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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

Pekný a už čiastočne aj kalendárne
jarný týždeň vážení čitatelia!

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

0911 990 463

H yd i n

a Takáč Tešedíkovo

0918 537 780, www.hydinatakac.sk
hydinatakac sk

ODVOZ ODPADU

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
0911 266 549

štrku, makadamu,
pieskua zeminy

0917 165 399
36-0015

Róbert Bukovský |

0917 126 948

Prehliadky rýchlo a ZADARMO! www.nakotrans.sk
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36-0062

0903 416 244, www.detskydomovjelka.sk

Predaj a dovoz

Búracie, výkopové
a zemné práce

Za rozumné ceny!

36-0033

36-0052

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

NÁBYTOK NA MIERU

0907 652 710

Detský domov v Jelke hľadá
denného alebo nočného vychovávateľa
Mesačná mzda 700 - 800 €.
Nástup ihneď.

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0048
048

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!

45-0027

ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky
ičkyy
rôznej farby

36-0047

finančná ochrana

16-0102

PALIVOVÉ DREVO

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

36-0025

Doplnky a montáž ZADARMO!

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi
§

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

66-0044

0905 638 627

07-0012

ARRI s.r.o.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

volajte

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

škridla výpredaj

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba
spomínanými banálnosťami práve tak,
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ národa. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v minulom storočí mladý francúzsky prozaik
a všestranný umelec Boris Vian - „utekáme, čo nám nohy stačia do budúcnosti,
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítomnosť a minulosť sa nám stráca v prachu,
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz,
na prahu jari, je predsa prekrásna.
Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynulých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Zastaviť ten nadiktovaný rytmus a pár okamihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby
sme sa všetci venovali menej
tomu nepodstatnému, čo je
takmer bez hodnôt a zamerali sme sa na niečo oveľa
dôležitejšie. Život nás, náš,
a našich najbližších a jeho
kvalitu. Preto ešte raz
- pekný týždeň vám
všetkým.

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

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o
týždeň dva skôr priletí samček a až potom
samička? Tá už má hniezdo z väčšej časti pripravené, poopravované, všetko už
čaká iba na to, aby sa založila nová generácia. Dokonca aj na vchodových dverách
bytových domov sa (v lepšom prípade)
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude
robiť denné od-do a že potrvá mesiac,
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenníku dáme pravidelnejší priestor téme stavba. Nielen tej však.
„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď
seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detského bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo
a z verejných záležitostí estráda, potom sa
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“
To kedysi povedal Neil Postman (8. marec
1931, New York, New York, USA – 5. október 2003, New York), americký odborník
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny
kritik, pedagóg, profesor a redaktor.
Preto sa na našich stránkach bude-

33-0008
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SLUŽBY
ŠALIANSKO

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

INZERCIA
Klára Jurásová

0905 338 872

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN
Výkup: železo za 0,17 eur / kg
plech za 0,14 eur / kg
Výhodné ceny pre ﬁrmy
QJOUFS!LC[TLt

02 AUTO-MOTO / iné

Sládkovičovo: Predaj zariadeného moderného rekonštr. 2izb
bytu, 52m2, OV, 2/2psch.
oôýð^ZWWWE
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0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
36-0005

EXEKÚCIE

05 DOMY / predaj

Mgr. Bc. Marta Molnárová

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

Spoľahlivé a kvalitné
elektroinštalačné
služby šité na mieru vašim
osobným potrebám
Elektroinštalácie bytov a RD
Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov
Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy
0903 448 998 | support@smartshell.eu

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám
kánoe
0907645567
»Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, pohľadnice, vyznamenania a rôzne
starožitnosti. Tel.: 0903
753 758

terasy

zimné záhrady

Chcete si
podať
inzerát?

Východné Slovensko
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

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

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

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

10-0063

Západné Slovensko

az EGZEKÚCIÓNAK

59-0042

KONZULTÁCIA ZADARMO
Ingyenes konzultáció

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

»Predám 3-izb. , veľký,
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844
»Predám garzonku v centre Galan. 0911 603 225.
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Prenajmem 2-izb. RD v Tešedíkove. Voľný od 1. apríla. 0903 731 710
»Prenajmem samostatný
1izb. Byt v RD v Šali, samostatný vchod s veľkou terasou. 0905 775 690

