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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

KAMENÁRSTVO KAJAL

Smutný slnovrat

(do 15. júla alebo do vypredania zásob)

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!

0948 312 754

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

0907 652 710

Hľadám

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Garancia kvality

Mzda: 5-6€/h v čistom

0903 271 820

W`XW]X\_`[

aj jednotlivcov

36-0116

36-0015

§

0905 114 300 www.lexanga.sk

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

studní

0911 266 549

www.kupdodomu.sk

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

Vŕtanie

Róbert Bukovský |

voliery pre psov

0905 20 70 59

59-0196

0911 990 463

PLECHOVÉ GARÁŽE
16-0170

PALIVOVÉ DREVO

36-0009

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NÁBYTOK NA MIERU

mene

é ka
zľava až 500€ na vystavené náhrobn

36-0029

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

Horúca letná akcia:

45-0027

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

36-0114

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.

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

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

t vypratanie bytových a nebytových priestorov
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Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

3,50 €/m

Doplnky a montáž ZADARMO!

36-0005

škridla výpredaj

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
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STRECHYNA KĽÚČ

0905 383 034
34
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Kiska nezačal ako fér chlap
Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

STRECHY

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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predávame
montujeme
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- 50%

Západné Slovensko
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

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

577 222
tel.: 0905
0905 598 924

www.stresnekrytiny.sk

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000
31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

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

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

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

novinky
2019

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

0905 338 872

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

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

INZERCIA

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
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36-0008

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

45-0067

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

Plastové
OKNÁ A DVERE
ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

6 - kom
komorové
mor
okná:

EFORTE - 84

SYNEGO - 80

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF
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256- €

93,50- €

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
zdra
Tretia fáza vlastne predstavuje zdraredpový životný štýl. Je predpokladom, že výsledkyy z
predchádzajúcich fázz a
avonovovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
týzdravého životného štýlu.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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BRÁNA
DVOJKRÍDLOVÁ 1000 X 3000
STĹPY - JOKEL 80/80/3
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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
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1100- €
36-0118

595- €

36-0111

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

GA 19-26 strana

3

4

 2  - '     8  +   9   ²  * -  & ² õ 5 ) 
22²ğ)&+²&':

94-00109

INFOLINKA: 0800 611 211
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Modlitba je nenahraditeľná
Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

AGENTÚRA
ky
POLLY Nové Zám

S

OPATROVATEĽKY

U

HĽADÁME

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

76-0076
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Nie doprovod, ale sprievod. Slovenčina naša U
8
Nie dielčí, ale čiastkový.
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Volajte -Hívjon

0915 896 536

» P. Martin Mária Barta

D3

A ZDRAVOTNÉ SESTRY
 so znalosťou nemeckého
jazyka do Rakúska
(Viedeň a okolie)
 800 – 1100 € za 2 týždne
 stravu, ubytovanie a
dopravu hradí rakúska rodina
PLUS možnosť poberať
rodinné prídavky z Rakúska
(200 € na 1 dieťa)

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00
www.agenturapolly.sk

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
dlí, nikdy neprenepre
Ten, kto sa modlí,
hliadne blížneho v núreto
dzi. Nech nám preto
zácžiadny čas nie je vzácvený
nejší ako ten strávený
hráv modlitbe. Keď vyhráitbu,
me zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.
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SLUŽBY

Testovali sme za vás:

Ste roky verní jednej značke alebo tankujete na čerpačke, ktorú máte práve poruke? Zaujíma vás predovšetkým cena
alebo dávate prednosť maximálnej kvalite? Máte radi technologické vychytávky alebo si radi „pokecáte“ s obsluhou?
Nech už je to akokoľvek, z galantskej Olivy budete odchádzať spokojní.

Je súčasťou slovenskej siete malých čerpačiek, ktorých
je po celej krajine už 15.
Jej dodávateľov určite dobre poznáte. Sú nimi rakúska OMV,
vás neboli dostatočnou garanciou, overenie kvality každej
jednej dodávky paliva nezávislým atestom nájdete priamo
na čerpačke. Je dostupný na vyžiadanie.
bežne. Preto tu nájdete len to najdôležitejšie: kvalitné palivo,
Keď chcete, tankovanie tu viete vybaviť veľmi rýchlo. Nikto
vás nezdržiava ponukou zlacnených čokoládových tyčiniek.
Zaplatiť môžete v hotovosti aj bezhotovostne priamo
alebo Apple Pay.
Čo je ešte dobré vedieť?
Na Olivách nájdete vysoký štandard, na aký ste zvyknutí pri
veľkých sieťach čerpacích staníc. Funguje totiž na špeciálnom
- sedemhviezdičkovom systéme kvality. Čo to znamená?
Ako zákazníci si viete pozrieť všetky výsledky kontrol. Zistíte,
že sa tu dôsledne sledujú všetky procesy, certiﬁkácie, a tak
je najvyššia kvalita garantovaná od výroby až po natankovanie
do vášho auta.
Toto umožňujú len najmodernejšie technológie, ktoré sú
centná, na všetko dohliadajú zamestnanci, ktorí sú skúsení
odborníci a fanúšikovia motorizmu zároveň.
100 % starostlivosť
Servis na Olive ide vždy nad rámec štandardu. Okrem pravidelných revízií, odborných skúšok, čistení nádrží a pod.,
je samozrejmosťou aj preventívna údržba.
Spadá pod ňu napr. výmena ﬁltrov na výdajných

