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Týždenne do 30 000 domácností

A už je tu pôst!
a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
SLIEPOK

H yd i n

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

www.prerabka-kupelne.sk

a Takáč Tešedíkovo

ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky
ičkyy
rôznej farby

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

0907 652 710

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
0918 537 780, www.hydinatakac.sk
hydinatakac sk

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0905 746 124
09
www.strecha.ws

36-0048
048
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45-0027

Viac informácií
NA STRANE č.

46-0020

OD 4.3. 2019

36-0006

ne emócie, no dá sa vybrať aj opak.
Ozaj, zverili by ste vaše maloleté
dieťa len tak, hocikomu, bez znalostí,
skúseností, len preto, že rád by sa povozil, do auta na výlet? Teraz budeme
zverovať náš štát a jeho ďalšie a teda i
naše osudy do rúk jeho hlave. Koľkokrát už sme boli vo voľbách podvedení,
oklamaní, koľkí nám toho už nasľubovali, takmer raj na zemi. A keď boli
zvolení, zaujímali ich už iba oni a ich
vlastné a stranícke záujmy. Neurobme
chybu, že to opäť dopustíme.
Na jar je čas aj na jarné upratovanie, bez výnimky, aj v paláci najvyššieho ústavného činiteľa v štáte. Urobme
to s rozmyslom a najmä – tak, aby bol
výsledok vidieť i cítiť. Na poriadku v celom našom štáte. Nie iba v podobe doteraz večných a už naozaj otrepaných
sľubov. Nie v mene záujmov niekoho,
ale v mene nás, občanov.
Veľa šťastia milí čitatelia a tentoraz mnohí z
vás aj voliči. Dobrú ruku
pri výbere – myslite pri
tom na vaše deti a ich
budúcnosť tu, na
Slovensku.

07-0012

Škaredá streda je za nami, aj keď,
napokon, bola celkom pekná. S rešpektom, že ide o jedno z liturgických
pomenovaní popolcovej stredy, prvého
dňa pôstneho obdobia. Do Veľkej noci
od nej zostáva 40 dní. A zas sa teda je
na čo tešiť. Ale nie iba pasívne. Popolcová streda má byť aj pripomienku cieľa či smerovania vlastného života. Už
o týždeň môžeme tomuto smerovaniu
dať nový, nádejný impulz. Budeme si
voliť hlavu štátu. Môžeme si vybrať, dať
zelenú hlúposti, nemorálnosti, zlobe,
nenávisti, ale práve tak rovnako nádeji, múdrosti, pokoju a hrdosti na seba
samých.
Existuje množstvo dôvodov, prečo
sa obávať tohto výberu, najmä po niekoľkotýždňovom
predchádzajúcom
sledovaní „diskusií“ na sociálnych
sieťach. Až sa nechce zdravým rozumom prijať, koľko hlúpej prízemnej
nenávisti je v mnohých okolo nás a
medzi nami. Akoby z nej žili, akoby bez
nej nastal koniec sveta. Vyberajte teda
zodpovedne, nejde o futbalový zápas, v
ktorom treba niekomu nakopať góly do
bránky, ale ide o ďalšie štyri roky nás
všetkých. Výber kandidátov je široký,
pri čítaní niektorých mien spomedzi
nich sa v nás vynárajú často aj negatív-

Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

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

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

Stavebniny Manusssi - Kráľová nad Váhom

36-0034

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0036

PALIVOVÉ DREVO

NÁBYTOK NA MIERU

650,-

-15%

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

1 600,-

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

Doplnky a montáž ZADARMO!

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

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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Ponúka na predaj:
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krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

36-0010
0

36-0002

-20%

36-0025

1000,-

-30%

0911 266 549

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

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

finančná ochrana

vymáhanie výživného na dieťa mohla
matka zveriť centru právnej pomoci. 10.
Aby štát umožnil odchod do predčasného dôchodku tomu, kto odpracoval 40
rokov a materská i rodičovská dovolenka
sa počítala do odpracovaných rokov. 11.
Aby deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím boli oslobodení od
doplatkov na lieky. 12. Aby zdravotné poisťovne zaviedli bezplatné objednávanie
na lekárske vyšetrenia. 13. Aby opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške
aspoň minimálnej mzdy. 14. Aby tomu,
kto splatí svoj dlh voči štátu, boli odpustené úroky z omeškania. 15. Aby sa zaviedla
trestnosť bezdôvodného nezaplatenia
faktúry. 16. Aby sa zakázalo prevádzkovanie hazardných
hier na výherných
prístrojoch a automatoch. 17. Aby si
zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť
zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie
doby na onkologické
operácie ako dva
týždne?

