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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

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

  
 

  
• 8 - 16 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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DARČEKOVÁ PREDAJŇA KLAUDI
                    Matúškovo 617,  0915 618 373

 luxusné sviečky VILLAGE CANDLE

 darčekové koše podľa vašich predstáv

 plienkové torty
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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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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

0907 652 710
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SLUŽBY

INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Klára Jurásová  0905 338 872

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

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

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)

36
-0

11
1

6 - komorové okná:mor66 - kom

ROKMI OVERENÁ KVALITA

Plastové
OKNÁ A DVERE

EFORTE - 84SYNEGO - 80

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

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta
www.petrocars.sk

od 10 990€

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

3 ročná záruka bez obmedzenia km

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

36
-0

01
1

150€
36

-0
13

5

Stavebná firma
v Galante 

príjme

maliarov
murárov

Čistá hodinová 
mzda: 5€

víkendy voľné

0917 209 626
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Roman BáncziSKLENÁRSTVO
LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ

RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV 
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY 

0905 114 300   www.lexanga.sk
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

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

 Prijmeme 
PREDAVAČKU

INZERCIA
0905 338 872

Nie obloha (ze-
leninová), ale príloha, obloženie.

Slovenčina naša

Mnohí z vás majú príbuzných a priate-
ľov z rodnej hrudy v Británii. Zhruba 
100.000 Slovákov a dvojnásobok Če-
chov tu skrátka nemôžete prehliadnuť.

Mnohí z vás už isto volali svojim prí-
buzným, či sa po Brexite budú musieť 
vracať do rodnej krajiny. Stalo sa to aj 
mne. Teraz je situácia o to vyhrotenej-
šia, že sa premiérom stal Boris Johnson, 
zástanca Brexitu a bolo oznámené, že 
po 31. októbri je koniec voľného pohybu 
osôb z krajín EÚ. Žiadna kaša sa však 
neje taká horúca ako sa navarí a posled-
né, čo EÚ aj Spojené kráľovstvo potrebu-
jú, je hromadný záchvat paniky.

Ak by sa malo ísť „nadoraz“, tak tým 
Británia neuveriteľne utrpí. Nemalá časť 
nielen slovenských občanov, ale aj obča-
nov iných krajín EÚ tu má vlastný biznis 
a zamestnáva aj miestnych ľudí, produ-
kujú teda spoločne HDP prospešné všet-
kým. Hromadne týchto ľudí „hodiť cez La 
Manche“ je absolútne nereálna možnosť. 
Dlhodobo by to zamestnalo obrovský 
štátny aparát, ktorý nie je poruke, zača-
li by kolabovať celé oblasti ekonomiky, 
realitný trh, služby. Európania v Spoje-
nom Kráľovstve nie sú len umývači ria-
dov, skôr naopak. Viac než s menšinou 
z menšiny východoeurópskych Rómov 
(myslím tu časť z nich, ktorá žije z dávok) 
tu majú problém s domácou mládežou, 
ktorá má ďaleko k zodpovednému sprá-
vaniu a mama-hotel je pre nich jediný 
životný štýl, ktorý poznajú.

Šanca dohodnúť sa ešte síce existuje, 

ale silne pochybujem, že k tomu dôjde. 
Dôvodom je okrem aktuálnej skladby 
vlády aj časový sklz a neochota spochyb-
niť referendum ako „vôľu ľudu“, hoci je 
už dávno jasné, že teraz by to referen-
dum dopadlo inak a aj s väčším rozdie-
lom. Nezabúdajme, že Brexit prešiel o 3.8 
percenta a k mnohým heslám sa nehlá-
sia ani ich vlastní protagonisti.

