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GALANTSKO
ŠALIANSKO

Akcia až -30 %
zo žuly zaoblené hrany

zo žuly zaoblené hrany

od 1390 €

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

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

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

DHL Gáň

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Kontakt:
0948 002 204

(medzi Galantou a Šaľou)

vás pozýva na výstavu

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

0905 746 124

36-0048

36-0097

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

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

0911 266 549

GA 19-30 strana

1

0907 652 710

46-0020

www.strecha.ws

0918 537 780, www.hydinatakac.sk

45-0027

ARRI s.r.o.

150

0948 312 754

36-0015

Cenové ponuky ZDARMA

36-0033

36-0120

3,50 €/m
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07-0012 a 99

škridla výpredaj

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

zľava až 500€ na vystavené
náhrobné kamene
otvorené denne od 8°° do 17°°

ponúka:
20 týždňové kuričky
nosnice v rôznych farbách
ch

iba za

STRECHYNA KĽÚČ

0905 114 300 www.lexanga.sk

Hydina Takáč Tešedíkovo
ešedíkov

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

333€

najširší výber v širokom okolí

36-0009

KAMENÁRSTVO KAJAL

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

kvalita za rozumnú cenu

36-0005

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

RK Okná s.r.o

z zaručená kvalita
z ceny konečné

od 1190 €

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi
§

z veľa farieb
z nové tvary

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

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

36-0006

Toto leto je akési hlučné. A nielen na me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju
kúpaliskách, to napokon k letu patrí občiansku hrdosť a statočnosť každého
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v
a je to tak správne.
sebe od propagandy, masového, kažVšade okolo nás však počuť aj večne dodenného a všadeprítomného šírenia
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž- lží, od nenávisti voči nepoznanému a
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne- cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek
poznanému a hlavne – inému. Vidíme komukoľvek.
zo všetkých strán a mocenských pozíJediné, čoho sa obávajú mocní,
cií ich arogantné tváre s blazeovaným dočasne mocní, je vnútorná sloboda
úsmevom (pre neznalých tohto dosť každého z nás. Sloboda je ich nočnou
nepoužívaného slova – blazeovaný je morou. Slobodné myslenie, slobodné
ten človek, ktorého nič neteší, nezau- vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľdostatkom, znudený z neho a neraz aj ná pre mnohých našich samozvaných
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož- „prvých medzi prvými“ je predstava, že
no legálne a najmä „so cťou a uzna- by ľudia aj slobodne konali.
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí
Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaroa vykrikujú o rodine, majú nepoctivo biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale
nahrabané majetky a kážu o poctivej čo tak využiť ten voľný čas aj na premýšpráci, topia sa v bohatstve a občanov ľanie? Politici sa od septembra chystajú
presviedčajú o potrebe skromnosti. na predvolebné kampane.
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, Teda na to, ako nás a čím
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda- zas oblafnúť. Je teda čas
li. Nebola by šou.
už teraz túto schému troUrobme tento náš malý, päť a chu vylepšiť. Nikto iný ako
pol miliónový slovenský svet lepším! my to za nás nespraví.
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani
S pozdravom –
státisícové demonštrácie, zas v záujme užitočné trávenie
niekoho v pozadí, presne tak, ako to dovoleniek
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

36-0002

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Robme svet lepším!

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

Týždenne do 30 000 domácností

www.kamenarstvokajal.sk
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Klára Jurásová

0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
každý týždeň: Galanta, Šaľa,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo
párny týždeň: Čierna Voda, Mostová, Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Košúty, Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec nad Váhom,
Horná Kráľová, Dlhá nad Váhom,
Váhovce, časť Veľké Úľany, Kráľová nad Váhom
nepárny týždeň: Gáň, Čierny
Brod, Tomášikovo, Horné Saliby,
Trstice, Kajal, Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, Abrahám, Pusté
Úľany

Galanta

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

PALIVOVÉ DREVO
0902 187 676

aj kamiónový odber

SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí

0908 509 882

Objednajte si inzerát

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

Ša¾a

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

AUTORIZOVANÝ DEALER

Projekčná kancelária

PREDAJ, SERVIS, LEASING

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

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

od 10 990€

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.

