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AKCIA na materiály:

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

do Dámskej a Pánskej módy v Sládkovičove.

Akcia až -30 %

36-0092

Polovičný pracovný pomer, trvalý pracovný pomer.
Prax v odbore vítaná.

a:
ponúk

0907 652 710

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

Rozvoz ZADARMO!

www.strecha.ws

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

NÁBYTOK NA MIERU

ponúka:

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

Za rozumné ceny!

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
36-0091

- vyhotovenie terrazzových schodov
- výrobu betónových panelov a plotov

Róbert Bukovský |

iba za

0911 266 549

KAMENÁRSTVO KAJAL
pre Vašich zosnulých!

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!
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Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!
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Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

Iba to najkvalitnejšie

312 754

333€

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

36-0025

0948 006 996

0905 746 124
09

07-0012

ARRI s.r.o.

Firma TOMMSTAV s.r.o.
S. R. O.

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

škridla výpredaj

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

TOMMSTAV

od 1390 €

STRECHYNA KĽÚČ

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

zo žuly zaoblené hrany

od 1190 €

16-0170

(pri Galante)

zo žuly zaoblené hrany

36-0015

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

z zaručená kvalita
z ceny konečné

45-0027

informácie: 0918 474 540

z veľa farieb
z nové tvary

www.kamenarstvo-andrassy.sk

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

36-0097

Hľadáme šikovnú
PREDAVAČKU

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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Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
Neporiadku v našom štáte je viac
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa
ako ilegálna skládka odpadu tesne
pred naplnením plánovanej kapacity.
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch
od posledných volieb do Európskeho
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRAZU zistili, že je tu neporiadok. Tých,
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“,
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých,
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom
svojej verbálnej metly premenia na
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.
Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili?

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť,
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo
nerobia pravidelne poriadok tak, ako
gazda každý deň zametá zádverie?
Prečo až vo voľbách?
Novodobí samozvaní upratovači sa
rozbehli po Slovensku, reálnom, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych sieťach a vnucujú nám poriadok,
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej
nemožno pripustiť. Že treba voliť zmenu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH)
nepôjde voliť, kto nebude účastný na
eurovoľbách, ten je ignorant.
Nie, ignorant nie, ani hlupák nie.
Pretože pod takýmto nechutným
nátlakom SPASITEĽOV sa nič nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, ich osobný profit.
Ak máme definitívne zatočiť so
všetkou nanesenou špinou na našom
Slovensku,v prvom rade by sme si mali
ej nositeľov.
identifikovať jej
ky neuroTých, ktorí roky
bili nič a terazz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
m do hrsTakže, rozum
eň!
ti a pekný týždeň!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ša¾a

36-0052

Redakcia:

Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi
LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY
§

0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0033

ŠALIANSKO

Kamenárske práce
ąŭāþñððüþýăĎűÿþüýıúþą
ĉĄüôûĢ÷þúðüôłð
ĝøĂăôýøôðþÿāðąðĂăðāŭò÷ÿþüýıúþą

0948 006 996

36-0091

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
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

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

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 014/2018
Dátum dražby: 30.05.2019 o 13:00 hod. - druhé 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 41 000,- 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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07-0009-5
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PARLAMENTU EDITORIÁL
EDITORIÁL
SLUŽBY
Ž
2019Á // SLUŽBY
25. MÁJ

VOĽBY DO EURÓPSKEHO

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum
Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
Vitamín D má hlavnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho
nedostatku vznikajú ochorenia kostí – osteomalácia, osteopénia, osteoporóza, rachitída.
Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v
staršom veku, môžu mať vážne následky. Obozretnosť treba už pri zistení
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii.
Osteomalácia sa prejavuje citlivosťou alebo bolestivosťou kostí,
hlavne v driekovej oblasti a na nohách.
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy,
môže byť bolesť svalov. Bolesť kostí je
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe.
Kosť sa v najťažších formách môže deformovať.
Rachitída, nazávaná aj krivica alebo anglická choroba, sa u detí prejavuje
rôznymi poruchami rastu kostí a ich
deformitami. Týkala až 90 percent detí
v Británii, ktorým sa v priemyselných
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo
slnečného žiarenia.
Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v
rôznych systémoch a pri rôznych ochoreniach:
1. Metabolické ochorenia – nedostatok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou
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dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením
hladiny glykovaného hemoglobínu
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabolizmu cukru a riziku vzniku cukrovky,
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev,
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D
cestou svojich receptorov a aktívnej formy kalcitriol bráni vzniku malígnych
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovinu konečníka a hrubého čreva, prsníka,
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na autoimunitné ochorenia (celiakia, cukrovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná
artritída, skleróza multiplex), ale aj na
bežné infekčné ochorenia dýchacieho
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v
tuku a ak je tukového tkaniloževa viac alebo veľa je uložený viac tu, potrebné hladiny v krvi sú nižšie, ide
de o
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabuudúce)