66-0044

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Politici nemajú
záujem riešiť skutočné problémy ľudí a
preto sme sa rozhodli poprosiť ľudí, aby
nám pomohli zmeny
presadiť cez referendum. Prečítajte si otázky a rozhodnite, či
súhlasíte:
1. Aby politici a štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia zaplatili z vlastného. 2. Aby si každý okres
mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 3.
Aby každý občan získal za účasť na každých voľbách a referende jeden deň dovolenky v práci navyše. 4. Aby sme mohli
voliť aj cez internet bez ohľadu na to, kde
sa práve v čase volieb nachádzame. 5. Aby
pracujúce a študujúce matky mali nárok na
príspevok od 4. mesiaca tehotenstva vo
výške rodičovského príspevku. 6. Aby rodič
dieťaťa do 6 rokov mohol požiadať banku o
plný odklad splátok hypotéky. 7. Aby si
matka a otec mohli 3 roky „materskej“
rozdeliť medzi seba podľa ľubovôle, aby ju
mohli čerpať napríklad aj zároveň po jeden
a pol roku. 8. Aby každé dieťa od 3 rokov
malo nárok na bezplatné miesto v škôlke. Inak by rodič každý mesiac získal odškodné vo výške príspevku na starostlivosť
o dieťa. 9. Aby administratívu a náklady na

volajte

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

0905 638 627

Redakcia:

Referendum Za lepšie Slovensko

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

ŠALIANSKO

novinky
2019

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

36-0008

GALANTSKO

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

Ša¾a

WWW.REGIONPRESS.SK
Zmluva o dielo a cena diela
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

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

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

V minulom článku sme v stručnosti načrtli zmluvu o dielo, pričom sme
sa venovali najmä predmetu zmluvy
o dielo. Keďže v prípade zmluvy o dielo
ide o zmluvu odplatnú, v tomto článku
budeme venovať pozornosť ďalšej podstatnej náležitosti zmluvy o dielo, ktorou nepochybne je aj zmluvné dojednanie týkajúce sa ceny diela. V prípade
ak by takáto dohoda o cene v zmluve
o dielo absentovala bola by zmluva
o dielo neplatná.
Okrem dojednania ceny diela je
prípustné, aby sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli na spôsobe určenia
ceny, prípadne sa dohodli, že cena
bude určená dodatočne po uzatvorení
zmluvy o dielo, a to formou dodatku
k nej. Je potrebné uviesť, že pod dohodou o cene zmluvných strán zmluvy
o dielo sa v podstate rozumie zmluvné
zakotvenie záväzku objednávateľa, že
za dielo vykonané zhotoviteľom zaplatí dohodnutú odmenu. Vo väčšine
prípadov pôjde o odmenu spočívajúcu
v peňažnom plnení, nie je však vylúčené, aby bolo ako odplata dojednané
nepeňažné plnenie, alebo určité konanie, ktoré objednávateľ vykoná ako
protihodnotu za vykonanie diela zhotoviteľom.
Od dojednania spôsobu určenia je
potrebné rozlišovať dojednanie spôsobu platenia ceny diela. Zmluvné strany
sa môžu dohodnúť na viacerých spôsoboch platenia ceny diela. Splatnosť

ceny diela môže byť dojednaná na čas
predchádzajúci zhotoveniu diela, čas
zhotovenia diela, alebo na čas po zhotovení diela. Taktiež je v zmluve o dielo
možné určiť či bude cena diela splatná
ako celá cena alebo sa dojedná úhrada
ceny diela v splátkach.
Objednávateľ a zhotoviteľ si môžu
zmluvne dojednať aj zaplatenie preddavku, ktorý bude následne započítaný do ceny diela. V prípade, že výška
ceny diela nebola v zmluve o dielo
dojednaná, platí, že za zhotovenie
diela je objednávateľ povinný zaplatiť primeranú cenu, ktorú v prípade
pochybností určí súd na návrh jednej
zo zmluvných strán. Ak nebola výška
ceny diela v zmluve o dielo určená, ale
strany sa dohodli na spôsobe určenia
ceny diela, určuje sa cena diela týmto
spôsobom.
Existuje viacero možností ako
môžu zmluvné strany nastaviť spôsob
určenia ceny diela, a to určením ceny
diela pevnou sumou, určením ceny
diela odhadom, určením ceny diela
podľa rozpočtu, určením sumy paušálnou sumou a určením ceny limitom.

