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Týždenne do 31 290 domácností

Absencia pochybností

Pekný týždeň

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Klaudi shop

Darčekové koše podľa želania
Kvalitné vino Šintavan
0907 652 710

36-0144

Klaudi shop

45-0027

Naša spoločnosť prejavuje známky
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažovať, posudzovať javy a udalosti, vyvodzovať z nich závery a nastoľovať cesty
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto
ponára do nenávisti. A ňou podporovanej hlúposti.
Všetko rieši dav. Jednotlivci sú
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte
si - román, dráma, horor, psychologický
triler, fantasy tematika Roberta Louisa
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor.
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich
má. Mimochodom, aj to je výraz, pochádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhroziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je
proti takému a onakému javu. Dav. Ale
politikom a ich politike prechádza aj
tak všetko.
Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk
ľudí na jednom mieste v jednom čase,
trvajúci maximálne pol dňa. A potom

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protesty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľmi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na
výsledky mnohých volieb za uplynulé
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým
úvodný latinský výrok nič nehovorí.
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, pochybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú,
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú?
Je rozdiel medzi vsugerovanou takzvanou pravdou a poznaním. To prvé je
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej
deficitu na ďalšie volebné obdobie.
Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého
Michala. Je jedným z hlavných anjelov,
ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom, ktorý
sprevádza duše ľudí zo sveta
pred Boží súd. Nenechávajme všetko iba na ňom,
aj keď je svätý. Z moci zla
sa musíme pokúsiť dostať
najmä vlastnými silami.
Ešte zaživa.

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Hľadám
opatrovateľku

Róbert Bukovský |

0911 266 549

pre muža
v slov. rodine
vo Viedni.
Aj bez NJ.
Nástup ihneď.
Plat: 60,-/deň, SVA,
cestovné

0915 986 594

36-0157

Cogito, ergo sum. Múdrym túto starú pravdu v latinčine netreba prekladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí
nemyslia. Dokonca myslenie nenávidia. Lebo sa ho boja.

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

36-0015
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KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

oôýð]_\WWE
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Galanta, JAS: Predaj č. rekonštr. 3-izb. bytu, 74 m , OV, 5/9.
balkón, pivnica
oôýð^_WWWE
36-0016

www.strecha.ws

150

0905 746 124

IZOLÁCIE

a:
ponúk

• brojlerové kačice na výkrm

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

• mulard kačice na výkrm

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

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

36-0010

§

0905 114 300 www.lexanga.sk
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36-0033

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

Rozvoz ZADARMO!

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

2

ARRI s.r.o.

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

3,50 €/m
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0911 28 88 68

76-0046

(pri Galante)

škridla výpredaj
Cenové ponuky ZDARMA
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www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
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36-0052

STRECHYNA KĽÚČ

07-0012 a 128

www.prerabka-kupelne.sk

Sládkovičovo:
Predaj 3izb bytu, 67m2,
OV, 1. posch. tehla,
ihneď voľný

16-0282

0907 173 047, Tešedikovo

36-0006

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

SLUŽBY
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Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Galanta

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Ša¾a

Obnova strechy v najlepšej cene

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

36-0025

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

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

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

STRECHY
IE tinu
y
AKC
% na krnu,
-50

kryti
až do platia na bere
d
o
pri enstvom
luš
s prís

650,-

predávame
montujeme

-15%

+

CENOVO
VÝHODNÁ
demontáž
azbestu

1 600,1000,-

-30%

-20%

škridly

plechové
klasické

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

tel.: 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk
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36-0002

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

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

45-0067

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

Doplnky a montáž ZADARMO!

SLUŽBY, ZDRAVIE

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €

0904 990 450

3

Plastové
OKNÁ A DVERE
99-0042-34

0905 638 627

Diagnostika - vyšetrenie
všetkých orgánov tela

66-0154

BOJUJTE ! Volajte pomoc

ÚŽEROU aj PODVODNÍKMI !

pred SÚDMI aj DRAŽBOU !

Vaša OCHRANA

GALANTSKO

ROKMI OVERENÁ KVALITA

(BMBOUB 4/1

6 - kom
komorové
mor
okná:

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Servisné práce na plastové okná.
4JFUFQSPUJINZ[V

ÇBMÞ[JF

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tWFSUJLÈMOF
tQPTVWOÏ
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

.BSLÓ[Z

3PMFUZ
0905 338 872

tQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

tXXXTPOJQFYTL

36-0077

Nie podtržník, ale podčiarkovník.