Pripusťme katastrofický scenár - 
žiadna dohoda. V takom prípade, ak 
by sa všetci budú držať litery zákona, 
nastane chaos v niekoľkých smeroch - 
jednak ľudia v panike vykúpia obchody 
(to robia aj keď sú cez Vianoce zatvorené 
obchody), keďže krajina stojí a padá na 
importe potravín. V druhom smere dôjde 
k takým protestom v mestách, teda tam, 
kde nemajú dôveru k tomu, že „imigran-
ti z východu EÚ vám kradnú prácu“, že 
rumunské protesty proti korupcii budú 
pripomínať nedeľný piknik. Dôjde k šia-
lenému prepadu libry (o 17 percent padla 
už pri referende) a dominovým efektom 
sa po EÚ spustí niečo ako bol pád banky 
Lehman Brothers, ktorý odštartoval sve-
tovú finančnú a hospodársku krízu. V 
tom momente sa nové referendum stane 
realitou. Každopádne vyhadzovanie ľudí 
cez La Manche by proces len akcelero-
valo, lebo ako prvé by sa zrútilo verejné 
zdravotníctvo a pán Johnson by nemal 
žlté len vlasy, ale aj celý oblek - od vaječ-
ných žĺtkov a od samotných Britov.

Slováci v Británii a Brexit

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia
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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

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

vovvvv čičččč  nnaj-
s vedo-
oj zrej-
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Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

prispieva 
niu pros-
. Správ-
ovanie 
ná, že 

nutí času
o nespot-
ky odo-

Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, možno ich zhrnúť do 
desiatich bodov: 
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho 
celkovo menej 
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody 
- vždy, keď je to možné, používajte ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie, 
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý 
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej 
čokolády.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zistila, že stredomorská aj se-
verská strava znižuje riziko rakoviny, 
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. 
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy. 
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre 
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa 
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

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

metabolizmu a výživy

o u nás? Na Sloven
ac ako 
viac 

ácie, 
tre-

mot-
uje
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BRÁNA DVOJKRÍDLOVÁ  1000 X 3000

STĹPY -  JOKEL 80/80/3

RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2

VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

BR

ST

RÁ

VÝ

DO

FA

BRÁNA JEDNOJKRÍDLOVÁ  1000 X 1000

STĹPY -  JOKEL 80/80/2

RÁM BRÁNY JOKEL 30/30/2

VÝPLŇ- ŠTVORHRAN 12/12

KĽUČKA,ZÁMOK

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

PLOTOVÝ DIELEC  1000 X 1000

VODOROVNE  PLOCHÁČ 30/8

ZVISLE  ŠTVORHRAN 12/12

DODÁVKA A MONTÁŽ

FARBU URČÍ ZÁKAZNÍK

595- €

256- €

93,50- €

0 X 1000

0910 618 360

0910 448 016
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AKCIA
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AKCIA

195- €
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 €€

AKCIA

73,50 €

SLOVOCEĽ
Tešedíkovo 410

info@slovocel.sk
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Každý vlastník je oprávnený nakladať 
s  vecou, ktorú má vo vlastníctve pod-
ľa svojho uváženia. Vlastník má právo 
vec držať, užívať, požívať a disponovať 
s ňou. 

To, v  akom rozsahu má vlastník právo 
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide 
o  vec vo výlučnom vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve. V  prípade spoluvlastníctva 
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie 
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník, 
avšak jeho právo je obmedzené právom 
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov. 
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným 
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje 
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a 
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech 
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. 
Predkupné právo predstavuje určité obme-
dzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov. 
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden 
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlast-
nícky podiel k nehnuteľnosti previesť na 
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr 
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastní-
kom za tých istých podmienok, za akých 
chce podiel predať tretej osobe. 

Predkupné právo sa nevzťahuje iba na 
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti 
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje 
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho po-
dielu, a to napríklad na prevod darovacou 
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak 
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v ta-
kom prípade sa predkupné právo neuplatní. 
V prípade predkupného práva spoluvlastní-
ka majú právo odkúpiť podiel všetci spolu-
vlastníci a ak sa nedohodnú o výkone pred-
kupného práva, majú právo odkúpiť podiel 
pomerne, podľa veľkosti podielov. 

