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Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

najširší výber v širokom okolí
zľava až 500€ na vystavené
náhrobné kamene
otvorené denne od 8°° do 17°°

PREDAJ - PRENÁJOM

Projekčná kancelária

nehnuteľností

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

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

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

Mobil: 0907 722 309

Hydina Takáč Tešedíkovo
ešedíkov

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

36-0048

ponúka:
20 týždňové kuričky
ch
nosnice v rôznych farbách
36-0123

AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.
mobil: 0905 607 422
https://www.bizref.sk/samozberbroskyn

36-0008

novinky
2019
www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

samozber a predaj

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

Ing.arch.Dana Gálová

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery

Broskyne

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

0948 312 754

45-0027

0907 652 710

36-0009

vás pozýva na výstavu

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

36-0016

nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
Vysielali sa v čase, v ktorom sa hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
dnes vysielajú pornopríbehy o man- bez okolkov zamlčia to podstatné, že
želských neverách, trojuhoľníkoch, horí ten oheň, ktorý založili práve oni
bitkách a hádkach, súdnych sporoch sami vo farbách politických strán a
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz názorov, ktorými už v minulosti prešli
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti. ako bohato vybavenou prekážkovou
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou, kto bude premiér a kto minister finanpudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy cií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikozaberalo, keď bolo treba odpútať po- via nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
zornosť. Aj za socializmu vo vypätých nie je automaticky povinné, aby sa
chvíľach išla v jedinej televízii Angeli- stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
ka. Aby tí jednoduchšie mysliaci du- na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
mali nad jej krivkami a nie nad svojou klasika filmu - „tento spôslobodou a osudom demokracie.
sob leta zdá sa mi mierne
V našom verejnom živote pre- nešťastný.“
Hm, iba mierne?
vláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane Všetko dobré vám!
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

www.kamenarstvokajal.sk

KAMENÁRSTVO KAJAL

Chcem byť požiarnikom

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

0911 266 549

STRECHYNA KĽÚČ

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

Doplnky a montáž ZADARMO!

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Cenové ponuky ZDARMA

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°
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ARRI s.r.o.
36-0013

36-0025

Preklad všetkých typov listín
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www.strecha.ws
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0905 746 124

07-0012 a 99

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
36-0015

A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Róbert Bukovský |

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

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

Za rozumné ceny!

36-0005

NÁBYTOK NA MIERU ODVOZ STAVEBNÉHO
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Západné Slovensko
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Kockatý jubilant
Rubikova kocka, ktorá sa dostala
dokonca aj Oxfordského slovníka
anglického jazyka (Rubik‘s Cube),
má 45 rokov.
Vynálezca tohto hlavolamu, maďarský architekt, dizajnér a sochár Ernő
Rubik, mal 13. júla 75 rokov. Dátum
narodenia Ernőa Rubika, 13. júl, sa stal
Medzinárodným dňom rébusov a hlavolamov.
Jeden z najznámejších tvorcov
hlavolamov vyštudoval architektúru a
dizajnérstvo interiérov na Technickej
univerzite v Budapešti, kde promoval
v roku 1967. V rokoch 1971-75 pracoval
ako architekt na Univerzite umeleckého priemyslu a dizajnu v Budapešti.
Študentom prednášal o možnostiach
kombinovania tvarov a častí a učil ich
vnímať geometriu priestorovo.
Už v tom čase sa zamýšľal nad vytvorením priestorového hlavolamu, na
ktorom by zužitkoval svoje znalosti.
Dotyčným mechanickým hlavolamom
sa napokon v roku 1974
stala kocka pozostávajúca z rôznofarebných
menších kociek pričom
cieľom je, aby v zloženom stave kocka mala
každú veľkú stranu jednofarebnú. Štandardne
má kocka 3x3x3 menších kociek. Rubik kocku patentoval pod názvom Magická kocka 30.
januára 1975 pod číslom
HU170062. Dostupné sú
aj iné varianty kocky 2x2x2, 4x4x4 (nazývaná
aj Rubikova pomsta) či
5x5x5. Vo vnútri kocky
je mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú vrstvu
deviatich menších ko-

