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Nehaňte ľud môj

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo aktuálna spomienka na An-
dreja Sládkoviča. Básnika, literár-
neho kritika a prekladateľa, pred-
staviteľa slovenskej romantickej 
generácie. Treba pripomenúť tej čas-
ti spoločnosti, pre ktorú existujú iba 
playmate, gigolovia, modely a mo-
delky, zopár urehotaných (samých 
na sebe) takzvaných humoristov a 
plastikami neustále prerábané kre-
atúry.

V časoch Sládkoviča u nás ešte žil 
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno 
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane, 
bránil ho pred uhorskými nabobmi, 
samozvanými veľmožmi s bizarnými 
nápadmi.

„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič 
na „klebetárskych posmievačov“. Ape-
loval na nich - …. „nehaňte ľud môj, sle-
pí sudcovia! Že ľud môj je len ľud spros-
tý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa 
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.) 
múdrosti.“

Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa 
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás, 
ľudí vidieka a regiónov nazýva naj-
novšie „tradične zaostalou a pokrytec-
kou pobúrenou slovenskou krčmou“. 
Iba preto, že krútite hlavami nad tým, 
ako môže niekto diskutovať s deťmi o 

drogách a vlastných skúsenostiach s 
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z 
nejakého prázdninového výletu na bi-
cykloch.

Nie, takto nie! Tak, ako som za ne-
prijateľné zo strany hlupákov považoval 
označenie „bratislavská kaviareň“ na 
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam 
„pomenovanie pokrytecká slovenská 
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní 
poctiví pracujúci občania na vidieku, 
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie 
páchanie trestného činu) kýmkoľvek, 
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.

Andrej Braxatoris Sládkovič si vo 
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú 
časy! Na všetky strany svet žertvuje 
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez 
hany; národ patrí k veciam svätým!“

Odvtedy uplynulo už takmer 150 ro-
kov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s 
mnohými z vás zvolávam to 
Sládkovičovo - „nehaňte 
ľud môj“. Dôrazne, nástoj-
čivo a áno, aj pobúrene, 
hoci som abstinent!

Všetko dobré, ľud 
môj, prácu, obživu a 
zdravie!
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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

Zabezpečíme 
Vám projekt, 
vypracujeme 
situáciu osadenia, 
prípojky, zmeny 
projektu, stavebné 
povolenie, výber 
dodávateľa. 
Katalóg EUROLINE 
rodinných domov

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2019

Projekčná kancelária

0907 652 710
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2
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ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
SLOVENČINA NEMČINA

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických

Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

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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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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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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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

36
-0

00
2

650,-
-15%

1000,-
-20%

1 600,-
-30%
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POLITICKÁ INZERCIA / 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.
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Dobré časy sa 
končia, potvr-
dzujú to naj-
novšie čísla z 
e k o n o m i k y . 
Koniec nadštan-
dardných časov 
dáva dobrý dô-

vod na vystavenie vysvedčenia, 
ako vláda Smeru využila toto ob-
dobie.

Vláda dlho odkladala svoj 
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný 
rozpočet. Miliardová diera v roz-
počte naznačuje, že tento cieľ ani 
po rokoch zbytočného odkladania 
nebude splnený. Preto sme opako-
vane vyzvali ministra financií, aby 
zabránil ďalšiemu rozvratu verej-
ných financií a pokutám za zlé hos-
podárenie od Európskej komisie.

Namiesto zvyšovania daní by 
mal minister financií predstaviť ro-
zumnejšie hospodárenie v súlade s 
tým, čo mu navrhuje útvar Hodno-
ta za peniaze. Plnenie týchto odpo-
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne.

Aj keď spomalenie ekonomic-
kého rastu prebieha vo väčšine 
ďalších európskych štátov, práve 
na Slovensku sa ekonomický rast 

spomaľuje výraznejšie, ako v iných 
štátoch. Jedným z dôvodov je, že 
vláda opakovane zlyháva pri čer-
paní eurofondov, vrátane výstavby 
diaľnic. Je to vidieť aj pri posled-
ných číslach stavebníctva, ktoré v 
júni zaznamenalo takmer 4-per-
centný prepad. A pritom prepad nie 
je väčší len vďaka hypotekárnemu 
boomu a výstavbe bývania. Samot-
né práce na inžinierskych stavbách 
poklesli o vyše 16%.

Preto odkazujeme tejto vláde, 
aby skončila štvorročné dovo-
lenkové obdobie, kedy prejedala 
príjmy a premrhala dobré časy, a 
aby konečne začala pracovať.