Inzercia

0905 338 872

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

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

GA19-10 strana

2

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció
az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

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

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
REALIZÁCIA BAZÉNOV

AUTORIZOVANÝ DEALER

BAZÉNOK KÉSZITÉSE KULCSRA KÉSZEN IS

PREDAJ, SERVIS, LEASING

0903 296 372

www.ntpool.sk
facebook: ntpool sro

07-0037

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

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Za Slovensko,
tradície a právny štát

33-0003
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

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

0911 990 463

16-0062

PALIVOVÉ DREVO
Firma Damaro Slovakia

prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park
triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

PRIJMEME
GLAZÚROVANIE
VANÍ
ANÍ
BRIGÁDNIČKU
ov

v čistom + diéty + Bonusy)
Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

45-0080

0903
3 405
405
5 588
5
0905
5 983 602

Plat 1500€ (600€

94-0044
044

VIAC INFO: 0908 580 999

Víkendy doma

24

rook
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

76-0036

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

GA19-10 strana
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Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

4
ZAMESTNANIE, SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA
»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

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Kúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmeň,
kukuricu, tel.: 0948 260 827

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izb. , veľký,
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844
»Predám garzonku v centre Galan. 0911 603 225.

04 BYTY / prenájom

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligón-

ku. 0915876860
»Kúpim staré mince, hodinky, pohľadnice, odznaky. Tel.:
0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903 753
758

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY

»Prenajmem 2-izb. RD v Tešedíkove. Voľný od 1. apríla. 0903 731 710

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

05 DOMY / predaj

balkóny

»Predám starší RD vo Veľ-

zimné záhrady

13 RÔZNE / predaj
»Predám barové stoličky a
stolíky a vonkajšie dvere
aj so zárubňou z dreva tel.
0949225092

terasy

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

14 RÔZNE / iné
»Predám pšenicu 1 meter za

20 €, Sereď, tel.: 0905 322
259

06 POZEMKY / predaj

AKCIA ZĽAVA DO 30%

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

www.balkona.eu
0948 787 777

15 HĽADÁM PRÁCU

Možnosť výhry 300 €

»HĽADÁM PRÁCU U MAJSTRA

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

07 REALITY / iné
»Prenajmem garáž blízko

08 STAVBA

NA STAVBÁCH, ALEBO V MALEJ
FIRME - RÔZNE POM. PRÁCE,
tel.: 0940 378 407

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

Chcete si
podať
inzerát?

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

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

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

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.

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.

07-0022-3

Chcete si
podať
inzerát?
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Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0,40

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.
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MN ONÚK
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A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

ponúka na predaj
stromčeky
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

www.agrofruct.sk

PREDAJ
SLIEPOK

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
29.3. , ----- , 10.5. , 31.5. ,
21.6. , 12.7. , 23.8. 2019

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

OD 4.3. 2019

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
14.3. , 4.4. , 25.4. , 16.5. ,
6.6. , 27.6. , 8.8. 2019

Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.
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Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

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%.
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0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk

Vtipy
týždňa
» V knižnici:
„Prosím si niečo na čítanie.“
„Niečo ľahšie?“
„Ďakujem, som tu autom.“
» Kníhkupec hovorí
kupujúcemu:
„Radím vám túto zbierku
humoresiek. Puknete od
smiechu!“
Kupujúci:
„A vy ste ju čítali?“
„Naivná otázka,“ podotkne
vedľa stojací školák, „veď
vidíte, že ešte žije!“
» V kníhkupectve sa pýta

zákazníčka predavačky:
„Kde máte oddelenie počítačovej literatúry?“
„Hľadáte niečo konkrétne?“
„Manžela.“

»

„Jano, za čo si ty vlastne sedel za komunistov?“
„Uložil som knihy vo výklade kníhkupectva.“
„A čo? Boli zakázané?“
„Neboli, ale dal som vedľa
seba tri knihy s názvami:
Chceme žiť ... Ďaleko od
Moskvy ... V tieni mrakodrapov.“

» redakcia

07-0030-1

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

AGROFRUCT s.r.o

46-0020

by nemala byť vyššia ako 60-70g. Zvýšený príjem môže nepriaznivo ovplyvniť
vstrebávanie niektorých minerálnych
látok, napríklad horčíka, vápnika, zinku, ale aj niektorých liekov.
Množstvo vlákniny v 100 g potraviny je rôzne: pšeničné otruby 45 gramov
(g), strukoviny, knäckebrot 15 g, celozrnná múka 12 g, sušené ovocie (figy,
slivky, marhule) 12-15 g. obilné vločky
a orechy 10 g, celozrnné cestoviny, kus-kus a pečivo 7 g, müsli tyčinka 6 g, ryža
natural 5 g, ovocie 2 - 6 g, zelenina 2 - 6
g, biela ryža 1 g.
Príklad raňajok s dostatočným obsahom vlákniny (9-12 g na porciu):
40 g (4 polievkové lyžice) ovsených vločiek so 120-150 g ovocia (jeden stredne
veľký banán alebo jablko) a 10 g orechov (5-10 kusov podľa veľkosti, napr.
polovica vlašského orecha má hmotnosť 3 g, 1 mandľa 1g) predstavuje spolu
9 g samotnej vlákniny: 4 g (vločky) + 4 g
(ovocie) + 1 g (orechy). Príjem vlákniny
vieme ovplyvňovať napríklad druhom
obsahu
ovocia. Pokiaľ jablká a banány obsahu0g, bojú 2-3 g vlákniny v 100g,
ezle,
buľoviny (maliny, ríbezle,
čučoriedky) a jahody 5-6
ôžu
g. Ovsené vločky môžu
byť zaliate vodou, mliem
kom alebo jogurtom
podľa chuti.

