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Týždenne do 30 000 domácností
STRECHYNA KĽÚČ

Rebplast
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Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

Jedinečné tvary
náh
náhrobných
kameňov
za bezkonkurenčné
za
u
uvádzacie
ceny!

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

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

0907 652 710

36-0025

Doplnky a montáž ZADARMO!

Sládkovičovo:
Predaj zariadeného
moderného rekonštr. 2-izb.
bytu, 52m2, OV, 2/2psch.

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

oôýð][`WWE
GA-Železničiarska ul. : Predaj 1-izb bytu, 33m2, OV, 5/7p,
precízna rekonštrukcia 2019
oôýð\[`WWE
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NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Vyhov
Vyhovieme
aj tým
najn
najnáročnejším
zzákazníkom.
ák

0911 266 549

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

333€

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk
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36-0052
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36-0009
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Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

00 0000
00-0000

pre
p
rree V
Vašich zosnulých!

07-0012

ARRI s.r.o.
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3,50 €/m

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KAMENÁRSTVO KAJAL

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

škridla výpredaj

36-0006

my alebo toho, kto sa delí o bolesť a radosť s priateľom…“
Kto takého našiel, našiel poklad.
Slovo priateľ sa však u nás veľmi znehodnotilo. Za priateľa nás považujú,
ak máme vplyv na niečo – postavenie
či zisky, ak nás potrebujú, hoci len
na krátenie svojho inak nudného dlhého času. Ak sa staneme dočasnou
kratochvíľou na kohosi ceste k jeho
šťastiu. To naše, či už v podobe pohody
alebo aj nešťastia pre takýchto ľudí nie
je vôbec zaujímavé. Vraví sa, že lepšie
je mať čestných nepriateľov, od ktorých
viete, čo môžete čakať, ako bezcharakterných „priateľov“, ktorí vás podrazia
v momente, keď sa im to hodí. A vy už
nie ste súčasťou ich plánov.
Nuž, ak máte čo osláviť, oslávte radostne. Ak nie, aspoň si pripomeňte, že
nie každý so sladkými rečami a úsmevmi je váš priateľ. Povedzte si
to skôr, ako zažijete bolestivé sklamanie. Ospravedlnené trápne a egoisticky slovami toho, koho ste
za priateľa považovali
bez pochybovania
-„veď mám právo“.

36-0097

Taký zvláštny deň, s prazvláštnou
príchuťou, s pribúdajúcim vekom
skôr pachuťou. Deň najlepších
priateľov. Vo svete sa, zrejme aj tak
trošku pre častú falošnosť slova
priateľstvo, potichu pripomína 8.
júna.
Deň najlepších priateľov je dňom
oslavy pravého priateľstva. Počiatkom
bolo stretnutie asi štyridsiatich mladých ľudí v Richmonde v roku 2001,
ktorí oslavovali svoje priateľstvo. Od
tohto dňa sa stretávajú ľudia každoročne v rôznych mestách, aby strávili
spolu spoločné chvíle a dôstojne si pripomenuli svoj vzťah.
Mať skutočného priateľa je veľkým
darom. Naozajstného priateľa, človeka, ktorý nás sprevádza skoro celým
životom. Takého, ktorý stojí pri nás v
dobrom aj v zlom, povzbudí a nezávidí, dopraje a veľa nežiada. Filozof
Aristoteles poukazuje na štyri znaky,
respektíve charakteristiky dokonalého priateľstva. Pojmom priateľ možno
podľa neho označiť toho, „kto chce a
robí dobro, alebo to, čo sa dobrom zdá,
kvôli priateľovej osobe, alebo ten, kto
chce aby priateľ bol a žil kvôli priateľovi…“ a ďalej toho, „kto zdieľa s nami
život a rozhoduje sa pre tie isté veci ako

45-0027

Pocta priateľstvu

36-0016

Najčítanejšie regionálne noviny

2
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Redakcia:

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

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, Tešedíkovo
párny týždeň: Čierna Voda, Mostová, Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Košúty, Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec nad Váhom,
Horná Kráľová, Dlhá nad Váhom,
Váhovce, časť Veľké Úľany, Kráľová nad Váhom
nepárny týždeň: Gáň, Čierny
Brod, Tomášikovo, Horné Saliby,
Trstice, Kajal, Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, Abrahám, Pusté
Úľany

Galanta

Potrebujeme reset a reštart I.
Prof. PhDr. Dušan Katuščák,
PhD. je univerzitný profesor. Popredný odborník, inovátor a vizionár v
oblasti informačnej vedy. Je rešpektovaný v domácom i medzinárodnom
meradle. Expert Európskej komisie
pre oblasť digital humanities. Ako
slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Usiluje o napredovanie
Slovenska a o jeho vyrovnanie sa najvyspelejším krajinám Európy.