LETÁKY

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

NOVÁ

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

DNQ«
ɓ=QDPLHQNDɓŀLON\ɓ
e bez čakania
a iné kožné problémy riešim
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Objednajte sa
na presný čas
45-0277

Slovenčina naša

SPRAVODAJSTVO / ZVERINEC

4
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Sociálno - prázdno
Ako učiteľ citlivo vnímam slovo
sociálne, keďže som zažil žiakov v
rôznych životných situáciách. Aj v
„bohatej“ Bratislave.
Ťažko mi počúvať, keď politici manipulujú s týmto dôležitým slovom, hovoria o sociálnej politike. Opovážlivejšie
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za
roky samostatnosti sa presadili opatrenia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina,
ktorá sa radí k vyspelým európskym
štátom, má ešte ďaleko k silnej sociálnej politike. Vďaka nešikovnosti reklamnej stratégie to dokazujú odkazy
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „zadarmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia
na mnohé veci nemajú, že potrebujú
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že
napriek slušnej ekonomike sme odkázaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo
necestujú vlakom?
Sociálnym štátom nie je krajina,
kde si dôchodcovia zo svojich dôchodkov môžu iba nakúpiť, nie cestovať či
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme,
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez
problémov nájdeme ľudí bez domova.
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatrčiach bez kúrenia, elektriny či kanalizácie a jediná ich zábava je váľať sa
v kontaminovanej vode či uprostred
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že
nezamestnaní nemajú na to migrovať

za prácou do veľkých miest a nedokážu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vizitkou nesociálnej politiky je aj to,
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkonásobne menej ako priemerný politik
či excentrická celebrita. Sociálne nie
je ani to, že ak sa chce občan dovolať
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže
na spravodlivý proces nemá peniaze.
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci
patria k najzadĺženejším, keďže im na
život z výplat nezostáva? Sociálny prístup nedokazuje ani to, že keď nechcete
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať
úver na zubára. O sociálne nemožno
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí
hypervýhody. O sociálnom prístupe
isto pochybujú aj rodičia žiakov, ktorí často nemajú eurá na stále drahšie
učebné pomôcky, ktoré im štát všetkým v „bezplatnom“ školstve dlhodobo nezabezpečuje...
Poznám jednu pani učiteľku. Po
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela
prejsť byrokratickými zbytočnosťami,
no jej druhým krokom bolo, že sociálne slabšej žiačke zaplatila za obedy
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno
ani doma. Zachovala sa sociálne? Neviem, pretože toto dôležité slovo cynicky degradoval politický marketing.

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

Nielen radostná správa, ale aj pomoc odkázaným v rôznych podobách

Prečo projekt Godzone preškrtol
svoju značku?
V dobe, keď sa marketingové agen- prinášať radostnú správu o živom Kristotúry snažia zaujať najmodernejšími vi, nádej evanjelia, a tiež praktickú pomoc
reklamnými kampaňami aby zvidi- v mestách, ktoré navštívime.“
teľnili a uviedli na trh nové značky,
projekt Godzone svoju značku škrtá.
Kto prečo a pre koho
Čo sa skrýva za preškrtnutým logom
tohto projektu? Odpoveďou je 11. ročník
evanjelizačného Godzone tour 2019, ktorý 18. až 22. novembra navštívi päť slovenských miest.

Ide o viac
Organizátori tohtoročného turné sa rozhodli škrtnúť značku Godzone a nazvali
ho: GODZONE TOUR 2019 s podnadpisom: IDE O VIAC. Škrtnuté logo odzrkadľuje posolstvo témy, ktorú približuje
riaditeľ projektu Godzone, Július Slovák:
„Po desiatich rokoch toho, čo Boh konal
na Slovensku skrze Godzone sme sa rozhodli škrtnúť naše logo, aby sme vyjadrili
naše presvedčenie, že to nie je o nejakých
značkách, logách, marketingu, konferencii a turné, ktoré organizujeme. Vždy nám
išlo o viac ako „len“ o projekt Godzone.
Vždy išlo v prvom rade o Ježiša, o vzťah so
živým Bohom. Naším zámerom nie je budovanie značky Godzone, túžime ľuďom

História vzniku tohto podujatia siaha
do roku 2009, kedy sa uskutočnilo
prvé turné s cieľom priblížiť evanjelium inovatívnym a kreatívnym spôsobom, ktorý zaujme a pritiahne mladých ľudí. Je zastrešený Združením
kresťanských spoločenstiev mládeže.
Okrem realizácie turné sa venuje organizácii konferencií, formácii mladých
lídrov v animátorskej škole, tvorbe
videí a mediálneho obsahu, ktorými
sa snaží prinášať zmenu do dnešnej
spoločnosti. Vstup na toto podujatie
je zdarma, aby bolo dostupné pre
všetkých bez rozdielu. Minulý ročník
prilákal rekordných 22 511 ľudí, čo
predstavuje najväčšiu účasť doteraz.