Príjem vlákniny ide správne ruka
v ruke s príjmom tekutín. Ak je veľa
vlákniny a málo tekutín, môžu sa objaviť bolesti alebo pocity tlaku v bruchu,
nafukovanie, niekedy až zápcha. Ak je
veľa tekutín a málo vlákniny, môže sa
objaviť redšia stolica až hnačky.
Nerozpustná vláknina, najčastejšie celulóza, nestrávená odchádza von
hrubým črevom. Zabezpečuje tak správny pohyb celým tráviacim systémom.
Ľudia, trpiaci zápchou, majú veľmi často
nízky príjem vlákniny v strave. Rozpustná vláknina prevažne z ovocia, zeleniny,
strukovín a ovsených vločiek obsahuje
pektín a β-glukány, ktoré vo vodnom
prostredí tela vytvárajú gél, ktorý môže
so sebou strhávať prebytočné látky. Základnou liečbou vysokej hladiny tukov
– cholesterolu a triglyceridov, nevyrovnaných hladín krvného cukru, je strava
- zvýšenie príjmu vlákniny, hlavne zo
zeleniny, ovocia a vločiek.
Denný príjem vlákniny má byť 2030 g/deň u dospelého, závisí od veku,
pohlavia a fyzickej aktivity. U detí je to
pochopiteľne menej 1-20 g/deň, podľa
veku. Odporúčaný pomer rozpustnej
a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1. Príjem
vlákniny u väčšiny ľudí u nás je nízky, približne polovičný. Jej zvyšovanie
v strave ale treba regulovať postupne,
nárazové zvýšenie môže byť sprevádzané tráviacimi ťažkosťami. So zvýšením
príjmu vlákniny, treba aj zvýšiť príjem
tekutín, najlepšie vody. Denná dávka

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Vláknina - nepostrádateľná súčasť stravy II
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Verejnoprospešné práce

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%.

konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol vo svojej
žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo
volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu už iba výlučne
osobne (alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby), najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019;
pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3.
2019) v úradných hodinách obce. Obec
vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje
o voličovi - meno a priezvisko, rodné
číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu
okrsková volebná komisia odoberie.

0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk

Vedeniu Krízového centra v Šali
sa darí zapájať ľudí bez domova do
menších prác v meste. Viaceré brigády absolvovali už vlani, v rámci verejnoprospešných prác sú aktívni aj v
tomto roku.
V roku 2018 sa ľudia bez domova
v Šali podieľali na viacerých menších prácach. V priebehu jari vyčistili územie neďaleko Váhu, z ktorého
odniesli desiatky vriec odpadu. Pracovali tiež na opravách chodníku na
Hlbokej ulici a na rôznych terénnych
úpravách. Neskôr pomáhali pri značení parkovacích miest.
Ako informovala Erika Kollerová

z mestského úradu, ľudia bez domova pracovali aj počas tohtoročných jarných prázdnin. „Pomáhali
na ihrisku s tartanovou dráhou pri
Základnej škole J. Murgaša. Pod vedením vedúceho Krízového centra v
Šali Petra Gomboša sa im podarilo
uložiť do zeme 100 metrov závlahovej
hadice s troma výstupmi. Slúžiť bude
na polievanie areálu,“ uviedla. Podľa Gomboša bude Krízové centrum
zapájať ľudí bez domova do práce aj
naďalej. „V areáli ich ešte čaká úprava terénu,“ dodal.

» TASR

POTRAVINY
DISKONT
Pobočka :
29. augusta 1646,
Galanta

Otvorené :
Po-Pia: 7.00 – 18:00h
So: 7:00 – 12:00h.

