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GALANTSKO
ŠALIANSKO
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Vŕtanie
studní

0903 271 820

Garancia kvality
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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650,-
-15%

1000,-
-20%

1 600,-
-30%
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  

• 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

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková 0907 652 710
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

Duslo Šaľa

Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 002 204

900 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka

Roman BáncziSKLENÁRSTVO
LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ

RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV 
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY 

0905 114 300   www.lexanga.sk
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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KAMENÁRSTVO KAJAL

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

0948 312 754

Horúca letná akcia:
(do 15. júla alebo do vypredania zásob)

 zľava až 500€ na vystavené náhrobné kamene

Iba to najkvalitnejšie
              pre Vašich zosnulých!
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Klára Jurásová  0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová  0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

každý týždeň: Galanta, Šaľa, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo
párny týždeň: Čierna Voda, Mos-
tová, Vozokany, Dolné Saliby, Krá-
ľov Brod, Košúty, Diakovce, Žihá-
rec, Selice, Trnovec nad Váhom,  
Horná Kráľová, Dlhá nad Váhom, 
Váhovce, časť Veľké Úľany, Kráľo-
vá nad Váhom
nepárny týždeň: Gáň,  Čierny 
Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, 
Trstice, Kajal, Hájske, Vlčany, Ne-
ded, Močenok, Abrahám, Pusté 
Úľany 

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

Objednajte si inzerát 

už od 4 EUR

tel.: 0905 338 872

e-mail: galantsko@regionpress.sk

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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PREJDITE 
KU SKYLINKU!
LEN ZA 7,30 € od 1 €

Nie hejno, ale  stádo, kŕdeľ.
Slovenčina naša

Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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ROKMI OVERENÁ KVALITA

Plastové
OKNÁ A DVERE

EFORTE - 84SYNEGO - 80

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.
Servisné práce na plastové okná. 
5

1
-0
0
0

7

Spoločnosť 

WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR

Diaľničná 2, SENEC

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

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

hľadáme do pracovného pomeru

ÚDRŽBÁR
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Galanta, ul. Esterházyovcov 1618,
pri svetelnej križovatke

Telefónne číslo: +421 905 219 948
NAVRHNEME VÁM KUCHYŇU 
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK

3D NÁVRHY KUCHÝŇ, REALIZÁCIA, 
ZVÝHODNENÉ CENY.
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY
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PONUKA PRÁCE
Obec Gáň vyhlasuje výberové konanie na pozíciu – asistent učiteľa 

materskej školy v Gáni
Náplň práce: činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. – podieľa sa na uskutočňovaní 
školského vzdelávacieho programu MŠ, bezprostredne spolupracuje s pedagogickými 
a odbornými zamestnancami MŠ, uľahčuje adaptáciu dieťaťa na prostredie MŠ a pomáha 
pri prekonávaní bariér, spoluorganizuje činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho 
procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vedie a pomáha pri tvorivých aktivitách

Úväzok:  100%

Doba: určitá, počet mesiacov 24

Pracovný čas: 4 hodiny denne

Nástup: od 1.9.2019

Plat:  v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a nariadení vlády č. 388/2018 Z.z, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požiadavky: ÚSO – pedagogické odbor predprimárne vzdelávanie, práca vhodná aj pre 
absolventa

Žiadosť spolu so životopisom predložiť: do 12.8.2019 

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
3 izbový byt 

Šaľa
Najnižšie podanie: 60 100,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 06.08.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: 
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik 
na prízemí, Svätourbanská 107/37, 
949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky 
kraj.

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: trojizbový byt o výmere 73,86 m2, na ul. Hollého v 
meste Šaľa. Byt č. 37 je na 2.p., vchod č. 20, v bytovom dome súpisné 
č. 1845. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach byto-
vého domu je o veľkosti 7384/349842. Predmet dražby je evidovaný 
na LV č. 5640, k.ú. Šaľa. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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Oznámenie o dražbe
Miesto: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, 
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra.
Čas: 26. 7. 2019, 9:00 hod.
Predmety dražby: Nehnuteľnosti v podielovom 
spoluvlastníctve 1/3 dlžníka, Ladislava Bihariho, 
v k. ú. Šoporňa, zapísané na LV č. 393 Okresného 
úradu Galanta, parcely registra „C“ č. 1612/14, 
záhrady o výmere 483 m2 a č. 1612/29, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 340 m2 a stavba súpis. 
č. 1045, rodinný dom na parcele 1612/29.
Najnižšie podanie: 21 510,- €.
Dražobná zábezpeka: 2 151,- €.
Obhliadky: 19. 7. 2019 a 24. 7. 2019 o 9:00 hod.