VOLAJTE - HÍVJON 0915 896 536
VO

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

cykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

04 BYTY / prenájom

Ša¾a

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

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

03 BYTY / predaj

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

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

Galanta

dobrom stave prešlo TK a
EK za priateľnú cenu v Slákovičove, Tel : 0949765006

oôýðXZ\WWWE

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,

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám auto Felíciu v

36-0013

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Veľké Úľany:
Predaj skolaudovanej
novostavby, 4izb RD, 136m2,
pozemok 1030m2

36-0000

Redakcia:

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

Prevádzka Šaľa
Diakovská ulica

36-0016

GALANTSKO
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

KAMENÁRSTVO KAJAL

Naše
hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti
(OĽANO)
pred
týždňom
predstavilo návrh otázok pre
hĺbkové referendum. Navrhli sme 17
riešení problémov, ktoré doteraz politici
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás
trápia Slovensko natoľko, že by o nich
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia
za týždeň na našej FB stránke otázkam
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľmi teší.
Dovoľte, aby som Vám otázky bližšie predstavil - 1. skupinu otázok sme
nazvali Spravodlivé Slovensko:
1. Navrhujeme hmotnú zodpovednosť politikov. Chceme presadiť, aby
politici a vysokí štátni úradníci za nezákonné a zjavne nevýhodné rozhodnutia ručili svojím majetkom. Výrazne
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od
pokušenia kradnúť z nášho spoločného,
lebo škodu by platili zo svojho.
2. Chceme, aby si každý okres mohol zvoliť svojho poslanca do NR SR.

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

36-0061

os
delka d

Až 17 okresov (zväčša najchudobnejších) nemá svojho zástupcu v NR SR,
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto
chceme, aby sa kandidát do NR SR s najvyšším počtom hlasov v každom okrese
stal automaticky poslancom. Ostatní sa
doplnia presne takým spôsobom, aký
funguje dnes ... a priblížime politiku k
ľuďom.
3. Za účasť na voľbách deň dovolenky navyše. Záleží nám na tom, aby
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Preto navrhujeme deň dovolenky za účasť v
každých voľbách a referende.
4. Umožnime konečne voliť cez
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete.
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľadu na to, kde sú - v zahraničí, na horách,
v nemocnici či len
doma v záhrade.
Technicky je to riešiteľné, len treba
trochu chcieť.
Ide nám o spravodlivé Slovensko.
Pomôžte nám ho
presadiť.

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

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

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

P
MN ONÚK
OŽS
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

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 014/2018
Dátum dražby: 16.04.2019 o 13:00 hod. - prvé kolo dražby
Miesto konania dražby: Brnianska 1J, Trenčín 911 05, Notársky úrad Trenčín,
JUDr. Denisa Adamkovičová.
Predmet dražby: Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Šaľa, katastrálny
odbor, pre k. ú. Šaľa, obec Šaľa zapísané na LV č. 5898 a to: byt č. 44,
nachádzajúci sa na 5. poschodí, vchod č. 28, v bytovom dome súp. č. 1942
postavenom na pozemku parc. č. 3080/87, parc. č. 3080/88, parc. č. 3080/89,
parc. Č. 3080/90 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu o veľkosti 6137/442312.

Najnižšie podanie 45 000,- EUR. Dražobná zábezpeka 5 000,- EUR
Bližšie informácie o podmienkach účasti na dražbe:

gavila@gavila.sk, www.gavila.sk, kontakt, 0905 476 407, 032/3262 202
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36-0059

www.agrofruct.sk

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

07-0030-1

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

Dražobník GAVILA s. r. o.,
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Zmluva o dielo a zodpovednosť
za vyhotovenie diela

Deň počatého dieťaťa
ponúka argumenty

V dnešnom článku naviažeme na ten
predchádzajúci a budeme sa venovať
ďalšej z podstatných náležitostí zmluvy
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhotoviteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vykonanie diela na vlastné nebezpečenstvo
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zodpovedá za zmarenie, resp. zničenie diela,
a to najmä počas jeho realizácie. Vo všeobecnosti teda za uskutočňovanie diela
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ,
pričom predmetom tejto zodpovednosti
je plnenie, resp. zhotovované dielo.
V zmysle uvedeného tak zhotoviteľ
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude
jednak zhotovené riadne a včas, a to
v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde
aj k samotnému odovzdaniu takto zhotoveného diela. Ako sme si už vysvetlili
v predchádzajúcich článkoch, predmetom zmluvy o dielo nie je pracovná činnosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za účelom zhotovenia diela, ale výsledok tejto
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné.
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie
diela nemá za následok zánik záväzku
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak,
tento je povinný dielo vykonať opätovne,
a to na vlastné náklady.
Napriek uvedenému však môže nastať situácia, kedy zmarením, resp. zničením diela, zaniká aj záväzok zhotoviteľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej

Občianske združenie Fórum života organizuje verejnú informačnú
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa.
Každoročne si 25. marca pripomína
práva nenarodených.
„Pre kampaň sme podobne ako po iné
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chceme ponúknuť argumenty na zamyslenie,“ zverejnila hlavná koordinátorka
kampane Lucia Mihoková. Kampaň
bude prebiehať v uliciach slovenských
miest. Biela stužka symbolizuje, že na
nenarodenom ľudskom živote záleží.
Poukazuje však aj na konkrétnu a systémovú pomoc pre tehotné ženy a prevenciu. S činnosťou Fóra života sa spájajú
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce
organizácie kontaktujú matku v zložitej
situácii. Projekt je postavený na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa. Počas jedného
roka žena dostáva finančnú podporu na
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s najvyššou mierou potratov a rozvodov,
Fórum života prevádzkuje Centrum
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Projekt Tlakový hrniec ponúka študentom
stredných škôl netradičné debaty o in-

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia.
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhotoviteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne
dojednané osobné zhotovenie diela zhotoviteľom, prípadne to z povahy diela
vyplývalo.
V prípade nemožnosti plnenia je možné riešiť otázku náhrady škody, prípadne
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu,
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsledku ľudského konania (napr. stratou materiálu poskytnutého objednávateľom
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), alebo z dôvodu objektívnych príčin (napr.
ak povodňou došlo k znehodnoteniu či
zničeniu zhotovovaného diela). V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá za
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej
dĺžky tejto zodpovednosti zhotoviteľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vyhotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte
neodovzdal objednávateľovi.

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

nebezpečná predovšetkým pre mozog.
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je
nepravidelné užívanie antidiabetík alebo vynechávanie dávok. Pretože majú
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôzne vlastnosti a spôsob účinku, platia
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k
jedlu.
Pozor, alkohol! Pre diabetikov je
otázka konzumácie alkoholických nápojov zásadná. Ten môže byť príčinou
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je
predovšetkým konzumácia alkoholu
bez toho, že by pacient zjedol potrebné
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vyhýbať destilátom. Alkohol v kombinácii
s jednoduchými cukrami môže dokonca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých
jedincov.
Self monitoring Veľmi dôležité je,
aby pacient s diabetom sledoval svoju
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykonával tzv. self monitoring. Môže tak robiť
napr. pomocou glukometra, teda prístroja, ktorý pomerne veľmi presne meria hladinu krvného cukru z kvapôčky
krvi odobratej z prsta.
Hľadajte odborníka Aj zdanlivo
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v
kombinácii s inými zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie
liekov je preto vhodné si overiť na stránke www.interakcieliekov.sk a prípadné
riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom.

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

VIAC INFO: 0908 580 999

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Jedným z neduhov súčasnej modernej doby, ktorý v niektorých krajinách
dosahuje rozmery epidémie, je obezita.
Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu.
Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes
mellitus) už dávno nie je problémom len
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všetky vekové kategórie. Je to metabolické
ochorenie, ktoré je spôsobené absolútnym nedostatkom (diabetes 1. typu)
alebo relatívnym nedostatkom hormónu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky používané na liečbu diabetu (cukrovky)
označujeme ako antidiabetiká.
Ako správne používať antidiabetiká? Musia byť užívané pravidelne,
zvyčajne v prísnom súlade s konzumáciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukózy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto
zvýšenie pohybovalo v normálnom
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1.
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je nasledované konzumáciou adekvátneho
množstva jedla. Významný pokles hladiny krvného cukru, ku ktorému takto
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia.
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným
potením, búšením srdca, pocitom hladu, poruchou jemnej motoriky a pri
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕčmi a bezvedomím. Hypoglykémia je

68-06

Život s cukrovkou

terrupciách, manželstve, nevere či porne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.
Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Narodenia Panny Márie a chválach s kapelou Joel Worship Band.
Pondelok 18. marec 2019 – benefičný Koncert za život spojený s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca so začiatkom o 19:00. Účinkuje Komorný orchester ZOE. Koncert je
určený na podporu žien trpiacich po
spontánnom potrate.
Sobota 23. marec 2019 - Konferencia
Vyber si život s témou Ochrana života
na všetkých úrovniach politiky v kongresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom
o 9:00. S prednáškami vystúpia odborníci a poslanci na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni.
Viac info o kampani na
www.25marec.sk.
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Inzercia

