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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

0905 746 124

zo žuly zaoblené hrany

od 1190 €

od 1390 €

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

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
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Vŕtanie
studní

(pri Galante)

0903 271 820

36-0116

Garancia kvality

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

0911 266 549

KAMENÁRSTVO KAJAL
IIba
Ib
ba to najkvalitnejšie
ba

pre
p
pr
r Vašich zosnulých!

36-0120

0911 990 463

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
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36-0005

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

16-0170

36-0048

PALIVOVÉ DREVO

45-0027

Rozvoz ZADARMO!

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

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
Róbert Bukovský |

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

ponúka:
20 týždňové kuričky
nosnice v rôznych farbách
ch

0907 652 710

z zaručená kvalita
z ceny konečné

www.kamenarstvo-andrassy.sk

zo žuly zaoblené hrany

Hydina Takáč Tešedíkovo
ešedíkov

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

z veľa farieb
z nové tvary

1

36-0009

3,50 €/m

Akcia až -30 %

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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škridla výpredaj

AKCIA na materiály:

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

36-0015

STRECHYNA KĽÚČ

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

žeme ovplyvniť my sami.
Čo tak potešiť sa z vlčích makov, letného dažďa, úprimného susedského pozdravu, alebo „iba“ z toho, že nateraz nemusíme brať lieky, pichať si injekcie, ležať na
tvrdom lôžku v nemocnici. Alebo na zemi
pod mostom. Každý z našich dní, ktoré sú
nám dopriate, je totiž neobyčajný. Aj ten,
ktorý sa končí únavou, veď predsa človek
bol stvorený na to, aby tvoril a nie iba
trovil. A tak som tentoraz naozaj nevybral
žiaden v kalendári polotučným písmom
vytlačený významný medzinárodný deň.
Ale pripomínam, dovolím si, prepáčte mi,
že každý deň stojí za to. Nikto z nás ani
len netuší, na ktorý z nami
prežitých dní
ní budeme raz
o veľa rokovv spomínať ako
na deň výnimočný.
nimočný. Krásny, úžasný....
Za pokuss to stojí, takéto pocity z budúcnosti
udúcnosti
skúsiť prežívať
žívať v
prítomnosti.. Veľa
šťastia!

07-0012 a 80

Opäť po týždni všetko dobré vám, milí
čitatelia! V predstihu som sa pozeral do
kalendára, aké významné dni nás v nasledujúcom týždni čakajú a zrazu mi to
došlo. Často hľadáme obsah v nepodstatnom a nevidíme či dokonca sme
zabudli vidieť to podstatné v našich
životoch.
No skúste, len tak – spontánne – čo je
pre vás naozaj dôležité? Čo je pre človeka
dôležité? Čo treba na to, aby sme pocítili kúsok šťastia, ako majster Jan Werich
raz povedal „ten malilinký kousek pokakanýho štěstíčka“?
Slovensko je zvláštna krajina. Patríme medzi najviac zadlžené spoločenstvá
občanov v Európskej únii. Klesá naša
spotreba, začíname šetriť na nákupoch,
mnohí to robia už roky. Na druhej strane – sme krajinou, kde sa najviac predá
osobných áut. Kde sa pomerne veľmi veľa
lieta na dovolenky, kúpené na pôžičku.
Kde je najvyšší počet exekúcií. Kde je jeden z najvyšších počtov samovrážd.
Naše psychické zdravie upadá, to fyzické chátra a pritom by stačilo to, čo mô-

36-0010

Neobyčajne obyčajné dni

36-0002

Týždenne do 30 000 domácností
Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40
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Rebplast

Zlatica Kušnírová pozýva
V utorok som celý
šťastný prišiel na
tlačovú konferenciu
spoločne so Zlaticou
Kušnírovou, matkou
zavraždenej Martiny.
Ešte na jeseň oslovila
naše hnutie OĽANO, že by za nás veľmi rada
kandidovala za obecnú poslankyňu. Preto,
lebo nám verí a dôveruje. Kandidovala a
obecnou poslankyňou sa aj stala.
Na tlačovej konferencii som pani Kušnírovú predstavil ako našu novú posilu pre
naše nové hnutie ODVÁŽNE (hnutie obyčajných kresťanov), ktorého cieľom je robiť kresťansko-sociálnu politiku s dôrazom na pomoc
chudobným, chorým a slabým. Presne takú,
aká by skutočná kresťanská politika mala
byť. Takú, aká tu bohužiaľ doteraz nebola.
Veľmi si vážime, že sa pani Kušnírová rozhodla túto našu iniciatívu podporiť. Po tom,
čo sa jej stalo, mohla zostať zúfalá a rezignovaná. Nezostala a odvážne a vytrvalo bojuje
za všetkých nás. Už jej zďaleka nejde len o to,
aby vražda Jána a Martiny bola spravodlivo
vyšetrená, ale odvážne bojuje za to, aby sme
korupciu dokázali úplne vykynožiť. Korupciu,
ktorá bola príčinou samotných vrážd. Korupciu, voči ktorej Ján bojoval svojimi článkami.
Dnes je zo Zlatice Kušnírovej ten najsilnejší maják boja voči korupcii. Maják,

