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Za rozumné ceny!

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

(pri Galante)

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Rozvoz ZADARMO!

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

0911 266 549

IZOLÁCIE

a:
ponúk

• 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
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36-0019

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Akcia až -30 %
zo žuly zaoblené hrany
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z zaručená kvalita
z ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

od 1190 €

0907 652 710

z veľa farieb
z nové tvary

od 1390 €

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

1

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

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

36-0002

0911 990 463

16-0170

PALIVOVÉ DREVO POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

45-0027

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

36-0013

Preklad všetkých typov listín

Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.
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„Kam sa podeli kvety? Kde sú muškáty? Okná sú úplne prázdne, v predzáhradkách, kde kedysi kvitli ruže,
ľalie, pivonky a iné kvety, sú dnes parkoviská, smutný svet...“
Povedala mi 87 – ročná spolucestujúca na pravom sedadle, keď sme
nedávno cestovali dolu Považím. Nie
po diaľnici, ale po okresných cestách,
cez mestá a dedinky. Nuž, podeli sa. Do
slovenskej nemilosti. O kvety sa totiž
treba starať a my sme si akosi prirýchlo
zvykli na to, že prioritou sme my sami,
že sa máme starať v prvom rade o seba,
o svoje blaho, o svoj dostatok, o svoj
pokoj. Samosprávy vysádzajú okrasné rastliny medzi chodník a cestu, no
udržiavajú ich zamestnanci na verejnoprospešné práce. Vlastníci domov,
pred ktorými tieto záhony krášlia náš
svet, na ne kašlú. Ani ich len nepolejú. Ale tie plechovice z predzáhradok
umývajú, leštia. Aj viackrát za týždeň.
Pred nami je na záver posledného

jarného týždňa Deň kvetov. Je určený
záhradkárom a milovníkom zelene,
ktorí oslavujú život. Nie majetky. Nie
statky. Deň kvetov oslavujú milovníci
kvetov na celom svete. Každá krajina
má svoje typické zvyky a podujatia,
ktorými sa teší z príchodu leta. K teplu
a ostrému slnku bezpochyby patria tisícky farebných voňavých kvetov i liečivé byliny. 21.6. nás čaká najdlhší deň
v roku a tiež aj Deň kvetov. Zázraku prírody, ktorý odjakživa umožňoval nielen život, ale pôsobil radosť a potechu
v ľuďoch, ktorých aspoň na chvíľku
odpútal od bežných starostí, trápení a
problémov.. Vráťme kvety
do nášho sveta, čoraz
temnejšieho
o a bezfarebnejšieho.
Ukradnime
pre ne trochu
chu betónu,
dlažby, asfaltu,
sfaltu, ale aj
strácajúcej sa ľudskosti v nás.
s.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ponúka
ponúka: Morky 7 týž.
Husokačky Mulard
H
Brojlerové kurčatá
B
Kuričky na znášku 8-18 týž.
K
0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0048

Redakcia:

Hydina Takáč Tešedíkovo
ed
díkovo

Smutné Slovensko

Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.
Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

Rebplast

36-0072

ŠALIANSKO

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.sk
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GALANTSKO

Slovenčina naša

Hovorí sa
o desať minút, nie za desať minút.

PREDAJ - PRENÁJOM
nehnuteľností

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
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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
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LI
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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
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KS
SL
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PP
PO
SN

31.000
25.000
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82.750
22.250
13.100
30.500
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40.000
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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

Čo, pán profesor, hrozí štátu, ktorý si
neváži vzdelanie a nepodporuje vedu?
Takému štátu hrozí civilizačný úpadok a závislosť na vyšších civilizáciách.
Tým nemyslím mimozemšťanov. Ale,
veď ten úpadok nie že nám hrozí niekedy
v budúcnosti. Ten úpadok je už tu! Náš
výskum, vývoj, inovácie a naša konkurencieschopnosť sú komparatívne málo
významné.
Žiaľ, naše výsledky nie sú v oblasti
vedy a výskumu práve hviezdne a medzi vedcami je zlá nálada.
Pritom nikdy nebolo na vzdelanie a
kultúru toľko peňazí, ako je teraz. Politici, ktorí tu bašujú desiatky rokov, stále dookola drmolia, ako sa ekonomike
darí. Máme sa zdanlivo dobre. Ale, veda,
vzdelanie, kultúra, kultúrnosť upadajú
v materiálnom aj duchovnom zmysle.
Vzdelanie, kultúra a kultúrnosť politikov, to akosi nejde dokopy. Milan Rúfus
to vyjadril presne slovami: „prečo sú tak
príšerne nenažratí“. Veď, čo chceme od
politikov, ktorí sa podieľajú na tunelovaní verejných zdrojov a predražovaní cez

» Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Hľadáme

KUCHÁRA
Plat 1600
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POMOCNÉHO
P
OMOCNÉHO KUCHÁRA
Plat 1200 € brutto
Sýpka
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d ík Báb

0905 415 988

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
GA 19-24 strana

Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 120.
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36-0016

centrálne verejné obstarávania?
Skúsme konkrétnejšie.
Keďže som z kultúry, myslím napríklad na 214 miliónov eur na digitalizáciu
z eurofondov, kde sa niektoré národné
projekty cez „našich ľudí“ predražili o
vyše 1000 percent a kde sa ďalšie desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu dávajú
ročne na udržateľnosť projektov, ktoré
mali byť hotové uzž v roku 2015? Eurofondy na vzdelávanie a kultúru mali
odstrániť naše civilizačné zaostávanie.
Peniaze sa minuli a míňajú a zaostávanie sa prehĺbilo, lebo svet ide dopredu.
Čo chceme od ministra kultúry, čo nezabránil vývozu busty, ktorá má hodnotu
desiatok miliónov do zahraničia, lebo
to vraj nie je slovacikum. Ministra, torý
minul desiatky miliónov na nezmyselné
audity, analýzy a nákupy nepotrebných
cédečiek za 20 miliónov korún a nezabezpečil záchranu nášho písomného
dedičstva? Čo môžeme očakávať od ministerstva školstva, ktoré nie je schopné reformovať školstvo a nemá odvahu
redukovať na rozumnú mieru počet
vysokých škôl? Ktoré nie je
ntrovať sily
schopné koncentrovať
a prostriedky na nejakú
itu? Ktoré
inovačnú prioritu?
uje plagifakticky legalizuje
káže
átorstvo a nedokáže
efektívne čerpať eurofondy?

45-0198

Ša¾a

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. je
univerzitný profesor, popredný odborník, inovátor a vizionár v oblasti informačnej vedy, ktorý je rešpektovaný v
domácom i medzinárodnom meradle.
Ako slovenský vlastenec je orientovaný
proeurópsky. Profesionálne je okrem iného zameraný na ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

36-0025

Potrebujeme reset a reštart II.

Galanta

BV
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Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery
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Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

/LPLWRYDQ«HG¯FLH$//6($621V¼WX
3ULSUDYWHVDQDSHUIHNWQ¼OHWQ¼VH]µQXDWLHŀQDYģHWN\ÑDOģLH9OLPLWRYDQ¿FKHG¯FL£FK$OO6HDVRQWHUD]]¯VNDWH
SU«PLRY« ]LPQ« NROHV£ V SQHXPDWLNDPL <RNRKDPD D ÑDOģLH Y¿KRG\ =DVWDYWH VD X QDMEOLŀģLHKR SUHGDMFX
DY\EHUWHVL689YģSHFL£OQHMOHWQHMSRQXNHVR]LPQ¿PERQXVRP
 
         !    
" #    $%2&'()&*+, -    .-/)*-+ &(( 

    

0 134555 

32+219Ģ(7.&+.2/,(6

9.211$6325102725

GA 19-24 strana

3

4
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
Neplatnosť výpovede podľa Zákonníka
práce
k zániku práva ako celku. Táto dvojmesačná lehota má aj hmotnoprávny
charakter, čo znamená, že účastník
pracovnoprávneho vzťahu, ktorého sa
výpoveď týka, musí svoju žalobu na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou doručiť na súd
najneskôr v posledný deň dvojmesačnej lehoty, a teda nestačí podať žalobu
v posledný deň lehoty na pošte.
Ak zamestnanec alebo zamestnávateľ napriek tejto skutočnosti, t. j. po
márnom uplynutí uvedenej lehoty,
podá žalobu na určenie neplatnosti výpovede, tak musí súd zo svojej úradnej
povinnosti prihliadnuť na zánik práva
a predmetnú žalobu zamietnuť. V prípade splnenia zákonných podmienok
na podanie žaloby na určenie neplatnosti výpovede súd začne konanie vo
veci a môže rozhodnúť, že sa pracovný
pomer skončil neplatne, a že trvá aj naďalej. V takomto prípade musí zamestnávateľ aj naďalej poskytovať prácu
zamestnancovi a zamestnanec musí
pokračovať vo vykonávaní práce.

