previesť bez
zaťaženia záložným právom. Zálohom
môže byť vec, právo, iná majetková
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, alebo iných majetkových hodnôt, podnik
alebo časť podniku, iná hromadná vec.
Najčastejším dôvodom zániku záložného práva býva zánik zabezpečenej
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie
času, na ktorý bolo záložné právo zriadené.

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

Dražobník GAVILA s. r. o.,
1. mája 173/11, Trenčín, IČO: 45 517 959
uverejňuje týmto podľa zákona č.527/2002 Z. z.

garancia platu 1000 €/mes.

Predmet dražby: Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor,
pre k. ú. Šaľa, obec Šaľa, zapísané na LV č. 5490 a to: byt č. 63, nachádzajúci sa na
5. poschodí, vchod č. 5, v bytovom dome súp. č.1855 postavenom na pozemkoch parc.
č. 3080/91, parc.č. 3080/92, parc. č. 3080/93 a podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6760/448692. K tomuto bytu prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel priestoru na pozemkoch pod bytovým domom je vedený na liste
vlastníctva číslo 1, je vo vlastníctve Mesta Šaľa a nie je predmetom dražby.

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202

36-0000

Najnižšie podanie 53 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR
Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

sandrock@sandrock.sk

0908 447 006
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e-mail: galantsko@regionpress.sk

Životopisy zasielajte na e-mail:

Miesto konania dražby: Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín,
JUDr. Denisa Adamkovičová.

39-0006 TT02

Dátum dražby: 27.03.2019 o 13:00 hod. - prvé kolo dražby

51-0017

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

tel.: 0905 338 872

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 012/2018

Prijem plošnej
inzercie

prijme do TPP aj živnostníkov

5
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Vysoký krvný tlak?

AGROFRUCT s.r.o

P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

ponúka na predaj
stromčeky

www.agrofruct.sk

07-0030-1

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
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny, ruže, trvalky
stolové hrozno od 2,70- €/ks

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

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroidové antiflogistiká, medzi ktoré patria
ibuprofen, diklofenak, naproxen, meloxikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väčšina je v lekárni dostupná aj bez lekárskeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú
regulačné mechanizmy v obličkách,
ktorými znižujú účinok antihypertenzív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný
Čo znamená správne užívanie liekov tlak natoľko, že lekár môže zvažovať
na vysoký krvný tlak?
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo
Jednoducho povedané, majú byť uží- nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie
vané dlhodobo, pravidelne v rovnaký je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej
čas, vždy rovnako vo vzťahu k jedlu strane existujú analgetiká, ktoré vyššie
a majú sa zapíjať vodou z vodovodu. uvedené vlastnosti nemajú, ide o komVäčšina antihypertenzív sa nemá kom- binované analgetiká obsahujúce parabinovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie cetamol, propyfenazón a kofeín alebo
týchto liekov jablkovým džúsom, poma- im podobné analgetiká.
rančovou alebo grapefruitovou šťavou
môže viesť k zníženiu alebo dokonca „Neškodné“ rastlinné prípravky
Účinok antihypertenzív znižujú tiež
k strate ich účinku. Opačný extrém je,
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus, niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebá- účinok má sladké drievko. Jeho užívavanie lieku nie je ovplyvnené, ak je od- nie by preto malo byť opatrné a nemastup medzi liekom a ovocím aspoň dve lo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade
hodiny.
pacientov s hypertenziou je vhodné sa
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dobStop ružovej tablete
ré mať svojho lekára, ktorému dôverujeAnalgetiká patria medzi najužívanej- te. Rovnako dobré je mať svojho lekáršie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich nika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy, viac vie o vašich liekoch – aj vďaka aplikĺbov alebo svalov či chrbta častým kácii www.interakcieliekov.sk. Využite
problémom. Hypertonik by mal vedieť, tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.
» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
že niektoré analgetiká znižujú účinok
(Ružovú tabletu nechajte radšej v lekárničke)
Lieky používané na liečbu vysokého
tlaku krvi označujeme ako antihypertenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s
rôznym mechanizmom pôsobenia na
ľudské telo, preto sa často u pacientov
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie
dávky pri vysokom účinku a malom výskyte nežiaducich účinkov.

Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:
N
» oobsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja
R
ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
PO
»m
min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii
ttlačiar

BL
BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
»m
miesto výkonu práce - Trnava
»m
možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PO
PONÚKANÝ PLAT:
» zzákladná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
rado@regionpress.sk
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REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

6
RELAX

GALANTSKO
01-0 TT08

ŠALIANSKO
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ZAUJALO NÁS

Ešte sa to nespustilo naplno, Slovensko totiž začalo prázdninovať

Doprava v Bratislave,
aktuálne informácie, tipy a rady
Už niekoľko dní funguje bratislavská doprava v obmedzenom režime. Rozsiahle stavebné uzávierky,
opravy dôležitých cestných ťahov a
výstavba nových komunikačných
uzlov mimoriadne zasiahla do
cestnej premávky. REGIONPRESS
ponúka po prvých skúsenostiach
niektoré zistenia a návody.
Navigácie stratili zmysel
Rozhodne sa nespoliehajte na navigačné systémy, ktoré ste doteraz spoľahlivo pri cestách po Bratislave používali.
Najmä tie, ktoré sa neaktualizujú „on
line“, sú viac nebezpečné, ako pomáhajúce. Zavedú vás na komunikácie,
ktoré sú neprejazdné či dokonca majú
obrátený smer jazdy. Vhodné je počúvať
dopravné servisy a sledovať aktuálne
internetové informácie.

Pozor na jazdu v buspruhoch!

pravca nasadil do zrýchleného vlaku na
trati z Komárna, respektíve Dunajskej
Stredy, do Bratislavy súpravu z rýchlikových vozňov a navýši aj kapacitu
ďalších osobných vlakov v špičke. Avizované poschodové budú nasadzované
postupne.

MHD zadarmo do konca marca
Cestujúci na linkách 201, 202, 212, 75 a
X72 budú až do konca marca jazdiť bezplatne. Rovnako bude do konca marca
s 50 percentnou zľavou k dispozícii týždenný celomestský lístok na MHD.
Obchádzková trasa ulice Mlynské
Nivy je pre MHD a taxi službu smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch
smeroch, vznikli tam dve nové zastávky MHD v oboch smeroch – pri budove
VÚB banky a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou. Linky 88 a 21 končiace pri
bývalej autobusovej stanici zostali bez
zmeny. V oblasti kruhového objazdu
Prievoz odporúča hlavné mesto počas
uzávierky využiť v smere z Vrakune a
Podunajských Biskupíc do západnej a
centrálnej časti mesta a mestskej časti
Ružinov trolejbusové linky číslo 201, 202
a autobusovú linku číslo 75. V smere na
Kollárovo a Hodžovo námestie odporúča linku číslo 202. V smere z Vrakune do
Ružinova cez Nové Mesto až do Krasňan
by mali ľudia využiť linku číslo 75. Obyvateľom Prievozu odporúčajú cestovať
aj linkou číslo 212.

Na Gagarinovej, Bajkalskej, ktoré sú
najviac zasiahnuté obmedzeniami, ale
aj na ďalších uliciach pribudli buspruhy.
MHD má absolútnu prioritu. Polícia
je odhodlaná zabezpečiť prejazdnosť
týchto pruhov priamym dohľadom na
mieste, ale aj inštaláciou zariadení,
ktoré môžu nezodpovedným vodičom
v rámci objektívnej zodpovednosti posielať za neoprávnenú jazdu v bus pruhoch mastné pokuty až domov. Ich výška môže dosiahnuť 99 eur. Mimoriadne
prísne je „hodnotené“ zaparkovanie či
iné odstavenie vozidla vo vyhradenom Na električenku aj prímestskými
pruhu pre MHD.
autobusmi
Využiť verejnú dopravu v období
rozsiahlych dopravných obmedzení v
Prednostné semafory
Na riadenie dopravy v Bratislave sú hlavnom meste vyzýva aj spoločnosť
využité aj inteligentné semafory, ktoré Slovak Lines, ktorá v Bratislavskom
linky MHD púšťjú smerom do mesta kraji zabezpečuje prímestskú autobuprednostne. Inštalované sú vo Vrakuni sovú dopravu. Hovorkyňa spoločnosti
na križovatke ulíc Uzbecká a Vrakun- pripomína, že v rámci Integrovaného
ská, kde mávali vozidlá MHD najväčšie dopravného systému Bratislavského
zdržania. Preferencia verejnej dopravy kraja (IDS BK) môžu aj tí, ktorí sú držije aj na Bajkalskej, Popradskej a Košic- teľmi predplatných cestovných lístkov
kej. Na Páričkovej je vjazd povolený iba pre cestovanie po Bratislave, na území
mesta využiť nielen spoje MHD, ale aj
pre MHD.
prímestské autobusy. Pri nástupe do
autobusu vodičovi povedia cieľovú zaPrímestské železnice
Na trati Bratislava – Komárno sa stávku, ku strojčeku priložia predplatný
začala navyšovať kapacita vlakov Re- cestovný lístok a cestujú v rámci predgioJet. V rannej špičke tak pribudli de- platného. Samozrejme, cestovať v autosiatky miest na sedenie. Súkromný do- busoch môžu aj na jednorazové lístky či

Novozriadené parkovisko v lokalite Zlaté Piesky
na lístky zakúpené v aplikácii IDS BK.