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?
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POLITICKÁ INZERCIA

.$1','7,2ü$12
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
-DYRO¯PXUÏLWH3HĢD3ROO£NDÏDGUXK¿
NU¼ĻRNVDHĞWHUR]KRGXMHPNRPXG£P

REÏLDQVN\DNWLYLVWDSURWLKD]DUGX
6WDU£üXERYćD_URNRY
$MQDĞHUHJLµQ\VDP¶ĻX¼VSHĞQH
UR]Y¯MDĢDE\EROLOHSĞ¯PPLHVWRP
SUHĻLYRW2SUDYPHVLQHE¼UDMPH
Q£ĞHXUµSVN\GRP

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

9NUDMLQ£FK(QHERODURNRYYRMQD
&KFHPPLHUDMSUHQDĞHGHWLDYQ¼ÏDW£
3RÑPHYROLĢDQHGRYRýPHHXUµSVN\P
IDĞLVWRPQ£ĞGRPPLHUX]QLÏLĢ

$N]OHSĞ¯PHSRGQLNDWHýVN«SURVWUHGLH
ýXGLDEXG¼PDĢĞDQFXQDOHSĞLHSODW\
1HVPLHPH]DE¼GDĢDQLQDNUHVĢDQVN«
KRGQRW\QDNWRU¿FKVWRM¯QDĞDFLYLOL]£FLD

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ_/HYRÏD_URNRY

VWDURVWND_&KPHýQLFD_URNRY

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

&KFHPVDSULÏLQLĢROHSĞLH6ORYHQVNR
DOHSĞLX(XUµSXSUHNDĻG«KR

6ORYHQVNRVDPXV¯VWDĢKUG¿PDURYQRFHQQ¿P
SDUWQHURPQDHXUµSVNHMVF«QH%XGHP
SUHVDG]RYDĢWDN«ULHĞHQLDDE\VDĞLNRYQ¯ýXGLD
QHEROLQ¼WHQ¯RGFK£G]DĢ]DSU£FRXGR]DKUDQLÏLD

ĞWXGHQWDREÏLDQVN\DNWLYLVWDYREODVWL
SU£YRV¶EVR]GUDYRWQ¿PSRVWLKQXW¯P
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

(MHPRWRURPUR]YRMDUHJLµQRY9\XĻLPH
SUHWRMHGLQHÏQ¼ĞDQFXDSU¯OHĻLWRVWLNWRU«
Q£PQDĞHÏOHQVWYRSRQ¼ND

$MW¯QDM]UDQLWHýQHMĞ¯PDM¼SU£YR
QDG¶VWRMQ«ĻLYRWQ«SRGPLHQN\

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

9¿KRG\ÏOHQVWYDY(V¼QHVSRFK\EQLWHýQ«
&KFHP]DFKRYDĢDSRVLOQLĢWRÏRY(XUµSVNHM
únii funguje.