ktorý neustále pripomína, že sa nemôžeme
zastaviť. Maják, ktorý nás vyzýva k činu a
neustále nám pripomína, že ľudia sa budú
mať lepšie len vtedy, keď politici prestanú
rozkrádať to, čo patrí nám všetkým.
Na tlačovej konferencii pani Kušnírová
zároveň pozvala šesť predsedov opozičných
demokratických strán k spoločnému obedu.
Túto iniciatívu zdôvodnila tak, že chce dosiahnuť to, aby sa lídri strán takto stretali
pravidelne a ukázali tak ľuďom, že vedia
spolupracovať. Ukázať ľuďom, že reálna alternatíva existuje.
Je to mimoriadne užitočná iniciatíva, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Ešte nikdy sa
nestalo, aby sa takto stretli lídri strán, ktoré
chcú vytvoriť alternatívu. Ešte nikdy sa nestalo, aby také stretnutie zorganizovala obyčajná
odvážna žena, ktorej pozvánka sa neodmieta.
Som veľmi rád, že
tak silná a od srdca
dobrá žena sa rozhodla k nám pridať.
Som veľmi rád, že zároveň prišla s iniciatívou,
o ktorej sa bude možno
ešte písať v knižkách
dejepisu.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk
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GALANTSKO

Galanta

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Ša¾a

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.

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

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

novinky
2019

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

36-0008

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

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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BB
KY
LI
LC
MT
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ZV
ZH
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SLUŽBY

Vykúpime

AUTORIZOVANÝ DEALER

staré driapané, nedriapané perie.

PREDAJ, SERVIS, LEASING

od 10 990€

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

150€

36-0072

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

Paplóny, vankúše, duchny z peria.

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

3 ročná záruka bez obmedzenia km

256- €

93,50- €

www.petrocars.sk

BR
BRÁNA
DVOJKRÍDLOVÁ 1000 X 3000
STĹPY - JOKEL 80/80/3
ST
RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2
RÁ
VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12
VÝ
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BRÁNA JEDNOJKRÍDLOVÁ 1000 X 1000
STĹPY - JOKEL 80/80/2
RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2
VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12
KĽUČKA,ZÁMOK
OCEĽ ZINOK PRÁŠKOVÁ FARBA

PLOTOVÝ DIELEC 1000 X 1000
VODOROVNE PLOCHÁČ 30/8
ZVISLE ŠTVORHRAN 12/12
OCEĽ ZINOK PRÁŠKOVÁ FARBA

200
0/3000/2
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Prístrešo
t
š
n
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k
á
kazníka
Zinkovan podľa priania zá
d farba
Žľab zvo

1100- €
36-0118

595- €

Ul. 29 augusta, Galanta

36-0011

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

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

36-0025

Doplnky a montáž ZADARMO!

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

GA 19-25 strana
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
Nástup na rodičovskú dovolenku

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

Keď sa hovorí o mediteriánskej diéte
(MD), mnohým napadne pizza, gyros,
falafel, cestoviny lasagne, prípadne
dlhý biely chlieb. Je to však úplne inak.
Táto diéta obsahuje vo veľkej miere čerstvé ovocie a zeleninu, orechoviny, rybu,
ako aj olivový olej.
Typické pre MD:
ɧ2EVDKXMHYHĀD]HOHQLQ\RYRFLDRUHFKRY
strukovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou
väčšiny receptov.
ɧ 2UHFK\ D RULHģN\ V¼ SRUXNH DNR ]GURM
rýchleho občerstvenia, namiesto sladkostí. Stačí 5-10 kusov denne, podľa veľkosti.
ɧ &HOR]UQQ« SRWUDYLQ\ QDPLHVWR W¿FK ]
bielej múky.
ɧ %\OLQN\ VD SRXŀ¯YDM¼ QD RFKXWHQLH
WDNPHUNDŀG«KRMHGOD
ɧ5\E\YVWUDYHV¼DVSRĊNU£WW¿ŀGHQQH
– tuniak, losos, pstruh, makrela, sumec,
sleď; morské plody.
ɧ=ULHGNDY£NRQ]XP£FLDÏHUYHQ«KRP¦VD
Porcia červeného mäsa by mala mať veľkosť asi balíčka kariet, nie viac.
ɧ1DKUDGHQLHPDVOD]GUDYģ¯PLWXNPLSUHdovšetkým olivovým olejom. Vyhýbanie
sa margarínom.
ɧ 5R]XPQ« SULM¯PDQLH V\URY MRJXUWRY
YDM¯ÏRNK\GLQ\-HG¶OHŀLW«QH]DPLHĊDħVL