ciek otočiť.
V 80. rokoch 20. storočia sa Rubikova kocka stala celosvetovým hitom. Už
5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé
majstrovstvá sveta v rýchlosti skladania Rubikovej kocky. Najrýchlejší bol
Minh Thai z USA s časom 22,95 sekundy. Najnovší rekord v skladaní Rubikovej kocky drží Tu Jü-šeng z Číny z 24.
novembra 2018, keď Rubikovu kocku
3x3x3 zložil za 3,47 sekundy.
V 80. rokoch 20. storočia sa podarilo predať vyše 100 miliónov kusov
Rubikovej kocky. V Maďarsku sa Rubik
stal redaktorom časopisu o hrách v časopise ...És játék (...A hry). V roku 1987
pracoval ako profesor na plný úväzok.
Začiatkom 90. rokov zasadol do predsedníckeho kresla Maďarskej akadémie inžinierstva (Magyar Mérnöki
Akadémia), kde založil Medzinárodnú
Rubikovu nadáciu podporujúcu osobitne talentovaných mladých inžinierov a
priemyselných dizajnérov.

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

0902 187 676

Objednajte si inzerát

už od 4 EUR
tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk

tPCLMBEZ EMBäCZ
tWPEBBFMFLUSPJOÝUBMÈDJB
tWÝFULZNVSÈSTLFQSÈDF
tSâDIMPBLWBMJUOF
» Zdroj: TA SR

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

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

aj kamiónový odber

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV
tWâTUBWCBBQSFTUBWCBSEPNPW

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

PALIVOVÉ DREVO
36-0036

ŠALIANSKO

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

GA 19-29 strana

2

XXXLVQFMOFKPNJTL
LVQFMOFKPNJ!HNBJMDPN

ZĽAVA

30%
0944 425 665

08-00 TT17

GALANTSKO

3
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, KULTURA

RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času

S tohtoročnou témou ,,BOLA TO
NÁHODA?“ sa videomakeri musia popasovať po obsahovej, aj po technickej
stránke, nakoľko točenie videí je časovo
náročný proces. Organizátori vnímajú
podnety súťažiacich z minulých ročníkov, a aj fakt, že často sa do súťaže zapájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch
máj a jún sústredia na úspešné ukončenie štúdia. Rozhodnutie content marketingovej agentúry ContentFruiter, pod
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne
organizovaná, preto znie, že predlžujú
termín na prihlasovanie prác do 31.7.
2019. Otvárajú tak mladým talentom
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

595- €

256- €

93,50- €

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
partnera, Slovenskej sporiteľne, vecnú cenu:
,,Veríme, že moderná krajina potrebuje mladých, kreatívnych a šikovných
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
najväčších marketingových zadávateľov
na Slovensku sme radi, že môžeme podporiť projekt, ktorý týmto inovatívnym
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne. Prihlasovací formulár aj všetky
informácie nájdu súťažiaci na webe
http://recfruit.sk/.

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením
ím po telefóne.
ojenie
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
ičtikto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba nieneď
čo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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1100- €
36-0118

Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

WW diéta
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0908 447 006

39-0006 TT02

AKCIOVÉ CENY!

čistenie domovej a priemyselnej
kanalizácie tlakovým a strunovým strojom

NON - STOP 0905 351 406

54-0011 TT03

REZANIE BETÓNU w~w{mzuq
Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

07-0016

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

75-06-3

výrobok

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 !

PREJDITE
KU SKYLINKU!
  