Slovensko sa prepadlo v kvali-
te podnikateľského prostredia. 
Chýbajú nové súkromné investície 
a vláda ekonomiku 
naďalej drží len pri 
manuálnej výrobe, 
ktorá ponúka níz-
ke mzdy. Preto tre-
ba zásadne zmeniť 
smerovanie Sloven-
ska v najbližších 
voľbách.

Vláda prejedla dobré časy 
a Slovensko nepripravila na budúcnosť
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» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

kkkono omiku 
llen pri 

výrobe, 
a níz-

eto tre-
zmeniť 
Sloven-

žších 
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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0908 509 882

SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí
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Galanta        0910 982 902
STRIHANIE  PSOV

Objednajte si inzerát 
už od 4 EUR

tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk
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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

Ponúkame voľné pracovné miesta 
na pozície TECHNIK STK 

v novootváranej stanici STK v Šali.
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Stavebná firma
v Galante 

príjme

maliarov
murárov

Čistá hodinová 
mzda: 5€

víkendy voľné

0917 209 626
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Galante
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            
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SPOLOČNOST / SLUŽBY

Nie som zástancom radikálnych 
ciest riešenia. Som viac-menej 
presvedčená, že u radikalistov (ra-
dikálnych aktivistov) ani tak nejde 
o zásadovosť a principiálnosť, ako 
skôr o povahovú črtu riešiť veci 
rázne, pričom sa neraz ukáže, že 
ich pohľad býva čierno-biely. 

Fascinuje ma však ich zanietenosť, 
silná motivácia a schopnosť zachvátiť 
široké skupiny. Uvažujem, čo je tou de-
vízou, ktorou oslovujú. Jasnosť a zrozu-
miteľnosť cieľov? Jednoduchosť preve-
denia? Rozhodnosť v reči?

Cesta omylov
Na druhej strane, radikáli sú aj veľmi 

zraniteľní zo strany ich opozície. Ľahko 
možno zosmiešniť ich postoje, ktoré pô-
sobia viac silácky než racionálne, viac 
„manipulatívne“ ako presvedčivo. Situ-
áciu veľmi zjednodušujú, na dôsledné 
rozlišovanie im neostáva energia, ba ani 
čas. Sú netrpezliví v čakaní na dlhodobé 
výsledky, vidia ohrozenia aj tam, kde 
ich niet, a cítia sa povolaní „konať“ tu a 
teraz. Strhnutí vlastnou prozreteľnosťou 
a pridaním sa okolia mylne vydávajú 
svoju cestu za jedinú správnu.

Dvojitý monológ
Keď však príde na rozmenenie ich ak-

tivít na drobné, na dotiahnutie pravdy 
do dôsledkov, na skutočný stret argu-
mentov v seberovnom dialógu, málo-
kedy obstoja v teste prirodzenej mysli-
teľskej autority. Pravdepodobne sa im 
v snahe obrániť vlastné postoje nedarí 
vcítiť sa dosť do kože protivníka, alebo 
aspoň si jeho argumenty vypočuť bez 
vopred daných predsudkov. Taký dialóg 
je tragické sledovať, pretože ide vlastne 
o dvojitý monológ. Spoločná platforma 
či východisková poloha neexistuje, a 
nie je možné ani vystriehnuť presný 
uzol nezhody. 

Kalkul a opatrnosť
Popri tomto doteraz málo úspešnom 

radikálnom postupe existuje však aj 
druhý neúspešný projekt. Tzv. prekom-
binovaná diplomacia, úsilie skryť vy-
znávané postoje a v mene „spoločného 
jazyka“ sa snažiť prepašovať drobné 
kozmetické legislatívne zmeny v spoloč-
nosti. Také nenápadné, až sú nehodné 
postavenia určitej politickej sily. Tešiť sa 
z týchto ultra kozmetických zmien vybo-
jovaných za celé desaťročia demokracie, 
chce naozaj riadnu dávku optimizmu. A 
tak trochu privrieť oči aj pred falošnos-
ťou presadzovateľov, ktorí sa bránia 
ukázať svoju pravú tvár. Vzniká potom 
dojem, že pracujú veľmi osamotene a 
nemajú za sebou žiadne širšie zázemie.