  

Žime s Bibliou
„Aké by to bolo, keby sme s Bibliou
zaobchádzali rovnako ako so svojím
smartfónom? Keby sme ju niekoľkokrát
za deň otvorili a čítali v nej správy od
Boha, ako čítame esemesky v telefóne?“
spýtal sa raz na audiencii pápež František.
Biblii – ako najprekladanejšej, najrozšírenejšej, najpredávanejšej a najčítanejšej knihe na svete – prislúcha veľa
superlatívov. Avšak nie je to kniha,
ktorú si stačí raz prečítať a potom
odložiť na policu. Biblia hovorí o Bohu,
ale predovšetkým sa v nej Boh prihovára
nám. Vo Svätom písme ma Boh osobne
oslovuje, posiela mi akoby textovú správu alebo, ešte krajšie, zaľúbený list. A
kto by nechcel dostať list alebo správu
priamo od Boha?
Biblia je inšpirovaná a napísaná
pod vedením Ducha Svätého. Iste,
autori biblických kníh boli ľudia svojej
doby, a preto na vyjadrenie večných právd používali im vlastné slová, štýl a reč.
Jednotlivé knihy Biblie sú zviazané so
svojím historickým a kultúrnym kontextom. Prostredníctvom viery však vnímame za jednotlivými vrstvami textov
niečo hlbšie ako len literárne dielo. Historická postava Ježiša, ako o ňom píšu
evanjeliá a viera v neho ako Božie slovo,
sú kľúčom k ich výkladu celej Biblie.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč“
(Hebr 4, 12). Božie slovo preniká naše
myšlienkami a pohnútky srdca, vyvracia ideológie. „Biblia je knihou ohňa,“

PREJDITE
KU SKYLINKU!
LEN ZA 7,30 €

hovorí pápež František vo svojom predslove v YOUCAT Biblii pre mládež. A
cituje Mahátmá Gándhího: „Vám, kresťanom, bol zverený dokument, v ktorom je toľko dynamitu, že by mohol
rozmetať na kúsky celú civilizáciu,
obrátiť svet hore nohami a priniesť
mier do tohto vojnou rozdeleného
sveta. Ale vy sa k nemu správate,
akoby to bola len dobrá beletria – nič
viac.“ A práve pre túto výbušnú silu Biblie sú kresťania v mnohých krajinách
prenasledovaní, väznení a zabíjaní, a to
len preto, že ju vlastnia alebo ohlasujú
Božie slovo.
Milí priatelia, za knihu by nik z nás
nepoložil život. Za odkaz lásky však
áno! Dajme Biblii ústredné postavenie v našich domovoch, majme ju na
očiach, často z nej čítajme, verme jej
a modlime sa s ňou. Rozmýšľajme nad
jej slovami a premeňme ich na skutky.
Potom Biblia zmení náš život a s ním
aj okolitý svet.
dobrodin c o v
Vďaka pomoci dobrodinpápežská nadácia ACN
distribuovala už viac
iblií
ako 51 miliónov Biblií
iach
pre deti v 189 rečiach
pojte
do celého sveta. Zapojte
sa aj vy.
www.acn-slovensko.org
ko.org
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Slovenčina naša

76-0069

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Opakujeme,

že prvýkrát sa píše spolu a prvý raz oddelene.
KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