6PHMHNUDMLQDWYRULY¿FKSUDFRYLW¿FK
DXVLORYQ¿FKýXG¯NWRU£P£ÏRSRQ¼NQXĢ
(XUµSHDVYHWX

poradca pre výskum a inovácie
3H]LQRN_URNRY

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

(Q£PSRVN\WXMHQ£PPLHUEH]SHÏQRVĢ
DOHDMƓQDQÏQ¼SRGSRUXQDUR]YRM
DY\URYQ£YDQLHUR]GLHORY

9HU¯PYHNRQRPLFN\SURVSHUXM¼FH
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bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov a
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí
nepoznali rodinné zázemie a často končia
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré
matkám zoberú, skončia neskôr v nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogani? Prečo
cie a necitlivosti?
voľujú
si úradníci dovoľujú
na najslabších a daokoj?
rebákom dajú pokoj?
Raz sa však možno
hto svebudú mocní tohto
ta zdola pozeraťť na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

finančná ochrana

INZERCIA
0905 338 872
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» Ján Košturiak

Nebojte sa ! volajte

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami a potrestaní sú tí, čo zostali.
Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu
neviedli a len plnili príkazy. Napriek
tomu musia strpieť ponižovanie za to,
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi
popisoval výmenu vedenia na jednom
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí
pracovali pod minulým vedením.
Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že
odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych
podnikov bývajú trestaní, keď chránia
majetok pred zlodejmi. Malí farmári
na Slovensku sú trestaní za to, že štát
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus

0905 638 627

sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.

Máte DLHY ?

Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt

Bojíte sa úžerníkov,
súdov aj dražby ?

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde

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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Bez poistenia by sa mohla vaša dovolenka riadne predražiť

Nezabudnite sa na cesty poistiť

Európsky preukaz
zdravotného poistenia

Mnohí si možno kladú otázku, na čo
nám je potom Európsky preukaz zdravotného poistenia. Skutočnosť je taká,
že ak cestujete do krajín Európskej únie,
a tiež do Srbska, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Macedónska alebo na
Island, s európskym preukazom poistenca máte u lekára rovnaké práva ako
domáci pacienti. To znamená, že to čo

Nezabudnite sa pred cestou na dovolenku poistiť.
rom z členských štátov Európskej únie,
najvýhodnejším krytím je v tom prípade
kombinácia európskeho zdravotného
preukazu a komerčného poistenia.

Komerčné poistenie

Komerčné poistenie pokrýva všetky
náklady pri ošetrení, vrátane liekov,
hospitalizácie, prevozu do nemocnice a
tiež repatriácie, čiže prevozu poistenca
na Slovensko. Repatriácia pacienta ani
repatriácia telesných pozostatkov nie je
zo zdravotného poistenia krytá vôbec.
Pri uzatváraní cestovného poistenia

foto autor SplitShire pixabay

nezabudnite uviesť, do akej krajiny cestujete a aké aktivity budete v zahraničí
vykonávať. Na mnohé športy, ku ktorým patrí napríklad počas leta aj veľmi
obľúbené potápanie, sa treba pripoistiť.
Vždy sa tiež informujte aj o výške poistného krytia. Cestovné poistenie slúži na
pokrytie rôznych rizík, od poistenia liečebných nákladov až po poistenie storna zájazdu či straty batožiny. V jednotlivých poisťovniach sa to však môže líšiť.
Odporúčame preto, aby ste si overili, čo
všetko vaše poistenie zahŕňa.
» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

75-06-3

Na druhej strane svojho zdravotného
preukazu či preukazu poistenca, ktorý
používame bežne u lekára, má väčšina
z nás aj európsky preukaz zdravotného
poistenia. Ak sa chystáte na cestu do
zahraničia, nezabudnite si skontrolovať
jeho platnosť. Ak ho náhodou ešte nemáte, môžete oň bezplatne požiadať vo
vašej zdravotnej poisťovni. Keďže však
nekryje všetky riziká, je lepšie si pred
cestou do zahraničia vybaviť aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to
vám preplatí aj vaša. Čo si pacienti v
danej krajine platia z vlastného, zaplatíte si sami. Rovnako dôležité je vedieť,
že tento preukaz akceptujú len vo verejných zdravotníckych zariadeniach
ale nepokrýva súkromnú zdravotnú
starostlivosť. Rovnako vám nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné
systémy sa v jednotlivých krajinách
líšia, služby, za ktoré doma neplatíte,
nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.
Doplatky pacientov, alebo inak povedané spoluúčasť za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a
môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o
hospitalizácie, ošetrenia u zubára alebo o kúpu niektorých liekov. Európsky
preukaz vás pred nimi neochráni. Ak
sa chcete niektorým platbám vyhnúť, je
lepšie uzatvoriť si aj pred cestou do krajín Európskej únie komerčné poistenie
liečebných nákladov. Na druhej strane,
výhodou európskeho preukazu je, že sa
vzťahuje aj na chronické ochorenia. Ak
trpíte chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napríklad
aj dialýzu, je potrebné, aby ste si pred
vycestovaním do zahraničia dohodli jej
poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vaša
poisťovňa vám pri tom môže pomôcť.
Ak sa chystáte dovolenkovať v niekto-