LEN ZA 7,30 €


! 

od 1 €

  
   

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

76-0069

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

16-0233

Obnova strechy v najlepšej cene

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK
v novootváranej stanici STK v Šali.
Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto
Viac informácií na stránke www.istp.sk,
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com
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Nevideli sme Ťa
Chorému Jurajovi s „absťákom“ dali
policajti pokutu. Kráčal po nesprávnej strane. Mali mu pomôcť, ale nepomohli.
Aj našim chlapcom z Dobrého
pastiera často nadávajú ľudia, ktorým
prišli pomáhať. Nad bývalými bezdomovcami sa niektorí „malí“ radi vyvyšujú. Vôbec nevedia, akým utrpením
si mnohí z nich prešli. Sedím niekedy
ráno s chlapcami v Dobrom pastierovi,
keď sa rozdeľuje práca. Obdivujem ich,
ako sa snažia a napredujú – v terapii,
práci aj v duchovnom živote. Padli na
dno, ale pracujú na sebe. Myslím, že
Pán ich dvíha a povoláva k sebe. Na
rozdiel od tých, ktorí si myslia, že všetko dokážu sami a sú lepší, ako tí druhí.
Jeden z našich chlapcov, Peter,
išiel pred časom pracovať na cintorín
do neďalekej obce. Pri jednom hrobe
stáli ľudia. Keď Peťo poodišiel, rozprávali sa o ňom, ako o „bezdomovcovi,
od ktorého by mohli niečo chytiť.“ Peťo
je šikovný chlap a roboty sa nebojí. Mal
v živote smolu. Keď počul návštevníkov
cintorína takto o sebe hovoriť, rozplakal sa. Volal do Dobrého pastiera, že on
nie je bezdomovec a neroznáša žiadne
choroby. Má okolo 50 rokov, je rozvedený a nemá kde bývať.

Myslím si, že Ježiša stretneme skôr
na ulici medzi žobrákmi a v útulkoch
bezdomovcov, ako v spoločnosti dôležitých ľudí, ktorí majú pekné reči.
Pane, chodíš okolo nás a my Ťa nevidíme, lebo vyzeráš ako bezdomovec,
cigánka alebo narkoman.
Boli sme slabí a báli sme sa. Žili
sme vo svete „oko za oko a zub za zub.“
Čakali sme Ťa. A Ty si prišiel. Zobral si
na seba naše hriechy a otvoril si nebo.
Uzdravoval si a ukázal si nám, že si
neprišiel trestať ale odpúšťať. Potil si
sa krvou, bol si bičovaný, tŕním korunovaný a niesol si svoj kríž, na ktorom
si bol ukrižovaný. Vstal si z mŕtvych a
ukázal si nám, že aj my môžeme vstať,
znovu chodiť, vidieť a žiť. Aj tí, ktorí ležali bezvládne na ulici, alebo sa triasli
v ťažkom delíriu. My ich nemáme posudzovať, máme
áme v
nich hľadať Krista
rista a
pomáhať im. Si tu
medzi nami Pane
ane a
my Ťa nevidíme.
e.
Tak ako na obraze Stana Lajdu
ajdu
- bez Teba, s
Tebou a bez
nás.

» Ján Košturiak

Valkýra – dôkaz, že neboli všetci
rovnakí
Dvadsiateho júla 1944 sa plukovník
Claus von Stauffenberg pokúsil odstrániť z povrchu zemského Adolfa
Hitlera. Aj keď sa likvidácia nepodarila, dokázala, že nie sú všetci
Nemci z rovnakého cesta.
Nie je dôležité, že sa to nepodarilo,
ale že sa o to pokúsili. Dnes, po 75 rokoch, stojíme pred veľmi podobnou
voľbou.
Je mýtus myslieť si, že holokaust
sa začal v roku 1933, keď sa Hitler stal
kancelárom. Nezačal sa ani vpádom do
Poľska. Všetko išlo postupne, plazivo
a s desivými následkami. Najskôr žlté
Davidove hviezdy, potom getá, potom
žlté/ružové/hnedé/červené/zelené/fialové/čierne trojuholníky, potom práca
do úmoru a až nakoniec sa zatriaslo
plechovkou s Cyklónom-B.
Je dôležité si uvedomiť, že aj po vojne a tzv. denacifikácii Nemecka mnoho
Nemcov Stauffenbergov čin odsudzovalo. Nie preto, že by boli nacistami,
ale riadili sa premisou, že vo vojnovom stave sa majú odložiť vnútorné
rozbroje a má sa stáť za vedenim štátu.
Napokon, aj za Stalinom počas „Veľkej
vlasteneckej“ stáli aj ľudia, ktorí ho bytostne neznášali, vrátane tých, ktorých
dal narýchlo prepustiť z lágrov rovno
na frontu. Trvalo takmer tri dekády,
kým začali Nemci príjmať Stauffenbergov atentát ako vlastenecký čin a nie
ako vlastizradu v kritickom momente
Nemecka.
Tomuto istému čelíme aj dnes. Začína sa to nezrušením zjavne nacistickej strany, potom sa im odpustí príspevok, ktorý z 1.500 EUR zredukovali na
1.488 a vírus v organizme obyvateľstva
začína kolovať, množiť sa a otravovať
ho. To všetko s výdatnou podporou