Ponuku na prevod spoluvlastníckeho 
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník 
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal 
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie 
podmienky, za ktorých má dôjsť k  prevo-
du. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky 
plynie každému spoluvlastníkovi samo-
statne od riadneho doručenia ponuky. Ak 
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci 
neprijmú ponuku, ich predkupné právo za-
nikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo po-
nuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník 
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel 
nerešpektoval predkupné právo ostatných 
spoluvlastníkov a  opomenul svoju povin-
nosť ponúknuť svoj podiel prednostne 
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní 
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlast-
níckeho podielu a domáhať sa určenia rela-
tívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Predkupné právo 
spoluvlastníkov nehnuteľností

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

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

Prázdniny sa skočili rýchlo. Rovna-
ko ujde aj nastávajúci školský rok. 
Doba je rýchla. Chceme veľa stihnúť, 
zažiť. Občas treba spomaliť, pozerať 
sa, pochopiť. Aj na to slúži vzdelanie. 

Učí nás predchádzať chybám, skúšať 
svoje možnosti, upozorňovať na zmeny. 
Stáva sa aj, že otvorí obzory, ktoré desia. 
O to viac v štáte, kde sa vzdelávanie de-
graduje, nie je dôležitou hodnotou a je 
ničené politickou mocou. Vzdelaný člo-
vek vidí stále viac a vidí aj to, že zmena 
je ďaleko. Vzdelanie mu môže byť príťa-
žou.  

Generácia, ktorá sedí v školách, 
sa vyučuje popri ťažkých problémoch 
ľudstva. Egoistická politika, morálne 
zlyhávania osobností, nebezpečné kli-
matické perspektívy. Môžeme povedať, 
že sa stráca motivácia: Uplatním sa so 
vzdelaním v práci, keď nemám zná-
mosti? Mám mrhať čas učením sa, keď 
o niekoľko rokov bude klíma skazonos-
ná? Vyštudujem povolanie, ktoré budú 
začas vykonávať stroje? Sám mám neu-
tíchajúce pochybnosti o svojom konaní. 
Súvisí so školstvom, slovenčinou, este-
tikou životného prostredia. Keď však 
sledujem spravodajstvo, takéto témy 
sú zanedbateľné oproti tomu, čo sa deje 
vo svete. Alebo aj na Slovensku, kde 
šikovní, múdri a eticky bezúhon-
ní dostávajú každý deň „po hube“. 
Všetko je v rukách politickej mašinérie, 
v ktorej sa skoncentrovalo cynické, aro-
gantné a egoistické zlo tváriace sa ako 

služba ľuďom, Zemi. Pod takýmto vply-
vom vyrastá nová generácia. Ako sa to 
prejaví, neviem. Rezignácia? Cesta zla? 
Ignorácia zla? Hľadanie východiska v 
extrémoch? 

Dovolil som si dlhší úvod o paradig-
me, v ktorej žijú naši žiaci a s vekom ju 
začínajú vnímať. Aby bolo pochopené 
moje novoročné želanie:

Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho 
nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň. 
Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať 
bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no 
buďte opatrní, aké odpovede dostávate. 
Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izo-
lácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a 
konce. 

Kolegovia, vzdelanie je len jednou z 
ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné. 
Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni 
sú produktom doby. Viďme v nich predo-
všetkým ľudí, ktorých budeme potrebo-
vať. Hľadanie zla v nich je preskočením 
pedagogiky. Problémy poznáme, búraj-
me ich skutkami. 

Rodičia, pomáhajte nám, vašim de-
ťom a školstvu, máme veľa spoločného.  
Nezabudnite, že aj bezcieľne konanie 
detí či generačné konflikty sú súčasťou 
života. Možno sa z vašich detí nestanú 
slávne celebrity, ale ak sa nespreneveria 
toľko hľadanému človečenstvu, naplnia 
svoje poslanie. 

Príjemný školský rok!

O rok vzdelanejší

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

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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KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA

Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375
www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

É

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

AKCIA - zľavy až 25%

predávame
montujeme

AKCIE   

až do -50% na krytinu

platia na krytinu, 

pri odbere 

s príslušenstvom

STRECHY

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
škridly plechové

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

+
CENOVO 

VÝHODNÁ
demontáž 

azbestu
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ARMOVANIE   OHÝBANIE
VIAZANIE  UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA  STRMEŇOV
ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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Volajte - Hívjon
0915 896 536

INFO LINKA 
0950 894 339

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,

Želiezovce

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

VIZITKY
0905 338 872

Nie vada (čes.), ale chyba 
(rečová, srdcová, telesná), kaz 
(materiálu), porucha (motora), 

nedostatok.