tvrdé syry s hlavným jedlom.
ɧ 3UHIHUXMH FHOR]UQQ¼ U\ŀX D FHOR]UQQ«
cestoviny.
ɧVyhýba sa slanine, klobásam a mäsovým
výrobkom s vysokým podielom tukov.
ɧ8SUHGQRVWĊXMHVH]µQQHSRWUDYLQ\
ɧ 3RK£U Y¯QD DOH SR]RU W\SLFN£ VWUHGRmorská diéta neobsahuje viac ako pohár
vína denne.
=GUDYLX SURVSLHYD YHĀD DQWLR[LGDQWRY
a vlákniny z ovocia a zeleniny, z celozrnných výrobkov a orechov, n-3 mastné
kyseliny v olivovom oleji a rybách, polyIHQRO\YRY¯QHRYRF¯]HOHQLQHWULHVORYLQ\
v bylinkách. Suma – sumárum: Stredomorská strava dokázateľne predlžuje
život a chráni pred vznikom chronických ochorení.
1HVPLHPH ]DE¼GDħ ŀH PHGLWHUL£QPXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
VN\ÏORYHNVLYŀG\PXV¯Q£MVħGRVWDWRÏQ¿
čas na jedlo, a pretoo nie je
ti, sezhltnuté v náhlivosti,
diac pri televízii alebo
né a
pri počítači. Pokojné
anie
pohodlné stravovanie
DNR
MH URYQDNR G¶OHŀLW« DNR
to, čo sa dostane na
tanier.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

INZERCIA
0905 338 872

47-014

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

(dokončenie)

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

Rodičovskú dovolenku možno chápať
dvoma spôsobmi. V prvom prípade nasleduje po uplynutí materskej dovolenky a bez
rozdielu na ňu môže nastúpiť matka alebo
otec dieťaťa. V druhom prípade je to obdobie považované za materskú dovolenku, ale
v zastúpení otcom, čiže prípad, keď starostlivosť o novonarodené dieťa vykonáva otec.
V nasledujúcom texte sa zameriame na
prvý prípad. Na prehĺbenie starostlivosti o
dieťa môže matka aj otec dieťaťa požiadať
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Nakoľko nemusí nástup na rodičovskú
dovolenku nasledovať bezprostredne po
materskej dovolenke, začína rodičovská
dovolenka vtedy, keď o ňu zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa. Je potrebné
mať na mysli, že nárok na rodičovskú dovolenku platí najviac do dosiahnutia 3 rokov
života dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje
v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac, avšak nie dlhšie
ako do dňa, v ktorom dieťa dosiahne 3 roky
veku. Rozdielna situácia nastane v prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje dlhšiu osobitnú starostlivosť. V prípade
dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje
osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi, ktorý o to
riadne požiada, rodičovskú dovolenku až
do dňa, kedy dieťa dosiahne 6 rokov veku.
Rodičovská dovolenka môže byť čerpaná aj opakovane, resp. prerušovane
(po prerušení je možné opätovne požiadať

o ďalšie čerpanie). Zamestnávateľ sa môže
so zamestnancom dohodnúť aj tak, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov
veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac
v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. Zamestnanec teda môže posunúť,
resp. odložiť čerpanie rodičovskej dovolenky o dva roky. Jej rozsah však ostáva nezmenený. To znamená, že ak si zamestnanec
vyčerpal túto dovolenku v plnom rozsahu,
logicky už nemá možnosť ju posunúť alebo odložiť. Zamestnanec musí písomne
oznámiť zamestnávateľovi najmenej
jeden mesiac vopred predpokladaný
deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia,
skončenia a tiež akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov. Na záver možno
konštatovať, že zamestnanec (žena či muž)
môže, ale nemusí čerpať rodičovskú dovolenku a zamestnávateľ je naopak povinný
poskytnúť rodičovskú dovolenku zamestnancovi, ktorý o ňu požiadal a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom
Kajal