Nemiešajme roly
Úprimne povedané, práve tieto dve 

línie sa v našom konzeravtívnom spolo-
čensko-politickom priestore vzájomne 
pretláčajú a vybíjajú jedni na druhých. 
Ale sú to naozaj také vzájomne sa vylu-
čujúce prúdy? Nestačilo by, aby si lep-
šie ujasnili svoje postoje vo verejnom 
pôsobení a pracovali mierne povedané 
„koordinovane“? Aby si jedni vytvárali 

a posúvali kvalitne vypracované argu-
menty a druhí ich vedeli dotiahnuť v 
rovine atraktívnosti? Tieto roly sú totiž 
nezameniteľné. Ak si ich vzájomne vy-
menia, zosmiešnia sa obe strany. Priro-
dzene, zvádza to, ale práve o túto vyvá-
ženosť je potrebné stáť.

Mária Raučinová, Fórum života
Foto: CBC (reprofoto)

Ľudí oslovuje radikalizmus, je hlučný a vyžaruje energiu

Kto z koho – slepá ulica

Pochody mladých ľudí sú čoraz väčšou vášňou v celom svete.
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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

Pracujem v neziskovke v Anglickom 
Birminghame. Aby sme si udržali 
status takejto spoločnosti, musíme 
odviesť viditeľnú prácu v prospech 
komunít a to naozaj neziskovo. 
Teda, bez osobného zisku. Bez od-
meny. 

Raz ide o charitatívny výstup na nie-
ktorú horu (takto sme vyšli na najvyš-
šiu horu Británie a vyzbierali sme 1.600 
britských libier na liečbu kamarátovej 
dcérky s mozgovou obrnou), inokedy 
podporujeme indickú komunitu alebo 
hluchonemých pri výbere dodávateľa 
energií. Tento rok vystupujeme na naj-
vyššiu horu Anglicka a Walesu v kos-
týmoch Harryho Pottera a chceme tak 
vyzbierať fiancie pre znevýhodnené 
deti, hlavne na ich vzdelanie.

Všetko spomenuté je v príkrom roz-
pore s tým, čo si o neziskovkách na Slo-
vensku myslia Slováci. Smutnejšie je už 
len to, že si to myslia oprávnene, aspoň 
v mnohých prípadoch. Keď som si pre-
chádzal dedičským konaním po zo-
snulom príbuznom, padla samozrejme 
otázka, z čoho sme žili a čomu sme sa 
venovali. Popri mojej práci barmana a 
spoločnej divadelnej agentúre som no-
tárovi spomenul, že sme mali spoločnú 
neziskovú organizáciu. „Tak to ste mali 
slušný príjem.“ Nie a nie mi uveriť, že 
sme tú neziskovku platili sami zo svoj-
ho, teda že sme to mali ako aktivitu z 

presvedčenia, nie ako zdroj príjmu.
Naozaj nerozumiem tej slovenskej 

logike: Ako vývesný štít si dáme pohos-
tinnosť, ale keď máme pomôcť potreb-
ným, tak nasleduje  „čo z toho budem 
mať“? Netvrdím, že sú všetci Briti an-
jeli, ale už základná logika mi dáva na 
jazyk, že  „ak sa budú mať dobre ľudia 
vôkol mňa, budem sa mať dobre aj ja!“ 

Podozrievanie, kto z akej charita-
tívnej činnosti koľko „trhne“ je nebez-
pečné hneď pre dva dôvody. Prvým je, 
že po dlhodobom podozrievaní a obvi-
ňovaní sa človek naozaj začne správať 
ako sa od neho očakáva, ergo začne 
sledovať grantové výzvy podľa toho, či 
pozná správnu spojku, ktorá mu za istú 
protihodnotu zaručí priklepnutie dotá-
cie a následne koľko z toho môže uliať 
sám sebe. Je tu však ešte horší dopad a 
to je zľahostajnenie až demoralizácia 
tých, ktorí by to chceli robiť skutočne 
poctivo. Nuž a tam prichádzame o po-
tenciál, ktorý je zlatom nevyvážiteľný. 

Človeka, ktorý má odborné zna-
losti a zároveň úprimnú snahu pomá-
hať svojmu okoliu totiž nezvesíte z ve-
šiaka.

Skúsme sa nad sebou poctivo za-
myslieť, predpokladajme v ľuďoch to 
dobré, aj keď sa pri tom isto neraz po-
pálime. Ľudia, ktorí to myslia, sú totiž 
tými, ktorí robia svet lepším a nesmú sa 
zadupávať do zeme.

Charita v Británii a na Slovensku

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

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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V médiách vidíme často klamárov, 
ktorí sa nikdy nepriznajú. Hovorí 
sa, že lož je nástrojom politikov a 
mnohí sa tak skutočne správajú. 