MHD, kde vznikol vyznačený koridor
smerom na Páričkovu ulicu. Cyklistom
je aj naďalej prístupná Páričkova ulica,
Inteligentné semafory
Na viacerých hlavných križovatkách na ktorej je cyklojazda obojsmerne pov Bratislave sú svetelné dopravné zna- volená tak ako doteraz.
čenia nastavené tak, že ich intervaly
uprednostňujú mestskú hromadnú do- Livestream z kamier
pravu.
Aby ľudia mohli sledovať dopravnú
situáciu v reálnom čase na úseku, ktorým sa chystajú prechádzať, k dispozícii
Záchytné parkoviská
Mesto pre vodičov sprístupnilo tri bude livestream z kamier. Existuje tak
nové záchytné parkoviská. Pre cestujú- možnosť sledovať dopravnú situáciu
cich zo smeru Trnava a Senec odporúča vďaka 15 kamerám v teréne aj online.
magistrát využiť záchytné parkovisko
na Zlatých pieskoch pre 130 áut. Dve zá- Zmena v harmonograme OLO
chytné parkoviská sú vo Vrakuni. Jedno
Spoločnosť OLO začala vykonávať odje pri Cintoríne Vrakuňa s približne 250 voz odpadu v hlavnom meste už od 4:00
parkovacími miestami, na Baltskej uli- ráno. Majiteľov a správcov domov OLO
ci majú vodiči k dispozícii ďalších 200 v tejto súvislosti žiada o sprístupnenie
miest. Všetky záchytné parkoviská sú zberných nádob vždy deň pred plánovabezplatné a bez obmedzení. Magistrát ným odvozom. Pre uzavretie ulice Mlynpripravil aj odporúčané trasy, ktoré po- ské nivy budú vozidlá OLO oprávnené
môžu vodičom vyhnúť sa zápcham.
využívať Páričkovu ulicu s výnimkou
časti ulíc Revúcka a Pavlovova.

Operačné stredisko
V spolupráci s políciou zriadil bratislavský magistrát operačné stredisko.
linka, na ktorú môžu ľudia hlásiť problémy v doprave, ale pýtať sa aj otázky
v súvislosti s dopravnými riešeniami.
Mesto žiada občanov, aby v prípadoch
ak nejde o záchranu života, zdravia,
majetku, nevolali na tiesňové linky 158,
155, 150, 112, ale aby telefonovali na
našu linku 0800 24 2000. Je to dôležitá
vec, aby sme nepreťažili tiesňové linky a
neohrozili tak niekoho, kto ich skutočne
potrebuje.

Chodci bez zmien

Páričkova ulica iba pre MHD a cyklistov

Pre chodcov boli pripravené obchádzkové trasy a značenia pre pohodlný prístup na náhradnú autobusovú
stanicu Bottova a do centra mesta.
Počas uzávery je pozdĺž ulice Mlynské
nivy priechodná iba jedna časť chodníka popri Twin City. Prechod cez Mlynské
nivy je možný v mieste bývalej zastávky
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Obmedziť osobnú dopravu
V súvislosti s dopravnými obmedzeniami v Bratislave odporúča magistrát
ako aj polícia v čo najväčšej miere obmedziť súkromnú osobnú dopravu a
zo strany vodičov voliť, ak je to možné,
na jazdu do mesta a z mesta najmä mimošpičkové časy. Plánujte si preto vaše
osobné aktivity v meste aj s ohľadom na
časové úseky dňa, kedy je intenzita premávky slabšia.