150€

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

Mobil: 0907 722 309

Volajte -Hívjon

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

0915 896 536

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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,
Želiezovce - od júla

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk
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36-0011

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

novinky
2019

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

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

36-0036

volal, nikto nenapísal mail, nikto neposlal správu - a oni si len tak vymysleli blud. Po druhé - minulý rok sme
prepustili ľuďom zo „Za slušné Slovensko“ tri piatky na prvé protesty po smrti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát,
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady.
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už
dávno nie je občianska nezávislá organizácia - lebo počas protestov umožnili
vystupovať len jediným politikom, z
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky minulé sme organizovali rovnako oslavy
Novembra a akosi nikto nemal záujem
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami,
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj
po novom len ľudia zo „Za slušné Slovensko“ môžu rozhodovať, kto môže
robiť oslavy Novembra.
Je mi to ľúto. Nečakal som tak arogantné a povýšenecké správanie od
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Natrvdo klamať v dôležidôlež
e itej veci, nie je vôbec
slušné, ale podlé.
odlé.
Nežná revolúcia
úcia
aj Námestie SNP
patrí všetkým
m ľuďom, bez ohľadu
hľadu
na to, koho volili
lili či
nevolili. A takú
ú oslavu spravíme.

36-0131

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Zrejme ste postrehli - ako sa na
mňa opäť spustila
nenávistná lavína. Buchli si skoro
všetci liberálni novinári, noví spasitelia z nových
politických strán a najmä ľudia zo „Za
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa
nich som si dovolil arogantnú nehoráznosť. Dovolil som si totiž - presne podľa
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezervovať námestie SNP na 17. novembra
tohto roku. A to som vraj nemal.
Týždeň som to nechal tak. Nečítal
som žiadne články, na nič som nereagoval. Čakal som, naivne, že si uvedomia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa,
miesto toho len naďalej perverzne útočili - najmä z týždenníka Týždeň a zo
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal
tlačovku na námestí SNP a povedal si
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez príkras.
Povedal som, že je veľmi neslušné, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za slušné Slovensko“ bezbožne klamú. Títo
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že
17. novembra na námestí SNP budeme
organizovať spomienku my, zaslali do
médií stanovisko, že „Matovič arogantne odmieta vydať námestie SNP skutočným osobnostiam Novembra 89“ ...
a nestačil som sa čudovať.
Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

59-0228

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

36-0008

Redakcia:

Oslavy 30. výročia Novembra

59-0042

ŠALIANSKO

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
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Výživné na dieťa

Plastové
OKNÁ A DVERE

Medzi členmi rodiny vznikajú
manželstvom, rodičovstvom a príbuzenstvom vzťahy, ktorých úlohou je navzájom si pomáhať.

ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWÓO

6 - kom
komorové
mor
okná:

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Montáž školenými pracovníkmi podľa STN.

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF

4JFUFQSPUJINZ[V

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ
tWFSUJLÈMOF
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tQPTVWOÏ

tXXXTPOJQFYTL

36-0111

.BSLÓ[Z

0911 990 463

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

75-06-3

36-0025

Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

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

PALIVOVÉ DREVO Prázdniny aj s Máriou

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

16-0233

3PMFUZQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

V rámci týchto vzťahov majú členovia povinnosť poskytovať výživu ostatným členom, t. j. majú vyživovaciu
povinnosť. Najčastejšie spomínanou
vyživovacou povinnosťou je vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov
k deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá
do času, kým dieťa nie je schopné
samé sa živiť. Vyživovacou povinnosťou je zabezpečovanie a úhrada všetkých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa
má nárok na rovnakú životnú úroveň
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie
len v prípade, keď obaja žijú spolu s
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spoločnej domácnosti. V danom prípade
súd prihliada pri určení výživného na
skutočnosť, s ktorým rodičom dieťa
žije v spoločnej domácnosti, pretože
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a
je postavené na rovnakú úroveň ako
plnenie v peniazoch.
Vyživovacia povinnosť k deťom
vzniká priamo zo zákona, ale výšku
výživného je možné dohodou rodičov
alebo súdnym rozhodnutím upraviť.
Dohoda medzi rodičmi o výške výživného podlieha schváleniu súdom,
inak je nevykonateľná. Pri určovaní