štát a politici nemajú vplyv. Politici
cez našich ľudí znefunkčnili štátne
kultúrne inštitúcie.
Je na Slovensku ešte možná náprava po rokoch hrubej devastácie základných civilizačných noriem a hodnôt?
Hviezdoslav v sa v jednej básni
pýta: Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov?
Ak na rovinu, tak poviem, že politici! Úpadok spôsobili politici, ktorí
si osedlali demokraciu kadejakými
prívlastkami a ochromili nás centralizáciou. Po roku 1989 som si naivne myslel, že už bude len lepšie.
Že múdri demokratickí politici sa
o všetko postarajú, že bude dobre.
Mýlil som sa. Ukazuje sa, že sme sa
nechali učičíkať, uspať. Znehybneli sme a prenechali sme iniciatívu
nehodným chytrákom, egoistom a
politickým gaunerom, ktorí rátajú s
našou pasivitou, ľahostajnosťou, nerí si našu slušnosť vyzáujmom. Ktorí
svetľujú ako slabosť. Ale
trebujeme
to je omyl. Potrebujeme
reset a reštart. Potrebulizáciu.
jeme decentralizáciu.
Dokončenie
rozhovoru
o týždeň

Kultúra a kultúrnosť v politike. Je
to oxymoron? Protirečenie?
Tak, ako je protirečením výraz
zdravý nemocný, tak pre väčšinu našich politikov sedí oxymoron bohatý
chudák. Politici sú väčšinou tí bohatí
chudáci. Nie sú to nositelia kultúry
a kultúrnosti. Snažia sa o priazeň
umelcov. Pritom na kultúru a kultúrnosť zvysoka kašľú. Ani jedna
vláda doteraz nepovažovala kultúru
a vzdelanie za svoju prioritu. Doznieva boľševický koncept o základni a
nadstavbe. Najprv ekonomika, teda
plné bachory a potom zábava. Za tú
zábavu považujú naši politici akurát
pretŕčanie sa na folklórnych festivaloch, vernisážach a v Smotánke. Za
tridsať rokov, napriek politikom, nie
ich zásluhou, a mimo dosahu politikov, u nás predsa len zapustila korene sloboda umeleckej tvorby. Svedčí ib
to o sile slobodného tvorivého ducha
tvorcov kultúry. Funguje to, na čo » Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Ša¾a

Top 10 diét
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

Chyby vo výžive zohrávajú kľúčovú
úlohu pri vzniku väčšiny ochorení. Napriek tomu, že to vieme, je to veľmi častá
príčina a týka sa mnohých. Ľudia často
volajú po zázračnej všetko-zachraňujúcej diéte.
Každá nová správa o „zaručenej“ diéte
vyvolá takmer senzáciu na mnoho rokov.
Diéta Diamondovcov, Atkinsova, Rosedaleova, Dukanova, nordická, delená strava,
keto, paleto, raw, volumetrická, flexitariánska, tukožrútska, 16:8, 90-dňová, 5:2,
trojfarebná, ryžová, grapefruitová, podľa
krvných skupín, pôsty a hladovky ako súčasť stravovacieho plánu, ...
Ktorá je tá zázračná? Ktorá je liečebná?
Ktorá je zdravá? Odpoveď závisí vždy od
toho, kto ju chce dodržiavať a čo chce dosiahnuť – udržať si hmotnosť, alebo schudnúť, či mať svoje ochorenia pod kontrolou,
alebo predísť ochoreniam. A samozrejme
od pevnej vôle a vytrvalosti. Niektoré diéty
sú experimentom, niektoré experimentom
s vlastným zdravím. Niektoré sú určené iba
pre zdravých, iné majú liečebný charakter.
Niektoré sú vhodné na dlhodobé užívanie,
iné nie. Niektoré majú silné vedecké dôkazy, iné žiadne, alebo iba slabé. Niektoré sú
rokmi osvedčené, iné sú aktuálnym hitom.
Podstatou je, aby diéta
ɧREVDKRYDODYģHWN\SRWUHEQ«ŀLYLQ\
a stavebné látky
ɧGDODVDGOKRGRERGRGUŀLDYDħ
ɧERODYHGHFN\SRGORŀHQ£
ɧVWULNWQHDGOKRGRERQHY\QHFK£YDOD
niektoré skupiny potravín