Tvorba pruhov pre RZP
Vodičom tiež pripomíname, že v prípade prednostnej jazdy vozidiel s takýmto právom – najmä Rýchlej zdravotnej pomoci, polície a hasičov, sú povinní
vytvoriť pre nich „jazdný pruh. Preto je
dôležité nechávať si dostatočné odstupy
v spomalenej premávke a v prípade potreby sa vyhnúť čo najviac vpravo alebo
vľavo, podľa toho, v ktorom, jazdnom
pruhu sa práve nachádzate.
red
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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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ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj

01 AUTO-MOTO/predaj
02 AUTO-MOTO / iné
°
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER 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-

kej Mači. 0903 897 357

»Predám novostavbu –

bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Prenajmem garáž blízko
želežničnej stanice v GA.
0903 497 447
»Kúpim garáž v GA
0905151894

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám

0908548414

kukuricu,

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnos-

ti aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860
»Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky,
knihy. Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU

96-0004 TT02

16 ZOZNAMKA
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»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

10
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

SBS
LAMA SK

Prijmeme
vodičov MKD

v Galante

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Hľadám

WWW.REGIONPRESS.SK

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

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV
tWâTUBWCBBQSFTUBWCBSEPNPW

PRIJMEME
BRIGÁDNIČKU

ZĽAVA

VIAC INFO: 0908 580 999

sami ustanovili ako tyrani. Timothy
Snyder k tomu dodáva: „Európska
história 20. storočia nám ukazuje, že
spoločnosti sa môžu rozpadnúť, demokracie padnúť, etika skolabovať a
obyčajní ľudia sa môžu ocitnúť nad
popravčími jamami so zbraňami v rukách.“
Máme okolo seba rôznych ľudí – takých, čo majú charakter aj znalosti, vedia a chcú, aj takých, čo nevedia, chcú
a naučia sa. Dobrí ľudia dokážu vytvárať veľké diela, ktoré darebáci dokážu
zničiť vo veľmi krátkom čase. Hľadajme
v druhom človeku Krista, pomôžme
ľuďom, ktorí robia zlo, aby sa zmenili, tak ako nám pomáha Pán svojim
milosrdenstvom. Buďme však nekompromisní proti bláznom, psychopatom
a kazisvetom. Nebezpeční ľudia boli v
dy izospoločnosti vždy
ní alelovaní vo väzení
iatrii,
bo na psychiatrii,
aby nemohli robiť
zle. Dávajme si podostali
zor, aby sa nedostali
kých
sa do vysokých
pozícií. Sú
nebezpeční
a neodídu.

» Ján Košturiak

Kvalitné vizitky
od
za ks*
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%.

0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk

DRAŽBA

Dom Dražieb s.r.o. vyhlasuje
dobrovoľné dražby na nehnuteľnosti:

Selice, okres Šaľa

Rodinný dom
s pozemkami - 1 786 m2
Otvorenie dražby:
Kolo dražby:
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Miesto dražby:

12.03.2019 o 10,00 hodine
prvé
29 100 €
4 500 €
G&G Penzión - salónik na prízemí,
Hlavná 77, 927 01 Šaľa
Termín obhliadky pre verejnosť
(po tel. dohovore 1 deň vopred):
21.02.2019 o 10,00 hodine
22.02.2019 o 10,00 hodine

Selice, okres Šaľa

Rodinný dom
s pozemkami - 811 m2
Otvorenie dražby:
Kolo dražby:
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Miesto dražby:

12.03.2019 o 10,45 hodine
2. opakované
21 000 €
3 000 €
G&G Penzión - salónik na prízemí,
Hlavná 77, 927 01 Šaľa
Termín obhliadky pre verejnosť
(po tel. dohovore 1 deň vopred):
21.02.2019 o 10,30 hodine
22.02.2019 o 10,30 hodine
Bližšie informácie na číslach: 0905 343 254

alebo na www.domdrazieb.sk
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96-0010 TT07

30%
0944 826 766

na víkendy a zastupovanie
dovoleniek do predajne na
vlakovej stanici v Galante.
Mzda: 3€/hod v čistom.

Hlúpi ľudia nevedia, že sú hlúpi a tí
vzdelaní vedia, čo nevedia. Výsledkom je, že hlupáci majú vyššie ambície, ako schopnosti a schopní si robia
svoju prácu a nikam sa netlačia. A ešte
je tu skupina psychopatov, ľudí bez
citu a emócii, ktorí idú za mocou – egoisticky, vypočítavo a bezohľadne. Hlupáci a psychopati – nebezpeční ľudia.
Máme takých aj vo vedení nášho
štátu – jeden rád bozkáva výložky
a vence, druhý chorobne túži po moci,
tretí podvádza a smeje sa nám do očí.
Hitler, Stalin, Mao, Lenin a ďalší masoví vrahovia začínali podobne. Slušní a vzdelaní ľudia sa im radšej vyhli a
prisluhovači im pomohli k moci, ktorej
sa už nevedeli vzdať.
Musíme byť ostražití a nesmieme
ustupovať podobným darebákom.
Myslím si, že svitá na lepšie časy. Poznám viacerých ľudí, ktorí sa chystajú
vymeniť súčasných exponentov v politike a viem, že budú lepší. A treba mobilizovať ďalších – aby sme nenechali
našu krajinu napospas oligarchom
a ich lokajom. Z regiónov sme ich už
čiastočne vyhnali, ešte nás čakajú parlamentné a prezidentské voľby.
Už Platón hovoril, že demagógovia využívajú slobodu prejavu, aby sa