Vŕtanie
studní
Garancia kvality

0903 271 820

LETÁKY

» P. Martin Mária Barta

0905 338 872

duchovný asistent ACN

GA 19-24 strana
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
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Skončenie pracovného pomeru výpoveďou je veľmi bežné, tak zo strany
zamestnávateľa, ako i zamestnanca.
Môže však nastať situácia, že tento
spôsob skončenia pracovného pomeru
nebude právne podložený, napríklad
ak je podaná výpoveď v prípadoch, v
ktorých Zákonník práce nariaďuje zákaz výpovede a pod. Ak právny úkon
smerujúci ku skončeniu pracovného
pomeru výpoveďou nespĺňa zákonom
požadované náležitosti, je možné ho
označiť za právne vadný a bude Zákonníkom práce postihnutý neplatnosťou.
V danom prípade však pôjde o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že právny
úkon sa považuje za platný, až kým sa
oprávnená osoba nedovolá neplatnosti
na súde.
Dovolávať sa jej teda nemôže ktokoľvek, ale iba konkrétny účastník pracovnoprávneho vzťahu, a to zamestnanec
alebo zamestnávateľ, ktorý je výpoveďou na svojich právach dotknutý.
Zákonník práce umožňuje za presne
vymedzených podmienok domáhať sa
na súde určenia neplatnosti výpovede.
Danú skutočnosť si zamestnanec, ako
i zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce uplatniť najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak si účastník
toto svoje právo neuplatní na súde najneskôr do uplynutia tejto lehoty, dôjde

Klvalitné plechové garáže s montážou

Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok
07-0016

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

ZĽAVY NA JÚN 35%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA 19-24 strana
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splátky od 98 €

63-0054

0905 638 627

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

66-0112

BOJUJTE ! Volajte pomoc

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Ničia Vás BANKY ?

47-014

5
SLUŽBY
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Mediteriánska diéta

75-06-3

Z historického hľadiska skladba stra- ktorých druhov rýb a morských plodov.
ɧ 6WUDYD P£ V¼ÏDVQH SUHYHQW¯YQ\
vy je vždy daná prirodzenou dostupnosťou k potrave. Preto je naša strava účinok pred vznikom rakoviny až
iná, ako strava Grékov alebo Talianov. o vyše 50 percent, hlavne prsníka a
hrubého čreva.
Stredomorská strava má svoj pôvod
ɧ3ULD]QLY¿YSO\YP£DMQDNRPSHQvstrave južného Talianska, Grécka a záciu cukrovky a bráni pred jej vzniŠpanielska. Aj keď sa ináč stravujú kom o 20-30 percent.
Gréci ako Taliani a obaja inak ako Špaɧ 1DSRP£KD VSU£YQHM IXQNFLL QHUnieli, niečo majú spoločné a rozdielne vového systému, bráni pred vznikom
od našej stravy – málo nasýtených GHPHQFLH 3DUNLQVRQRYHM D $O]KHLPHtukov, málo červeného mäsa a jedno- rovej choroby.
duchých cukrov. Typické je veľa zeleniny a ovocia, veľa rýb a mastných
Stačí, ak si spomenieme dovolenkyselín prospešných pre zdravie.
ku na juhu Európy a zvyklosti, ktoré
môžeme, prenesieme k nám. MD je
Významne nižší výskyt srdcovo- vhodná v primárnej prevencii – teda
-cievnych ochorení na juhu Talianska v predchádzaní ochorení, ale aj v sea v prímorskom Grécku či Španielsku kundárnej, keď ochorenie už je príne bráni zhoršeniu.
má svoj pôvod práve v vplyve stravy tomné, ale úspešne
a spolu
a aj spôsobe života. Medzi diétami sa Stredomorská diéta
stredomorská strava, nazývaná aj me- s diétou DASH dlhoditeriánska diéta (MD) stala tou, ktorú dobo obsadzujú prvé
medicína odporúča už dlhodobo naj- dve priečky medzi najvacíviac, lebo:
zdravšími stravovacíɧ &KU£QL SUHG VUGFRYRFLHYQ\PL mi spôsobmi.
nie
ochoreniami o takmer 30 percent.
(dokončenie
ɧ3RP£KDSULXGUŀDQ¯KPRWQRVWLDM
nabudúce)
napriek tomu, že obsahuje pomerne » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
veľa tukov, ktoré sú ale zdraviu proDiabetologička, odborníčka na poruchy
spešné, hlavne z olivového oleja, niemetabolizmu a výživy