vaša čerpačka

stojanoch pred uplynutím ich životnosti alebo kontrola palív
nezávislým certiﬁkovaným laboratóriom Petrolab.
Zastavte sa po zľavu
Okrem kvalitného paliva, môžete na Olive využiť ekologické
tiež našu zľavu na tankovanie. Pozor: zľava sa dá uplatniť
len s kupónom, ktorý vystrihnete a predložíte obsluhe pred
tankovaním.

ZĽAVA
3 CENTY/L

L

DIESE

NATURAL 95

66-0105

Zľava je jednorazová. Na jej uplatnenie treba odovzdať kupón obsluhe čerpacej stanice.
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SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

SBS
LAMA SK
DHL Gáň

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 002 204

36-0006

76-0067

Plat: 624 EUR/mes + variabilná zložka

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU
na TPP do predajne

Mzda: 500€ + stravné lístky

Ničia Vás BANKY ?

68-06

VIAC INFO: 0908 580 999

76-0073

na vlakovej stanici
v GALANTE.

zmiernenie demografického prepadu.
Riešenia sa týkajú celého systémového
prístupu naprieč všetkými oblasťami:
od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.

Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

0905 638 627

(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

PREJDITE
KU SKYLINKU!
  

LEN ZA 7,30 €


! 

od 1 €
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76-0069

  

75-06-3

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

„Ani výrazný prílev migrantov, ani
výrazne vyššia ako predpokladaná
úhrnná plodnosť nezabráni populačnému starnutiu našej spoločnosti.“

príjme strážnikov
na objekt

66-0112

šoféra MKD - kyvadlová preprava

Kampaň za krásu staroby

BOJUJTE ! Volajte pomoc

hľadá zodpovedného a spolahlivého:

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

dopravná spoločnosť liad s.r.o.,

8
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

51-0007

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

GA 19-26 strana
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ZAMESTNANIE

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.

GA 19-26 strana
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

10
ZAMESTNANIE
Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
hľadáme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁR
Náplň práce:
ો Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby
ો Nastavenia strojov na dennej, týždennej a mesačnej báze
ો Oprava a údržba strojov pre balenie potravinárskeho tovaru
- elektrická a aj mechanická časť
ો Zodpovednosť za kompletný proces údržby, bezporuchový
a bezpečný chod strojov a zariadení
ો Vzdelanie v odbore výhodou, prípadne skúška odbornej
spôsobilosti v elektrotechnike §21 al. 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

od 950 Eur brutto (v závislosti od skúseností)
Výhody:
ો Práca na 2 zmeny (víkendy voľné)
ો 13. plat
ો Školenia
ો Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
ો Zvozová doprava zabezpečená z vybraných smerov

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
51-0007

0918 342 807
STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

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

mo
možný
prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: každý utorok o 09:00 a 14:00,
každý štvrtok o 14:00, budova VBC, Štúrova 22

ŠAĽA: streda, 03.07.2019 o 10:00,
utorok, 23.07.2019 o 12:00
Strike Caffe bowling, Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009-8

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

GA 19-26 strana
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Nové W Polo 3.roč. 1.l
90koni automat. Servisná
knižka biela metalíza aut.
klíma vyhrievané sedačky pneu.na elektrónoch
aj zimné pneu. aj zimné
konečná cena 10500 č.t.
0908834347

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

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu gar-

sónku v Seredi, cena: 330
€ s energiami, tel.: 0905
444 052
»Prenajmem pekný 3-iz
byt v obci Pata cena
450/v cene sú aj energie
0908797212
»Hľadám do podnájmu
domček okolo Šale tč
0951228721
»Hľadám
podnájom
2 izbový byt v Šali tč
0950294143

05 DOMY / predaj
»Predám starší RD vo Veľ-

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

08 STAVBA
»Predám

staré pálené
tehly, 500ks, 15 centov/ks.
0908 86 00 83
»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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti

aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

14 RÔZNE / iné
»Darujem za odvoz dve vá-

ľandy (GA) 0903 497 447

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

prijme do pracovného
pomeru:

 

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

  
IBA ZA 228€

- 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

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€

    103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

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

85-0005

34-0112

OBNOVA STRIECH

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
PRE

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR
KÉ BRIGÁDY
PONÚKAME ŠTUDENTS
aj PÁRY

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

IENKY

CALL CENTRUM:

0944 720 932

85_0433

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

V, ŽENY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

DOPR

85_0438

www.oravskahoraren.sk

27-0084

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
32-0079

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