hľadačov lacných voličských hlasov.
Ľuďom je komplikovanejšie vysvetliť
zodpovednú fiskálnu politiku, než urobiť „bu-bu-bu, budú vám tu imigranti
prerábať kostoly na mešity a z kostolných veži budú minarety a miesto zvonu budete počúvať muezínov!“
Angela Merkelová, vedomá si neslávnej minulosti Nemecka za vojny,
urobila správny krok. Neprepadla
hystérii, ani populizmu. Vyzvala na
rázne skoncovanie s pravicovým extrémizmom. Keby si chcela nahnať hlasy,
zachovala by sa ako mnohí iní politici
naprieč Európou a vyhlásila by napríklad džihád proti moslimom. Hlasy by
sa len tak sypali!
Je večnou škodou, že Slovenská
politická reprezentácia má tendenciu
sadať na lep skôr tomu populizmu a občania zas na lep ich sľubom, že ich pred
„tými cudzími hordami“ ochránia.
Jazdiť na strachu možno aj rýchlo,
ale napokon sa stanete jeho vlastnou
potravou.
Priateľstvo a prívetivosť vás môže
sklamať, ale na večeru si vás nedá.

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra, Veľká Británia
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Narodeniny zlatého slávika
40 Slavíků. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi
Karla Gotta. Bol jedným z hlavných
hostí 1. júla 2017 na festivale Topfest v
Piešťanoch. V júni 2018 vydal štúdiový
album Ta pravá.
K významnému životnému jubileu
vydal Supraphon „Božskému Kájovi“ dve špeciálne kolekcie mapujúce
najobľúbenejšie piesne počas takmer
šiestich dekád jeho hudobnej kariéry.
Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch. Prvý s názvom Karel Gott
80/80 – Největší hity 1964 – 2019 na
4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott
Singly – 300 písní z let 1962 – 2019. Ani
na jednom titule nechýba aktuálny
hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a
jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard
Krajčo.

Keďže sa zaujímam o školstvo, sledujem aktivity politikov, ktorí sa
chcú chopiť školstva. Je smutné, že
riadenie apolitického školstva je v
rukách spolitizovaného ministerstva a vôbec v rukách politikov.
Kým to tak je, nezostáva nám nič
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort.
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlády zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz
poukazuje spolu s nami na katastrofálne fungovanie školstva, čo však nemusí
byť garanciou zmeny.
Jeden z uchádzačov o rezort, odborník v istej oblasti školstva, vypustil do
éteru prezentačné video. Vystupujú v
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne odpovedajú na otázky o školách. Odpovedajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví,
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia
družina, že si musia otvárať pracovné
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú
to sprofanovaným výrokom, že treba
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o ministerstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre
život.
Táto prezentácia ma sklamala. Jednak bola populistická, jednak šťastie
detí v školách je dôsledkom širokého
kontextu zmien, nie skratkami typu
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepresvedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvotných a závažných zmien v školstve, sú