rozsahu výživného sa zásadne vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov oboch rodičov
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto
potreby dieťaťa je nutné posudzovať
z niekoľkých hľadísk.
Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa
rastú s jeho vekom), formy jeho prípravy na budúce povolanie a stupeň
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa
na vzdelanie), hľadisko zdravotného
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či
má dieťa možnosť získať svoj vlastný
príjem z pracovnej – brigádnickej činnosti. Každý z rodičov si plní svoju
povinnosť samostatne podľa svojich
možností, schopností a majetkových
pomerov. Vyživovacia povinnosť
k dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je
schopné sa samo živiť. Vekové rozhranie nie je určené. Nadobudnutie plnoletosti je v prípade výživného bezpredmetné. Hranicou je spôsobilosť
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené
potreby.

Priznám sa, že mám slabosť na
prázdninové výlety a dovolenky
s mojou rodinou. Vážiť si toto bohatstvo a investovať do zážitkov srdca ma
naučili už v detstve moji rodičia. Treba
ale poznamenať, že to nie je o luxuse
destinácií, ale predovšetkým o spoločne strávenom čase v kruhu láskyplnej
rodiny.
Všetko prežité si uchovávame
v spomienkach. Mne ako otcovi veriacej rodiny zostávajú špeciálne v pamäti
duchovné zážitky spojené s návštevou miest, viažúcich sa k Panne Márii. Najmä po tom, ako bol nášmu najstaršiemu dieťaťu, synovi Marekovi (26.
júla oslavujúcemu dvadsať rokov), diagnostikovaný autizmus. Až prijatie tohto
ťažšieho kríža znamenalo v živote mňa
i mojej manželky prehĺbenie viery. Viera
spolu s láskou a nádejou nám a postupne aj našim dvom ďalším deťom, Marekovým sestrám, pomáha niesť rodinný
kríž. Pomáha nám prekonávať utrpenie.
A práve za dar viery a ochranu nezabúdame ďakovať Panne Márii, Pomocnici
kresťanov, Tešiteľke trpiacich.
Takmer každý rok sa preto prvý júlový
víkend z úcty k Márii vyberáme s manželkou na Mariánsku horu do Levoče,
kde na polnočnej svätej omši zo soboty
na nedeľu nielen za všetko Márii ďakujeme, ale najmä ju prosíme o ďalšiu silu,
ochranu a lásku. Pred dvomi rokmi sme
sa v rámci dovolenky v Chorvátsku vybrali s deťmi aj do Medžugoria. Nikdy
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v živote nezabudnem na okamih, keď sa
na vrchu, na ktorom sa v roku 1981 Panna Mária prvýkrát zjavila šiestim mladým ľuďom, presne pri kríži kde stála pri
zjavení Majko hodil s plačom manželke
do náručia a vzlykajúc jej opakoval do
ucha: „Mamička, ja som to nechcel.“
Tieto prázdniny sa už o pár dní tešíme,
verím, že nám Najvyšší v našich plánoch pomôže, na návštevu tureckého Selçuku. Tu v maličkom tajuplnom
domčeku žila podľa legendy Panna Mária a odtiaľto bola vzatá do neba.
Svätý František Saleský povedal:
„Nik sa nedostal k svätosti bez toho,
že by neprešiel cestou utrpenia. Nech
je vám to v utrpení veľkou potechou.“
Trpela, a to veľmi, aj Panna Mária. Ale
nikdy sa neprestala modliť. Zostaňme jej
verní aj my.
Modlitba za trpiacich kresťanov
je spolu s informáciou a akciou jedným z troch pilierov činnosti pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi. Zverme Panne Márii osobitným
spôsobom trpiacu Cirkev po celom svete a prosme ju o pokoj vo svete. Nech aj
naše malé obety sú pre nás cestou svätosti a spoluúčasti na spáse sveta. Viac
sa o nadácii ACN, aktuálnych projektoch
a možnostiach ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.org
Prajem všetkým pokojný a požehnaný druhý polčas prázdnin!