Majstrami klamstva vždy boli soviet-
ski a ruskí politici. Aj americkí politici 
klamú a nepriznajú sa. Vymyslia si 
problém a začnú na cudzom území voj-
nu. Aj vo firmách sa klame – šéfovia za-
tĺkajú svoje chyby, aj keď sa sťahujú ich 
výrobky z trhu a firme hrozia obrovské 
pokuty. Často klamú aj tí dole – keď ne-
urobia svoju prácu tak, ako bolo treba. 

Najväčšie riziko je nepriznať chybu. 
Vo výrobe to znamená, že sa zlý kus do-
stane ďalej a spôsobená škoda sa zvy-
šuje. Pri vedomom predaji nekvalitné-
ho výrobku poškodzujeme stále väčší 
počet zákazníkov, ale v konečnom dô-
sledku ohrozujeme aj existenciu vlast-
nej firmy. Sú rôzne motívy, prečo ľudia 
nepriznajú chybu – chamtivosť, strach 
alebo psychické nastavenie, pri ktorom 
človek vidí iba chyby na druhých a sám 
seba považuje za dokonalého (diktáto-
ri, psychopati, narcisovia).

Nedávno som videl video, kde Mišo 
Truban rozprával hlúposti o drogách. 
Urobil hneď tri chyby – bral drogy, 
zľahčoval to pred študentmi a napádal 
tých, ktorí ho za to kritizovali. Možno 

si uvedomil chybu, alebo mu to niekto 
poradil, ale spamätal sa a priznal si tie-
to chyby.  Priznanie so sebou prináša 
veľa dobrého. Najskôr prichádza úľava 
a svedomie si vydýchne. Už nepotre-
bujeme míňať energiu na klamstvo a 
pretvárku. Priznanie chyby je prvým 
krokom k poučeniu a náprave. Ten, kto 
hľadá chyby iba na druhých, niekedy 
pôsobí ako slon v porceláne. Porozbíja 
všetko okolo a nakoniec zničí aj sám 
seba. Každé klamstvo sa raz prezradí, 
veď Pán nad nami pozná aj naše myš-
lienky a má spočítané aj naše vlasy na 
hlave. Klamár často vyzerá pred ľuďmi 
ako zbabelec, odvaha priznať sa vyža-
duje statočnosť a charakter. Priznaním 
sa oslobodzujeme a získavame reš-
pekt, klamstvo človeka dusí a vedie k 
opovrhnutiu druhých.

Treba podporovať 
ľudí, ktorí sa pri-
znajú k chybám 
a odpúšťať im. A 
treba aj odhaľovať 
zločiny tých, ktorí sa 
nikdy nepriznajú, 
trestať ich a 
odpúšťať. 

Priznať sa

» Ján Košturiak

porovať 
a pri-
ybám 

m. A 
aľovať 
ktorí sa
najú, 

Bolesť, ktorá nikdy neopustí náš 
banícky región, trvá už desať rokov. 
Vtedy, 10. augusta 2009 približne o 
pol desiatej v šachte Východ uhoľ-
nej bane v meste Handlová nastal 
výbuch. Explózia usmrtila 20 ľudí 
- 11 banských záchranárov a deväť 
baníkov spoločne hasiacich požiar, 
ktorý vznikol necelé tri hodiny pred 
výbuchom. Deväť ďalších pracov-
níkov bane, ktorí sa v šachte na-
chádzali, bolo zranených. Stalo sa 
najväčšie banské nešťastie v novo-
dobej histórii Slovenska.

Drobné požiare vznikali v bani už 
skôr. O šiestej ráno sfárala nová zme-
na. Okolo 7:00 vznikol v chodbe Šach-
ty východ otvorený požiar, ktorý bol 
zistený snímačmi plynov v banskom 
ovzduší. Počas pol hodiny boli na po-
moc privolaní záchranári banskej zá-
chrannej služby z Prievidze. Na miesto 
okolo 8:30 dorazili dve čaty banských 
záchranárov po piatich mužov a ich ve-
liteľ. Ich úlohou bolo pomocou ochla-
dzovania dusíkom znížiť teplotu požia-
riska ako aj koncentráciu kyslíka, ktorý 
napomáhal horeniu a zvyšoval celkové 
nebezpečenstvo v bani. Spolu s nimi 
sa na pracovisku 330 m pod zemou a 

asi 500 m od šachty nachádzali ďalší 
deviati baníci, ktorí pomáhali záchra-
nárom a deväť ďalších bolo v chodbe 
mimo miesta požiaru. Približne po ho-
dine sa prerušilo telefonické spojenie a 
snímače koncentrácii banských plynov 
prestali fungovať. Podľa výpovedí ba-
níkov, ktorí sa tiež nachádzali v chod-
be, najprv začuli detonáciu a potom 
ich tlaková vlna zrazila k zemi. Zranení 
muži sa následne dostali na povrch a 
boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach, 
nikto z nich nebol hospitalizovaný.