ɧQH]DEHUDODYHĀDÏDVXQDSU¯SUDYX
alebo zháňanie surovín
Rebríček diét, ktorý zostavuje skupina
RGERUQ¯NRY QD Y¿ŀLYX D OHN£URY ģSHFLDOLzujúcich sa na cukrovku, zdravie srdca a
chudnutie, existuje v USA. Diéty sú vyhodnocované podľa výsledkov v siedmych rôznych kategóriách , hodnotia celkový efekt
na zdravie, jednoduchosť dodržiavania,
vplyvu na hmotnosť, vplyv na predchádzanie chronických ochorení srdca, ciev, vysokého krvného tlaku alebo vzniku cukrovky.
Poradie v jednotlivých kategóriách sa síce
PLHUQHPHQ¯DOHSR]RKĀDGQHQ¯YģHWN¿FK
NULW«UL¯SURVSHģQRVWLSUH]GUDYLHSRUDGLHY
Top 10 diét pre rok 2019 je:
1. Stredomorská diéta
2. DASH diéta
3. Flexiteriánska diéta
4.- 5. MIND diéta
4.- 5. WW diéta
6.- 7. diéta Mayo kliniky
6.- 7. Volumetrická diéta
8. TLC diéta
9.-10. Nordická diéta
9.-10. Ornishova diétaa
Pre jednotlivca je z nich
N£ŀH
¼VSHģQRX W£ NWRU¼ GRN£ŀH
yhododržiavať dlhodobo, vyhobou,
vuje mu svojou skladbou,
ģW¿O
SULMPHMX]DVYRMŀLYRWQ¿ģW¿O
om
a chráni ho pred vznikom
a rozvojom ochorení.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Hydina Takáč Tešedíkovo
ed
díkovo
ponúka: Morky 7 týž.
ponúka
Husokačky Mulard
H
Brojlerové kurčatá
B
Kuričky na znášku 8-18 týž.
K
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0048

ŠALIANSKO

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

0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0033

GALANTSKO
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Práva cestujúcich v leteckej doprave

Plastové
OKNÁ A DVERE
ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

6 - kom
komorové
mor
okná:

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF
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STRECHY

36-0111

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

Začína sa hlavná dovolenková sezóna.
Čoraz viac v nej využívame leteckú
dopravu a často nevieme, aké sú naše
práva.
Tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak odlietate z ľubovoľného letiska v
EÚ, alebo prilietate do EÚ s leteckou spoločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiarska alebo Islandu.
V prvom rade vám pri kúpe letenky
nesmú spoločnosti naúčtovať vyššiu cenu
z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo
miesta, kde si ju kupujete.
Ak vám bol odmietnutý nástup do
lietadla, váš let bol zrušený alebo bola
prekročená kapacita lietadla, máte nárok
na presmerovanie do konečnej destinácie
za porovnateľných prepravných podmienok, alebo vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného
miesta odletu.
Dlhé meškania - ak váš let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie
ceny letenky (ak si však uplatníte nárok
na úhradu ceny letenky, strácate právo na
ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).
Jedlo a ubytovanie - V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte
nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné
telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.
Finančná náhrada - V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia
letu alebo meškania do cieľového miesta
(uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlh-

šie ako 3 hodiny, máte na území EÚ nárok
na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti.
1 500 km alebo menej - 250 EUR, viac
ako 1 500 km - 400 EUR
Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom
mimo EÚ
1 500 km alebo menej - 250 EUR, 1 500
km až 3 500 km - 400 EUR, viac ako 3 500
km - 600 EUR
V prípade, že vám dopravca ponúkne
náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50
percent.
V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak bolo zrušenie
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami,
ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi
nepriaznivé počasie, alebo vás spoločnosť
o zrušení letu informovala dva týždne pred
plánovaným časom odletu, alebo vám bol
ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.
Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká
právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť vrátenie ceny letenky, náhradnú prepravu za
porovnateľných prepravných podmienok
do vašej cieľovej destinácie v najbližšom
možnom termíne, alebo let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej
cieľovej destinácie v neskoršom dátume
podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

» red

predávame Keď sa rodina z legislatívy vytráca
je to prvý raz, čo sa z úradných preklade znie: Návrh smernice o rovnomontujeme Nie
dokumentov pomaly, ale isto vy- váhe medzi pracovným a súkromným

Zlavy

tratil výraz rodina. Niekomu sa to
môže zdať ako slovičkárenie, ale s
posunom významov a obsahov už
máme svoje skúsenosti.

až do

- 50%

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

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 !