52-6-67

0905 338 872

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá

07-0022-3

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

10-0044

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Modlitba za slušné Slovensko

Do Británie po brexite
hody najväčší vplyv prípadná zmena
spoplatnenia štúdia. Vo vyhlásení rezortu sa ale hovorí, že britská vláda sľúbila, že pre študentov EÚ začínajúcich
štúdium v akademickom roku 2018/19
alebo 2019/20, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako
to je v súčasnosti. A to bez ohľadu na
to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne
opustí Európsku úniu.
Odborníci na leteckú dopravu varujú pred výpadkami a oneskoreniami
letov. Lepšie chránení sú tí ľudia, ktorí
si cestu objednajú v cestovnej kancelárii alebo online. Je to preto, že taký prevádzkovateľ ručí za uskutočnenie letu v
každom prípade.
Britské úrady oznámili, že pre držiteľov európskych vodičských preukazov cestujúcich do Spojeného kráľovstva sa nič nemení. Nebudú potrebovať
medzinárodný vodičský preukaz. Iné
je to v prípade poistenia. Keď bola doteraz zelená poistná karta len odporúčaná, po brexite bude povinná. Navyše
motoristi by si mali skontrolovať podmienky svojho poistenia, aby sa uistili,
že pokrývajú všetky škody aj na území
Veľkej Británie.
V prípade odchodu Británie bez dohody je pravdepodobné zavedenie colných kontrol. Takže na tzv. „zelenom“
východe z letiska už na vás budú čakať
colníci, ktorí môžu zisťovať, čo z krajiny
vyvážate.

Bože, dal si nám krásnu krajinu.
Máme v nej hory, jaskyne, jazerá, stromy aj čisté pramene. Ty vidíš vyrúbané lesy, znečistenú vodu, neobrobenú
pôdu a zabíjanie novonarodených jahniatok. Zbav nás chamtivosti a pomôž
nám vážiť si dary, ktoré si nám dal.
V krásnej krajine žije malý národ.
Taký malý, že ani nikdy nemohol nikoho prepadnúť a robiť druhým ľuďom zle.
A tak sme trpeli pod inými, alebo sme
si robili zle sami sebe navzájom. Pane,
otvor nám srdcia, aby sme si neubližovali svojou závisťou a nenávisťou.
Otvor Pane oči správcom tejto krajiny. Mnohí sú zaslepení pýchou, mocou
a peniazmi. Prehnali to. Už vedia, že
prichádza pád. Pomôž im Pane odísť
dôstojne, aby aj oni raz mohli oľutovať
a napraviť svoje chyby. A odpusť im tak,
ako odpúšťaš aj nám.
Pane daj nám odvahu odolať pokušeniu, rozoznať zlo a postaviť sa mu. Nesúdiť druhých, ale nenechať sa zastrašiť. Nájsť odvahu povedať pravdu, aj keď
sú tí, ktorí odhaľujú zlo, prenasledovaní
a tí, ktorí ho páchajú chránení. Veď Ty to
poznáš – Barabáš bol omilostený a Teba
ukrižovali. Ale vieš aj to, že on život stratil a Ty si ho získal naveky – aj pre nás.
Vďaka Ti.

Bože, daj nám statočnosť priznať si
chyby, nedržať sa nasilu tam, kde už
nie sme užitoční alebo škodíme. Pomôž
nám Pane počúvať hlas ľudí, ktorí nemajú peniaze, moc ani slávu. Ľudí, ktorí
sú na okraji spoločnosti. Nauč nás objať
bezdomovca, nasýtiť hladného, pomáhať bezmocnému, opustenému a chorému. Ja viem, že cez týchto ľudí sa nám
prihováraš Bože a zbavuješ nás pýchy.
Pane usmej sa na naše krásne Slovensko. Aby nebolo rozkrádané a smutné, ale stalo sa slušnou krajinou. Aby
sme na seba neútočili, ale mali sa radi.
Aby naše deti nemuseli odchádzať do
cudziny, tak ako kedysi naši dedovia.
Aby sme v našej krajine obnovili morálku, dôveru človeka k človeku a spoluprácu.
Ochraňuj nás Pane. Ajj môjj obľúbenýý
básnik, Milan Rúfus,
Ťa o to kedysi takto
prosil: „Môj dobrý
Bože, zhliadni naň.
o neStráž nám ho
ň Ty ho,
ustále. A aspoň
Veľký, chráň, keď
si ho stvoril
malé.“

