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Akcia až -30 %

z veľa farieb
z nové tvary

z zaručená kvalita
z ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

zo žuly zaoblené hrany

od 1190 €

od 1390 €

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

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

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

36-0002

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Týždenne do 31 290 domácností
Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Najčítanejšie regionálne noviny

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

NOVÁ

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

a iné kožné problémy riešime

Objednajte sa
na presný čas

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

45-0277

DNQ«
ɓ=QDPLHQNDɓŀLON\ɓbez
čakania

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

0905 746 124

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

• mulard kačice na výkrm

36-0010

Rozvoz ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

0911 28 88 68
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Klaudi shop

NÁBYTOK NA MIERU

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Klaudi shop

kvalitná ručná práca, ktorá vyhovie aj náročným zákazníkom

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

• brojlerové kačice na výkrm

DARČEKOVÁ PREDAJŇA KLAUDI SHOP
Matúškovo 617 tel.: 0915 618 373

originálny darček
pre mamičky s bábätkom

IZOLÁCIE

a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0907 652 710

36-0013

150

36-0144

Cenové ponuky ZDARMA

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°
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Róbert Bukovský |

0911 266 549

36-0015

2

Preklad všetkých typov listín

45-0027

3,50 €/m
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76-0046

škridla výpredaj

07-0012 a 128

STRECHYNA KĽÚČ

REDAKČNÉ SLOVO / 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 (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Nebojsa,
Čierna Voda, Dolné Saliby, Košúty,
Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Sládkovičovo, Váhovce, Veľké
Úľany, Vozokany, Šaľa, Veča,
Diakovce, Dlhá nad Váhom, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom,
Selice, Tešedíkovo, Trnovec nad
Váhom, Žihárec, Košúty, Selice,
Matúškovo, Diakovce,
nepárny týždeň: Galanta, Nebojsa, Abrahám, Čierny Brod, Gáň,
Horné Saliby, Kajal, Matúškovo,
Pusté Úľany, Sládkovičovo, Tomášikovo, Trstice, Šaľa, Veča, Hájske,
Močenok, Neded, Tešedíkovo, Vlčany, Trstice, Vlčany, Horné Saliby,
Košúty, Matúškovo,
Galanta

PALIVOVÉ DREVO
0902 187 676

aj kamiónový odber

36-0036

za maličkosti, za západ slnka za horami, za dobrú večeru, za krásnu knihu, alebo, hoci aj keď sa na vás niekto
usmeje. Mať nárok, vyhrať napríklad
voľby a „môcť všetko“, to je z ľudského
pohľadu pramálo, je to viac ako nič. A
od ľudí, ktorí takto vnímajú život a svoje
momentálne postavenie v ňom sa nedá
čakať žiadna vďačnosť, ale ani radosť zo
života, iba nenávisť a lož. Lebo nárok
sa neuspokojí jeho splnením, naopak,
vtedy obvykle vzniká množstvo ďalších
nárokov.
Mimochodom, jednotlivci, ktorí
praktizujú uvedomelú vďačnosť, majú
posilnenú aktivitu mozgových štruktúr
zodpovedných za sociálne poznanie,
empatiu a pocity uznania. Povedzte
preto „Ďakujem“ kedykoľvek máte príležitosť, poďakujte niekomu a za niečo
aj v duchu. Keď budete mať ťažký deň,
vyberte si zopár spomienok
a pripomeňte si svoje dary
a všetko, za čo ste vďační.
Vďaka vám za pozornosť a pekný skorojesenný týždeň, začínajúci
sa cez víkend Dňom
vďačnosti!

SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí

0908 509 882

STRIHANIE PSOV
Galanta

0910 982 902

36-0131

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Kto by netúžil po pokojnom, harmonickom živote! Teda, okrem tých,
ktorí už dávno zabudli na základnú
skutočnosť, a to, že život je dar a nie
nárok.
Nárok na niekoľko desiatok tisícové
hodinky, nárok na policajnú ochranu, nárok na panovanie, teda vlastne
iba neobmedzenú moc, frajerku popri
manželke, okázalý luxus, nárok na
majetky aj za cenu ľudských životov. Je
takých u nás dosť, ale vlastne – nestoja
za nič. Lebo sú nič. Ľudsky iba jedno
veľké nič.
Svetový deň vďačnosti sa stal každoročným významným dňom ľudstva
na Havaji počas Dňa vďakyvzdania v
roku 1965. Deň je príležitosťou ukázať
svoju vďačnosť a uznanie. Pretože práve
vďačnosť je základom harmonického a
pokojného života. Ak by sme každý deň
poďakovali za to, čo sme dostali ako dar,
prišli by sme na mnoho krásnych vecí.
Ako aj na fakt, že najväčším darom je
samotný život. Stačí „málo“ - uvedomiť
si, čo všetko dostávame. Nie privlastňujeme si či kradneme. Dostávame.
Výskumy potvrdzujú, že tí z nás,
ktorí dokážu byť vďační, sú šťastnejší,
menej vystresovaní a trpia v menšej
miere depresiami. Byť vďačný sa dá aj