Najnižšie podanie: 113 616,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 22.07.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Veľký Salónik na prízemí Hotela
DREAM, Kapitulská 12, 917 01
Trnava, okres Trnava, Trnavský
kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 521 postavený na parc.č.
612/20, pozemky parc.č. 612/5 a parc.č 612/20 o celkovej výmere
333 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2085, k.ú. Kajal.
Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0005-98

(práva a povinnosti zamestnanca)

Mediteriánska diéta
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na vlakovej stanici
v GALANTE.


! 

od 1 €

VIAC INFO: 0908 580 999

  
   

76-0069

Mzda: 500€ + stravné lístky

76-0073

0905 638 627

LEN ZA 7,30 €

na TPP do predajne

66-0112

Volajte -Hívjon

0915 896 536
Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

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

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

W`XW]X\_`[

36-0114

Mzda: 5-6€/h v čistom

  

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

59-0042

aj jednotlivcov

PREJDITE
KU SKYLINKU!
BOJUJTE ! Volajte pomoc

ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

Hľadám

Ničia Vás BANKY ?

5
SLUŽBY
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Krehkáči
sa nevyrába v mliekarni, podnikatelia
nevyrastajú v inkubátoroch, život sa nežije za pecou, ale naostro.
Lekár a kňaz, Marek Orko Vácha, vo
svojej knihe píše: „Ako je niekto spokojný v zázemí, ako je možné premrhať život, premrhať čas, premrhať svoje pestrofarebné nadanie, talent, charizmy,
hrivny, ako je možné zasypať svetlo v
duši odpadkami preflákaného času,
ako ľahko je možné odhodiť život do
koša, ako moc málo žijeme život, ako
moc málo venujeme pozornosť životu,
napriek tomu, že nič nie je také dôležité ako život. Toto je hriech a je to jediný
hriech na svete, nežiť život, nevyplávať
na oceán, tárať, potĺkať sa v prístave,
večne kritizovať kde čo a kde koho, nič
nevytvoriť, zhadzovať, ohovárať a zháňať novinky.”
teoretiKrehkáči
zujú, plánujú a pri
miznú.
probléme zmiznú.
ľudia
Antikrehkí
sa objavia v čase
kríz a urobia, čo treba. Tí prví sú silní
v rečiach, tí
druhí v činoch.

» Ján Košturiak

Minulý víkend patril otcom. Tretiu
júnovú nedeľu sme slávili Deň otcov.
Neraz počujem výčitku od môjho
manžela či od iných pánov: „Vy sa venujete iba ženám a ich právam. Len ženám sa ubližuje. Riešite potraty, akoby
to bola čisto ženská záležitosť.“ Nie je to
celkom tak, no pripúšťam, že identita
či dôstojnosť muža nie je v takej pozornosti ako u ženy. Zrejme sme my ženy
chceli rýchlo dobehnúť, čo história zameškala a tak sme sa trochu prehnane
zviditeľnili.
Otcovstvo – čo to vlastne je? Týka
sa iba ženatých mužov? A čo slobodní? Zase sú mimo záujmu? Z môjho
pohľadu je otcovstvo viac než len biologickou záležitosťou. A rozhodne si
zasluhuje aktualizáciu na dnešnú podobu. Postrehla som niekoľko aktivít
v tomto smere. Napríklad konferencia
Aký otec, taký syn či rôzne letné tábory
odvahy s účasťou otcov a synov a otcov
a dcér. Naozaj pekné aktivity. Feministky sa zase usilujú vtiahnuť mužov
viac do domácich činností, prebojovali
tzv. otcovskú dovolenku a príplatky,
ktoré im patria pri starostlivosti o dieťa.
Vznikli aj viaceré organizácie a spoločnosti, ktoré zastávajú práva otcov (pri
striedavej starostlivosti po rozvode, v