» Ján Košturiak

» red

75-27

V tejto chvíli nikto, ani len samotná
premiérka Veľkej Británie netuší, čo na
stane po 29. marci – teda o pár dní, keď
už by táto ostrovná krajina nemala byť
členom Európskej únie. My však vieme,
čo by bolo dobré zariadiť, aby nikomu
z tých našincov, ktorí tam cestujú,
študujú či pracujú, nenastali zbytočné
problémy. Mnohé z nich sa totiž dajú
predvídať a preto sa im aj predísť.
Nie je pravdepodobné, že pri vstupe do Británie po brexite budú od občanov EÚ požadované víza. Európska
komisia navrhla, že ani britskí občania
nebudú musieť mať pri krátkodobom
pobyte v EÚ (do 90 dní) víza. To by
malo platiť aj naopak. Británia však
avizovala, že po brexite nebude uznávať bežné preukazy totožnosti, ale len
biometrické pasy. Či to bude hneď po
brexite, alebo neskôr, nie je zatiaľ isté.
V prípade tvrdého brexitu európsky
pas pre zvieratá asi nebude v Británii
platný, a úrady budú požadovať dodatočné veterinárne doklady.
Európske karty zdravotného poistenia poskytujú zdravotné poisťovne
bezplatne. V prípade tvrdého brexitu
by však stratili platnosť. V takom prípade sa odporúča uzavrieť dodatkové
medzinárodné zdravotné poistenie.
Ako sa táto udalosť dotkne zahraničných študentov? Podľa nášho ministerstva zahraničných vecí bude mať
na Slovákov študujúcich v Spojenom
kráľovstve v prípade brexitu bez do-

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.

Firma Damaro Slovakia

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

prijme na TPP

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0012

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

36-0034

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Víkendy doma

Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)

Kontakt: 0911 997 728

Krížovky s úsmevom
45-0103

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.
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výstredný,
Chlap chce vstúpi do kláštora
nerozuma jedinou podmienkou je, aby dodržal
ný
prísahu ml anlivosti s tým, že môže
(expr.)
prehovori len raz za sedem rokov, aj to
iba dve slová. Prejde prvých sedem
paša,
rokov, privedú ho pred starších a pýtajú pasienok
sa ho, o im chce poveda . On na to:
- Studená podlaha!
odraz
Prejde alších sedem rokov, zase
svetla
predstúpi pred starších a hovorí:
- Zlé jedlo!
zaschnutá
Prejde alších sedem rokov, zase
vrstva
predstúpi pred starších a hovorí:
krvi
- Ja kon ím!
na rane
Na to mu jeden zo starších povie:
kaukazská
- Niet divu,... odkedy ste sem...
osada
ženské
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

jurasova@regionpress.sk

0905 338 872

posielal
(bás.)

väzenie
(slang.)

2. as
tajni ky
3. as
tajni ky

1. as
tajni ky

klieš ovec

zotrvaj
v spánku
Ivana
(dom.)
sekundárny amid
vojenskí
jazdci
vitím
zhotovil
textilné
družstvo

Katarína
(dom.)

ponavliekal
(zried.)

rozprávkový hrdina
týkajúca
sa opuky

otec
(hovor.)

judejský
krá
bola
za úbená

urobená
z láže

E V
Tvrdošína
Richard
(dom.)

uzurpátor
Pomôcky:
starobaAgum, arebylonský
ka, akarid,
vladár
Mašek

útes
(bás.)

ústredná
rada
smidka

meno
Pomôcky:
ail, imid, spriadalo,
snovalo
juniorát,
Asa, adria
tu ný
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vlnená
tkanina

spôsob
dedenia
kultúrna
rastlina
kilogram
(hovor.)
rímske
íslo 1002

druh
palmy
eský
skladate
E V
Nitry

mestská
štvr
obývaná
Židmi
posilnilo
sa
babylonská bohya zeme

skladba
pre sólový spev

zna ka
hliníka

www.scalpermedia.sk
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Jarné očistné kúry I.