59-0168

WWW.REGIONPRESS.SK

52-0006-125

Slovenčina naša
Euro
sa skloňuje podľa vzoru mesto.
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Stačilo už cirkusov
Niekedy počúvam, že som nudný
a politiku beriem
príliš vážne. Vraj
náš program ani
naši odborníci nebudú ľudí zaujímať. Hovoria mi, že
mám byť viac útočný, viac provokovať
a občas urobiť nejaké divadlo. Mohol
by som. Nevie sa to, ale okrem ekonómie som vyštudoval aj divadelnú
dramaturgiu. Ale nechcem. Zákony, o
ktorých hlasujem ovplyvňujú životy
5,5 milióna ľudí. Pre mňa je to záväzok. Správa krajiny je vážna vec.
Politické cirkusy a osočovanie sú
chvíľu zaujímavé, časom však unavia a znechutia. Vyostria emócie a
znepriatelia aj možných partnerov.
A ľuďom nič neprinesú – ani vyššie
platy, ani dostupnejších lekárov, ani
dôstojnú starobu. Živia iba beznádej,
že na Slovensku to inak nejde.
V SPOLU veríme na politiku riešení, programov, najlepšie pripravených ľudí a spojenectiev. Politiku,
ktorá prináša výsledky. Vieme, že
keď budeme súčasťou vlády, čakajú
nás neľahké úlohy. Vymeniť stranu,
čo za dvanásť rokov obsadila Slovensko od východu na západ „svojimi
ľuďmi“. Stranu, za ktorej vlády sa darilo barónkam, čo žili na úkor malých
poľnohospodárov a “tetám Ankám”,
čo sa priživovali na chátrajúcom
zdravotníctve.
Bude to náročné. Všetci, ktorí veríme, že na Slovensku môže byť lep-

šie, budeme musieť držať spolu. Preto
budujeme spojenectvá a otvárame
dvere k spolupráci s inými politickými stranami. Uvedomujeme si, že Slovensko je rôznorodé a všetci máme
priority a záujmy. No je dôležité, aby
sme vedeli spoločne žiť a vychádzať.
A postaviť sa za to, čo je pre nás všetkých a pre budúcnosť podstatné.
Spojenectvá nie sú ľahké, nebudem vám klamať. Preto o nich všetci
radi rečnia, ale činy chýbajú. No bez
spájania sa, bez dohody sa nikam nepohneme. Preto sme minulý týždeň
uzavreli koaličnú dohodu s Progresívnym Slovenskom. Nerečníme, konáme. Do parlamentných volieb ideme spoločne, aby sme boli schopní
spravovať krajinu od prvého dňa vo
vláde.
Víťazstvo v eurovoľbách chápeme ako signál, že ľudia si želajú politikov schopných dohodnúť sa. Naše
spojenectvo je premyslené, pretože
musí vydržať štyri roky vládnutia,
nielen kampaň do parlamentných volieb. Politika je pre nás vážna vec, a
tak k nej pristupujeme. Bez cirkusu.
Zato s rozvahou a odhodlaním zlepšovať život ľudí na Slovensku.
Slovensk

» Mi
Miroslav
l B
Beblavý
bl

predseda strany
SPOLU - občianska demokracia

UŽ STE TO POČULI?
Za posledné dni
a týždne sa hitom
mnohých našich pisálkov stal nejaký
blázen. Vraj za roky
v politike neurobil
absolútne nič. Neprišiel s nejakou myšlienkou. Nemá žiadny
program. Nemá žiadnu víziu, aké by to naše
Slovensko malo vlastne byť. Neurobil nič pozitívneho a len vniesol do politiky nedôstojný bordel ... a že veľmi držia palce Kiskovi,
aby ho vo voľbách konečne dorazil ... a aby
nám tu už v parlamente konečne nezavadzal
aj s tým jeho trápnučkým hnutím.
Prečo to robia? Lebo im nepasujeme do
krámu. Vedia totiž, že nikdy neboli tak blízko svojmu vysnívanému ultraliberálnemu
Slovensku ako v nasledujúcich voľbách. A
vedia, že ak nás nedokážu do volieb dostať
na kolená, a my sa napriek ich vôli a urputnej snahe ublížiť, do parlamentu dostaneme,
tak ich sníček sa im rozplynie.
Preto vypisujú bezbožné lži a spoliehajú sa, že ľudia sú hlúpi ... že majú krátku pamäť ... a tí istí ľudia mi potom píšu, že tie nenávistné reči pisálkov už ani nedokážu čítať.
Náš neúnavný zápas za očistu Slovenska od korupcie, je pre nich nič. Odvážny
vytrvalý boj holými rukami zoči-voči absolútnemu zlu, je pre nich nič. 8-my rok naj-