36-0006

Ak plánujete počas leta vyraziť na
dovolenku, nezabudnite si do tašky
pribaliť aj cestovné poistenie. Ak
náhodou v zahraničí ochoriete alebo prídete k úrazu, ušetríte si vďaka
tomu nemalé finančné prostriedky. Bez poistenia, by vás dovolenka
mohla prísť poriadne draho.

LETÁKY
0905 338 872
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Slováci sa zhodli i jeho storočnicu oslávil, lenže...

Najväčší, áno, ale aj v činoch
V týchto dňoch si pripomíname sté rí sa ošívajú frázami, ako vládnuť a správať
výročie úmrtia uznávanej osobnosti, sa nie iba v dni výročí. Dejiny nás poúčajú
ktorou je Milan Rastislav Štefánik. O každý deň.
jeho historickom význame a posolstvách netreba ani písať. V ankete
RTVS sa dokonca stal najväčším SloBiskup Ján Hroboň:
vákom.
„Bol človekom poctivým voči sebe.

Spomienka na Bradle

V sobotu 4. 5. 2019 sa konala pietna spomienka pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Prišlo mnoho osobností,
bývalých vojakov, generálov, zahraničných
hostí a mnoho Slovákov. Ja som zostal
doma. Nedokázal by som počúvať či vidieť
niektoré osobnosti politického života, ktoré majú ďaleko od štefánikovského odkazu
a napriek tomu nachádzajú vo svojich prejavoch paralely k vlastným konaniam. Využijú každú možnosť na sebaprezentáciu,
neuvedomiac si, že odkaz Štefánika nie je
slovo, ale čin. Aktivita v prospech národa, čestnosť, morálka, skromnosť, obeta
chýbajú v súčasnej politike. Pripomínanie
osobností by malo naznačiť politikom, kto-
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Štefánik ani Štúr
pre dejepis neexistujú

Okrem politikov by sa mali oboznamovať s históriou aj mladé generácie. To je
úloha školy. Asi nemusíme diskutovať o
tom, že významné slovenské osobnosti by
mali byť témou vyučovania. Najmä preto,
že ich životy sa neraz účelovo interpretujú
a prekrúcajú. V osnovách dejepisu sa však
mená Štefánik alebo Štúr nespomínajú. Sú
iba súčasťou vyučovania historických udalostí okolo Slovenského národného obrodenia a vzniku Československej republiky.
Teoreticky, obe uvedené osobnosti môže
učiteľ spomenúť dvoma vetami. A hypoteticky ich nemusí spomenúť vôbec. Isto, v
učebniciach sa o nich píše, avšak učebnica
nie je záväzná. Za podobu štátneho vzdelávacieho programu (osnov) sú zodpovední
práve politici, ktorí neraz vyčítajú národu,
učiteľom, že sa slovenskej histórii nevenuje
priestor. Aj tento príklad hovorí o nutnosti
dôkladného kvalitatívneho i kvantitatív-
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Vedel svoje ideály napĺňať poctivo.“
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Nehodné prírodovedca

Štefánik sa zaujímal aj o prírodné vedy,
venoval sa astronómii, podnikal výpravy
na hory. (Vzťah k prírode mal aj Ľudovít
Štúr.) O to viac ma zarmútilo, že pre výročie úmrtia takejto osobnosti sa v okolí majestátnej mohyly na Bradle nenahraditeľne
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Podobné výročia pripomínajú, ako
vzdialení sme však odkazom našich
osobností, ktoré nerečnili, ale konali
tak, aby si uctili národ, krajinu a jej prí» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
rodu.
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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Foto: Zdroj ECAV