Termín
platnosti cien:
7.3. – 20.3.2019

Nákup za diskontné ceny pre všetkých!
Kofola
Original

Corgoň 10%
0,55l plech

2l

Mlieko
Lapte
1l

» Zdroj: MV SR

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 338 872

0,647€/l€

0,404€/l€

0,3

0,8

ZLAVY AŽ DO 3%

0,42€
MOŽNOSŤ ROZVOZU TOVARU
– bližšie info v diskonte
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ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
ȍXVNODGQHQLHDRGYR]RGSDGXNRQWDMQHUPL
ȍSUHQ£MRPNRQWDMQHURYDHOE¼UDF¯FKNODG¯Y
G¯Y
¯Y
ȍY\SUDWDQLHE\WRY¿FKDQHE\WRY¿FKSULHVWRURY

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0905 338 872
36-0057

okolie Šale a Galanty ɓ 0907 173 047
GA19-10 strana

Uvedené ceny sú vrátane DPH

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlásil voľby prezidenta
Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00
h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb
nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
bude aj ich druhé kolo 30. marca 2019
v tom istom čase od 07.00 h do 22.00 h.
Právo voliť prezidenta Slovenskej
republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky, teda občan
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov je
zapísaný, môže požiadať obec svojho
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na
zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň

6

e-mail: galantsko@regionpress.sk

45-0098

Základné pokyny k voľbám
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Podcenená estetika

Prezuť či neprezuť?

V časopise o školstve som zachytil
rubriku, v ktorej porovnávali vybavenia škôl. Na jednej z fotografií bola
trieda s klasickými lavicami a oproti
nej trieda s neštandardným usporiadaním stolov, pri jednom z nich mohlo
sedieť viacero žiakov. Pritom bolo všetko tak zladené, že to pôsobilo ľahko a
moderne. Viacero z vyobrazení pochádzalo zo zahraničných škôl, o ktorých
je známe, že sú materiálne i priestorovo štedré. Okrem uvedeného časopisu
si často prehliadam školy v krajinách,
ktoré sú vzdelávaniu naklonené oveľa
viac ako na Slovensku.
Estetika školy je veľmi dôležitý výchovný, ba vzdelávací prvok. Nie nadarmo sa hovorí, že prostredie vychováva. Prostredie pozitívne vplýva aj
na klímu školy a som presvedčený, že
ovplyvňuje aj výkon žiaka. Niežeby si
tento fakt naše školy neuvedomovali,
avšak slovenské školstvo nepripravuje
školám podmienky na to, aby sa aj táto
zložka rozvíjala. Narážame pri tom na
dva problémy: Budovy škôl sú staré,
dispozične nevhodné pre súčasné
vzdelávanie a v typickom panelákovom štýle, kde estetika nebola prvotná. Druhým problémom je to, že škola
nemá peniaze na rekonštrukciu alebo
vybavenie, ktoré by ju približovalo
modernej dobe. Financie musí zháňať prostredníctvom rôznych výziev
alebo prosí o pomoc sponzorov. Inou
cestou je inovovať školu po častiach,

Prezúvanie na zimné pneumatiky
má zákonom stanovené jasné podmienky, no pri prezúvanie letných
pneumatík žiadna zákonná povinnosť
neexistuje. S výnimkou konštatovania,
že ak je na vozovke súvislý sneh až do
konca marca, ak takú situáciu možno
predvídať. Ak napríklad jazdíte v regiónoch s vyššou nadmorskou výškou,
alebo sa tam chystáte, predvídať by ste
sneh na ceste mali aj v marci.
Letné pneumatiky však majú rovnako ako tie zimné svoj význam. Ich
obutie sa oplatí nielen z bezpečnostných, ale aj (hoci sa to nezdá) z finančných dôvodov. Zimné pneumatiky sú
špeciálne navrhnuté pre chladné zimné počasie. Svoje pozitívne vlastnosti
strácajú s rastúcou teplotou. So stratou
ich pozitívnych vlastností sa znižuje
bezpečnosť jazdy, zvyšuje sa spotreba
a zhorší sa aj komfort jazdy. Brzdná
dráha zimnej pneumatiky sa pri vyšších teplotách výrazne predlžuje, a to
až o 20 percent. Dôvodom je menšia
styčná plocha zimných pneumatík a
tým aj nižšia priľnavosť.
Zmes používaná na výrobu zimných pneumatík nie je určená do vysokých teplôt. Na rozpálenej vozovke tak
môžu byť zimné pneumatiky vyložene
nebezpečné. Jazda na zimných pneu
zvyšuje v letných teplotách spotrebu
paliva až o desať percent. Navyše sa
zhoršuje stabilita a ovládanie vozidla.
Dôležitá je dlhodobá tendencia po-