V chodbe sa po výbuchu nachá-
dzali podmienky nezlučiteľné so ži-
votom. Jedenásť záchranárov a deväť 
baníkov podieľajúcich sa na hasení 
požiaru zahynulo zrejme priamo po vý-
buchu alebo sa zadusilo krátko potom.

Slovensko sa zaradilo medzi kra-
jiny ako Čína s najväčšou úmrtnosťou 
baníkov na milión vyťažených ton uh-
lia. I bez nešťastia v Handlovej 10. au-
gusta 2009 dosahuje pomer úmrtnosti 
baníkov približne 1 život baníka pri 
vyťažení menej ako milióna ton uhlia 
ročne.

Na ich životy spomína redakcia 
REGIONPRESS spolu s pozostalýmí a 
priateľmi s úctou.

Bolo to najhoršie 
banské nešťastie u nás

» red

51
-0

01
7

info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 
v ŠALI. Mzda: 500€  v 
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0908 580 999

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Kajal
Najnižšie podanie: 75 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 11.09.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľký Salónik na prízemí 
Hotela DREAM, Kapitulská 12, 
917 01  Trnava, okres Trnava, 
Trnavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 521  postavený na parc.č. 
612/20, pozemky parc.č. 612/5 a parc.č 612/20 o celkovej výmere 
333 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2085, k.ú. Kajal. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Medzi Galantou a Bratislavou na 
brehu Malého Dunaja leží obec 
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou 
pamiatkou. V malebnom prí-
rodnom prostredí ukrýva vodný 
kolový mlyn, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť otvorený a priprave-
ný vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník 
a stavebný podnikateľ z Budapešti 
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe 
konštrukcia a technický popis lodné-
ho mlyna, polohopisný plán úseku 
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán 
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa 
však uskutočnila prestavba lodného 
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel 
mlyn viacerými zmenami a prestavba-
mi. Jednopodlažná budova mlyna sa 
zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916.

Zistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna 

pozostáva zo sústavy hnacej, prevo-
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria 
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým 
na štyroch reťaziach visela doštená 
plošina zabezpečujúca prívod vody 
na lopaty kolesa,“ objasňuje fun-
govanie mlyna Izabela Danterová, 
etnologička Vlastivedného múzea v 
Galante. „Prevodová sústava mlyna je 
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva 
z hlavného ozubeného kolesa a z jed-
ného menšieho ozubeného kolesa. 
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica 
ďalších ozubených kolies. A nakoniec 
cez kužeľový pastorok na hriadeli s 
remenicami rôznych rozmerov sa ro-
tačný pohyb pomocou remeňov pre-
náša podľa individuálnych otáčok na 
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. 
Prvá remenica na hriadeli je brzda, 
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v 

prípade potreby pozastaví. Druhá re-
menica poháňa vodorovný skrutkový 
transportér, pomocou ktorého sa me-
livo dostane do násypného koša. Ďal-
šia remenica je napojená na lúpačku. 
Vedľa nej umiestnená remenica slúži 
na poháňanie skrutkových transpor-
térov a výťahového systému v hor-
nom podlaží mlyna. Koleso chránené 
drevenou kazetou slúži na prácu s 
valcovou stolicou. Posledná remenica 
poháňa šrotovník. Na mlynskom leše-
ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot 
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku, 
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské 
kamene, dolný stacionárny a horný 
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie
Z násypného koša sa obilie na 

zomletie dostalo medzi kamene a po-
tom pomocou skrutkového transpor-
téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obi-
lie na múku, pred tým ako ho zomleli 
na valcovej stolici, očistili v trieri na 
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a 
potom cez výťahový systém sa dosta-