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré
inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré stretávame v celom živote, je populárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj
tam musí písať, memorovať, aj nepotrebné informácie. Škola len kopíruje
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy
nestačí.
Riadiť ministerstvo a meniť školstvo si vyžaduje myslenie v kontexte.
Dôležité sú aj osobné skúsenosti, no
nemôžu byť aplikované spôsobom mne
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie
detí (mimochodom, poznám ich dosť,
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím
osnov, uvoľnením formálnejších spôsobov vyučovania či odovzdaním absolútnej slobody školám. To všetko môže
fungovať, ale prvotné zmeny sú racionalizácia školstva (vrátane vysokého),
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra
- rozhľadeného odborníka - a v neposlednom rade kvalitné financovanie
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť
na telocviku robiť všeličo, no nebudú
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky?
Od záujemcov o ministerstvo by
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a
uveriteľnejšiu kampaň.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Slovenčina naša

Nie ucpávka, ale upchávka.
Nie udusať, ale ubiť, utĺcť.
Nie úplavica, ale červienka.
Nie úkol, ale úloha.

» Zdroj: TA SR Foto: Wikimedia

47-014

Vo výsledkoch ankety Zlatý slavík
sa objavil už v prvom ročníku za
rok 1962. Vtedy vyhral Waldemar
Matuška, karlovi Gottovi patrilo 49.
miesto, dostal tri hlasy. Rok na to už
anketu vyhral.
Božský hlas z Prahy, maestro Karel
Gott, oslávil 80. narodeniny. Na hudobnej scéne je skoro šesť desiatok rokov
a úspech tohto výnimočného umelca
prerástol hranice československej a
dnes českej hudobnej scény.
Rodák z Plzne (narodil sa 14. júla
1939) sa po presťahovaní do Prahy vyučil za elektromontéra v ČKD Praha.
Otec vždy trval na tom, aby sa syn vyučil a získal poctivé remeslo. Mama zase
podporovala jeho lásku k muzike. Od
roku 1957 začal amatérsky spievať, rok
na to sa zúčastnil na súťaži Hledáme
nové talenty v pražskom Slovanskom
dome. U publika mal úspech, u odbornej poroty však neuspel. Začal pravidelne vystupovať v známych pražských kaviarňach Alfa a Vltava. V roku
1960 urobil skúšky na konzervatórium,
študoval spev u Konstantina Karenina.
Prvým výraznejším úspechom
bola jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro
všední den, kde spieval spolu s Vlastou
Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. S orchestrom Karla Vlacha
nahral Písničku pro Martinu.
V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni
2014 DVD s názvom Noční král, na
ktorom sú hity prvého desaťročia 21.
storočia. V septembri 2014 vyšiel album S pomocí přátel a v decembri 2014
komplet piatich DVD 50 Let / Skladby
z let 1963 - 2010. V októbri 2015 vyšla
na piatich CD kompilácia Duety, ktorá
ponúkla výber piesní z rokov 1962 až
2014, v septembri 2016 dvojkompilácia

Kampaň a kampaň
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Staré a nové

Buďme pozorní a bdelí

V poslednom období sa v našej rodine
pritrafilo vypratávať niekoľko bytov.
Či už po zomrelom príbuznom alebo
pred plánovanou rekonštrukciou.
Priznám sa, riadne som sa pri tom narobila. Cítila som to na krížoch. Zaiste,
sú na to dnes platené vypratávacie služby. No predsa, triedenie starých vecí má
aj svoje čaro. A nikto nemôže nahradiť
osobné rozhodnutia na základe spomienok.
Sú to chvíle radostné aj bolestné. Čím
dlhšie to trvá, teda čím dôkladnejšie
treba zredukovať množstvo vecí, tým sú
úvahy náročnejšie.
Za dvadsať, tridsať či päťdesiat rokov
sa toho v byte hodne nazbiera. Každý
predmet, kus nábytku je naviazaný na
určité životné obdobie, na konkrétne
osoby, na situáciu, ktorá sa okamžite
vybaví v mysli. Veci sa tak stávajú symbolmi vzťahov, činností, svedkami rastu,
vývoja človeka. Tichými sprievodcami
životom. Cez veci sa vraciame do minulosti a otvoríme aj spomienky dávno
zabudnuté. Je to v istom zmysle osobná
spoveď, ako aj výpoveď o tom, čo pretrvá
a čo rýchlo stráca na význame. A my sme
toho sudcami aj aktérmi.
Hovorí sa, že na prežitie v skutočnosti
nepotrebujeme veľa vecí, že sme zahltení
výrobkami a že si v mene túžby „mať“
zapĺňame planétu haraburdím. Nasledujúce generácie budú tento prebytok
musieť rázne riešiť. Odpady sa už dnes