čoho efekt sa prejaví po veľmi dlhom
čase. Často sa dlhodobej premeny školy aktuálni žiaci ani nedočkajú. A tak
sú prevažne v klasických učebniach s
klasickým vybavením, kde výnimočne svieti intetaktívna tabuľa či dataprojektor. Dizajn chýba, žiaci sú svedkami akéhosi eklekticizmu starého s
novým alebo navzájom nesúvisiacich
prvkov. Akýkoľvek atypický alebo estetický nábytok, hoci na súčasné vyučovanie vhodnejší, je drahší, preto sa
uprednostňuje klasické unifikované
vybavenie. Je to na škodu veci, lebo v
moderných školských systémoch už
dávno pochopili, že škola má byť ergonomická, ekologická, vkusná, dizajnovo a funkčne vybavená. To všetko
si žiada síce náklady v situácii, keď sa
financie na školstvo záhadne strácajú. Okrem toho je mnoho budov škôl.
Osvietení kompetentní by však dokázali preklenúť aj tieto prekážky.
Škola má poskytovať zázemie nielen na vyučovanie, ale aj na čas prestávok, stravovania či záujmovej činnosti. Je pol dňa domovom pre budúce
generácie, ktoré tiež raz budú posudzovať svoje okolie, životné prostredie
a isto ho budú zveľaďovať, upravovať.
Alebo budú k nemu ľahostajní. Nedostatok peňazí na túto stránku školy
určite formuje aj vzťah žiakov k nej a
ich vkus.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

časia. Hraničná teplotou pre prezutie
pneumatík zo zimných na letné je 7 °
C. Práve nad touto teplotnou hranicou
stráca zimná pneumatika svoje kladné
vlastnosti. Teplota by sa ale nad touto
hranicou údajne mala pohybovať dlhodobo. Nie je to tak, že akonáhle sa
ortuť na teplomere vyšplhá na sedem
stupňov, musíte pneumatiky prezuť.
Pri príliš skorom prezutí totiž môžu
vodiča prekvapiť ranné mrazíky, ktoré
sú na začiatku jari časté. Navyše okrem
mrazíku môže prísť aj takmer nečakaná snehová pokrývka.
Ak sa jar hlási o slovo skôr, a zdá sa,
že tento rok to tak je, možno na letné
pneumatiky prezuť už počas marca.
Potom si však musia dať vodiči pozor
na úseky, kde je cesta označená značkou „zimná výbava“. A ešte čosi – obúvajte iba kvalitné plášte. To ovplyvňuje
počet kilometrov, ktoré majú za sebou,
váš štýl jazdy, technický stav vozidla
a neraz aj pochybný a na prvý pohľad
„výhodný lacný“ nákup.

» red

Je najvyšší čas predísť problémom Až keď sa mlčaním nasýtime
Jar sa poponáhľala, prišla príliš skoro. Nič proti nej, naopak. Iba si treba
pripomenúť, že spolu s jarou prichádza
aj veľké riziko pre zvieratá, ktoré s láskou chováme doma, práve tak, ako aj
pre ľudí. Agresor je spoločný – kliešť a
ním roznášaná kliešťová encefalitída či
Lymská borelióza. Pravdou je, že kliešte sú u nás aktívne už aj počas čoraz
miernejších zím. Ale práve v tomto období, keď sa porasty zazelenajú, nie sú
ešte kosené a my ich najviac práve pre
tú zeleň a krásu vyhľadávame, je kliešťov neúrekom.
Psíkov aj mačičky treba pred možnými následkami infikácie kliešťom
chrániť preventívne. Dnešné spôsoby
takejto ochrany sú už absolútne nenáročné na čas. Dokonca, chemické látky,
obsiahnuté v ochranných pipetách už
sú tak dokonalé, že doma nešíria po
aplikovaní žiaden nepríjemný pach.
Hovoríme o ochranných pipetkách od najrôznejších výrobcov. Používajú sa podľa živej hmotnosti zvieratka. Aplikujú sa na chrbtovú časť tam,
kde sa zviera nemôže olizovať. Pre ich
spoľahlivú účinnosť treba rátať s tým,
že po nanesení do kožucha zvieratka
trvá asi tri dni, kým ochrana nadobudne plnú funkčnosť. Z druhej strany,
nespoliehajte sa príliš na ich pôsobenie v zmysle ochrany proti kliešťom
po dlhšej dobe, ako po mesiaci. Áno,
spravidla dokážu chlpáča ochrániť aj
tri mesiace, ale to iba v prípade, ak sa

nekúpe, nie je často na daždi. Výrobcovia garantujú mesiac.
Ochrániť psa či mačku pred kliešťom možno aj špeciálnym obojkom, ale
najmä v rodinách s malými deťmi, ktoré všetko rady skúmajú, treba zabrániť
ich kontaktu s takouto protikliešťovou
bariérou.
Potom, samozrejme, existujú aj
protiparazitárne aerosoly. Ich účinok je
však krátkodobý, spravidla iba niekoľkohodinový. Sú však naozaj dobrým
pomocníkom pipetovej ochrany, ak
vieme, že strávime dlhší čas v prírode,
kde je veľká pravdepodobnosť výskytu
kliešťa.
Po každej vychádzke by chovatelia
mali zvieratko prezrieť a prípadne prisaté kliešte odstrániť. Ak sa tak stane
do 24 hodín od ich prisatia, prakticky
žiadne zdravotné riziko pre zviera nehrozí. Kliešte obľubujú miesta s mäkkou kožou, ako sú slabiny, uši, bruško,
často sa prisajú aj do okolia očí a nufáka.