neho prepracovania kurikula, na čo roky a nezodpovedne vyťali desiatky zdravých
a majestátnych stromov v okolí prístupovej
upozorňujem.
cesty k hrobu Štefánika. Vraj bránili výhľadu a pohybu! Isto, stromy tam boli účelovo
Generál, diplomat a politik Milan
zasadené boľševikmi. Ale vyťať ich tak, ako
Rastislav Štefánik sa stal víťazom
sa vytínajú hektáre lesov po celom Slovencelonárodnej ankety Najväčší Slosku, považujem za barbarské a nehodné M.
vák. Diváci mu poslali 49-tisíc sms
R. Štefánika a vyspelej spoločnosti. Aj to je
hlasov, celkovo ich do finálnej časti
dôvod, prečo sa na to miesto nevrátim. Paankety prišlo viac ako 108-tisíc.
mätám si ho inak. Dokonca výhľad naň zdola, takže nejaká estetika bola naozaj hlúpa
zámienka na ďalšie nivočenie prírody.
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Mohyla na Bradle
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Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk

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%.

EXEKÚCIAMI
VOLAJTE
HÍVJON

0905 338 872
www.lacne-vizitky.sk
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Pred štyrmi rokmi sme si zase pripomínali výročie narodenia druhého najväčšieho Slováka, Ľudovíta Štúra. Už vtedy ma
mrzelo, že sa o takéto osobnosti kde-kto
obtiera, reční o nich namiesto toho, aby sa
naše skutočné osobnosti nasledovali a inšpirovali sa nimi činy mnohých.

10
KULTÚRA
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Žijeme v záľahe emócií
Žijeme v dobe pocitov. Aj rozhodnutia a životné postoje vytvárame na
základe svojho subjektívneho emotívneho sveta. Je to dobre, či zle?
Na jednej strane pri emotívnych príbehoch ide o stratégiu, ako čo najviac zaujať
poslucháča, pritiahnuť adresáta určitého
posolstva. Najoceňovanejší novinári
sú tí, ktorí ilustrujú informácie príbehmi. Niekedy si príbehy dokonca
„vymýšľajú“. Také prípady sa odhalili i
v renomovaných denníkoch. Nielenže
sa pravda tým spochybňuje, ale aj
lož „prikrášľuje“. Raz vyvolané emócie
totiž ťažko možno vymazať z pamäti ľudí,
hoci sa skutočnosť ukáže celkom iná. Pocity a celkové dojmy nás ovládajú, hoci by
sme si to neželali. Ostávajú v podvedomí
a ak sa im aj vedome bránime, pretrvávajú
v stave pochybovania.
Zaiste, príbehy a svedectvá sú mocnou
zbraňou ovplyvňovania mienky. V pozitívnom i negatívnom zmysle. Výchova
a formovanie charakteru mladých ľudí
sa nezaobíde bez príkladov životných
príbehov uznávaných osobností. Aj veriaci ľudia majú vzory svätých, oblasť
poznania má svojich mudrcov, história
svojich priekopníkov, kultúra svoje umelecké celebrity. Princíp vzorov, idolov,

vodcov s ich životopismi funguje od
začiatku existencie ľudstva. Niekedy
sa história píše doslova cez osudy jednotlivcov – jej pokrok, ale aj úpadok a zvrat.
Žiaľ, tento obraz nie vždy je objektívny,
keďže príbehy bežných ľudí a skupín sú
„nemé“.
Doba emotivizmu má svoje veľké riziká. Otvára sa možnosti zneužitia a manipulácie. Pri skutočnosti podanej cez
subjektívne príbehy hrozí, že na jej základe si vytvoríme univerzálny pohľad na
veci. Hoci to vieme, city sú niečím, čomu
sa nedá zabrániť. Súčasný prehnaný
emotivizmus sa neobjavil z čista jasna. Je
reakciou na predošlý extrémny racionalizmus, ktorý zatlačil skúsenostné a zmyslové vnímanie do úzadia a prejavoval sa
vo forme absurdnej špekulatívnosti, keď
. Pravda sa doslova odtrhávala od života
a mala svoj vlastný život v myšlienkových
štruktúrach. Emotivizmus i prílišný
racionalizmus - obe krajnosti deformujú ľudské poznanie. Dnes sa pohybujeme v extrémne emotívnom
prostredí, keď rozumové argumenty nielenže nepresvedčia, ale nie sú
ani vyhľadávaným spôsobom skúmania. Aspoň do veľkej miery. Verím, že
aj táto etapa sa pominie.