lo medzi valce na mletie. Triedenie 
múky, krupice a otrúb vykonávali 

triediče na preosievanie a dávkovanie 
do vriec podľa druhov. Trier – čistič 

obilia používali aj na čistenie obilia na 
siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa 
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. 
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo-
vého obilia a podobné množstvo obi-
lia na šrot. Za mletie platili takzavné 
mýto, čo činilo 10 percent z meliva. 
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko-
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy 
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a 
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Zástupcovia Trnavského samo-
správneho kraja, Obce Jelka a Vlasti-
vedného múzea v Galante po rozsiah-
lej rekonštrukcii spoločne sprístupnili 
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn 
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukč-
né práce sa vzťahovali na všetky dôle-
žité časti mlyna, ako je statické zabez-

pečenie objektu, vrátenie strechy do 
pôvodného tvaru, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, očistenie, zakon-
zervovanie a ošetrenie drevených častí 
budovy, rekonštrukcia sústavy mecha-
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj 
nové vnútorné vybavenie mlyna pre 
vystavené exponáty. Elektroinštalačné 
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, 
bleskozvodu, kamerového systému, 
elektronického zabezpečovacieho sys-
tému a elektronickej požiarnej signali-
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola 
obnovená budova strážnej služby – in-
focentra, boli vytvorené nové priesto-
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa 
chodníky.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete 

aj skanzen, čiže expozíciu miestneho 
poľnohospodárstva v 20. storočí. V no-
vom objekte môžete obdivovať tradič-
né nástroje obrábania pôdy a chovu 
dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy 
a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré 
predstavujú prácu miestnych remesel-
níkov, napríklad kováčov, tesárov, sto-
lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež 
včelín a holubník, ktoré pripomínajú 
hospodársky dvor miestnych gazdov v 
prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00 
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.

Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro 
Vodného kolového mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.
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Podstatou finančného leasingu 
je dlhodobé prenechanie predmetu 
nájmu do užívania lízingovému ná-
jomcovi za odplatu, pričom nájomca 
je oprávnený po uplynutí dohodnutej 
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu 
za vopred dojednanú kúpnu cenu. 

Ide teda o  finančný prenájom, po 
ukončení ktorého po zaplatení posled-
nej splátky a  kúpnej ceny dochádza 
k prevodu vlastníckeho práva z prena-
jímateľa na nájomcu. Zmluva o finanč-
nom leasingu, resp. leasingová zmluva 
neexistuje ako samostatný zmluvný 
typ ani v občianskom, ani v obchod-
nom zákonníku. Spravidla je uzatvá-
raná vo forme nepomenovanej zmlu-
vy, a  preto všetky náležitosti zmluvy 
upravujú zmluvné strany samostatne 
na základe vzájomnej dohody. Zmlu-
va však musí dostatočne určiť záväzky 
poskytovateľa i  príjemcu finančného 
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré 
by mala zmluva o  finančnom leasin-
gu obsahovať sú určenie zmluvných 
strán, vymedzenie predmetu nájmu 
a  podmienok jeho užívania, určenie 
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné 
podmienky, t. j. výška splátok a výška 
kúpnej ceny. 

Predmetom leasingovej zmluvy 
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľ-
ná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je 
až do uhradenia všetkých záväzkov zo 
strany nájomcu leasingová spoločnosť, 
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade 

finančného leasingu však nebezpe-
čenstvo škody na prenajatej veci pre-
chádza na nájomcu momentom začatia 
leasingového vzťahu. Za udržiavanie 
predmetu leasingu zodpovedá tiež 
nájomca. Nájomca sa teda musí starať 
o predmet prenájmu tak, ako keby bol 
jeho vlastníkom. Práva a  povinnosti 
zmluvných strán spravidla vymedzuje 
zmluva o finančnom leasingu a dopln-
kovo aj všeobecné obchodné podmien-
ky leasingovej spoločnosti. 

Rovnako ako zmluva aj tieto pod-
mienky by mali byť predmetom roko-
vaní zmluvných strán pred podpisom 
zmluvy o  finančnom leasingu. Výho-
dou finančného leasingu pre nájomcu 
je najmä skutočnosť, že nemusí vyna-
ložiť peňažné prostriedky na jedno-
razovú kúpu potrebnej veci, pretože 
predmet finančného leasingu uhrádza 
vo forme pravidelných splátok. Nájom-
covi nevzniká ani povinnosť na kúpu 
predmetu nájmu po uhradení posled-
nej splátky leasingu. Nevýhodou fi-
nančného leasingu však môže byť vy-
soké nájomné, ktorého súčasťou býva 
spravidla zisk leasingovej spoločnosti 
a všetky náklady s leasingom spojené.