» Jozef Bednár
ACN Slovensko
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého
dôsledky môžu byť veľmi zlé
Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa
Protagonisti Brexitu si sami nepriali jeho realizáciu. Dokladá to hneď pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť
niekoľko faktov, z ktorých najsil- domov, že?“
nejším je mrazivé ticho, keď zistili,
že to šialené referendum „vyhrali“. Avanturizmus s ekonomikou
Ďalším je, že okamžite prestali používať mnohé frázy, ktoré omieľali v kampani ako zaručené fakty. Jedným z nich
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov
libier každý týždeň a mohli by sa inak
použiť na verejný zdravotný systém.

Omyl, ktorý prekvapil

V Británii je 11 percent pracovnej sily
z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik,
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent
pracovnej sily, by musel byť v poslednom
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísaný závet, pretože by ho nevzali útokom
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnávatelia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým,
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide
o kvalifikované profesie, akými sú zdravotníci, elektrikári alebo ďalší technicky
personál. Ja som napríklad Energy Assessor, čo znamenalo rok vo firme brigádovať po víkendoch, potom kurz a až po
roku praxe som plne schopný túto prácu
vykonávať. Koľko času to zaberie zdravotníckemu personálu, elektrikárom a
podobným, radšej ani nešpekulujem.

Záujmom Faragea, hlavného protagonistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov.
V tom momente by mali obrovský politický kapitál – pri akomkoľvek konflikte
ohľadom rozpočtu by stačilo povedať
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli neistote ohľadom Brexitu o 170-250 mliónov libier, libra sa prepadla o zhruba 15
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j.
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného Zmanipulovaní občania
človeka čísla doslova likvidačné.
Veľká Británia je bytostne závislá na

Pokoj iba zdanlivý

Foto: archívu autora

zahraničných zamestnancoch a importe.
V prípade neriadeného Brexitu sa zosype jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlavná brána s EÚ), ako aj tunel popod La
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a
nastane logistická katastrofa. Vypoklonkovať sedem percent pracovnej sily pri
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slovenskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá)
je ekonomická aj politická samovražda.
UKIP (Brexitova strana) sa v posledných voľbách ani nedostala do parlamentu. Toryovci (konzrvativna strana)
stratili väčšinu a vládu si udržali iba investíciami do Severného Írska. Vlani sme
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu
nechce moslimov. Stačila jediná moja
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu.
Plán ako si vyrobiť politický kapitál
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo.
Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
– Veľká Británia
(Pozn. Red.: Ide o príklad politického populizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dôsledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpečení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmanipulovaných občanov. Ale to bude už neskoro
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Slovenčina naša

PREDAJ
MLÁDOK

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

18-týždňové

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
19
23.8. , 13.9. , 4.10. , 25.10. ,
15.11. , 6.12. 2019 ••• 17.1. 2020

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28 8.8. , 29.8. , 19.9. , 10.10. ,
31.10. , 21.11. , 12.12. 2019

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.
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INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
46-0020

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,20

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Nie situáciu mapovať, ale sledovať,
pozorovať, zaznamenávať.
Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