Zdroj: Godzone
seniorov a ľudí bez domova či zbieranie odpadu, hrabania lístia, triedenia šatstva, alebo upratovania interiérov a exteriérov. Dobrovoľníci sa aj touto službou snažia svetu
ukázať, že im záleží na mieste, v ktorom žijú.

Liečba duchom

Téma Godzone tour 2019 bola oficiálne
odhalená prostredníctvom videoklipu, ktorý nesie rovnaký názov: Ide o viac. Tím projektu Godzone, ktorý sídli na Sliači, nemusel
ďaleko cestovať, keďže natáčanie videoklipu
sa odohralo priamo v priestoroch Kúpeľov
Už zďaleka nie iba festival
Večerným koncertom v každom meste Sliač. „Toto miesto je známe unikátnosťou
predchádza dobročinná aktivita, evanjeli- svojich liečivých prameňov a my veríme, že
zácia na námestiach a výchovno-zábavný rovnako uzdravujúca je sila evanjelia, ktoré
program na školách. Zahŕňa tiež návštevy ohlasujeme. V spolupráci so sliačskymi kú-
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peľmi sme vybrali nevyužívanú lokalitu, ktorá zapadla do konceptu a “street“ štýlu zvoleného pre tento klip. Od začiatku je našou
snahou robiť veci inovatívne, a preto sme
Tu nájdete klip ku Godzone tour 2019
- IDE O VIAC: https://www.dropbox.
com/s/w6hhacp18uxmxjk/GODZONE_yotube_QR.pdf?dl=0
túto pieseň spravili v rapovej verzii. Táto pieseň je dôkazom toho, že aj moderné veci sa
dajú robiť tak, aby odovzdali hodnoty Božieho kráľovstva a zároveň zachytili mladých,“
vysvetľuje Ivan Petro, člen marketingového
tímu projektu Godzone.
Mgr. Natália Lačná

ZDRAVIE / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

GALANTSKO
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O tehotenskej cukrovke
cukrovky v rodine) však ihneď po zistení
tehotenstva. Je jednoduché a nenáročné
– 2 hodiny po vypití roztoku s presným
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a stanoví sa v nej hladina cukru (glykémia).
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od
tohto času budúca mamička bude pravidelne sledovaná diabetológom, obyčajne v 2-týždňových intervaloch. Väčšina
Tehotenská cukrovka - gestačný diabe- žien zvládne svoju metabolickú poruchu
tes mellitus - je samostatným typom cuk- iba zmenou jedálnička, dodržiavaním
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou
rôzneho stupňa, ktorá sa po prvýkrát fyzickou aktivitou. Odporúča sa cvičeobjaví v tehotenstve. Súvisí s vylučova- nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička
ním placentárnych hormónov, z ktorých realizuje selfmonitoring glykémií glukoniektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas- merom, hodnoty pred jedlom majú byť do
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr- 5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l.
Najlepšou prevenciou pred vznivanie je obmedzené na obdobie gravidity.
iabetu je udržiavanie
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú- kom gestačného diabetu
motnosti
cich mamičiek. Nepoznaná a neliečená si normálnej hmotnosti
vidity,
cukrovka môže spôsobiť komplikácie pred aj počas gravidity,
nské
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa a primerané tehotenské
pšuje
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna- cvičenie, ktoré zlepšuje
ov.
kové ochorenie, preto majú gynekológo- metabolizmus cukrov.
ičke
Budúcej mamičke
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú
bré
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. prajem všetko dobré
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a 28. a radosť z dieťatka.
týždňom gravidity, u rizikových prípa- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
doch (vek nad 35 rokov, problémy v predDiabetologička, odborníčka na poruchy
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt
metabolizmu a výživy
Dočítala som sa, že v tehotenstve sa
môže u žien objaviť tzv. tehotenská
cukrovka, ktorá údajne môže u niektorých žien neskôr prepuknúť do cukrovky druhého typu. Môžem nejako preventívne chrániť seba i dieťatko pred
diabetom? Ako zistím,či nemám náhodou predispozíciu na vznik cukrovky?
Henrieta z Popradu.