Zmluva o finančnom leasingu

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

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

Úrazové dávky zo Sociálnej poisťov-
ne nie je možné priznať pri bežných 
letných úrazoch. Nárok na ne môže 
vzniknúť len v prípade pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania.

Práve v období letných prázdnin, 
keď zvyčajne pribúda nehôd pri športo-
vaní alebo pri iných letných aktivitách, 
ako je turistika a pod., sa Sociálna po-
isťovňa stretáva s otázkami poistencov, 
či majú pri takomto úraze nárok na 
úrazové dávky. Nie je to možné – ak sú 
nemocensky poistení a spĺňajú aj ďal-
šie zákonné podmienky na priznanie 
dávky (potvrdená práceneschopnosť, 
potrebné obdobie nemocenského po-
istenia atď.), môže im zo Sociálnej 
poisťovne vzniknúť jedine nárok na 
nemocenskú dávku, ktorá sa v prípade 
závažného ochorenia vypláca maxi-
málne 52 týždňov.

Po tejto ročnej lehote môže ešte 
vzniknúť nárok na invalidný dôcho-
dok. Stane sa tak však až vtedy, ak 
je zdravotný stav poistenca naďalej z 
medicínskeho hľadiska vážny (posud-
kový lekár mu prizná invaliditu – teda 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
poistenca a pokles jeho schopnosti vy-
konávať zárobkovú činnosť, čo musia 

potvrdiť lekárske správy) a zároveň 
musí poistenec splniť aj podmienku 
potrebného obdobia dôchodkového 
poistenia.

Úrazové dávky sa teda tejto oblasti 
– bežných úrazov – netýkajú. Možno si 
ich uplatniť iba v komerčných poisťov-
niach, ak v nich má občan uzatvorené 
príslušné úrazové poistenie.

Podľa zákona o sociálnom poistení 
je úrazové poistenie povinné poistenie 
zamestnávateľa (nie priamo zamest-
nanca, ani živnostníkov a ostatné 
SZČO a ani dobrovoľne poistené osoby), 
ktoré ho má ochraňovať pred rizikom 
ekonomickej záťaže pre prípad jeho 
zodpovednosti za poškodenie zdravia 
alebo úmrtia v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania jeho 
zamestnancom. Na rozdiel od nemo-
cenského poistenia a dôchodkového 
poistenia je tak povinné úrazové pois-
tenie viazané na zamestnávateľa. Vždy 
sa pritom zisťujú okolnosti pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania, ktoré 
zamestnávateľ musí potvrdiť, pričom 
sa môže sčasti alebo aj celkom zbaviť 
zodpovednosti za úraz, resp. chorobu 
z povolania.

Úrazové dávky a letné úrazy

» Zdroj: SP

Voda a  plávanie v  bazénoch na kú-
paliskách či v  jazerách k letu neod-
mysliteľne patrí. Letné kúpanie však 
okrem príjemného osvieženia priná-
ša aj rôzne nástrahy, ktoré môžu spô-
sobiť vážne zdravotné komplikácie. 

Upozornil na to prednosta Očnej kli-
niky Univerzitnej nemocnice Martin 
Peter Žiak. Podľa neho medzi najohroze-
nejšiu skupinu patria nositelia kontakt-
ných šošoviek. Práve im hrozí najväčšie 
riziko, že si z  vody okrem osvieženia 
odnesú aj niečo iné. „Vo vodách žijú 
améby - meňavky. Našli by sme ich 
v prírodných jazerách, ale vyskytujú sa 
aj v nesprávne udržiavaných bazénoch 
či vírivkách. Améby preferujú najmä 
plytké stojaté vodné plochy, čím je voda 
teplejšia, tým viac améb v  nej žije. Za 
normálnych okolností človeku neško-
dia, pre nositeľov kontaktných šošoviek 
však predstavujú riziko,“ vysvetlil Peter 
Žiak. 

Pri kúpaní sa améby môžu s vodou 
dostať do oka pod šošovku, kde sa roz-
množujú a parazitujú, čo môže spôsobiť 
veľmi vážne zápaly rohoviek. „Pacient 
môže dostať ťažký zápal vnútra oka, 
po ktorom môže dokonca prísť o  zrak. 

Bohužiaľ, takéto prípady vôbec nie sú 
ojedinelé, ja sám som videl minimálne 
päť pacientov, z ktorých po ťažkom zá-
pale dopadol relatívne dobre len jeden. 
V  USA príde takto o  zrak ročne až 150 
ľudí, v našich končinách je takýchto prí-
padov popísaných niekoľko desiatok,“ 
informoval odborník.