07-0022-3

XXXLVQFMOFKPNJTL
LVQFMOFKPNJ!HNBJMDPN

W`XW]YYXY[

08-00 TT03

tPCLMBEZ EMBäCZ
tWPEBBFMFLUSPJOÝUBMÈDJB
tWÝFULZNVSÈSTLFQSÈDF
tSâDIMPBLWBMJUOF

Kontakt:
0948 066 491

36-0006

Kontakt:
0948 101 332

36-0006

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

36-0023

v Gáni a Senci

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

15-0057

príjme strážnikov
na objekty

Nebezpeční ľudia

76-0025

SBS
LAMA SK
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ZAMESTNANIE
STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

VODIČ VZV - S
SKLADNÍK

PICKER

základná hrubá mesačná mzda:
837 € + systém bonusov - VODIČ VZV
700 € + systém bonusov - PICKER
doprava ZADARMO
možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a štvrtok o
14:00, budova VBC, Štúrova 22
NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 25.02.2019 o 11:00,
NOV
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7
ŠAĽA: pondelok, 26.02.2019 o 09:00,
Strike Caffé , Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009-1

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

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

Skladník (Vodič VZV)
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, Dunajská Streda)
Mzda vo výške 650 eur/brutto, plus variabilná zložka v závislosti od skúseností až do výšky 290 eur/brutto

Pracovník na úsek pre balenie cukroviniek
Práca na 2 zmeny: od 6:00 do 14:15 a 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 (zo smeru Šaľa, Galanta, Dunajská Streda)
Mzda 600 eur/brutto

PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV PONÚKAME AJ INÉ NEFINANČNÉ BENEFITY:
- Možnosť kariérneho rastu
- Vianočné odmeny
- Starostlivosť o zamestnancov, letná párty, Vianočný večierok
- Doprava zamestnancov z vybraných lokalít
- Zaškolenie na VZV, NZV

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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51-0007

- Práca v stabilnej spoločnosti
- Rodinná firemná kultúra so silnými hodnotami
- Deň zdravia - ovocie, džúsy
- Stravné lístky vo výške 3,60 plne hradené zamestnávateľom
- Dochádzkový bonus a mimoriadne prémie

12
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

Plastové
OKNÁ A DVERE

MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU
LISÁR/LISÁRKA

(OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY)

(520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD.
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

- MONTÁŽNIK

(SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ)

(650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)

ROKMI OVERENÁ KVALITA

- ELEKTROMONTÁŽNIK

(704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€
+ 50€ + PRÍPLATKY)
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

6 - kom
komorové
mor
okná:
85_0137

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

SYNEGO - 80

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF

4JFUFQSPUJINZ[V

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ
tWFSUJLÈMOF
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tQPTVWOÏ

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ
85-0005

2#* Ð

EFORTE - 84

.BSLâ[Z

tXXXTPOJQFYTL

36-0024

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

Ponúkame prácu na pozíciu

KAMENÁRSTVO KAJAL

73ǳ/ȴà!,
7ǳ*,ȴ+Ȏ(

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

(medzi Galantou a Šaľou)

-Lȇ>ARGBJB
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
ÐTĞFMBMSÐXĖIJ?BLĖÐXL?JMQƄÐÐ,(Ð Ð(
-LKȡH>JB
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
Ð RĞƢBūMThÐRSPLSQW
- cesta a ubytovanie hradené
ÐTĞNJ?R?ÐL?ı?Q
ÐKMƢLMQƄÐXĖJMFÐNMÐÐRĞƢBLG
- pracovný odev
Mzda:àͽͽàÒ
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Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

09-40

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

od

0905 338 872
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36-0031

85_0138

4ÐNPęN?BCÐXĖSHKSÐLĖQÐKqƢCRCÐIMLR?IRMT?Ƅ
MBÐÐBMÐÐL?ÐRCJ ÐıęQJ?Ð
ͽàà, ͽͽàà alebo
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