INZERCIA

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

WWW.REGIONPRESS.SK

0905 338 872
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aktívnejší poslanecký klub, je pre nich nič.
Program s 500 konkrétnymi riešeniami, je
pre nich nič...
Dnes majú svojich spasiteľov, s ich
správnymi „hodnotami“ ... a vôbec im nevadí, že vtedy, keď my sme riskovali v boji
za ľudí a Slovensko možno aj životy, spasitelia si v klídku užívali pohodlný život v
bezpečnom ústraní.
Je to choré, prepáčte. Správate sa nie
ako poctiví hľadači pravdy, ale ako pravdy
majitelia. Nie je vám to trápne? Profesionálna česť vám nehovorí nič? Či v pohode?
Hlavne, že vám to dobre robí? To je vaše
poslanie? Úbohé.
ps. Samozrejme, že “pisálkami” myslím
tých akoženovinárov, ktorí si o sebe len myslia, že novinármi sú, ktorí s pocitom bohorovnosti šíria akýkoľvek
blud ... lebo oni môžu.
Obávam sa, že falošná kolegialita voči
takýmto akoženovinárom len úplne zbytočne znevažuje prácu
naozajstných profíkov
vo svojom fachu, napr.
Monika Tódová či
Marek Vagovič.
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ZAMESTNANIE, KULTÚRA
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Testovali sme za vás:

Ste roky vFSOÐKFEOFK[OBŌke alebo tankujete na ŌFSQBŌke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena
alebo dávate prednosŷNBYJNÅMOFKLvalite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou?
/FDIVáKFto akokPťvek, z galantskej Olivy budete odchádzaŷTQPkojní.

+FTÛŌBTŷPVTMPvFOTkFKTJFUFNBMýDIŌFSQBŌJFL LtPSýDI
KFQPDFMFKLSBKJOFVá
+FKEPEávaUFťPWVSŌJUFEPCSFQP[OáUF4ÛOJNJSBLÛTka OMV 
vÅTOFCPMJEPTtatPŌOPVHBSBODJPV PvFSFOJFLvBMJUZkaáEFK
KFEOFKEPEáWLZQBMJvBOF[áWJTMßNaUFTtPNOÅKEFUFQSJBNP
OBŌFSQBŌkF+FEPTUVQOßOBWZáJBEBOJF
CFáOF1SFtPUVOÅKEFUFMFOtPOBKEÖMFáJUFKÚJFLvBMJUOÌQBMJvP 
KFŏDIDFUF UBOkPWBOJFUVWJFUFWZCaWJŷvFťNJSýDIMP/JLtP
vÅTOFzESáJavBQPOVkPV[MBDOFOýDIŌPkPMÅEPvýDIUZŌJOJFL
ZBQMaUJŷNÖáFUFWIPtPvPTUJBKCF[IPtPWPTUOFQSJBNP
BMFCP"QQMF1aZ
ċPKFFšte dobré vedieŷ
/B0MJvÅDIOÅKEFUFWZTPLßšUBOEBSE OBBLßTUF[WZLOVUÐQSJ
vFťLýDITJFŷBDIŌFSQBDÐDITUBOÐD'VOHVKFtPUJáOBÚQFDJÅMOPN
TFEFNIWJFzEJŌkPWPNTZTUÌNFLvBMJUZċPtP[OBNFOÅ
"kP[ÅkB[OÐDJTJWJFUFQP[SJFŷWÚFULZWßTMFELZkPOtSPM;JTUÐUF 
áFTBUVEÖTMFEOFTMFEVKÛWÚFULZQSPDFTZ DFSUJmkÅDJF BUBL
KF OBKWZÚÚJB kvBMJUB HBSaOtPvBOÅ PE výSPCZ Bá QP OaUBOkPvBOJF
EPvÅÚIPBVUB
TPtPVNPáũVKÛMFOOBKNPEFSOFKÚJFUFDIOPMÕHJF LtPSÌTÛ
DFOUOÅ OBWÚFtkPEPIMJBEBKÛ[BNFTUOBODJ LtPSÐTÛTLÛTFOÐ
PECPSOÐDJBGBOÛÚJkPWJBNPtPSJ[NV[ÅSPvFũ
100 % starostlivosŷ
4FSWJTOB0MJvFJEFWáEZOBESÅNFDšUBOEBSEV0LSFNQSaWJEFMOýDISFWÐ[JÐ PECPSOýDITLÛÚPL ŌJTUFOÐOÅESáÐBQPE 
KFTBNPzSFKNPTŷPVBKQSFvFOUÐWOBÛESáCB
4QBEÅQPEũVOBQSWßNFOBmMUSPWOBWßEBKOýDI