Liečba je veľmi problematická, pre-
tože očné kvapky, ktoré na tento typ 
zápalu zaberajú, sa v  Európe bežne 
kúpiť nedajú. „Améby sú veľmi odolné, 
antibiotiká na ne nezaberajú. Najlepšou 
prevenciou je pri kúpaní kontaktné šo-
šovky nepoužívať, alebo nosiť jednora-
zové, ktoré sa hneď po kúpaní vyberú 
z očí a vyhodia. Nestačí si ich len vybrať, 
vyčistiť v roztoku a opäť nasadiť, pretože 
améba už môže byť na šošovke prichy-
tená,“ varoval doktor Peter Žiak. Akan-
tamébový zápal sa prejavuje červeným 
okom, ktoré je svetloplaché, typickým 
prejavom je veľká bolesť v  ňom. Ak sa 
zápal rozvíja ďalej, na rohovke sa objaví 
biely fľak, ktorý sa rozširuje a niekedy 
môže mať tvar prstenca. Skoré vyhľa-
danie lekárskej pomoci je preto veľmi 
dôležité. 

Pozor na kontaktné šošovky 
pri kúpaní

» TASR + red

Nie 
po vzore, ale podľa vzoru.

Slovenčina naša

Nie „háj“, ale ahoj.
Slovenčina naša

Klára Jurásová

jurasova@regionpress.sk 

0905 338 872
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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 
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

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

»DÁM DO PRENÁJMU ZA-
RIADENÝ 2 IZBOVÝ BYT V 
GA SÍDLISKO SEVER ME-
SAČNE 410 EUR PRE SPO-
ĽAHLIVÝCH ZÁUJEMCOV TEL 
0915373380 
»Dám do prenájmu zaria-
denú garsónku s balkó-
nom v Seredi, cena: 330 € 
s energiami, tel.: 0907 038 
839

»Predám 2i. RD vo Veľkom 
Grobe, 68.000 €.  Tel. 0918 
544 736 
»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 ubytovňu v re-
kreačnom stredisku Ma-
darász 220.000 €. Tel.: 
0918 544 736
»Prenajmem 5i RD v Ga-
lante. 0903 731 710 

»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 akordeón, heli-
gonku. 0915876860
»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
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možný mesačný hrubý zárobok:                 

 
 

doprava ZADARMO
možnosť zmluvy na dobu neurčitú

možnosť nástupu priamo do kmeňa
dvojzmenná prevádzka

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk

www.pracujvnitre.sk

STABILNÁ PRÁCA V LOGISTIKE? Syncreon Slovakia s.r.o. hľadá posily do svojho tímu.

Viac informácií:

PICKER

POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA
 

805 €*
*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:

1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

ZLATÉ MORAVCE 21.8. a 4.9.2019 o 10:00
Hotel Vion, Továrenská 64

ŠAĽA 20.8. 2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1

NOVÉ ZÁMKY 19.8. a 2.9.2019 o 12:30
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7

NITRA každý utorok o 09:00, každý štvrtok o 14:00
            pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €ZĽAVY AŽ DO 30%

VOLAJ IHNED:

Personálna & pracovná agentúraPe
rs

on
ál
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 &
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ra

co
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ag

en
tú

ra

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED

EURO    personal
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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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

stále dostatok ponúk - aj pre mužov
-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 

85
_0
55
0

�������	
�������
������

��	��
��
�����
���
�	����
�
����� 

tel: 0000991188/441335882, 0090044/888111 4441118888, 
����! innfof @g@ skksrroo.skk

TPP "
#
$%�&
���

�������"
��'�
���(

STAVEBEBBNÉNÉNÉNÉÉHHOHOHOHO MMM MAJAJAJAJA STSTSTS RAR
�
�)���������
�
*�������+��,��

)�-���)�����

TPP "
./00
$%�
&
�������"
��'�
���(

��������������	
	
	
	



0908 914 180
MZDA 

OD 1000 EURKONTAKTUJTE NÁS
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ZORAĎOVAČ
PRACOVNÁ PONUKA DO ČR

CALL CENTRUM: 
0905 552 537 - 0915 971 823

Prijmeme 

ELEKTRIKÁROV

Plat: 17 EUR/NETTO
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KAMENÁRSTVO KAJAL
najväčšia VÝSTAVA

NÁHROBNÝCH KAMEŇOV
výrazné zľavy na

vystavené kamene
Čistenie starých hrobov

0903 033 602 * 0908 658 527
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