0905 338 872
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Motivácia učiteľov po slovensky
tom, keďže ich zviazal novelou zákona
na politickú objednávku. Ak chceme
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho
hudby. Ak by sme chceli inovovať učenie a viesť hodiny inak, potrebujeme
k tomu nekonečné byrokratické povolenia alebo riskujeme perzekúcie od
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom
s individuálnym vzdelávaním alebo
poruchami učenia, prídu kontroly, čo
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví
protest, tak sa nám z ministerstva vysmejú, že nás bolo iba pár nespokojencov a vôbec sa neberie do úvahy téma
protestu. Kto by v takomto stave chcel
riskovať za jeden z najmenších učiteľských platov vydať sa dráhou učiteľa,
na ktorého sa doslova poľuje a predháňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len
aby nevzpriečil štandardom.
Toto sa zákonite odráža na strachu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha
robiť veci inak napriek tomu, že to 21.
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím,
že je zámer držať inteligenciu v takomto stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto
stojí za degradáciou školstva a vôbec
za degradáciou vzdelávania. Tam by
sme však prirodzenú inteligenciu podopretú skúsenosťou hľadať nemohli.
Výsledkom toho bude politikou zničená a spoločensky ľahostajná generácia.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Jednou z typických infekčných letných chorôb je tzv. Legionárska choroba známa tiež ako legionelóza.
Táto forma zápalu pľúc je spojená
s vysokou horúčkou a hnačkami a postihuje najmä malé deti, starých ľudí
a osoby so zníženou imunitou. Postihnúť však môže aj celkom zdravých na
dovolenkách či kúpaliskách.
Legionárska choroba je vyvolaná
baktériami – legionelami (Legionella
pneumophila). Mimoriadne obľubujú
najmä sladkú vodu a teplotu od 30 do
45 stupňov Celzia. Naopak pri teplote
nad 60 stupňov hynú. Typicky sa šíria
najmä nedostatočne kontrolovanými
klimatizáciami či vzduchotechnikou
a ventilátormi, ale tiež na kúpaliskách,
v sprchách hotelov, detských táboroch
a inými verejnými vodnými zariadeniami (studne, vodovody, fontány či vodojemy). Zaznamenané boli aj prípady
šírenia inhalátormi, ktoré sa používajú
na liečbu dýchacích ochorení v nemocniciach.
Legionárska choroba bola prvýkrát
diagnostikovaná po lokálnej smrteľnej
epidémii z roku 1976 v jednom z hotelov
v americkej Philadelphii. V lete toho
roka sa tam stretli na konferencii veteráni amerického vojska, ktorí začali
počas pobytu trpieť ťažkým kašľom,
horúčkami a zápalom pľúc. Z 221 nakazených zomrelo 34 mužov aj napriek
okamžitej liečbe penicilínom.
Legionelóza sa typický šíri vodný-

mi zdrojmi a aerosólom, teda rozptylenými kvapalnými časticami v plyne.
Vstupnou cestou je ústna dutina a nosové štrbiny, odkiaľ baktérie nasadajú
na nosohltan a postupne zostupujú
prieduškami až do pľúc.
Inkubačná doba je 2 až 10 dní
a klinické príznaky sú typické. Vysoké
horúčky, ťažký kašeľ, dýchavičnosť,
hnačky , vracanie a celkové vysilenie
organizmu. Pri oneskorenej liečbe
vedie u oslabených pacientov až v 20
percentách k zlyhaniu pecene, obličiek,
žiaľ, aj k úmrtiu. V ťažkých prípadoch
musia byť pacienti hospitalizovaní na
jednotke intenzívnej starostlivosti a dostať infúznu antibiotickú terapiu. Penicilín je neúčinný. V najťažších prípadoch je nutná umelá pľúcna ventilácia.
Ďalšie ochorenie, ktoré legionely
spôsobujú je pontiacka horúčka. Je to
miernejšia forma legionárskej choroby
s horúčkou, kašľom, svalovou slabosťou, ale bez známok zápalu pľúc.
Prevencia legionelózy spočíva najmä v pravidelnej údržbe a čistení klimatizačných zariadení. Pri pobyte v dovolenkovom rezorte je vhodné nechať
odpustiť niekoľko minút vodu v sprche,
pričom batériu otočíme na najvyššiu
teplotu. Týmto jednoduchým opatrením necháme odpustiť a vysokou teplotou zahubíme baktérie zo sprchovej
hlavice v prvom prúde vody.