Otvárame
10. 10. 2019

RAIFFEISEN
BANKA
UŽ ČOSKORO
V GAL ANTE

Tešíme sa na vás!
Hlavná 929/6A, Galanta
po – pia: 8.30 – 16.30
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk
32-0145

Raiﬀeisen banka: Tatrtra banka,
b
a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

Neplatí sa mesiac dozadu, Slovenčina naša
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.
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preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí.
Zároveň sme zákonom navrhli, aby
mohli byť tieto detičky ihneď po pôrode osvojené náhradnými rodičmi,
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na
adopciu.
Andrej Danko sa na nedávnom
Národnom pochode za život pretŕčal
pred kamerami a rozprával, že je za život a chce robiť všetko preto, aby sme
tehotným ženám a ich deťom pomohli.
O tri dni neskôr nepodporil návrh zákona, ktorý zásadne pomáha matkám
v núdzi, tehotným a týraným matkám,
ktoré sú tlačené do interrupcie.
Pýtam sa preto Andreja Danka,
či je takéto konanie v súlade s kresťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva?
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehotnúd
dzi,
ným matkám v núdzi,
a hodí cez palubu
ich deti, ktoré nosia
pod srdcom.
Najlepšie slová
sú skutky. Danko zlyhal pri prvej
il matskúške a ublížil
kám v núdzi. Ukážkový farizej.

Slovenčina naša

Dejiny sa neprepisujú,
ale obohacujú, pripisujú.
Nie čestné prehlásenie,
ale čestné vyhlásenie.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0097 Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Jeden
jediný
hlas chýbal ku
schváleniu zákona, ktorý by pomohol tehotným
a týraným ženám
a ich deťom, ktoré
nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas
mohol zachrániť stovky nenarodených detí.
OĽANO predložilo zákon, ktorý
mal podať pomocnú ruku tehotným
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii. Zákon by prešiel, ak by farizej Andrej Danko potlačil svoje ego a
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila
ho až natoľko, že radšej nepomohol tehotným a týraným matkám v núdzi a
ich nenarodené deti hodil cez palubu.
Náš návrh posilňoval práva tehotných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej
alebo spoločenskej situácii rozhodli
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby
sme týmto ženám umožnili pred pôrodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy
by od polovičky tehotenstva (keď už
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli
tak na očiach iných ľudí pred ktorými
chcú svoje tehotenstvo skryť.
Vytváral pre ne lepšie podmienky
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a
neboli donútené ísť na interrupciu len

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Mohli sme pomôcť tehotným ženám
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

Prijem plošnej
inzercie
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Slovensko spoznalo ocenených mladých
videomakerov v súťaži RECfruit
Súťaž vo videotvorbe pre začínajúce talenty, ktorá úspešne funguje
už tretí rok, ocenila najšikovnejších videotvorcov, ktorí do svojich
videí vložili veľkú dávku kreativity.
V Nitre sa konalo slávnostné odovzdávanie cien so sprievodným programom,
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Regenda s videom Neznáme číslo sa vyjadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že
sošky sú vyrobené ručne a majú myšlienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý osobitne pre RECfruit vytvoril Michal Herczog, žiak Školy umeleckého priemyslu
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo
video Holič, ktorého autorom je Matthias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol

motivovať a podporovať mladých tvorcov. Súťaž tohto charakteru má rozhodne význam a je dôležité podporovať jej
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku súťaže napokon obsadil Miroslav Marko
vďaka kreatívne spracovanému videu,
ktoré nieslo v názve aj tému tohto ročníka – Bola to náhoda. Víťaz napokon
celkom trefne vyjadril myšlienku súťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť:
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila,
pretože na Slovensku podľa mňa nie je
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo dokáže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdávanie cien nesie so sebou aj milý príbeh,
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium
v zahraničí nemohol zúčastniť samotného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať
jeho starí rodičia. „Práve takýmito vecami mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem
vám veľmi pekne,“ povedala babička
výhercu, pričom neskrývala slzy dojatia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej
vnuk v RECfruite premenil shortlist na
1. miesto. Tri výherné videá vyberala
odborná porota spomedzi 12 najlepších
videí umiestnených na spomínanom
shortliste. Okrem troch hlavných priečok sa však organizátori rozhodli udeliť
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny
Norbert Kundrák
si cenu odniesol za
špeciálny
prínos
do súťaže s videom
Neobyčajná bankovka v obehu,
pretože so svojím
scenárom si dal
skutočne veľkú námahu a pracoval
precízne s viacerými časovými líniami s využitím rôznych
miest počas natáčania. Norbert, ktorý
nevlastní žiadnu drahú techniku potrebnú na natáčanie, podľa vlastných
slov pochopil, že v skutočnosti je to
celé o dobrom nápade či predstavivosti.
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už
od jej počiatku agentúra ContentFruiter,
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video
Accident? bolo humorným pokračovaním príbehu z minulého ročníka.
Organizátori mu udelili cenu, pretože
vnímajú pokrok v jeho technických
zručnostiach a takisto na Patrikovom
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi
sa do nej zapájajú opakovane. Roman
Kleman (CEO agentúry) sa potešil výhercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v rozhovore prezradil, že ho nadobudnuté
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ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo,
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto
ročníka bola možnosť hlasovať za video
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo
na webe RECfruitu do konca augusta.
To pomohol organizátorovi uskutočniť
generálny partner celého projektu –
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná
výhra v pretekoch? od Marka Gerboca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa
tak najúspešnejším v očiach verejnosti,
nezávisle od hodnotenia poroty. Na základe pozitívnych reakcií z radov súťažiacich, partnerov či ostatných ľudí, ktorým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu,
organizátori veria, že práve RECfruit je
pre mladé talenty akousi zastávkou na
ceste za ich úspešnou kariérou režisérov, kameramanov, videomarketérov či
umelcov.

PRÍRODA
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Tisícky zvierat zomrie ročne na našich cestách a železniciach

Zmapovali migračné koridory zvierat
Aby šelmy žijúce v našej krajine
prežili, je jednak potrebné chrániť
územie na ktorom žijú a rovnako aj
cesty, po ktorých sa pohybujú. Kadiaľ vedú migračné cesty veľkých
šeliem ale i to, aká je úmrtnosť
zvierat na cestách a železniciach
vo vybraných územiach, zisťovali
experti v projekte TRANSGREEN.
Aj vďaka tomu ochranári poznajú
posledné miesta, ktoré treba chrániť, aby sme umožnili zvieratám
putovať krajinou.
Niektorým migračným koridorom
hrozí zastavanie, iné blokujú ploty, alebo ich pretínajú cesty a pri ich prechode
zvieratá zomierajú. Medzinárodný projekt TRANSGREEN popisuje migračné
koridory vo vybraných chránených
územiach v piatich krajinách, pričom
na Slovensku sledovali ochranári úmrtnosť živočíchov na cestách a železnici a
monitorovali migráciu na severe v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce,
v CHKO Strážovské vrchy a v Národnom
parku (NP) Malá Fatra a na juhu v CHKO
Cerová Vrchovina, CHKO Vihorlat a v
NP Slovenský kras.

Migračné koridory sú dôležité
Odborníci hovoria, že pre prežitie
šeliem ako vlk, rys či medveď nie je dôležité chrániť len izolované územia ako
napríklad národné parky, ale i migračné
koridory teda zvieracie cesty medzi týmito územiami. „Pri výstavbe na severe
Slovenska sa na ich ochranu veľmi nemyslelo. Projekt TRANSGREEN upozorňuje na posledné koridory, ktoré sa tu
zachovali. Ich ochrana je zásadná pre
udržanie migrácie a zachovanie genetickej obnovy populácií. Na juhu Slovenska
je výstavba rýchlostnej cesty v príprave
a je dobré, že vieme, na ktoré migračné
koridory treba brať ohľad,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko, teda medzinárodnej mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu,
výskum a obnovu životného prostredia,
ktorá projekt koordinovala a na Slovensku spolupracovala so Štátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky, Národnou
diaľničnou spoločnosťou a urbanistami

Ekodukt Moravský svätý Ján

zo Slovenskej technickej univerzity.