45-0067

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

V poslednej správe o rodovej rovnosti za rok 2018 sa spomína aj dokument Európskej komisie – ide o „Návrh smernice EK o rovnováhe medzi
pracovným a súkromným životom“
- takto doslovne. V médiách sa o tomto dokumente už pred časom objavila
informácia „o rovnováhe medzi prácou a súkromím“. Tak som sa začala
zamýšľať, prečo bude riešiť Európsky
parlament „súkromie občanov“ a či
to neprekáža liberálne zmýšľajúcim
politikom, do čoho sa to už Európska
komisia stará.
Doteraz som si pod rovnováhou
myslela, že štátu ide o uľahčenie života matkám, ktoré pracujú. Dnes sa
opatrenia týkajú už aj otcov, lebo aj
oni sú viac zainteresovaní do starostlivosti o rodinu. Takže má ísť o pomoc
rodine, aby lepšie fungovala a prinášala hodnoty pre štát. Doslova by to
teda znelo „rovnováha medzi pracovným a rodinným životom“. Slovo „rodinný“ však vypadlo a nahradilo
sa slovom „súkromný“. Tak som si
zalistovala do pôvodného znenia dokumentu smernice v anglickom origináli a zistila som, že názov smernice v
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životom rodičov a opatrovateľov. Anglický originál: Proposal for a Directive
on work-life balance for parents and
carers. Takže ešte to čo-to hovorilo o
rodine a rodičovstve, kým prenesený
voľný význam tu na Slovensku už rodičovstvo nespomínal vôbec.
Nielenže sa stratil pôvodný obsah skutku – teda záujem štátu z daní
obyvateľov zlepšiť podmienky rodine, aby bola posilnená v súdržnosti a
vo svojej funkcii pre spoločnosť, čo je
samo osebe nespochybniteľné aj vo
verejnom záujme. Výraz „súkromný“
však úplne zmaril zmysel tohto verejného záujmu. Čím sa zatlačila rodina
do čisto súkromnej oblasti. Navyše odstránením „rodiny“ z názvu ostal už
len súkromný život. Súkromný život
má však každý, či je slobodný alebo
žije v akomkoľvek zväzku – úradne i
bez papiera.
Posunutie výrazu je takýmto
spôsobom otvorenejšie pre „budúce“
možnosti rôznej interpretácie rodiny.
Je to náhoda, alebo zámer? Je takáto
úvaha konšpiráciou? Slovenská ústava o zväzku muža a ženy nás zatiaľ nepustí. Ale prečo taká nadpráca zo strany slovenských orgánov, keď okrem
„súkromného“ vypadne ešte aj slovo
„rodičov“, ktoré si pôvodný návrh Európskej komisie zatiaľ ponechal?

» Mária Raučinová, Fórum života

0911 990 463

0905 638 627

66-00

BOJUJTE ! Volajte pomoc

INZERCIA
16-0170

PALIVOVÉ DREVO

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Ničia Vás BANKY ?

4
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

0905 338 872

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt - Galanta

Najnižšie podanie: 48 150 EUR
Termín konania dražby:
dňa 27.06.2019 o 12:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava,
okres Trnava, Trnavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: Byt o výmere 69,86 m2 a priestor č. 2-1 na ul. Slnečná
v meste Galanta. Byt č. 2 je na prízemí, v bytovom dome súpisné č. 556.
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č 1431 je o veľkosti 6987/44157.
Priestor č. 2-1, je v suteréne, vchod: 0, v bytovom dome súpisné č. 556.
Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a
spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č 1431 je o veľkosti 1625/44157.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4082, k.ú. Galanta.

52-0005-92

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk
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Galanta, ul. Esterházyovcov 1618,
pri svetelnej križovatke

Telefónne číslo: +421 905 219 948
NAD 500€, DOPRAVA DO 20km ZDARMA

CENY AKO NA INTERNETE
Kuchyňa na mieru.
Plánovanie, vizualizácia.

Sedacia súprava SS CROSS
rozmery:205 x 271cm

+ zahlavníky 45,- €/ks

cena

od 890,-

Skriňa NADÍR

Spoločnosť ESA LOGISTIKA,
LOGISTIKA ss.r.o.
r o so sídlom v Senci obsad
obsadzuje pozíciu

rozmer: 250 cm

SKLADNÍK / SKLADNÍČKA

Nástup:

ESA LOGISTIKA, Senec
520 € + osobné ohodnotenie + príplatky, možnosť zárobku 900 € brutto
plný úväzok
príjem a kontrola tovaru do skladu, picking tovaru, dokladanie tovaru,
kontrola tovaru a stavu zásob
ihneď / dohodou

Zamestnanecké výhody:
tpríspevok na dopravu
tškolenie na VZV
tochranné oblečenie a obuv
tzamestnanecké nákupy, bezúročné pôžičky,
todmeny pri pracovnom a životnom jubileu,
tfiremné akcie
tkompletné zaškolenie a pravidelné vzdelávanie
tpráca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
tstravné lístky

cena

388,- €

Požiadavky
tukončené minimálne SOU
tzáklady skladového hospodárstva
tskúsenosti s prácou na VZV výhodou
tpozícia vhodná pre absolventa

Posteľ MIRKA
rozmer: 180 x 200 cm

52-0088

Kontakt:
Email: personalne@esa-logistics.eu
Telefón: 0908 / 759 920 , 02 / 20 830 113
ESA LOGISTIKA, s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec

WWW.REGIONPRESS.SK

cena

od 379,-

GA 19-23 strana

€
00-0000

Miesto výkonu práce:
Základná mzda:
Pracovný pomer:
Pracovná náplň:

€

5

6
SLUŽBY

Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3UDWHOQ¿SRħDK
3
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD
EH]SRWHQLD

SU¯URGQ¿NDXÏXN

OHYDQGXĀD
QGXĀD

SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL
SUHFKUEWLF

SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH
S£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

SUHDOHUJLNRY

,,

OBJEDNÁVAJTE NA:
A: 0905 60
601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN

GA 19-23 strana

,,

6

7
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Majstrovstvá Slovenska detských kár Zmluva o budúcej zmluve
Minulý rok Hornošarišské osvetové stredisko zorganizovalo prvý
ročník Majstrovstiev Slovenska
podomácky vyrobených detských
kár. Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas, preto ho tento rok táto
nezisková organizácia pripravuje
celoštátne.

konzumného správania.