» Miško Scheibenreif

SBS GUARDING s. r. o.
prijme do TPP aj živnostníkov

príjme strážnikov na prevádzky

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

v Galante

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk
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Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0905 338 872

Kvalitné vizitky
od
za ks*
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www.lacne-vizitky.sk

0905

36-0007

garancia platu 1000 €/mes.

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
51-0017

V krajinách s úspešným školstvom
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa
začína i končí učiteľom. Nielen jeho
kvalitou z hľadiska pedagogiky a
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou,
suverenitou, slobodou v metodike,
motiváciou a dostatkom prostriedkov na vyučovanie.
Práve tieto atribúty sú dôležité na
skutočnú motiváciu absolventov učiteľstva, aby si učenie nevyberali ako
poslednú možnosť. A aby sme neboli
odkázaní na nekvalitných učiteľov,
ktorých je pre dlhodobú devastáciu
školstva tiež dosť.
Slovenské orgány však namiesto
dôkladnej personalistiky pedagogického stavu robia skôr opak, čím odrádzajú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo
ako barly. Požadujú od nás skokové
zmeny rovné zázraku, no riešenie výberu a odmeňovania učiteľov sa realizuje symbolickými nárastmi platov,
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú
do vyučovania.
Niekedy mám pocit, že sa tu
schválne systematicky ničí a demotivuje súčasný i ten budúci učiteľský stav.
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí
odobrením zákona o lustrovaní minulosti učiteľa ako jediného z povolaní
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

Choroba, ktorá nás môže prekvapiť
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Označenie „eco-friendly“
je často podvod
kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna,
resp. iné prírodné materiály. U dvoch
výrobkov dostupných na slovenskom
trhu bola zistená presiahnutá migrácia
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z
Výkon úradných kontrol v Slovenskej trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň
republike ako aj v iných členských štá- bolo zistené, že tieto výrobky sa z marketoch Európskej únie poukazuje na sku- tingových dôvodov predávajú pod oznatočnosť, že v posledných rokoch sa na čením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“,
trh uvádza stále väčší počet materiálov „bambusový“, „biologicky rozložiteľný“,
a predmetov prichádzajúcich do styku „ekologický“, „organický“ atď.
s potravinami vyrobených z plastu, ku
Toto označovanie v žiadnom prípaktorým sa pridávajú bambusové alebo de nezodpovedá materiálovému zloženiu
iné prírodné látky.
výrobkov, pretože ich základnou zložkou
Príkladom sú obalové materiály, je plast a prídavok prírodných materiálov
ale aj kuchynské pomôcky (misky, tanie- (bambus, pšenica, kukurica) dosahuje
re, poháre). Tieto materiály a predmety len určité percento zloženia.
sa často svojim vzhľadom podobajú na
Takéto označovanie je teda neprímelamínové plastové výrobky pričom pustné vzhľadom na to, že podľa článku
sú určené na styk s potravinami tak ako 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 neklasické plastové výrobky. Avšak tieto smie byť „označovanie, reklama a prenové typy výrobkov sa zvyčajne sklada- zentácia materiálu alebo predmetu zavájú z melamínového plastu ako hlavného dzajúce pre spotrebiteľov“.
Podnikateľské subjekty, ktoré uvákompozitného materiálu, ale obsahujú
tiež mletý bambus („bambus-melamín“) dzajú takéto výrobky na trh si musia byť
alebo iné podobné zložky, napríklad ku- vedomé skutočného materiálového zlokuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel ženia výrobkov a nesmú zneužívať príod melamínového riadu ktorý je lesklý a davok prírodných materiálov k plastom
hladký, sú tieto výrobky matné a majú na zavádzajúce označovanie a podporu
predaja.
drsnejšiu štruktúru.
Od roku 2016 je nariadený výkon
úradných kontrol v SR špecificky zame- » Zdroj: Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do
raný na zistenie možnej migrácie formaldehydu resp. melamínu práve z výrobkontaktu s potravinami RUVZPP
Označovanie obalových materiálov
na potraviny a kuchynských pomôcok nesmie v žiadnom prípade zavádzať.