» red

Žijeme v atmosfére neustálych slov.
Každý sa akosi potrebuje verejne vyjadriť, zaujať postoj, dať vedieť o sebe
a svojich názoroch. Ak o niekoho nemajú záujem médiá, nepozvú ho na
rozhovor či do diskusie, píše vlastné
blogy, strieda fejsbúkové statusy, formuluje osobné príbehy. Po 50-ročnom
monolitnom socialistickom životnom
štýle sa za pár rokov rozvinul nevídaný
pluralizmus. Zdôrazňovanie rozmanitosti sa stalo módnym trendom až
do absurdných podôb spochybnenia
základných princípov fungovania spoločenstva.
Zaiste je pochopiteľné isté precitnutie po dlhom období umlčiavania
či jediného „správneho“ názoru i svetonázoru. Pravda dlho zadržiavaná,
vnútorne zrelá, pretrpená vytryskla po
novembri 89´na povrch. Bolo o čom hovoriť, pretože desiatky rokov sa najprv
poctivo uvažovalo. I keď nepriaznivá
a neprajná doba, napokon vyformovala osobnosti veľkého ducha. Kultúra,
film, literatúra, noviny sa takmer nedali čítať a preto ani zásadnejšie nezasiahli ľudské srdcia. Boli len povinnou
nálepkou, škrupinou, ktorú málokto
bral vážne. Naopak, všetko toto motivovalo k hľadaniu pravdivého jadra.
Tajná literatúra, filozofické a náboženské samizdaty, scenáre filmov a diela
do šuplíka, keď sa raz budú môcť vydať.
Boli to časy tehotenstva, ktoré čakali
na vytúžený pôrod.
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Dnes akoby sa situácia obrátila.
Sloboda či lepšie svojvôľa nás natoľko oslepila, že nás prestalo zaujímať
hľadanie. Brodíme sa v záplave slov,
myšlienok, hotových chutí, až si nevieme vybrať. Prísun všetkého nás ovalil
a my prešľapujeme a nevieme, kde stúpiť. Stratili sme svetlo, ktoré nás vtedy
priťahovalo a vyťahovalo z tmy. Znova
sa potrebujeme stíšiť, prežiť liečivé mlčanie, stráviť, čo sa nám prihodilo za
posledných 20 – 30 rokov. Potrebujeme
o tom premýšľať a nevrhať sa do nových
dobrodružstiev. Nechcem povedať, že
by nás malo znova čosi zviazať do neslobody. Potrebujeme len väčší odstup
(nielen časový).
Keby sme menej hovorili, nemuseli
by sme ľutovať, čo sme povedali. Koľkokrát v strachu a v sebaobrane pred ponížením nespravodlivo útočíme. Slová
predchádzajú myšlienky. Vypovedané
a napísané je ťažko dodatočne korigovať. A potom vzniká nepriateľstvo
a budujú sa zákopy - medzi politikmi,
voličmi, medzi nami. Nazývame to pluralitou. Žiaľ, pluralita vzniká aj tam,
kde je jeden prameň, jeden cieľ a spoločné hodnoty. Tak veľmi potrebujeme
chvíľu mlčať, počúvať a premýšľať o
sebe. Otehotnieť múdrosťou a pokorou, ktorá jediná má potenciál nás opäť
zjednotiť. Pôst od večne hodnotiacich
súdov o druhých nás môže priviesť
k duchovne bohatšej vízii.

» Mária Raučinová, Fórum života
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JUDr. Štefan Harabin:
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť
Moji milí priatelia,
Kresťanský a národný hlas nesmie prepadnúť. Som jediný kresťanský a národný kandidát na
funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Preto volám po mobilizácii národných a kresťanských síl.

Budem priamy. Vážení voliči SNS a Smer-SD.
Chcem sa poďakovať všetkým tým voličom
oboch strán, ktorých podporu cítim už teraz, či prostredníctvom sociálnych sietí, alebo na osobných stretnutiach po Slovensku.
Verte mi, veľmi si vážim každý Váš hlas.
Zároveň však chcem osloviť aj ďalších priaznivcov a
sympatizantov strán SNS a strany Smer-SD, ktorí ešte váhajú a nie sú rozhodnutí.
Slovenská národná strana do prezidentského súboja
nepostavila svojho kandidáta. Oceňujem tento štátnický akt od predsedu SNS Andreja Danka. Som presvedčený, že moje hodnoty sú aj hodnotami SNS ktorá vznikla
pred 148 rokmi s jej prvým predsedom Viliamom Paulínym-Tóthom.
Chcem voličov a sympatizantov strany SNS ubezpečiť,
že týmto hodnotám som verný celý svoj život a
aj naďalej budem.
Budem mať na pamäti vašu podporu a garantujem
Vám, že hodnoty ktoré spoločne zdieľame, budú mojím
krédom vo funkcii Prezidenta Slovenskej republiky.
Budem si vážiť každý Váš hlas.