Minulý rok usporiadali prvý ročník
Majstrovstiev Slovenska doma vyrobených detských kár z odpadu a dosák,
presne takých, aké zažili ich rodičia,
keď boli ešte deťmi. Zúčastnilo sa 36
súťažiacich a vyše 3000 divákov prišlo
podporiť malých pretekárov. Tento rok
Jediným obmedzením pre prípad- sa uskutoční DRUHÝ ROČNÍK MAJných účastníkov je podmienka, že káry STROVSTIEV SLOVENSKA doma vysi deti s rodičmi vyrobia svojpomocne. robených detských kár.
Organizátormi sú Hornošarišské osveTieto káry si budú môcť vyrobiť na
tové stredisko a Klub nadšencov histotvorivej dielni v piatok 14. 6. pri garickej techniky a remesiel.
rážach Hornošarišského osvetového
Klub vznikol v roku 2016. Združuje strediska, kde im s tým pomôžu dobrošikovných ľudí, ktorí si radi opravujú voľníci – profesionálni automechanici.
staré veci, aby ich nemuseli vyhadzo- S rodičmi káry vyrobia a deti si ch navať. Preto robia pre širokú verejnosť maľujú podľa svojich predstáv. Súťažiť
rôzne školenia, ako si opraviť, alebo budú aj v kategórii o najkrajšiu a najudržiavať staré bicykle, hračky, spot- bláznivejšiu káru. Preteky sa uskutočrebiče, oblečenie, autá. Nadšenci sú nia v nedeľu 16. júna na Komenského
presvedčení, že to, čo si šikovní do- ulici v Bardejove. Táto ulica bude kvôli
máci majstri opravia sami, si viac aj pretekom uzavretá, preteky sa uskutočvážia a chcú ľudí inšpirovať k zmene nia na ceste.

dúcu zmluvu podľa zmluvy o budúcej zmluve, môže oprávnená strana
požadovať, aby obsah zmluvy určil
súd. Zaviazaná strana má povinnosť
uzavrieť budúcu zmluvu len vtedy,
ak ju na to vyzvala oprávnená strana,
Predmetom takejto zmluvy je zá- a to v časovej lehote určenej v zmluve
väzok oboch zmluvných strán uza- o budúcej zmluve.
V prípade, že by oprávnená strana
vrieť v budúcnosti, do určitej vopred
dohodnutej doby ďalšiu, tzv. hlavnú nevyzvala v určenej lehote zaviazanú
zmluvu, ktorú z určitých dôvodov stranu, aby uzavrela budúcu zmluzatiaľ nevedia alebo nechcú uzatvo- vu, tento záväzok zaviazanej strany
riť. Zmluva o budúcej zmluve má len zaniká a tým pádom sa na súde nepredbežný charakter a má ju v bu- možno domáhať nároku na uzavretie
dúcnosti nahradiť iná zmluva, teda budúcej zmluvy. Ak oprávnená strabudúca zmluva. Zmluvu o budúcej na podala včas návrh na súd, tento
zmluve možno uzavrieť v súvislosti určí obsah budúcej zmluvy podľa
s rôznymi hlavnými zmluvami, či už účelu sledovaného zmluvou o budúpomenovanými alebo nepomenova- cej zmluve, pričom zoberie do úvahy
nými. Dôležité však je si uvedomiť, že okolnosti, za ktorých sa dojednala
zmluvu o budúcej zmluve môžu uza- zmluva o budúcej zmluve.
tvoriť jedine strany, ktoré zamýšľajú
V zmysle Občianskeho zákonníbyť zmluvnými stranami takejto bu- ka záväzok uzavrieť budúcu zmluvu
dúcej zmluvy. V zmysle Občianskeho zaniká v prípade, že okolnosti, z ktozákonníka musí byť zmluva o budú- rých strany vychádzali pri uzatvácej zmluve uzavretá písomne, pričom raní zmluvy o budúcej zmluve, sa
sa v nej strany musia dohodnúť o jej do takej miery zmenili, že nemožno
podstatných obsahových náležitos- spravodlivo požadovať, aby sa zmlutiach.
va uzavrela.
To znamená, že na základe ústnej
dohody zmluva o budúcej zmluve nevznikne. Jednou z podstatných náležitostí zmluvy o budúcej zmluve je aj
doba, do kedy má byť budúca zmluva
» Tím advokátskej kancelárie
uzavretá. Ak do tejto doby zaviazaná
V4 Legal, s.r.o.
strana nesplní záväzok uzavrieť bue-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