36-0134

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

UPRATOVANIE 0944 445 828
bytov, domov, novostavieb

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

0944 498 078

36-0148

Redakcia:

Pre mnohých čosi neznáme

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0301

ŠALIANSKO

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Slovenčina naša

Nie päť euro, ale päť eur. Nie
elektrika, ale elektrina. Nie oregáno, ale oregano.

36-0005

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

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

§

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

novinky
2019

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
Mobil: 0907 722 309

0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0033

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

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

Ing.arch.Dana Gálová

36-0008

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

Projekčná kancelária

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

Stredné Slovensko

GA19-38 strana
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Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

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

0905 638 627

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

66-0154

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
BOJUJTE ! Volajte pomoc

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

Nebojte sa SÚDOV ani
DRAŽBY ! Bráňte sa !

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Ničia Vás BANKY ?

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

KULTÚRA, SLUŽBY, FIRMÁM

GALANTSKO
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Plastové
OKNÁ A DVERE
ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1

6 - kom
komorové
mor
okná:

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Servisné práce na plastové okná.
tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tWFSUJLÈMOF
tQPTVWOÏ
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

na XII. ročník medzinárodného hudobného festivalu
pre klientov zariadení sociálnych služieb

Košútsky hudobný kľúč

.BSLÓ[Z

3PMFUZ

Miesto konania festivalu Inovatech Sládkovičovo, 24.09.2019 o 10.00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

tXXXTPOJQFYTL
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36-0077

tQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ
36-0152

Mgr. Zoltán Beke
riaditeľ DSS Košúty

4JFUFQSPUJINZ[V

ÇBMÞ[JF

Srdečne Vás pozývame dňa 24. septembra 2019

4

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
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Skončenie
pracovného pomeru výpoveďou
Pri skončení pracovného pomeru dochádza k zániku celého radu práv a
povinností, ktoré tvoria obsah pracovného pomeru a k zániku pracovného
pomeru ako právneho vzťahu.
Výpoveď je jednostranný právny úkon
účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého sa pracovný pomer ukončí
uplynutím výpovednej doby, a to bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Skončiť
pracovný pomer výpoveďou je oprávnený
tak zamestnanec ako aj zamestnávateľ,
avšak zamestnávateľ je vo väčšej miere limitovaný zákonom. Zamestnávateľ
môže dať zamestnancovi výpoveď iba z
dôvodov, ktoré upravuje Zákonník práce.
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi
výpoveď v ochrannej dobe - napríklad je
zakázaná výpoveď tehotnej zamestnankyni, zamestnancovi, ktorý je dočasne práceneschopný alebo zamestnankyni na materskej dovolenke. Zamestnanec môže dať
zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nesmie byť viazaná na podmienky.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Riadne doručená
výpoveď zo strany zamestnávateľa je
tá, ktorá je zamestnancovi doručená do
vlastných rúk, pričom doručovať možno
na pracovisku zamestnanca, v jeho byte
alebo kdekoľvek bude zastihnutý, alebo
ak to nie je možné, možno výpoveď doručiť prostredníctvom poštového podniku

formou doporučenej zásielky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec
(alebo zamestnávateľ) prijatie písomnosti
odmietne. Pracovný pomer sa následne
nekončí doručením výpovede, ale končí až
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je časový úsek, ktorý musí záväzne
uplynúť od doručenia výpovede a skutočným skončením pracovného pomeru.
Ak v pracovnej zmluve nie je dohodnutá výpovedná doba alebo ak nie je výpovedná doba zakotvená v kolektívnej
zmluve, uplatní sa výpovedná doba stanovená Zákonníkom práce. Zákonník práce
ustanovuje všeobecnú výpovednú dobu
najmenej jeden mesiac, ktorá sa uplatní,
ak Zákonník práce neustanovuje inak. Pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou
môže zamestnancovi prináležať odstupné
(t. j. finančná čiastka), ktoré má svoj zmysel a plní účel, ktorým je kompenzácia
za stratu zamestnania bez zavinenia zamestnanca. Zamestnanec nemusí vykonať žiadny úkon, nárok na odstupné mu
vzniká priamo zo zákona. Odstupné však
nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