vBÚBŌFSQBŌka

TtPKBOPDIQSFEVQMZOVUÐNJDIáJvPUOPTUJBMFCPkPOtSPMBQBMÐW
OF[áWJTMßNDFSUJmkPvaOßNMBCPSatÕSJPN1FtSPMBC
ZastaWUFTBQP[ťavu
OkSFNLvBMJUOÌIPQBMJvB NÖáFUFOB0MJvFWZVáJŷFkPMPHJDkÌ
UJFáOBÚV[ťaWVOBUBOkPvBOJF1PzPS[ťavBTBEÅVQMaUOJŷ
MFOTLVQÕOPN LtPSßWZTUSJIOFUFBQSFEMPáÐUFPCTMVIFQSFE
UBOkPvBOÐN

;ĤAVA
3 CENTY/L

L

DIESE

NATURAL 95

66-0105

;ťavBKFKFEOPSazPvÅ/BKFKVQMaUOFOJFUSFCBPEPvzEaŷLVQÕOPCTMVIFŌFSQBDFKTUBOJDF
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na TPP do predajne

ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

šoféra MKD - kyvadlová preprava

hľadá zodpovedného a spolahlivého:
(sládkovičovo - český tešín a spät)

Požiadavky: vodičský preukaz c+E, karta vodiča,
kvalifikačná karta, platné psychotesty, platná
lekárska prehliadka, chuť pracovať
Výhody: práca na plný úväzok,
Voľné víkendy, stabilný príjem

W`XW]X\_`[

36-0114

Mzda: 5-6€/h v čistom
76-0068

VIAC INFO: 0908 580 999

dopravná spoločnosť liad s.r.o.,

aj jednotlivcov

na vlakovej stanici
v GALANTE.

Mzda: 500€ + stravné lístky

Hľadám

Krbové štúdio v Galante

Plat: 624 EUR/mes + variabilná zložka

príjme do TPP
montážneho pracovníka

Bližšie informácie na:
liadnz1@gmail.com kontakt: 0917 651 628

Kontakt: 0907 776 702

36-0117

so skúsenosťami so stavbou.
Samostatnosť, ﬂexibilita a VP typu B.
Čistý plat 900-1500€.

76-0067

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

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!

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:

GALANTA: vždy v piatok o 11:00,
21. a 28. júna 2019
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1
NITRA: každý utorok o 09:00 + každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19
Viac informácií:

07-0009-5

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

GA 19-24 strana
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

03 BYTY / predaj
»Predám

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

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 Veľkej Mači. 0903 897 357
»Predám 1izb byt, GA-Železničiarska, 33m2 OV 5/7p
- precízna rekonštrukcia
2019. Cena: 54.900,-€
0903 219 369

07 REALITY / iné
»Kúpim

garáž
0905151894

v

GA

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
»Mám na predaj pluh za
Vari Tel.: 0905170427

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré knihy, mince,
bankovky, odznaky, pohľadnice a rôzne starožitnosti. Tel.: 0903 753 758

13 RÔZNE / predaj
»Predám barové stoličky a

stolíky a vonkajšie dvere aj
so zárubňou z dreva tel.
0949225092

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

GA 19-24 strana

11

12
EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
34-0001-4

SK.ABAINNOVATOR.COM

prijme do pracovného
pomeru:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

  

KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
800 - 1000 EUR/



tto
900 - 1100 EUR/ne





11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
lsk
ko
oš
nutné stred
tto
900 - 1100 EUR/ne
.sk
er
kt
www.konstru
Tel.:

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý
85-0005

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

kachle

grily,

Ruské skleníky - ZGT

300

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

4
429,-

pece TUMA 362
362,-€
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www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

viac ako

12

40-0050



32-0079

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