V prípade záujmu zmluvných strán
uzavrieť v budúcnosti zmluvu,
môžu tieto ešte pred jej uzavretím
uzavrieť tzv. predbežnú zmluvu, t. j.
zmluvu o budúcej zmluve.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

» Juraj Bochňa, Klub nadšencov historickej techniky a remesiel
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Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

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

Nestaňte sa bielym koňom!
Ktokoľvek sa môže stať obeťou nekalých praktík podvodníkov. Mali
by sme byť preto obozretní a dať
si pozor na to, komu poskytujeme
osobné údaje či číslo bankového
konta alebo platobnej karty.
Ak ste niekedy reagovali na inzerát,
ktorý sľuboval jednoduchý a rýchly zárobok a dokonca ste poskytli na tento
účel svoj bankový účet na príjem platieb
v rôznej výške od rôznych osôb, ktoré
vôbec nepoznáte, mohli ste si zarobiť
na poriadny problém. „Takýmto konaním sa pokojne môžete stať takzvaným
bielym koňom a váš účet sa môže stať
prietokovým účtom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu. Takéto konanie môže
mať dokonca trestnoprávne dôsledky,“
upozorňuje Národná banka Slovenska
na svojej webovej stránke.

Ako to funguje?
Človek, ktorý je nastrčený alebo použitý na páchanie trestnej činnosti, aby
sa tým zakryla osoba páchateľa, ktorá
má z tejto činnosti prospech, sa zvykne
označovať ako Biely kôň. Podvodníci ho
využívajú na pranie špinavých peňazí.
Ide o to, že sa vďaka tomu zlegalizujú peniaze pochádzajúce zo ziskov z trestnej
činnosti. Biely kôň poskytne svoj účet

na príjem rôznych platieb od rôznych
neznámych osôb v rôznych výškach a
následne peniaze vyberie v hotovosti a odovzdá určenej osobe, prípadne
peniaze prevedie na ďalší účet patriaci
neznámej osobe. Každá banka venuje
pozornosť prebiehajúcim platobným
operáciám a pri podozrení na neobvyklé
transakcie upozorní políciu. Ak je pôvod
vašich finančných prostriedkov nejasný,
banka vám môže v krajnom prípade účet
zablokovať a následne vás môže kontaktovať aj polícia. Môžete sa tak nevedome
vystaviť trestnému stíhaniu.

Ponúkame zopár rád
na čo si dávať pozor
ɧ9ŀLDGQRPSU¯SDGHQHNRPXQLNXMWHR
svojich finančných záležitostiach s neznámymi osobami, ktoré vás nútia poskytnúť vaše osobné údaje alebo ich od
vás požadujú pod sľubom odmeny.
ɧ6YRMHRVREQ«DҤQDQÏQ«¼GDMHVLG¶kladne chráňte.
ɧ 1HYVWXSXMWH GR YRSUHG SRQ¼NQXW¿FK
neštandardných zmluvných vzťahov s
osobami, ktoré nepoznáte.
ɧ 1HSRVN\WXMH VYRM ¼ÏHW QD SU¯MHP U¶]nych platieb od rôznych osôb a v rôznych výškach.
ɧ1HSRVN\WXMWHSU¯VWXSRY«¼GDMHNVYRMmu účtu.
ɧ 1HUHDJXMWH QD SRQXN\ NWRU« VĀXEXM¼

ilustračné foto

zdroj stevepb pixabay

jednoduchý a rýchly zárobok za to, že
poskytnete číslo svojho bankového účtu
alebo fotokópiu svojho občianskeho
preukazu či pasu.
ɧ 1HUHJLVWUXMWH VD DNR SRGQLNDWHOLD DN
vás k tomu navádzajú osoby, ktoré nepoznáte.

800 eur. Nepýta sa pritom na číslo vášho
účtu, ale na údaje z bankomatovej karty.
Na takéto praktiky podvodníkov upozornila na svojej facebookovej stránke
Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej
republiky. „Tieto údaje nikdy nikomu
nedávajte za žiadnych okolností!“ varuje polícia. Údaje z karty sa používajú
na platbu za služby ako ubytovanie, ale
Neposkytujte ani údaje
z bankomatovej karty
napríklad aj na uhradenie faktúr len cez
Polícia však upozorňuje aj na ďalšiu zabezpečené stránky.
z foriem podvodu, na ktorú môžu nepozorné či príliš dôverčivé osoby naletieť.
Informácie poskytlo oddelenie komuNa sociálnej sieti vás kontaktuje neznánikácie Národnej banky Slovenska a FB
ma osoba, ktorá sa vydáva za podnikastránka Hoaxy a podvody – Polícia SR
teľa a pre rôzne dôvody vám chce poslať Redakčne spracovala: Renáta Kopáčová
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Niečo tu nesedí

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

Hľadám
ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

na TPP do predajne

aj jednotlivcov

na vlakovej stanici
v GALANTE.