hromadia a zaplavujú naše životné prostredie. Zamestnávajú celý jeden vedný
odbor, ba aj niekoľko súčasne. Aj tieto
myšlienky sprevádzajú triedenie osobných vecí. Kto ďalší po nás nadobudne
ten istý citový vzťah k určitému predmetu? Jednotlivé situácie v živote sú natoľko
originálne, že sa nikdy nezopakujú. Podržanie veci znamená skôr nutkavú potrebu zastaviť čas a vrátiť istých ľudí do
našej osobnej histórie. Nie je jednoduché
odtrhnúť sa od vzťahu, najmä ak dotyčná
osoba odišla od nás náhle, ak bola zvlášť
milovaná, ak nám spôsobila mimoriadne obohatenie.
A tak prenášame svoje spomienky
z bytu do bytu, zo skrine do skrine. Z
domácnosti do pivnice. Pomaly vyprcháva bolesť i radosť. Všetko sa v pamäti
premiešava, stláča a vytláča a do mysle
sa zakomponováva akýsi extrakt. Niečo ako duchovný elixír, ktorý zanechá
„chuť“ nášho života. Ako film, z ktorého
už nie sú dôležité jednotlivé scény, ale
celkovo zostavený scenár. Ako maliarske
dielo, v ktorom už nevystupujú do popredia konkrétne čiary, ale dojem z celku.
No bez tých detailností, by dielo nemalo
svoj výraz.
Triedenie starých vecí je vždy aj
skúškou schopnosti „transformovať“
hmotné veci do nehmotnej skutočnosti,
do duchovného sveta, v ktorom už niet
merateľného priestoru, kde sa všetko
zmestí, no nie všetko dáva nový zmysel.

» Mária Raučinová, Fórum života
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Meradlom toho, aká je spoločnosť
kvalitná, je reakcia občianskej spoločnosti na to, čo sa v krajine deje.
Myslí si to prezidentka SR Zuzana
Čaputová, ktorá to povedalaa v diskusii na 23. ročníku festivalu Pohoda. „Viem, že máme množstvo
problémov, ale som hrdá na túto
krajinu,“ zdôraznila hneď na úvod.
Svoje zvolenie do funkcie považuje za vyjadrenie spoločnosti, ktorá sa
takto dovoláva túžby po zmene. „Nie
je to o mne, ale o túžbe po zmene. Je to
silný záväzok a vnímam to ako objednávku po nej,“ komentovala s tým, že
to, čo je iné, je miera zodpovednosti,
ktorú teraz má. Podľa slov prezidentky
SR sa zlé a nepríjemné veci dejú v každej krajine, bez ohľadu na to, akú majú
vyvinutú mieru demokracie. Dôležité je
však to, ako a s akou mierou slušnosti
a pokoja na tieto udalosti spoločnosť
reaguje.
„Buďme pozorní, buďme bdelí k
ľuďom okolo seba, ale aj k sebe samému. Kam nás to ťahá, kam nás to láka
a čo nás motivuje. Buďme veľmi pozorní ku svojmu okoliu, aj k tomu, čo nás
zvádza. Buďme optimistickí k tomu, že
veci majú šancu sa zmeniť k lepšiemu.
Ak to nevzdáme, tak práve našim pričinením môžu byť lepšie. Prevezmime
zodpovednosť za seba a za svoje životy
a za našu krajinu,“ vyzvala.
Na otázku, či si myslí, že z pozície prezidentky môže veci v krajine
ovplyvniť, odpovedala, že ak by tomu
neverila, tak by do kandidatúry nešla.
Ambíciou prezidentky je presadiť zmeny, ktoré sa týkajú justície. „Môžem byť
silným hlasom pre to, aby som tejto
zmene pomohla,“ pripustila.
Zhodnotila tiež svoj nástup na
post. Podľa prezidentky Čaputovej to
majú ženy v politike ťažšie, lebo je na