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

GALANTSKO

Damaro Slovakia s.r.o
so sídlom v Nitre

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK
v novootváranej stanici STK v Šali.

prijme na TPP

vodiča MKD

45-0293

Plat 1500€ (600€
v čistom + diéty + prémie)
Kontakt: 0911 997 728

Viac informácií na stránke www.istp.sk,
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

3
RENOVÁCIA
S
VANÍ
29 ROKOV PRAX

U

5 ROKOV ZÁRUKA

D

CENA 70 €

INZERCIA
0905 338 872

O
52-0145

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

Z listu čitateľky: „Mám tridsať rokov,
moja matka päťdesiatšesť a už niekoľko rokov je diabetička. Je cukrovka
dedičné ochorenie? A možno sa vôbec
nejako preventívne chrániť pred cukrovkou, ak ju už máme v rodine?“
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59-0305

Víkendy doma
jedna odjazdená sobota v mesiaci

Parkovanie áut v Bratislave

Obavy z cukrovky

Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto

Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

5

Katarína z Nitry
Napriek tomu, že cukrovka trápi ľudí
minimálne 3500 rokov, príčina vzniku
ochorenia nie je stále známa. Vieme však,
že na jej vzniku a rozvoji sa podieľajú genetické vplyvy a mnoho faktorov vonkajšieho prostredia.
Diabetes mellitus 1. typu postihuje
zväčša deti a mladých ľudí. Ochorenie
u nich vzniká na základe imunologicky
podmieneného ničenia až úplného zničenia buniek podžalúdkovej žľazy. Častejšie
sa vyskytuje po infekciách, napr. po rubeole, infekčnej mononukleóze, po zápale
príušných žliaz – predpokladá sa preto
vplyv vírusov. Ale to nevysvetľuje všetky
prípady. Známa je súvislosť s niektorými
diétnymi faktormi – napr. s dĺžkou dojčenia (ochorenie sa častejšie vyskytuje u
tých, ktorí boli prikrmovaní skôr ako v 6.
mesiaci života), príjmom mäsa a údenín
(pre obsah nitrozamínu) alebo gluténu
(vyskytuje sa hlavne v pšeničnej múke).
Pri 1. type cukrovky genetická predispo-

GA19-38 strana
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zícia zohráva úlohu len asi v 5 percentách
prípadov (o niečo častejšie sa ochorenie
vyskytuje ak postihnutým rodičom je
otec).
Diabetes mellitus 2. typu sa objavuje v
ktoromkoľvek veku, ale obyčajne nie skôr
ako v štyridsiatke. S pribúdajúcimi rokmi
jeho výskyt stúpa, najčastejšie sa zisťuje u
mužov medzi 45 a 65 rokmi a u žien medzi
50 a 55 rokmi. Príčinou ochorenia sú tak
genetické, ako aj environmentálne faktory. Vonkajšie faktory sú zväčša ovplyvniteľné – patrí sem prejedanie sa, obezita,
nedostatok fyzickej aktivity, psychický
stres, fajčenie a vplyv niektorých liekov.
Nie náhodou až 90 percent diabetikov
má nadváhu alebo sú obézni. Už pokles
hmotnosti o 5 percent alebo fyzická aktivita minimálne 30 minút trikrát do týždňa
u diabetu.
znižuje riziko vzniku
ype cukk
Dedičnosť pri 2. type
ežitejrovky zohráva dôležitejrvom
šiu úlohu ako pri prvom
dičov
type. Ak jeden z rodičov
o, že
má cukrovku, riziko,
ochorie jeho dieťa jee 3345 percent a zvyšuje sa
s vekom.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE

Chceme ľuďom prinášať reálne výsledky
ťažkej práce nárok na zaslúžený odpočinok a odmenu, a nie nedôstojné
prežívanie zo dňa na deň. Toto však
nevyrieši jednorazový vianočný príspevok. Veľkú pozornosť si nepochybne zaslúžia aj pacienti a celé zdravotníctvo. Zdravotnú politiku musíme
nastaviť tak, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých bez
rozdielu. Tieto oblasti však musíme
riešiť naprieč všetkými regiónmi Slovenska. Ak sa totiž budeme sústrediť
len na región hlavného mesta, rozdiely v našej krajine sa budú prehlbovať.
Obce, mestá a regióny najlepšie vedia,
čo potrebujú, a preto musia spolurozhodovať o tom, čo sa s nimi bude diať.
V našom tíme sú ľudia, ktorí pre
túto spoločnosť už niečo dokázali
a ich cieľom je urobiť ešte viac. Verím,
že spoločnými silami sa nám podarí naplniť naše ciele a ľuďom doručiť
reálne výsledky. Lebo len rečami nič
nezlepšíme.
Ďakujem, ak mi v tom pomôžete
a spoločne pomôžeme
Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.