36-0114

Mzda: 5-6€/h v čistom

W`XW]X\_`[

45-0119

www.mandr.sk

Mzda: 500€ + stravné lístky

VIAC INFO: 0908 580 999

01 AUTO-MOTO / predaj

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM BABETU MANET

KORRADO JAWA PIONIER
SIMSON STING STAV NEROZHODUJE TEL 0905515443
»ČZ-JAWA odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
»Predám moderný 3izb
byt, GA-WEST, 84m2 OV
1/6p. Výstavba 2012. Cena:
99.900,-€ 0905 513 844

76-0068

36-0116

0902 416 560
0910 322 544

Občianska
riadková
inzercia

v Galante

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2-izb. RD v Tešedíkove. 0903 731 710
»Hľadám súrne podnájom
2 izbového bytu Pate alebo Močenku
t.č. 0950294143

05 DOMY / predaj
»Predám starší RD vo Veľ-

kej Mači. 0903 897 357

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

75-06-3

0903 271 820

» Ján Košturiak

príjme strážnikov na prevádzky

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

Garancia kvality

chopiteľného. Stále lepšie ďalekohľady,
mikroskopy a metódy skúmania nám
ukazujú, čo všetko ešte nevieme, ale
často aj to, že to, čo sme vedeli, neplatí.
Slovo neviem nevyjadruje rezignáciu
na poznávanie sveta, ani pasivitu alebo
lenivosť. Iba uvedomenie si toho, že máme
byť opatrní vo svojich vyjadreniach o tom,
ako funguje svet, akí sú druhí ľudia a aké
výsledky prinesú naše projekty. Je lepšie
viac počúvať, vnímať, skúmať, nechať sa
poučiť, snažiť sa pochopiť, počkať, ako
poučovať, rozprávať a tváriť sa, čo všetko
viem, aj keď nič neviem.
Keď som bol mladý, videl som často
iba správne riešenie, dnes vidím mnoho prepletených ciest. Neviem, ktorá je
najlepšia. Keď sme si sebou istí a myslíme si, že všetkému rozumieme, tak sme
sa ochudobnili o mnohé prekvapenia,
objavy a zázraky.
ky. Keď
pochopíme, čo všetko
nevieme, tak sa z nás
stávajú znova deti,
ktoré môžu každý
deň prežívať krásne
objavovanie toho,
oho,
čo nám bolo
skryté.

SBS GUARDING s. r. o.

Vŕtanie VLHNE VÁM DOM?
studní

Slovo neviem som kedysi takmer nepoužíval. Myslel som si, že viem. A
keď som nevedel, tak som to nepriznal.
Dnes viem, že neviem. Príde za mnou
mladý podnikateľ s otázkou, či má dobrý
biznis model. Neviem. Záleží na tom, čo
s nim urobí.
Občas posudzujeme druhých ľudí,
ich vlastnosti, správanie alebo schopnosti. A nič o nich nevieme. Veľa vecí
vyzerá zvonka inak ako zvnútra a mnohé
veci pochopíme až časom. Je preto lepšie
povedať neviem, ako sa tváriť, že mám
patent na rozum a rozprávať nezmysly.
Možno je lepšie nehovoriť vôbec nič. Len
počúvať a vnímať okolitý svet. Ponárať sa
do neho a uvedomovať si aký je rôznorodý a zložitý.
Naše schopnosti teda nie sú dané
tým, čo sme sa naučili, ale aj tým, čomu
sa nevedome otvárame a čo nás presahuje. Každý si to nazýva rôzne - Duch svätý,
dotyk Boha, spojenie sa s Večnosťou alebo sila podvedomia.
Všimli ste si, že niektorí ľudia, voči
ktorým ste cítili nejaké predsudky boli
nakoniec iní, ako ste si mysleli? Aj história poznávania sveta nám ukázala, že
všetko sa točí okolo nás k tomu, že sme
iba súčasťou niečoho obrovského a nepo-