» Mária Raučinová, Fórum života

WWW.REGIONPRESS.SK

Servírujeme
to najlepšie

na všetko od Tescom
y
=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ

Šaľa
ACS for Business s.r.o., Budovateľská 38
Galanta
Azetko, Sídlisko Jas 5
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Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Ford CMAX 1,8
TDI Ghia plná výbava auto
klíma navigácia android
8 ťažné tempomat bluetooth zimné prezutie na
diskoch farba čierna super
stav STK/EK 2020 cena
5400 tel 0902140353

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim diely, plecharinu
na starú škodu octaviuspartak, 0902449970
»KÚPIM BABETU MANET
KORRADO JAWA PIONIER
SIMSON STING STAV NEROZHODUJE TEL 0905515443

03 BYTY / predaj
»Predám 3-izb. , veľký,
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844
»Predám 3-izb.byt v centre Galan. Voľný 7/2019.
0903943607
»Predám 3 izb byt v
Šala Veča prerobený
0948818250

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2-izb. RD v Tešedíkove. 0903 731 710
»Prenajmem garzonku v
Šali. 0905 775 690

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

07 REALITY / iné
»Kúpim garáž
0905151894

v

GA

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682»Predám sklola-

minátové 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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE

Platenie dane z nehnuteľností je tu Vydržanie vlastníckeho
Správca dane posiela v termíne do skytnúť úľavu, či odpustenie dane
15. mája príslušného zdaňovacieho hlavne z dôvodu:
obdobia výmer s uvedením výšky 1. veku,
dane. Vyrubená daň z nehnuteľ- 2. získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S
ností je splatná do 15 dní odo dňa (ťažko zdravotne postihnutý / so sprienadobudnutia právoplatnosti roz- vodcom),
hodnutia.
3. poberania dávok v hmotnej núdzi,
4. prevažnej či úplnej bezvládnosti,
Správca dane môže určiť platenie 5. obmedzeného využitia z dôvodu rozdane z nehnuteľností aj v splátkach, siahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávepričom lehotu splatnosti jednotlivých ry alebo umiestnenia na podkopanom
splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň pozemku.
vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená
Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo
daň vyššia ako 33 000 eur, mesto ale- viac úľav súčasne, správca dane vám
bo obec určí platenie dane najmenej v prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre
dvoch rovnomerných splátkach. Daň vás výhodnejšia.
môžete zaplatiť aj naraz, avšak v leV prípade, že nehnuteľnosť nadohote prvej splátky.
budnete dedením alebo dražbou,
uplatnite si nárok na úľavu hneď pri
Platba dane je vopred
podaní daňového priznania.
Ten, kto je vlastníkom k 1. januáru,
platí daň za obdobie od 1. 1. do 31. 12.
daného roka a na zmeny, ktoré nastali
počas roka, sa neprihliada – výnimkou
môžu byť vyššie spomenuté dedenie a
dražba.

» red

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k veci,
a to priamo zo zákona, pričom pri tomto spôsobe nadobudnutia vlastníckeho práva nie je potrebné rozhodnutie
štátneho orgánu či vykonanie právneho úkonu.
Týmto spôsobom môže nadobudnúť
vlastnícke právo každá osoba spôsobilá
nadobudnúť vlastnícke právo. Predmetom vydržania môže byť akákoľvek
vec spôsobilá byť predmetom vlastníctva s výnimkou vecí, ktoré môžu
byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že
predmetom vydržania môže byť len celá
vec (hnuteľná alebo nehnuteľná). Napriek uvedenému pravidlu však v zmysle
judikatúry súdov možno vydržaním nadobudnúť aj časť parcely. Vzhľadom na
uvedené sa v praxi možno stretnúť so situáciami kedy vlastník pozemku môže prísť
o jeho časť tým, že túto vydržaním nadobudne vlastník susedného pozemku.
Je potrebné si uvedomiť, že k vydržaniu
dochádza na základe tzv. kvalifikovanej
držby. To znamená, že nejde o akúkoľvek držbu veci, ale o držbu oprávnenú.
Oprávneným držiteľom je ten, kto je
so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí. Za
takúto okolnosť môže byť považovaná len
skutočnosť, ktorá má objektívne znaky