Žiacke súťaže

Pre príchod jari sú typické rôzne
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne
kvôli odstráneniu následkov zimného
hodovania a často aj ničnerobenia.
Očistené kúry a pôsty sú staré
ako ľudstvo samo. Ide o dobrovoľnú
činnosť, najčastejšie z náboženských
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy
zažívame aj extrémne situácie – hladovanie. Je prirodzené, že organizmus
vystavený nedostatočnému alebo nepravidelnému príjmu potravy podlieha mnohým zmenám vo všetkých
svojich systémoch, ktoré môžu mať
prechodné, ale aj trvalé následky.
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodobých očistných kúr a hlavne hladoviek
je potrebné vždy konzultovať s lekárom.
Pri nedostatku energetického príjmu počas kúry si organizmus získava
potrebnú energiu na bazálny metabolizmus a na normálne fyziologické
deje, hlavne dýchanie, trávenie, činnosť srdcovo-cievneho systému, močovo-pohlavného systému a na tvorbu
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedzené, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky,
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelého človeka, s normálnou hmotnosťou
zásoby tuku dokážu pokryť energiu
asi na dva mesiace, u ľudí s nadváhou samozrejme na dlhšie. Ale pozor

Človek je súťaživý, má potrebu prekonávať iných, a tým aj samého seba.
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať
súťaživosť ich vlastne pripravuje na
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schopnosti. Okrem toho úspech v súťažiach
sa škole dobre prezentuje a vníma sa
tak, že škola má šikovných žiakov.
Dobrá súťaž pozostáva z nápadu,
z jednoduchého priebehu a z primeraného (dôstojného) ocenenia, keďže
vynikajúce výkony by mali byť vynikajúco odmenené. Ako je to v športe,
v zamestnaní, tak to má byť aj v škole. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré
vyhrávajú iba na základe počtu „lajkov“, čo je v rozpore s kompetentným
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá
má najväčší počet žiakov, teda najviac
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž poskytovala spätnú väzbu v čo najkratšom čase.
Veľmi často sa stáva, že cena za
súťaž je symbolická, jednoduchá, bezcenná. Veľmi ťažko sa potom deťom
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú námahu, keď je cena „o ničom“. Viacerými
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú
veľmi zle financované, hoci často ide
o populárne súťaže. Ich finančné zabezpečenie sa počíta len v niekoľkých
desiatkach eur. Z tých sa musí zabezpečiť porota, priestory, ceny a aj občerstvenie. Na to štátny príspevok nepo-

– organizmus pri nedostatku prísunu
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale
už nie je prospešné. Navyše sa mení
hormonálna rovnováha, klesá vylučovanie inzulínu, stúpa vylučovanie
glukagónu, stúpajú katecholamíny,
rastový hormón.
Preto hladovka z medicínskeho
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej
strane treba povedať, že zdravý človek
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Nevyhnutným predpokladom je ale zabezpečenie prívodu tekutín. Odľahčujúce diéty sú z medicínskeho hľadiska
prijateľnejšie.
Existuje mnoho verzií trojdňových
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok
hmotnosti a zlepšenie kondície už za
tri dni. Za takto krátke obdobie dochádza síce k poklesu ručičky na váhe,
ale zväčša iba na úkor straty vody,
menej tuku. Drastickejšie kúry dovoľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť
ťavy, no a na tretí
iba ovocie a ovocné šťavy,
utiť na
deň si môžete pochutiť
vých
zelenine a zeleninových
šťavách.
sta(Nabudúce si predstalnivíme vzorový „jedálniček“.)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Pomôžte včelám
Včely umierajú a potrebujú našu
pomoc. Ubúdajú po celom svete. Odhaduje sa, že od roku 1990 poklesli na
Slovensku včelstvá približne o tretinu.
Stratiť včely? To si nemôžeme dovoliť!
Prispejete preto k záchrane včelej populácie aj vy! Včely sú dôležité nielen
kvôli produkcii medu, včely sú kľúčovým prvkom produkcie jedla, pretože
opeľujú poľnohospodárske plodiny. Až
tretina jedla, ktoré konzumujeme, závisí od opeľovačov.
Včely veľmi často zomierajú na otravu. Pesticídy používané v poľnohospodárstve sú skutočnými zabijakmi pre
včely. Ohrozujú ich však aj extrémne
výkyvy počasia a nedostatok rozmanitej a prirodzenej stravy. Takto oslabené
rýchlejšie podľahnú chorobám či parazitom.
Včely aj v meste môžete nájsť v
zahraničí, ale aj u nás. Príklady dobrej praxe z veľkomiest ako New York,
Londýn, Paríž či susedná Viedeň nám
ukazujú, ako dokážu včely obohatiť
mestské prostredie. Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, opeľujú rastliny
a pritom ešte vyprodukujú množstvo
chutného a kvalitného medu – napríklad aj netradičných druhov ako gaštanový či mätový.
Včelám môžete pomôcť už aj pri
plánovaní toho, čo tento rok vo vašich
záhradkách či na balkónoch vysadíte.
Neraz to môže mať blahodarný účinok
aj pre vás aj pre včely.