Tomáš Drucker
Dobrá voľba
33-0034

Dôvodov,
prečo
som sa rozhodol vstúpiť do politiky je mnoho. Azda najsilnejší je
ten, že mi v nej chýba
normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne.
V politike by mali byť normálne aj
program a dosahovanie skutočných
výsledkov. Pretože reči každodenný
život ľudí nezlepšia. A práve normálnosť chýba nielen mne, ale aj ľuďom
naprieč Slovenskom. Presvedčil som
sa o tom v mestách a obciach počas
zbierania podpisov potrebných na
registráciu politickej strany Dobrá
voľba. Rekordných takmer 30-tisíc
podpisov sa nám spoločne podarilo
vyzbierať za menej ako mesiac, čo je
pre náš tím veľmi motivujúce. Ľudia
jasne vyjadrili svoj názor a potrebu
obsahu, skutočných výsledkov a riešení vnímame rovnako.
Považujem za normálne, keď
štát pomáha tam, kde máme najväčší problém a najväčší dlh voči spoločnosti. A práve na tieto skupiny sa
sústreďuje program Dobrej voľby.
Dôstojný život a podpora najzraniteľnejších skupín sú oblasti, ktoré boli
roky zanedbávané. Založenie rodiny
musí byť pre mladých radosťou a životným poslaním, a nie finančnou záťažou. Rovnako nesmieme zabúdať
ani na seniorov, ktorí majú po rokoch
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POLITICKÁ INZERCIA / ZAMESTNANIE

Nestrašme ľudí
a zoberme tromfy Ficovi z rúk

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná 2, SENEC
Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

SKLADNÍK / PICKER
• Balenie, označovanie, kontrola, prekladanie
• Práca so skenerom
• Platný preukaz na NZV výhodou
(nie je podmienkou - vieme zabezpečiť)

od 750 Eur brutto

Pracovník na úseku balenia cukroviniek
• Balenie cukroviniek a kontrola zabalených výrobkov
• Stavanie papierových stojanov na cukrovinky

od 635 Eur brutto
Firemné benefity:
• Firemná kultúra rodinného charakteru
• Doprava zabezpečená z vybraných smerov
• Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
• 13. plat
• Mimoriadne odmeny
• Školenia
• Práca na 2 zmeny (8 hodín)

Myslíte si, že je
najpodstatnejším
problémom Slovenska to, či majú homosexuáli registrované partnerstvá?
Určite nie a ani my
nie. Bohužiaľ - PS/SPOLU a KDH sa tak
celé leto tvária. Nerokujú o inom, len o
tom, či návrh na partnerstvá homosexuálov predložia hneď po voľbách, ako chce
PS/SPOLU, alebo až za 2 roky, ako navrhuje predseda KDH.
A rozumní ľudia sú na Slovensku z
toho v šoku. a najmä voliči KDH, ktorí
nechápu o čo Hlinovi ide. Akoby sme v
štáte, ktorý nám spod rúk uniesla mafia,
nemali teraz iné problémy! Zároveň platí,
že takto úplne zbytočne lejú tieto strany
vodu na mlyn Ficovi a spol, ktorému teraz
len stačí ľudí týmto strašiť a môže mu to
pomôcť vyhrať voľby.
Preto sme minulý týždeň prišli s prvou časťou plánu, ako opozícia môže spoločne poraziť mafiu vo voľbách. Nazvali
sme ju „NESTRAŠME ĽUDÍ“ - a sľúbili sme,
že naše hnutie nevstúpi do vládnej koalície, ktorá by chcela zaviesť registrované
partnerstvá a adopcie detí homosexuálmi.
Že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela
uvoľniť boj voči drogám, ktorá by chcela
brať ľuďom sociálne výhody, ktorá by chcela súhlasiť s kvótami pre migrantov.
Jasné, že teraz budú chvíľu na nás