Slovenčina naša
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Dvadsiateho sep-
tembra 2019 sa 
uskutoční už 18. 
ročník zbierky, 
ktorej cieľom je 
upozorniť na prob-

lematiku ľudí so zrakovým postih-
-

 

Prať, žehliť, fejsbúkovať či cestovať 
– to všetko sa po strate zraku dá nau-
čiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 
odborníkov. Pomocnú ruku ponúka 

-
venska (ÚNSS), ktorá je organizáto-
rom verejnej zbierky Biela pastelka.

-

aréne, kde nájdete informačné stánky 

-

-
-

nutým pomáhajú. Máte pocit, že sa vám 
horšie číta? Vyskúšajte si priamo na mies-
te čítanie pomocou elektronických lúp 

vyškolení odborníci.  Chceli by ste vedieť, 
-

me? Môžete si to skúsiť na špeciálnom pí-
sacom stroji. Zaujíma vás, ako vidia ľudia 

-
lestným zmeraním prístrojom Plusoptix, 

-
 

Pastelkové tímy  
-

vensku bude mať verejná zbierka svoje 
zbierkové tímy.

Členovia tímu Bielej pastelky sú 
-

Finančné prostriedky zbierajú do bie-
lo-modrých papierových pokladničiek, 

-
som, na ktorej sa nachádza: 

 názov organizácie: Únia nevidiacich 

 názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA 
BIELA PASTELKA 2019 

 logo zbierky a číslo pokladničky 
 informácia o registrácii na MV SR spolu 

s registračným číslom a fungujúci  QR kód
 zbierkový tím sa tiež vie prezentovať 

Poverením na vykonávanie zbierky vy-
daným ÚNSS 

Aj vďaka vám nevidiaci 
varia i pracujú na počítači... 

Pri každej zbierke sa zväčša pýtame 

pastelky si môžete byť istí, že peniaze 

budú kvalitne využité. Únia nevidiacich 

-
nia Braillovho písma, učiť nevidiacich 

-
mocou bielej palice. Ani práca na počíta-
či či ovládanie dotykového telefónu dnes 

odborným vedením ho poľahky zvlád-
nu. Vďaka zbierke Biela pastelka môžu 

-
môckami, ktoré im výrazne uľahčujú ži-
vot. Naučia sa tiež samostatne fungovať 

-
ďom otvorí nová kapitola samostatného 

môžete prostredníctvom 
zbierky podporiť aj teraz: 

 zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 
820 v sieti Orange, Telekom a O2

 príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006 

 alebo online darom prostredníctvom 
www.bielapastelka.sk. 

Trnavskom kraji  
Únia nevidiacich Slovenska organizuje 

v septembri pravidelnú výročnú zbierku 
Biela pastelka.

Prosí však venovať pozornosť tejto jej výzve:

Zaznamenali sme takú nemilú vec, že na našej 
zbierke BIELA PASTELKA chce parazitovať jedno 
OZ.

Dali si do názvu Biela pastelka Oravy, registrá-
cia prebehla a chcú zbierkovať od 1. do 14. 9., kedy 
nám vrcholí mediálna kampaň, nakoľko násled-
ne máme 20.9. hl. zbierkový deň.

Nenechajte sa preto, vážení podporovatelia 
ÚNSS zmiasť takýmto konaním!

Biela pastelka v Trnavskom kraji 
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0944 425 665

REKONŠTRUKCIE
BYTOV A DOMOV

zľava 25%

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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NON - STOP 0905 351 406

čistenie domovej a priemyselnej
kanalizácie tlakovým a strunovým strojom
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Meranie 
hladiny cukru 

ZADARMO

Jednoduché, 
rýchle a 

BEZBOLESTNÉ

Z�AVY na 
vybrané 

produkty*

Glukomer 
ZADARMO*

Meranie
vykonáva 

KVALIFIKOVANÝ 
personál

* bližšie informácie Vám poskytne náš personál

6. 9. 2019, 10,00 – 18,00 hod.
OD Kau� and – parkovisko,

Esterházyho 2381,
Galanta

www.benulekaren.sk

Policajný zbor stále zaznamenáva 
podvody a a krádeže, páchané na 
starších občanoch (dôchodcoch) pod 
vymyslenými legendami s rôznymi 
emotívnymi príbehmi.