súdnych procesoch a podobne). Psychológovia dnes riešia okrem žien už
aj násilie na mužoch. No oveľa väčšiu
účinnosť majú preventívne než represívne kroky.
Som presvedčená, že otcovstvo
patrí k identite muža rovnako ako materstvo k identite ženy. Či už majú dieťa alebo nie. Napriek tomu, že sa mnohé teórie snažia vymazať toto tvrdenie
poukazovaním na to, že materstvo a
otcovstvo sú len sociálne konštrukty.
Matka je vždy istá, hovorí sa, no aj otcovstvo sa už dnes dá presne určiť. Dieťaťa však má právo mať otca aj matku.
Z vlastnej skúsenosti viem, ako si dieťa
rado strieda tieto tváre: keď má matky
už dosť, beží k otcovi, a od otca zase k
matke. Tento rytmus je taký zákonitý
ako striedanie dňa a noci, resp. práce a
odpočinku.
Otcovstvo je teda niečo priamoúmerné k materstvu, a naopak. Otcovstvo a mužstvo je jednoducho jedinečne iné ako materstvo a ženstvo. A
pri tomto definovaní by som zostala.
Chcem mužom už len poďakovať a
úprimne sláviť ich deň. My ženy sme
rady, že vás máme, lebo v každom z vás
je prítomné otcovstvo.

» Mária Raučinová, Fórum života

dopravná spoločnosť liad s.r.o.,
hľadá zodpovedného a spolahlivého:

šoféra MKD - kyvadlová preprava
(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

Plat: 624 EUR/mes + variabilná zložka

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

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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Neslovníkové slovo krehkáč označuje ľudí, ktorí si myslia, že rozumejú veciam, prečo sa dejú a vedia
všetko vedecky zdôvodniť a sú slepí
voči tomu, čo je záhadné a tajomné.
Krehkáči politici chcú riadiť spoločnosť
a pritom ju ničia, krehkáči ekonómovia
naprávajú ekonomiku, ktorú sami narušili. Krehkáči lekári liečia to, čo sa vie
vyliečiť samo a dávajú deťom chemikálie
na utlmenie hravosti a energie. Živé systémy, ktoré nás presahujú, sú komplexné
a antikrehké – prirodzené stresory, krízy
a problémy ich posilňujú, systémy, ktoré
vytvára človek sú však krehké. Kedysi
chceli ľudia rozkazovať vetru a dažďu a
aj dnes nám rôzni „vizionári“ rozprávajú
o ďalších revolúciách 4.0.
Ochraňujeme svoje deti od nepohody a
pádov, izolujeme ich od reálneho života,
prekonávania prekážok a riešenia problémov a ich riešení, dávame im antibiotiká
na soplík a zametáme pred nimi cestičky.
Niektorí krehkáči sa psychicky zosypú
po kritike na internete. Kedysi mali mladí
namiesto psychológa motyku a namiesto
internetu roľu. Netvrdím, že ťažká práca
na poli je to, čo ľudí povznáša a internet
je zlo, ktoré škodí. Iba si myslím, že stále
viac ľudí žije v akomsi virtuálnom svete.
Ovocie nerastie v supermarkete, mlieko

Minulý víkend patril vám
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Nemožno odpísať štyri pätiny
Slovenska I
Na rovinu dnes s pani Jelou Tvrdoňovou, dlhoročnou odborníčkou pre rozvoj vidieka na Slovensku aj v EU.

Sú však regióny, kde vidiek žije iba
vďaka tomu, že ho pri živote drží staršia generácia.
Je to najmä východ krajiny alebo juh
stredného Slovenska. Tam vidiek naozaj
predstavuje iba stredná a staršia generácia.
Mladí sú preč – väčšinou tam, kde sa dá len
trochu lepšie zarobiť. Krátkodobo si situáciu
vyriešili a stali sa – okrem výnimiek – kdesi
vo svete druhoradými ľuďmi. Prečo sa toto
deje? No jednoducho preto, že my (alebo tí,
čo preberajú politickú zodpovednosť?) nevieme nič lepšie, iba dovoliť iným, alebo aj
svojim, drancovať práve vidiecke regióny a
vyvážať surovinu namiesto tvorby pridanej
Otázka mala teda asi znieť správne ľah- hodnoty, ktorá by priniesla prácu a príjem,
napríklad aj týmto mladým.
kovážna centrálna politika...
(Dokončenie nabudúce.)
Ľudia, ktorí napriek tomu, aká je politika
nepriaznivá pre vidiek, tieto regióny držia
» Ivan Brožík
vitálne, a robia z neho priestor pre kvalitný
život. Otázkou je, ako toto úsilie podporuje politika. Teda tá skôr blokuje aktívnych
ľudí, a naopak aktívne podporuje tých, čo
sú už bohatí dosť, ako napríklad nadnárodné automobilové spoločnosti a ich subdodávateľov. A vravia tomu podpora rozvoja zamestnanosti. Nedá sa totiž len tak odpísať
80 percent krajiny a takmer polovicu ľudí,
ktorí žijú v obciach do 5000 obyvateľov a
» Jela Tvrdoňová
ďalšie státisíce obývajúce početné malé