» Zdroj: TA SR
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ne vyvíjaný vyšší nátlak, čo sa týka
ich fyzického prejavu. Komentovala
aj stretnutia, ktoré doposiaľ stihla v
pozícii prezidentky absolvovať. „Chodím iba na miesta a robím iba kroky,
s ktorými som v súlade. Keď niekde
som, snažím sa byť v tej chvíli naplno
prítomná. Vôbec to neuberá na mojej
autenticite,“ zdôraznila.
Komentovala aj stretnutia v zahraničí, ktoré absolvovala v Českej republike s prezidentom Milošom Zemanom,
v Belgicku s predsedom Európskej
komisie Jeanom-Claudom Junckerom
i s maďarským premiérom Viktorom
Orbánom. Návštevu Bruselu hodnotí
ako „veľmi príjemné stretnutie“ a „nie
iba zdvorilostné zoznámenie sa“. Juncker prechováva podľa jej slov veľkú
priazeň k Slovensku, obzvlášť v rámci
krajín V4. Komentovala aj stretnutie s
Orbánom, ktoré sa podľa jej slov nieslo
„vo veľmi korektnom duchu“.
Prezidentka tiež prezradila, že
ako prezidentke sa jej podarilo mať
už jeden víkend voľný a počas leta sa
chystá aj na niekoľkodňovú dovolenku.
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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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V prípade záujmu nás navštívte!
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Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

SBS GUARDING s. r. o.

» Peter Pollák

poslanec Európskeho parlamentu

INZERCIA

Volajte -Hívjon

0915 896 536

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

0905 338 872

Kancelárie:

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

SBS
LAMA SK

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

36-0007

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
h ľudí.
na obyčajných
Som vďačný, že ma
odpovo voľbách podporil náš líder Igor
rdosMatovič a s hrdosresaťou budem presaotikodzovať aj protikondu
rupčnú agendu
m
v Európskom
parlamente.

príjme strážnikov
na objekt

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

DHL Gáň
800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

na TPP do predajne

VIAC INFO: 0908 580 999

59-0042

Mzda: 500€ + stravné lístky

76-0073

na vlakovej stanici
v GALANTE.

Kontakt:
0948 002 204

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

Duslo Šaľa
Kontakt:
0948 002 204

WWW.REGIONPRESS.SK

36-0006

900 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Nie vodítko, ale vôdzka. Slovenčina naša
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.
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Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

031190122 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

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

Osvojenie dieťaťa

11
ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
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 kom-

plet zariadenú izbu v RD
v Galante. V izbe je TV,
chladnička s mrazničkou,
mikrovlnka, má balkón, je
ihneď voľná. Cena na osobu 180€, dve osoby 280€.
Tel.:0948 976 503.
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom v Seredi, cena: 330 €
s energiami, tel.: 0907 038
839
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku v Seredi,
tel.: 0905 444 052
»Dám do prenájmu 2 - izbový byt v Šali 0915706851

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

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám broskyne na
zaváranie. Odber vo Vlčanoch 0.80 Eur/kg. Objednať môžete na tel. čísle:
0907276608

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Darujem za odvoz dve váľandy (GA) 0903 497 447
»Darujem čierneho kocúrika a sivú mačičku.
0948424337

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

GA 19-29 strana
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

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!

tel. 0905 394 055

viac ako

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

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

  

alebo na
www.pracahned.eu

34-0131

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
    
     

PONÚKAME:
- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA
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saludosro@gmail.com

SADROKARTONISTI
     

Firma STARF
prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.


!!"

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

2800 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník

   
   
    !

(Rakúsko)

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350
GA 19-29 strana
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0950 301 301
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85_0488
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Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

85_0486





NEMÁTE PRÁCU?

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85-0005

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