Podvodníci sa snažia získať dôveru se-
niorov, dostať sa do ich príbytkov, lokali-
zovať miesto ich úspor a v nepozorovanej 
chvíli od nich podvodne vylákať alebo 
ich okradnúť o celoživotné úspory.  

Podvodníci dlhodobo a cielene vo-
lajú seniorom na ich pevné linky alebo 
mobily ako ich príbuzní alebo známi 
(vnuk, syn, brat, sused, spolužiak) a 
súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, 
elektroniky).

V ostatnom období podvodníci vo-
lajú aj v neskorých nočných hodinách 
alebo skorých ranných hodinách a 
predstavujú sa ako lekári alebo zdra-
votné sestry.  Seniorom oznámia, že ich 
príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, 
leží v nemocnici, nemôže komunikovať, 
lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne 
potrebuje peniaze na vyplatenie škody, 
ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. 
Seniorov dôrazne žiadajú, aby nikoho 
nekontaktovali, s nikým túto záležitosť 
nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať 
z toho problémy a môže ísť do väzenia, 

pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu 
a pri nehode ťažko zranil dieťa alebo te-
hotnú ženu.

Páchatelia  úmyselne  volajú  niekoľ-
kokrát  za  sebou,  aby  znemožnili  senio-
rovi  preveriť  u  svojich  príbuzných  sku-
točností,  ktoré  uvádzajú  pri  telefonickej  
komunikácií.

Pre peniaze si páchatelia chodia 
osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby 
ich priniesli na určené miesto, sú prípa-
dy, kedy k seniorom pošlú taxík. 

V súčasnej dobe však podvodníci 
žiadajú seniorov, aby peniaze zasielali 
na konkrétne účty v bankách (najmä v 
Tatra banke) alebo ich posielali cez fi-
nančnú službu Western Union (najmä 
v Poštovej banke). Konkrétne číslo účtu 
páchatelia oznámia seniorom v telefóne 
alebo im ho zašlú SMS, pričom zdôraznia 
seniorom aby nikomu nehovorili na aký 
účel potrebujú peniaze. 

Ďalšou metódou podvodníkov sú 
sľuby na vykonanie brigádnických po-
mocných prác. Od seniorov si vypýtajú 
„zálohu na materiál“, niekedy aj v tisíco-
vej výške a potom o nich už nikto ani len 
nezačuje. Zmiznú aj s peniazmi. Takáto 
skupina už dlhší čas operuje hlavne v 
Trenčianskom kraji.

Pozor, roja sa množstvá podvodníkov!

» red

Nie pilotný (projekt, film), ale 
skúšobný, úvodný, testovací, začiatočný.

Slovenčina naša

Nie rameno, ale plece. Nie 
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

Slovenčina naša
41
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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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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stravné lístky v hodnote 3,83 €

»Predám traktor 6911 po 
STK. 0904249019 

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

»Dám do prenájmu zaria-
denú garsónku s balkó-
nom v Seredi, cena: 330 € 
s energiami, tel.: 0907 038 
839 

»Predám 1izb byt, GA-Že-
lezničiarska, 33m2 OV 5/7p 
- precízna rekonštrukcia 
2019. Cena: 54.900,-€  
0903 219 369

»Prenajmem 5i RD v Ga-
lantel. 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 staré hodinky, 
mince, bankovky, pohľad-
nice. Tel.: 0903 753 758 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

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

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.

07 REALITY / iné       
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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LETÁKY
0905 338 872

Dátum vypuknutia Slovenského ná-
rodného povstania (SNP) je u mláde-
že podstatne známejší než termín 
jeho ukončenia. Až štvrtina respon-
dentov však nevedela odpovedať na 
otázku o príčinách holokaustu. 

Vyplýva to z výskumu verejnej mien-
ky medzi mladými vo veku 15 až 20 ro-
kov k problematike znalosti a názorov 
na niektoré udalosti slovenských dejín.