titulu domnelého nadobudnutia vlastníckeho práva. Bez existencie okolnosti,
na základe ktorej by držiteľ nadobudol
dôvodné presvedčenie, že mu pozemok
naozaj patrí, nemôže dôjsť k vydržaniu
vlastníckeho práva k nemu. Príkladom
takejto okolnosti je napr. dedičské rozhodnutie o nadobudnutí veci, ktorá v čase
smrti poručiteľa nebola v jeho vlastníctve,
či uzavretie kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy, ktoré sú neplatnými. Takisto
môže ísť o oprávnenú držbu napr. vtedy,
ak vlastník susedného pozemku odjakživa užíval aj časť priľahlého pozemku,
ktorá fakticky (napr. v dôsledku jej oplotenia) tvorila časť jeho pozemku, pričom
skutočný vlastník nemusí mať vedomosť,
že je týmto spôsobom ukracovaný na
svojich právach. V prípade vydržania
pozemku je vydržacia doba 10 rokov,
pričom táto musí plynúť nepretržite.
Ak sú teda splnené všetky zákonom stanovené podmienky uplynutím vydržacej
doby nastávajú právne následky vydržania. V prípade vydržania nehnuteľnosti
je vydržanie potrebné zapísať do katastra
nehnuteľností.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

mo
možný
prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 + každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

Š
ŠAĽA: utorok, 14. mája 2019 o 09:00,
Strike Caffé, Štúrova 1
GALANTA: každý piatok o 11:00,
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1
Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-5

Oslobodenie od platenia dane
Zákon presne určuje, kedy a kto je
od platenia dane oslobodený. Týka sa
to najmä majetku štátu, samospráv,
vyšších územných celkov a iných. Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás, „bežných
smrteľníkov“.
V praxi môže mesto či obec po-

práva k pozemku
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10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám benzínové čerpa-

dlo na polievanie záhrady
0948818250

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti

aj poškodené. Tel.: 0903
753 758
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

šikovných stavbárov na pozície murár, obkladač,
železiar, tesár, zvárač, s nástupom ihneď.
Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/h + stravné lístky
Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, hilda@avastav.sk

36-0079

»Mám na predaj sklotexl
0905170427

Nechajme niekedy autá stáť,
vstaňme a choďme

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá do TPP vodičov s vodičským preukazom C, E.
Strojníkov na čelný šmykový nakladač, traktor báger,
kolesový žeriav.
V prípade záujmu odbornú prípravu na strojnícky preukaz a vežový
žeriav zabezpečíme, a odborný kurz uhradíme.
Základná zložka mzdy 650,-€ + zaujímavé mesačné odmeny.

Bližšie info.: p. Molnár 0903 712 390, molnar@avastav.sk
p. Mikovič 0903 711 231, mikovic@avastav.sk

36-0079

08 STAVBA

Stavebná spoločnosť so sídlom v Galante
hľadá na TPP

prijme do TPP aj živnostníkov

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

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Občianska
riadková
inzercia

Jedným z najvýraznejších zdravotných problémov Slovákov v posledných rokoch sú sezónne depresie,
syndróm vyhorenia, ale aj srdovocievne a respiračné ochorenia, či alergie.
Odpoveď, ako zatočiť s týmito nepríjemnými komplikáciami a život strpčujúcimi ochoreniami, je veľmi jednoduchá.
Hýbme sa! Pohyb v okolí je jednou zo
základných vlastností, ktorá nám bola
vštepená od našich dávnych predkov. Pohyb je život. Väčšina, hlavne mestských
ľudí, je nastavená hlavne na psychický
pracovný výkon a výsledky. To nás o prirodzený pohyb ochudobnilo.
Vstaňte a choďte! Zbytočné prepínanie síl nedodá potrebnú prospešnú
energiu vášmu sebavedomiu, celkovému
zdraviu, ani psychike. Naopak, skôr vás
dovedie k ešte väčšiemu vyčerpaniu. Na
dobitie bateriek po ťažkom dni postačí
obyčajná chôdza. Kedy ste sa naposledy presunuli po vašom meste na väčšiu
vzdialenosť z bodu A do bodu B pešo?
Obyčajné kráčanie urobí po krátkom čase malý zázrak. Chôdzou sa