Tak – ide sa radiť. Z byliniek, ktoré
včely milujú, spomeňme levanduľu,
tá vás ochráni aj pred mäsožravým
hmyzom, ktorý ju zas neznáša. Šalvia
či koriander sú obohatením záhrad a
zdrojom mnohých cenných látok pre
človeka a včelám prestierajú ich kvety
doslova hostiny. Platí to aj pre tymián,
fenikel a borák.
Ak máte miesto pre trvalky, potom
rozhodne včelstvu ponúknite astry, sasanky, pelargónie či šafran.
Z jednoročných rastlín ozdobte záhradu slnečnicou, cíniami, nechtíkom
či vlčím makom.
Ak sme vám dali inšpiráciu, príroda
sa vám poďakuje. Tak, do toho!

» red

stačuje. Takéto nedôstojné podmienky
sa týkajú aj dlhoročných celoslovenských súťaží, akými sú olympiády či
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše
kolónku, že inicioval súťaže, no de facto je všetko, vrátane dofinancovania,
na organizátorovi, teda na centrách
voľného času, príp. na školách. Neraz
som počul o zrušení niektorej súťaže
z dôvodu zlého financovania. A realizovať pedagogickými dokumentmi
odporúčanú súťaž bez minimálnych
prostriedkov je nedôstojné a demotivujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľmi čakali na súťaženie ako v čakárni u
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia.
Odmietam tézu, že nie sú prostriedky aj na takúto dôležitú činnosť,
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov
je viac, ako si želáme. Len sú nekompetentne prerozdeľované. V tejto situácii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerčných firiem alebo zodpovednejších
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom
alebo len diplomom. Isté však je jedno - peniaze z našich daní by konečne
mali mieriť k našim žiakom, ktorí potrebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti
treba motivovať aj inak ako hrabaním
zadarmo, keďže to ani v živote často
nefunguje.

» Ján Papuga
riaditeľ ZŠ

Svetový týždeň
glaukómu a prevencia
Po celom svete si civilizované spoločnosti pripomenuli Svetový týždeň
glaukómu. Očného ochorenia, ktoré
môže viesť až k oslepnutiu. Pridajte sa
aj vy a urobte niečo pre zdravie svojich
očí... Stačí málo – prísť a dať si zmerať
vnútroočný tlak. Glaukóm, inak nazývaný aj zelený zákal, je ochorenie zrakového nervu. V dôsledku postupného
odumierania jednotlivých vlákien, z
ktorých sa skladá zrakový nerv, dochádza k poruchám v zornom poli pacienta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani
neuvedomuje. Preto sa glaukómu hovorí aj tichý zlodej zraku. Pacient často
zistí, že horšie vidí až pri náhodnom
prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro
diagnostikovaný, neliečený, či extrémne rýchlo progredujúci zelený zákal sa
môže končiť slepotou.
Vnútroočný tlak
Rizikovým faktorom pre vznik glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak. V prípade, že sa odhalí, lekár vám odporučí
vhodnú liečbu – najčastejšie pomocou
očných kvapiek. V niektorých prípadoch sa najskôr volí operácia – laserom
alebo chirurgicky. Výskyt ochorenia
môžu podporiť aj rizikové faktory, ako
sú rôzne ochorenia či zlý životný štýl.
Čo je varovným signálom?
Spozornieť by ste mali pri opakovaných
bolestiach hlavy, bolesťou „za očami“,
pričastou únavou očí, ak zaznamenáte
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stratu periférneho videnia, máte hmlisté či rozmazané videnie, najmä po prebudení. Mnohé z týchto príznakov pripisujeme vyčerpaniu, nadmernej práci
na počítači a pritom je príčina niekde
inde... V ochorení, pri ktorom hrá včasná diagnostika zásadnú rolu.
Vyšší vnútroočný tlak = glaukóm?
Môže, ale aj nemusí. Rozhodne však nepodceňujte tento ukazovateľ, ak vám ho
v rámci preventívneho vyšetrenia namerajú. Ak vnútroočný tlak nie je v poriadku, treba situáciu riešiť s lekárom!
Kto je ohrozený?
- ľudia s rodinnou predispozíciou na
vznik glaukómu
- pacienti s cukrovkou, vysokým či nízkym tlakom
- krátkozrakí (nad - 4 dioptrie) i ďalekozrakí
- tí, ktorí majú za sebou úraz alebo operáciu oka
- ľudia vo veku nad 40 rokov
- pacienti s ochorením ciev
- fajčiari, ľudia, ktorí holdujú alkoholu
Kde nájdete informácie k problematike glaukómu?
Napríklad na www.sgs.sk, čo je webová stránka Slovenskej glaukómovej
spoločnosti.
Použité zdroje: skls.sk, senioradvisor.com