peniť ľudia z PS/SPOLU, KDH či od Kisku.
Ale to nevadí a to sa poddá. Urobili sme to
v dobrom záujme všetkých ľudí, ktorým
na Slovensku úprimne záleží. Poďme
bojovať za podstatné veci - poďme vrátiť
unesený štát späť do rúk ľudí a nenahrávajme úplne zbytočne našimi chybami
Ficovej mafii. Dlhé roky ľudia túžia po
zmene a nekazme si to zbytočným strašením týmito témami, ktoré mnohých ľudí
môžu od volieb odstrašiť.
Máme pred sebou posledných 5 mesiacov boja za lepšie a spravodlivé Slovensko. Máme pred sebou finálny zápas
za Slovensko, kde budeme radi žiť. Nekazme si to.
PS. Pellegriniho sa nám síce odvolať
nepodarilo, ale bojovali sme dobrý boj.
Sám som na schôdzi rečnil vyše troch
hodín a pomohli aj moji kolegovia. Veľmi
ma však mrzí, že nás poslanci za strany
H a ani
a i
an
PS/SPOLU, KDH
kolegyňa
Remišová
mišová
zo ZA ĽUDÍ, nedokázali podporiťť ani
jednou jedinou vetou
v rozprave - v našom
spravodlivom boji za
spravodlivosť na Slovensku. Opäť zvíťazilo
ego, opäť sme museli
bojovať sami.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

52-0017-33

51-0007

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle

0918 342 807
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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SBS GUARDING s. r. o.

LETÁKY

príjme strážnikov na prevádzky

0905 338 872

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

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

Nie spratek, ale galgan, Slovenčina naša
fagan, lagan, nezbedník, potvora.
PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU
na TPP do predajne
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0908 580 999

76-0101

na vlakovej stanici
v ŠALI. Mzda: 500€ v

Stavebná firma
v Galante
príjme

maliarov
murárov

CIA
INZE3R38 872

0917 209 626

0905

36-0135

75-06-3

Čistá hodinová
mzda: 5€
víkendy voľné

HĽADÁTE STABILNÚ PRÁCU V LOGISTIKE? PRIDAJTE SA DO NÁŠHO TÍMU.

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok:

805 €*

*základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

doprava ZADARMO
dvojzmenná prevádzka
POZÝVAME VÁS NA INFORMATÍVNE STRETNUTIA

NITRA vždy v utorok o 09:00 a vo štvrtok o 14:00
pobočka ManpowerGroup v Nitre, Fraňa Mojtu 19
NOVÉ ZÁMKY pondelky, 30.9. a 7.10.2019 o 12:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
ŠAĽA utorky, 1.10. a 8.10.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-

ONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

03 BYTY / predaj

»Predám zrekonštruova-

ný 3i byt v centre Galan.
0905 513 844

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom v Seredi, cena: 330 €
s energiami, tel.: 0907 038
839
»DÁM DO PRENÁJMU 3.IZB.
BYT V CENTRE ŠAĽA TEL.
0905904321
»Prenajmem 3izbový byt
v RD so samostatným
vchodom, po rekonštrukcii, zariadený. Cena vrátane energií 500,-. Tel.:
0940873187

05 DOMY / predaj
»Predám 4i RD v Trsticiach,
kúpou voľný. 0903 219
369

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Prenajmem 5i RD v Galante. 0903 731 710

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodiny, min-

ce, bankovky, odznaky. Tel.:
0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

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

hľadá

(Nemecko)

MONTÁŽNU SKUPINU

2200 EUR/mesačne Brutto

A  Y

  

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

0948 312 754

ODPREDÁME STAVEBNÉ
PROJEKTY
V NEMECKU

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
PRÁCA S PC - ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ
A INÉ ....

NPCÐ˿PKWÐ
?ÐƢGTLMQRLęIMT
ZA 1000€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

0948 952 320
0948 297 597

€
MZD A OD 850 € DO 1300

0800 500 091

www.bauservice.sk
info@bauservice.sk

85 0637



NÁHROBNÝCH KAMEŇOV

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA19-38 strana
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63-0147

ATISLAVAAVA

najväčšia VÝSTAVA

85_0005

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

0904 646 905

KAMENÁRSTVO KAJAL

PRÁCA V ČR

34-0162

VOLAJ IHNED:

85_0646

0903 431 350
možnosť zakúpenia aj na splátky,
max. 40€/ mesiac

131190333

do

Personálna & pracovná agentúra

 A IHNED

na murárske práce
a montáž plastových okien
Mzda: 6,00 €/h v hrubom

36-0009
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36-0146

Skladník

Galanta

www.kamenarstvokajal.sk
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