Výskum si objednalo Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici a ide pravdepodobne 
o najrozsiahlejší výskum postojov tejto 
vekovej kategórie k niektorým udalos-
tiam našich novodobých dejín. Jeho 
cieľom bolo získať podklady pre ďal-
šiu činnosť pedagógov, médií, múzeí. 
Výsledky výskumu označil generálny 
riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev za 
jasný signál, že dejiny sa na školách ne-
vyučujú dobre a štát by sa mal nad tým 
zamyslieť. Čo ho však najviac zarazilo, 
je fakt, že až štyri percentá opýtaných 
kladne hodnotili holokaust.

„Výskum bol realizovaný na repre-
zentatívnej vzorke, ktorá pozostávala z 
ľudí vo veku 15 až 20 rokov. Zber dát sa 
nerealizoval hromadne na školách, ale 
individuálne v termíne od 21. júna do 7. 
júla 2019. Obsahovo sa venoval štyrom 
hlavným témam, a to SNP, Slovenský 
štát, holokaust a extrémizmus,“ vy-
svetlil Václav Hřích, výkonný riaditeľ 

agentúry AKO.

„Aspoň približne správne obdobie 
trvania SNP uviedla len viac ako po-
lovica (57,3 percenta) respondentov. 
Hodnotenie obdobia Slovenského štátu 
je pre mládež v uvedenom veku proble-
matické – väčšina sa k nemu nevedela 
vyjadriť (takmer 60 percent). Pozitívny 
názor na obdobie Slovenského štátu 
má 24 percent mladých, negatívne 
hodnotenie prezentovalo 18 percent,“ 
konštatoval Hřích.

Ako poznamenal, zistili tiež, že na 
správnosť vedomostí o SNP a o ďalších 
historických témach, ktoré skúmali, 
má výrazný podiel vzdelanie matky a 
otca mladých respondentov. Čím vyššie 
vzdelanie majú, tým výraznejšie stúpa 
podiel správnych odpovedí o termíne 
vypuknutia a potlačenia SNP.

„Ako zdroje na získavanie informá-
cií o dianí na Slovensku a v zahraničí 
mládež do 20 rokov takmer nepoužíva 
klasické médiá - printy, rádio, knihy, 
ale internet, sociálne siete, priateľov a 
príbuzných. Televíziu sledujú najmä 
cez internet,“ dodal Hřích.

Štvrtina mladých navštevuje nie-
kedy aspoň jednu z testovaných prob-
lematických FB stránok s obsahom in-
klinujúcim k extrémizmu.

Desivé zistenia o vedomostiach

» TA SR

51
-0

01
7info: 0903 779 101

Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov

 mesačný príjem 708 € brutto za dva dni v týždni

 základná mzda 405 eur 
  + 186 eur príplatky za víkend + 66 eur príplatky 
  za noc + 51 eur individuálna prémia

 možnosť ubytovania

VÝROBNÝ 
PRACOVNÍK
VÍKENDOVÁ ZMENA

708 EUR

08
-0

 T
T2

5



GA 19-35 strana 12

12

EDITORIÁL / SLUŽBY

36
-0

00
9

KAMENÁRSTVO KAJAL

najväčšia VÝSTAVA
NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

výrazné zľavy na
vystavené kamene
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otvorené denne od 8°° do 17°°
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PRÁCA V NEMECKU 

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

od 13 - 20 €/hod. netto
ubytovanie a doprava hradené

ELEKTRIKÁRI 

sokolova@granila.eu
0950 301 301 85
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Hydina Takáč
Tešedíkovo 
ponúka: 

   0918 537 780
www.hydinatakac.sk

20 týždňové
kuričky nosnice
v rôznych 
farbách

537 780

osniceice

Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

galantsko@regionpress.sk
0905 338 872

Kontaktujte nás:
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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 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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tel: 0000991188/441335882, 0090044/8888111 4441118888, 
 innfof @g@ sksksrroo.skk

TPP 

STAVEBEBBNÉNÉNÉÉÉHHOHOHOHO MMM MAJAJAJAJA STSTSTS RAR

TPP 
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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 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%