Bližšie informácie u správcu: 
B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 

921 01 Piešťany, tel. 0948 966 771, bfb@akfiala.sk
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

v GALANTE. 
Mzda: 500€ + stravné lístky
VIAC INFO: 0908 580 999

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša
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SLUŽBY

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.polykarbonat.sk/akcia

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Makrolon 7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH
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WWW.REGIONPRESS.SK
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Klára Jurásová

jurasova@regionpress.sk 

0905 338 872

Pri výbere dovolenkovej destiná-
cie by ste mali zohľadniť viacero 
faktov. Napríklad cestovanie do 
exotiky si vyžaduje dlhšiu a ná-
ročnejšiu prípravu než návšteva 
európskych krajín. 

Počas rozhodovania o vhodnej 
dovolenke je mimoriadne dôležité 
prihliadať aj na potreby a vek detí. 
Pred plánovanou cestou do zahrani-
čia  je vhodné navštíviť praktického 
lekára – nielen v prípade detí, ale aj 
v prípade dospelých. Je dobré overiť 
si očkovací status proti tetanu. Výber 
destinácie konzultujte s doktorom v 
prípade chronických ochorení so špe-
ciálnou liečbou alebo diétou. Ošetru-
júci lekár vám vzhľadom na charakter 
dovolenkovej destinácie poskytne 
informácie o povinných alebo od-
porúčaných očkovaniach, prevencii 
niektorých ochorení, odporúčaných 
liekoch na samoliečbu počas cesty, 
dôsledkoch cesty na  zdravotný stav a 
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v 
zahraničí.

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár 
odošle cestujúceho na niektoré z cen-
tier pre cudzokrajné choroby v Slo-
venskej republike, ktoré sú zároveň 
oprávnené vydať potvrdenie o očko-
vaní do medzinárodného očkovacie-
ho preukazu. Centrá pre cudzokrajné 

choroby poskytujú okrem informácií 
o epidemiologickej situácii v cieľovej 
destinácií, očkovaní a samotného 
očkovania aj komplexné služby pred 
vycestovaním.

Pri cestovaní s deťmi dodržujte 
tieto pravidlá

Deťom do dvoch rokov veku lekári 
neodporúčajú cestovať do exotických 
krajín predovšetkým pre riziko ná-
kazy infekčnými ochoreniami. Hroz-
bou pre zdravie môže byť aj kontakt 
s exotickými mikroorganizmami, 
jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 
S malými deťmi dajte radšej prednosť 
menej náročným krajinám s časovo 
prijateľnými trasami a ubytovaniu v 
hoteloch na dobrej úrovni.

Pre deti mladšie ako dva roky 
nie je vhodná časovo náročná cesta 
lietadlom z dôvodu ešte krehkej det-
skej imunity. Pri starších deťoch by 
už nemali byť cestovné obmedzenia, 
odporúča sa však cestovať so zaoč-
kovaným dieťaťom vzhľadom na vek 
podľa očkovacieho kalendára. V prí-
pade ciest do exotických krajín by 
dieťa malo byť zaočkované aj proti 
ochoreniam, proti ktorým existuje 
odporúčané očkovanie.

Dovolenka bez zdravotných 
problémov I.

»  Zdroj: ÚVZ SR

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.

ľadu sociál-
entálnych 

tém na 
Nevedno
peniaze
ančného 

Moderná 

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

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

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 



GA 19-27 strana 9

9

SPRAVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

75
-0
6-
3

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

a večera 500. Malé 
jú 150 
prí-

red-
lov. 
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Nie hledí 
na puške, ale cieľnik.

Slovenčina naša

Nie hmoždinka, ale PVC prí-
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.

Slovenčina naša
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Hľadám

aj jednotlivcov

Mzda: 5-6€/h v čistom
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Nové Zámky

HĽADÁME 
OPATROVATEĽKY 
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)

AGENTÚRA 
POLLY
AGENTÚRA 
POLLY

www.agenturapolly.sk

INFO: 0903 412 252
Po – Pia: 8.00 – 16.00

www.agenturapolly.sk
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

DHL Gáň

Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 002 204

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521 
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

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

»Prenajmem 2-izb. RD v Te-
šedíkove. 0903 731 710 
»Dám do prenájmu gar-
sónku v Seredi, cena: 330 
€ s energiami, tel.: 0905 
444 052 

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

»Predám staré pálené teh-
ly. 0908860083
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758

»Darujem za odvoz dve vá-
ľandy (GA) 0903 497 447

»HĽADÁM PRÁCU ALEBO BRI-
GÁDU Č.T. 0940973179

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Klára Jurásová 
jurasova@regionpress.sk 
0905 338 872

OZVITE SA NÁM

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