Volumetrická diéta
Volumetrická diéta má 6. miesto v poradí najlepších diét a 2. miesto medzi
redukčnými.
Je menej známa u nás, o to viac je
vyhľadávaná hollywoodskymi celebritami. Vypracovala ju univerzitná profesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ.
Jej podstata je v objeme potravín.
Pocit sýtosti je dosiahnutý pri naplnení žalúdka objemom s nízkou energetickou hodnotou. Medzi potravinami
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel
vody v rovnakom množstve – zelenina
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a dostatok bielkovín - napríklad biele mäso.
Jedlá a potraviny s vysokým podielom
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 percent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné
mäso a syry, cukor, výrobky z cukru,
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú
všetky druhy melónov, ananás, citrusové
plody a biele mäso, paradajky, uhorky,
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.
Potraviny sú rozdelené do štyroch
kategórií podľa energetickej hodnoty:
1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve,
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie
a zelenina s nízkym obsahom škrobov,
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsahom škrobov, celozrnné obilniny a cereálie, nízkotučné mäso
3. so strednou – mäso, syry, hranolky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky,
zmrzlina a koláče
4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo,
olej, koláče
Základ stravy sú potraviny z prvej
a druhej kategórie. Čím viac ich bude,
tým bude efekt výraznejší.
Výhodou diéty je , že obsahuje veľa
vitamínov, vlákniny, dostatočne hydratuje, ale vzhľadom na to, že je nízkoenergetická, je určená na krátkodobé
použitie, niekedy na „schudnutie do
plaviek alebo šiat“.
Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinkami, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
bo na pare robená
Obed: grilovaná alebo
om
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a paradajka
alát
Večera: pestrý šalát
zkos vajíčkom alebo nízkotučným syrom

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete

Letné mesiace so sebou prinášajú
aj nárast výjazdov hasičov v súvislosti s požiarmi automobilov.
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu
spôsobiť aj samovoľné vznietenie
motorovej časti vozidla? Ponúkame zopár užitočných odporúčaní
ako uchrániť svoje auto pred prípadným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto treba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom
trávnatom priestranstve, ktoré je väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov
a plasty vplyvom času a tepla pracujú,
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť
poruchy alebo oheň.
Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré
sú na to určené - najmä na nehorľavých
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, betón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách
po zbere obilnín,
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu,
akým je napríklad strnisko, suchá tráva
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách,
kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vozidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko
explózie alebo podporiť horenie, predovšetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a
okamžite kontaktovať hasičov na linku
tiesňového volania 150 alebo 112.5.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto
by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje
operačno – technický riaditeľ Falck Fire
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod
kapotu dostáva prach, nečistoty a mastnoty, ktoré sa v kombinácií s vysokými
teplotami a prehriatym motorom môžu Nepodpáľte si auto
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po- vlastnou nepozornosťou
trebné pravidelne kontrolovať, či náhoPri vysokých teplotách by ste v žiaddou nie je uvoľnená izolácia alebo svor- nom prípadne nemali na palubnej

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom
priestranstve.
foto zdroj Didgeman pixabay
doske dlhodobo nechávať predmety,
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká
teplota. Ide najmä o sklené veci, konkrétne okuliare, cez ktoré môže slnko
prenikať tak intenzívne, až vznikne
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete,
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte
okamžite na krajnici a vypnite motor.
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neotvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou
otočenou k autu, nahnali by ste tým
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do priestoru motora vzduch, čím by
ste len podporili vznik ohňa, prípadne
ho zintenzívnili alebo si dokonca spôsobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapotu auta páčkou, ktorá je na to určená a
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme
ho cez malé medzere hasiacim prístrojom. Nezabudnite však, že ak hasiaci
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete,
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol
účinný, ak ho budete potrebovať.
Informácie poskytol
Falck záchranná a HaZZ SR
Redakčne spracovala:
Renáta Kopáčová
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INFOLINKA: 0800 611 211
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9
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.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!