» Eliška Fričovská,

PR manažérka
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

10
ZAMESTNANIE

sK@E
WZKsED/^d

0HVDþQiP]GDREVDKXMH]iNODGQ~]ORåNXP]G\¼
ERQXV]DGRFKiG]NXYêNRQRYêERQXVDQDGãWDQGDUGQêSUtSODWRN]DSUiFXYQRFL


'R.ROiURYDQDSUiFXYGYRM±DWURM]PHQQHMSUHYiG]NH YêUREDNiEORYêFK]Yl]NRY 
GRþLVWpKRDSUtMHPQpKRSUDFRYQpKRSURVWUHGLDKĐDGiPH


23(5È725299é52%<

EĂĚƓƚĂŶĚĂƌĚŶǉƉƌşƉůĂƚŽŬ
ǌĂƉƌĄĐƵǀŶŽĐŝ͗ϭ͕ϰϬΦͬŚ

DĞƐĂēŶǉŽŶƵƐ
ǌĂĚŽĐŚĄĚǌŬƵ

DŽǎŶŽƐƛƉŽƐƚƷƉŝƛŶĂ
ǀǇƓƓŝĞƉůĂƚĞŶƷƉŽǌşĐŝƵ

DĞƐĂēŶǉŽŶƵƐ
ǌĂǀǉŬŽŶĂŬǀĂůŝƚƵ

ŽƉƌĂǀĂĂƐƚƌĂǀĂǌĚĂƌŵĂ

WƌĂǀŝĚĞůŶĠ
ǌǀǇƓŽǀĂŶŝĞƉůĂƚŽǀ

3RKRYRU\PiPH
.$ä'é35$&291é'(ĕ

3UHYLDFLQIRUPiFLtYRODMWH

DOHER
(PDLOFDUHHU#NVVNNURVFKXFRP
.520%(5* 6FKXEHUWVUR
3ULHP\VHOQêDUHiO
.ROiURYR

RQDQDãHMDGUHVH

GA19-11 strana

10

76-0008

9SUtSDGH]iXMPXQiVQDYãWtYWH

11
ZAMESTNANIE
STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

VODIČ VZV - S
SKLADNÍK

PICKER

základná hrubá mesačná mzda:
837 € + bonusy do výšky 15% - VODIČ VZV
7
700 € + bonusy do výšky 15% - PICKER
doprava ZADARMO
možnosť prejsť do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22
NOVÉ ZÁMKY: pondelok, 18.03.2019 o 11:00,
NO
Dom kultúry Kovák, Hlavné nám. 7
ŠAĽA: utorok, 19.03.2019 o 09:00,
Bowling Strike Caffé, Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009-2

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

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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0918 726 754

0800 162 162
www.stannah.sk

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
52-0026

 
 

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku


 "  

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!

TPP # $ %&'

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

 (   )"

na nebrzd



akcia na brzdené
prívesy - zľava 12%
85_0180

      
  
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
! in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

É CENY
AKCIOVené
vozíky

!

  #  *   +
    

  

2100 x 1100 x 300 mm, cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm, cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm, cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm, cena s DPH 580 €
2200 x 1250 x 380 mm, cena s DPH 460 €
2600 x 1350 x 370 mm, cena s DPH 600 €

OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto

900 - 1100 EUR/netto

 

1000 - 1200 EUR/netto
 
11 EUR/hod.

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode
www.hrackybruder.sk
.sk
www.bruderhracky.sk
.sk

info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk

85-0005

32-0031

Facebook: aiwsk

 

TES
SÁROV



Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

 

Holešová 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788,
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com,
Web: www.mini-trans.sk

45-0101

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

34-0001-2

 



stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

 $ 
  !  

600 000
Stannah
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