36-0007

cítia obyčajnými, či nedokonalými kresťanmi. Ktorí až tak nederú kostolné lavice, ani
necítia potrebu rečniť o Bohu na uliciach.
Ktorí netrpia pocitom vyvolenosti či nadradenosti. Ktorým záleží na tom, aby sme sa
na Slovensku všetci cítili doma - bez ohľadu
na to, ktorej národnosti sme. Ktorým rovnako záleží na katolíkovi, protestantovi či
liberálovi. Ktorým záleží na chudobných,
chorých a slabých, lebo bohatí, zdraví a silní sa zaobídu aj bez našej pomoci. Chcem
spojiť kresťanov, pre ktorých nie je menejcennou rodinou slobodná či rozvedená
matka s dieťaťom. Kresťanov, ktorí evanjelium hlásajú radi skutkami, a nie rečami.
Poďte do toho! Ukážte, že obyčajní
kresťania môžu rozhodnúť voľby a pomôžu na Slovensku nastoliť toľko vytúženú
zmenu. My robíme pre
to gesto, aké nemá na
Slovensku obdobu dávame obyčajným
kresťanom k dispozícii polovičku miest
na našej kandidátke
a polovičku všetkých
peňazí. Jednoducho
ODVÁŽNE myslíme
VÁŽNE.

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

Slovensko plné
kresťanov, ale kresťanské strany volí
len zanedbateľný
zlomok ľudí. Evidentne preto, lebo
si kresťanské strany
za 30 rokov vytvorili imidž, že by najradšej
len zakazovali, prikazovali a cez kukátko
do cudzej spálne nakúkali ... a tak zo 100
kresťanov na Slovensku len 6 volí kresťanskú stranu, 53 volí hocičo iné a 41 radšej
nevolí stranu žiadnu.
Tridsať rokov kresťanské strany robili politiku, ktorá bola úplne odtrhnutá
od života obyčajných ľudí. Bohužiaľ. Za
vrchol svojej akože kresťanskej politiky
považovali predloženie zákona o zákaze
interrupcii a raz aj s návrhom na väzenie
pre ženy za ne ... ale ani len zmienka o pomoci matkám, ktoré sa vyskytli v sociálnej
núdzi a na potrat zvažovali ísť, lebo svoje
dieťa, si uživiť netrúfli.
Rozhodli sme sa preto založiť „ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov“,
ktorého cieľom nie je brať voličov KDH a
ani iných kresťanských strán. Práve naopak - chcem vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí tieto strany voliť nedokážu.
ODVÁŽNE - hnutie obyčajných kresťanov, ktoré spojí odvážnych ľudí, ktorí sa

Neviem...
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
05 DOMY / predaj
»Predám 1izb byt, GA-Že-

lezničiarska, 33m2 OV 5/7p
- precízna rekonštrukcia
2019. Cena: 54.900,-€
0903 219 369

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám doma chované
brojlerové kurčatá v očistenom stave. Tel.: 0904
323 543

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti

aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»HĽADÁM PRIATEĽKU OD 4955r. 0907369234
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Lešenári
a stavbári pozor!

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

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

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!

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

  

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
R/
EU
800 - 1000





tto
900 - 1100 EUR/ne




11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
nutné stredoškolsk
tto
900 - 1100 EUR/ne
www.konstrukter.sk

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

www.facebook.com/alukogroup

94-0078

33-0025



0905 338 872

Č
A
L
T
0905 338 872

85-0005

Facebook: aiwsk

NAŠE NOVI

+421 907 780 698
+421 948 672 122
32-0063

www.aiw.sk

Nedostáva
te
pravidelne

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Klára Jurásová
jurasova@regionpress.sk
0905 338 872
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85 0026

pre nepracujúcich dôchodcov !!
Pobyt trvá 7 dní / 6 nocí, zahŕňa
plnú penziu, 2 fakultatívne výlety
a bohatý Program !!
Cena je 178.- EUR
( 1 osoba a pobyt )
Voľné termíny: 11.8 – 17.8. | 17.8 – 23.8. |
25.8 – 31.8. | 1.9 – 7.9. | 15.9 – 21.9. |
22.9 – 28.9.2019 a neskôr
Rezervácie: 0918 591 942
recepcia@oravskahoraren.sk
www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok, Zábava č. 396

27-0070

Dovolenka s dotáciou

Rekreačné poukazy
meníme na Vaše zdravie

V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
/ VHODNÉ AJ AKO REKREÁČNY DOM /

Akciová
a
cena do konc0 €
29
septembra 1 osobu
e
pr
t
by
po
za
ití
Cena pri použ
rekreačného0 €
0,5
13
u
az
uk
po
za pobyt pre
1 osobu

Pobyt Zdravé leto
•
•
•
•
•

Facebook:

Rodinné domy - Bardejovské Kúpele

85-0169

www.domykupele.sk

Ubytovanie pre jednu osobu na 5 nocí
Polpenzia
Vstupná lekárska prehliadka
7x liečebná procedúra
5x neobmedzený vstup do vonkajších bazénov

044 43 92 828
kupele@kupele-lucky.sk

www.kupele-lucky.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tov
e
v
k
a
k
š
á
n
Do SR

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

Prameň zdravia
na Liptove

85_0369

RODINNÉ DOMY

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA 19-23 strana
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www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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0917 110 990
www.kvetyvictor.sk

49-0070

ej
v rámci cel
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