59-0168

Slovensko bolo oddávna charakterizované ako vidiecka krajina. Lenže vidiek
vymiera. Nie je to ľahkovážna politika?
Podľa názvu vašej rubriky teda na rovinu: nie je toto náhodou pohľad niektorých
Bratislavčanov, ktorí celý rok tvrdo pracujú
pre nadnárodnú korporáciu, v zime idú do
Álp lyžovať, v lete k moru a slovenský vidiek
poznajú maximálne iba cez malokarpatské
vínne pivnice? Prepáčte tú ostrosť, ale už vidím ako by zareagovali na túto otázku moji
priatelia z Liptova, Turca, Horného Považia
a Spiša, ale – áno aj z Gemeru, Malohontu,
Zemplína a Šariša.

mestá. To je totiž náš veľmi pestrý a rôznorodý slovenský vidiek – všetko okrem Bratislavy a Košíc, vrátane ich okolia.

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
0905 338 872
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/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

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2-izb. RD v Te-

šedíkove. 0903 731 710
»Dám do prenájmu garsónku v Seredi, cena: 330
€ s energiami, tel.: 0905
444 052

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

06 POZEMKY / predaj
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
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré knihy, mince,
bankovky, odznaky, pohľadnice a rôzne starožitnosti. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

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

GA 19-25 strana
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!
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ZAMESTNANIE
Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Máš skúsenosti s prácou v sklade - pridaj sa k nám!
Máš chuť pracovať a si bez skúsenosti - u nás ich môžeš získať!

Skladník / picker
na jednu zmenu
Náplň práce:
• Práca so skenerom
• Balenie, označovanie, prekladanie
• Kontrola vychystaného tovaru
• Platný preukaz na NZV výhodou
(nie je podmienkou- vieme zabezpečiť)
• Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve

od 750 Eur brutto
Výhody:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• Výkonnostný bonus
• Školenia
• Práca vhodná pre mužov aj ženy

0918 342 807

GA 19-25 strana
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51-0007

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
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STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

MUŽOV AJ ŽENY

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0063

33-0025

www.aiw.sk

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0410

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD. NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

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!

Hľadáme
Kamenárska ﬁrma hľadá
pracovníka na

BETONÁRSKE PRÁCE
Nutnosť praxe
v betonárskej činnosti!

85_0418

85-0005

IFA – mre SK s.r.o.

HĽADÁ
ŽIVNOSTNÍKOV

pre dlhodobých zákazníkov
v Nemecku na pozície:

Nedostáva
te
pravidelne

1SFCMJäÝJFJOGPSNÈDJF
OÈTQSPTÓNLPOUBLUVKUF
t̓
t̓̓
tKBOTVUPS!JGBNSFEF
tTUFGBOTVUPS!JGBNSFEF

NAŠE NOVI

t.0/5²3TUBWFCOâDILPOÝUSVLDJÓIÈM
t.0/5²3.&$)"/*,QSFÞESäCVWZTPLP[EWJäOâDIQMPÝÓO
t.0/5²3[BSJBEFOÓLPOÝUSVLDJÓOÈLMBEOâDIBVUPNPCJMPW
t&-&,53*,«3TQMBUOâNPTWFEŘFOÓNfBäf
6CZUPWBOJFISBEFOÏTQPMPŘOPTƃPV

hľadá CNC operátorov
do Nemecka

do schránk
y
a chceli by
ste?

Kontaktujte nás:
galantsko@regionpress.sk

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

34-0112

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 12,50€ netto
nástup možný ihneď

NY

45-0201

0ENFOBPEȽ

0948 312 754

GA 19-25 strana

0905 338 872
11

36-0119

Čistý mesačný príjem 1000€
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Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

TOPOĽČIANKY
Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené
Príves na prepravu
stavebných strojov

5 950 €

É CENY
AKCIOVené
vozíky
na nebrzd

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

OBNOVA STRIECH

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

85 0026

V PONUKE AJ

45-0206

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

Slovenská firma

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 932

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA
Týždeň na
m
Chorvátsko
Pagu aj
s dopravou

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY NA JÚN 35%

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA 19-25 strana

63-0102

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 350 €
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TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

409 €
249 €

94-0106

-39%