10
SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

príjme strážnikov
na objekt

Duslo Šaľa
Kontakt:
0948 002 204

36-0006

900 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

e na
mesi Digi a pr
v
a
s letn cov máte ých 6
ou zľ
avou

SATELITNÁ TV

ia
alác
inšt armo
zad

76-0069

Tel.: 0907 427 816
Adresa pobočky:
Hviezdoslavova 14, Šurany
Akcia platná do 14.8.2019

Nie po vzore, ale podľa vzoru. Slovenčina naša
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.
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
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36-0126

SBS
LAMA SK

» Zdroj: SOI

Prejd
it

d
Už o0€
9
,
6 čne
a
mes

e-mail: galantsko@regionpress.sk

SOI zaevidovala spotrebiteľské
podania, poukazujúce na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s
prevádzkovaním e-shopov alabo.sk,
resp. alabo.cz v množstve viac ako obvyklom.
Okrem slovenských spotrebiteľov
na praktiky podnikateľského subjektu
poukazujú aj spotrebitelia z iných členských štátov EÚ, ktorí svoje podnety
podali prostredníctvom Európskeho
spotrebiteľského centra v SR.
Z doposiaľ vykonaného šetrenia v
danej veci bolo zistené, že predmetný

podnikateľský subjekt nebolo možné
kontaktovať zo strany inšpektorov SOI
priamo na adrese sídla spoločnosti
(Gorkého č. 10, Bratislava). Na zaslané výzvy, doručené podnikateľskému
subjektu do jeho elektronickej schránky v mesiaci apríl 2019 a jún 2019, tento
doposiaľ nereagoval. Z uvedeného dôvodu bola spoločnosti ALABO, s. r. o.,
Bratislava zo strany SOI zaslaná ďalšia
výzva.
V nadväznosti na vyššie opísané
skutočnosti preto odporúčame spotrebiteľom, aby zvážili kúpu výrobkov
prostredníctvom internetového obchodu alabo.sk, resp. alabo.cz, ktoré
prevádzkuje spoločnosť ALABO, s. r. o.,
Gorkého 10, Bratislava.

tel.: 0905 338 872

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky
spoločnosti ALABO, s. r. o. so sídlom
na Gorkého 10 v Bratislave.

SATELITNÁ
TELEVÍZIA

Prijem plošnej
inzercie

Varovanie Slovenskej obchodnej
inšpekcie

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
»Súrne hľadám podnájom
v Šali 0950294143

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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám broskyne na
zaváranie. Odber vo Vlčanoch. 0.80 Eur/kg. Objednať môžete na tel. čísle:
0907276608

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Darujem za odvoz dve vá-

ľandy (GA) 0903 497 447

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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EDITORIÁL / SLUŽBY

Týždeň yi
lan
v Tureckej Akou
n
te
le
aj s
a all-inclusive

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

tery

zimné záhrady
 látky od 35 €

 látky od 149 €

 látky od 98 €

-33%

Ku kadej objednávke darek
Mo lát   rokom

63-0121

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

899 €
599 €

HĽADÁM
pracovníkov na

MURÁRSKE
PRÁCE
(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave
(byty, polyfunkčné domy,
rezidencie...).
Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť
ZDARMA.
Kontakt:

0918 493 960

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

OZVITE SA NÁM
Klára Jurásová
jurasova@regionpress.sk
0905 338 872
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85-0005

www.balkona.eu
0948 787 777

Movýhry 300 €

85_0498

ZAVY ADO 30

94-0125

rámové
bezrámové