Priatelia, v prezidentskom súboji ide o viac ako o
Mariána Kotlebu, ide o náš hrdý slovenský národ.
Kresťanský a národný hlas v tomto boji nesmie
prepadnúť. Slovenskí vlastenci a kresťania majú na
to a zaslúžia si prezidenta s hodnotami, ktoré všetci spoločne zdieľame.
Hrdé a sebavedomé Slovensko, rodina ako základ
národa, spravodlivosť pre všetkých, to súhodnoty, ktoré
sú hodnotami voličov a sympatizantov všetkých kresťanských a národných strán.
Áno, aj vy, voliči KDH, voliči Kresťanskej demokracie-Život a prosperita, aj Vás sa táto výzva týka.

Budem si vážiť každý Váš hlas, hlas ktorý nebude len
hlasom pre Štefana Harabina, ale bude hlasom pre hrdé,
sebavedomé, demokratické, právne a kresťanské Slovensko.
Verím, že vám na našej krajine záleží rovnako ako mne
a budem sa tešiť spolu s Vami, ak naše hlasy neprepadnú
a Slovensko bude môcť napredovať so vztýčenou hlavou.
Prezidentské voľby nie sú politickým bojom strán. Je to
voľba občanov. Nezabudnime na to.
Prihováram sa Vám aj slovami Martina Rázusa :
„Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene
Áno, aj mnohí voliči strany Smer-SD a jej sympatizanti jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“
sú dnes postavení pred otázku koho voliť. Chcete naozaj
to, aby sa o prezidenta Slovenskej republiky uchádzala
Zuzana Čaputová? Stelesnenie liberálneho zla?

jediný kresťanský a národný
kandidát na funkciu
prezidenta Slovenskej
republiky

VOĽTE č.4

www.harabin-2019.sk
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33-0003

Váš Štefan Harabin,

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

Chcete eurobyrokrata Maroša Šefčoviča, nositeľa bruselských hodnôt globalizácie, multikulturalizmu, podporovateľa migrácie, istanbulského dohovoru, či postupnej straty suverenity v prospech Bruselu? Podporovateľa
nenápadného postupného zániku našej štátnosti, či pomalého vymierania kresťanských hodnôt na Slovensku?
Alebo Štefana Harabina s jasnými hodnotami?
Nie je čas dávať do popredia vlastné ambície či ego.
Nehanbím sa, že oslovím aj voličov Mariána Kotlebu.
Verím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj ctia kresťanské a národné princípy a dokážu byť tolerantní k ľuďom.
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Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

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

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

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

PONÚKANÝ PLAT:
PO
» 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

34-0016-6

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
TRNAVA
Miesto výkonu: GALANTA
SENEC

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
Pravidelné navyšovanie mzdy
0HVDþQpERQXV\D]iORK\
6WUDYQpOtVWN\YKRGQRWH3,60€ - 4,20€
)LUHPQiGRSUDYDDXE\WRYDQLHZDARMA

TRNAVA - Vodič VZV
GALANTA - Operátor výroby
SENEC - Operátor výroby

PRACOVNÉ POZÍCIE

...jednoduchšia cesta k práci

wwwVWXGHQWVHUYLVVN
JDODQWD#VWXGHQWVHUYLVVN
0915 929 399
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Pellegrini a Laššáková:
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Folklór je naším národným bohatstvom
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Lešenári
a stavbári pozor!

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva

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

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí

iba za 138.- EUR/1 osoba

www.facebook.com/alukogroup

94-0037

+421 948 672 122
+421 907 780 698

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

Firma FORSE
prijme

OPERÁTOR VÝROBY
Ð ÐÐ#30 LCRRM

Ð ÐÐ#30 LCRRM

 
Ð ÐÐ#30 LCRRM
 
Ð#30 FMB

Skladník
(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník
(Rakúsko)

0903 431 191

85_0176

2400 EUR/mesačne Brutto
85-0005

2#* Ð

Rezervácie na čísle 0918 591 942
Informácie na www.oravskahoraren.sk

27-0023

Voľné termíny: 31.3 – 6.4. | 7.4 – 13.4. |
28.4 – 4.5. | 5.5 – 11.5. | 12.5 – 18.5.2019
Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,
2 x fakultatívny výlet, Čaj o piatej,
folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!

KAMENÁRSTVO KAJAL

Plastové
OKNÁ A DVERE

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

6 - kom
komorové
mor
okná:

EFORTE - 84

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
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