zlepšuje vaše celkové zdravie. Zlepšuje
sa imunita, zvyšuje sa výkonnosť kardiovaskulárneho systému, prečisťuje sa dýchací systém. Chôdza zapája do činnosti
takmer všetky svaly tela. Zlepšuje pohyblivosť čriev, posilňuje kosti a zlepší postoj
tela, cítite viac energie a chuti do práce.
Prechádzky z práce a do práce po
meste tiež odbúravajú každodenný
stres. Pri chôdzi prirodzene reagujeme
na vonkajšie podnety a tak je naša myseľ
donútená začať myslieť na nové podnety.
Kráčanie zlepšuje kreativitu, schopnosť
rozhodovania sa a dodáva úsmev. Zvyšuje tiež prekrvenie mozgu, čím posilňuje
našu pozornosť a omladzuje ako ducha
tak aj náš zovňajšok.
Vykročme! Ideálnou formou chôdze
je známy nordic walking, teda turistika s pomocou „paličiek“ v prírode.
Urobte niečo pre seba a svojich blízkych.
A v obyčajných dňoch sa riaďte týmto citátom od Pam Brownovej: „Krásu chôdze,
pravidelného dychu, pokojného spánku,
jasného zraku či prebudenia sa do nového
dňa dokážeme oceniť, len ak ochorieme a
uzdravíme sa.“

» Miško Scheibenreif

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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

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

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Hydina Takáč
Tešedíkovo

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ . 0 3346 9 : ;      < : =  
Cena zahŕňa:

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

BY
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11 EUR/hod.
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(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
lsk
nutné stredoško
tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

61_0128

27-0061

Morky 7 týždňové
0918 537 780, www.hydinatakac.sk
ydinatakac.sk

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

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!

PRÁCA V NEMECKU



www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

6 - kom
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DUBOVÉ
Y
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ood.eu

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

www.trin

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

facebook

Servisné práce na plastové okná.

10 - 20 €/hod. netto

ubytovanie a doprava hradené
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36-0102

- 0905 218 177

Húsatá 1-5 dňové

32-0063

Tel.: 0908 914 180

Brojlerové kurčatá 1 dňové

Plastové
OKNÁ A DVERE

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

85-0005

sk
info@konstrukter.

Brojlerové káčatá 1-5 dňové

YLDFLQIRQDLQIR#WRQL[F]

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

  

Husokačky Mulard 1-5 dňové

3ULMPHPHäLNRYQëFKSUDFRYQtNRYQDSR]tFLX
RSHUiWRUNDYêURE\FKODGLþRY'UXKSUDFRYQpKRSRPHUX
733DOHERåLYQRVĢ0]GRYpSRGPLHQN\SUDFRYQi]POXYD
RGHXUYþLVWRPåLYQRVĢHXUYþLVWRP
0RæQRVģWëæGHQQëFK]iORK
7XUQXVRYiSUiFD8E\WRYDQLH]GDUPD
3UHVXQGRSUiFHMH]DEH]SHþHQê]GDUPDN\YDGORYRX
GRSUDYRX=DãNROHQLHQDSR]tFLHYSUtMHPQRPNROHNWtYH
0LHVWRYëNRQXSUiFHþDFKWLFH7UHQÿLDQVN\NUDM

NOVINKA               
 !"#$ %&%!#'(   %  )   *+,    iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava



Kuričky na znášku 8-18 týždňové

PRQWiæQLNRGGR(XUÿLVWpKR

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

ZDRAVIE
ZDR
ZDR
ZD
DRAV
AVI
A
VIIE Z PRÍRODY
V
PR
PRÍRO
RÍÍRO
ÍR
RO
RODY
DY ROZDÁVA
ROZ
RO
ZDÁ
DÁ
ÁVA
A !!!

ponúka:

OPERÁTOR VÝROBY

Voľné termíny:

ORAVA
ORA
OR
O
RA
R
AV
VA
A

63-0054

rámové

zasklievanie terás

36-0066

balkóny