Na severe je migrácia ťažká
„Rozvoj osídlenia vždy prebiehal aj v
údolí riek. A ak sa pozrieme na mapu,
vidíme, že údolia riek Kysuca a Bystrica
sú územia s takmer súvislou zástavbou.
Údolím Kysuce od Žiliny až po hranice
s Poľskom vedie aj frekventovaná cesta
I/11, železnica a stavia sa diaľnica. Tieto
bariéry výrazne sťažujú priechodnosť
krajiny. Posledné ako-tak priechodné
koridory, zostali pri obciach Povina,
Oščadnica či Svrčinovec, kde má stáť
zelený most pre zvieratá. Zastavaná je i
Bystrická dolina v smere na Oravu, kde
je kľúčový koridor pri Klubine. Veľmi by
sme uvítali, keby nebola ochrana biokoridorov boj, ale samozrejmosť,“ hovorí
Peter Drengubiak z CHKO Kysuce. Cestami a železnicou je obkolesený i NP Malá
Fatra. „Na cestách a železniciach v okolí
NP Malá Fatra bolo od roku 1997 doposiaľ zabitých 50 medveďov, v roku 2019
je už šesť medveďov. Význam dopravnej
mortality naznačuje fakt, že takýto spôsob usmrtenia predstavuje takmer 43 %
zo všetkej známej mortality. Kritickými
miestami na ceste I/18 sú oblasti medzi
Turanmi a Šútovom, Dubná skala, Domašín. Vlaky zabíjajú medvede najčas-

Migrácia zvierat cez cestu medzi obcami Dubové a Budiš

foto autor Mária Apfelová

NP Slovenský kras. Csaba Balázs z CHO
Cerová vrchovina objasňuje, že región
má teraz príležitosť naplánovať celý systém migračných koridorov pre zvieratá v
primeranej hustote a tak, aby bol naozaj
funkčný, „aby populácia zvierat na jedNa juhu pribúda zástavba a ploty nej ani druhej strane nechátrala, pretože
Na juhu Slovenska sú bariérami cesty ak hovoríme o poklese biodiverzity, tak
I/16 zo Zvolena cez Rožňavu do Košíc rast výstavby je významným faktorom a
a I/19 z Košíc do Vyšného Nemeckého. vyhynutie druhu je v najhorších prípadoch nenávratný proces,“ dodáva Balázs.
laš. Podľa posledných údajov Slovenskej
správy ciest za rok 2015 prejde pod Strečnom takmer 27-tisíc áut za 24 hodín. Takéto čísla sú podľa odborníkov pre zvieratá už neprekonateľnou bariérou.

Smutná štatistika a
potreba ekoduktov

Ekodukt Mengusovce - Janovce
tejšie v k.ú. Nezbudská Lúčka, v blízkosti Strečna. Okrem medveďov evidujeme
6 zrazených rysov a 2 vlkov,“ hovorí
riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Ka-

foto zdroj WWF Slovensko

foto autor Václav Hlaváč
Mnohými úsekmi prejde aj deväťtisíc áut
za 24 hodín. A plánuje sa tu rýchlostná
cesta. Ako ukazujú výsledky projektu,
bariérami sú i rozširujúca sa zástavba,
rozsiahle polia, kde migrujúce zvieratá
nenachádzajú úkryty a novým fenoménom sú tiež ploty okolo pozemkov. V NP
Slovenský kras bolo identifikovaných
8 koridorov a priechodnosť viacerých
ohrozuje práve oplotenie. „V prípade
koridoru pri Krásnohorskom podhradí
na nebezpečenstvo zrážky so zvieratami upozorňuje dopravné značenie „Pozor, zver“. Minulý rok bol koridor sčasti
oplotený, čo rieši bezpečnosť, ale nerieši
migráciu zvierat. Aj počas dňa je pri tejto
novej bariére možné sledovať veľké stáda kopytníkov, ktoré čakajú na možnosť
bezpečne prejsť na druhú stranu cesty.
Pri biokoridoroch Soroška či Zádiel sú
tiež na ceste z bezpečnostných dôvodov
zvodidlá, no tie rovnako sťažujú migráciu,“ hovorí Milan Olekšák zo Správy
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Železničná spoločnosť Slovensko
eviduje za uplynulý rok 857 zrážok so
zverou. Uvádzajú, že to je o 38 menej
ako pred rokom, hoci najazdili o milión
vlakokilometrov viac. Pokles pripisujú
tomu, že začali používať píšťalky s ultrazvukom. Policajné údaje sú v tomto
podhodnotené, nakoľko evidujú len prípady, kde vznikla väčšia škodová udalosť, je ich 76 v minulom roku, zomreli
pri nich dvaja ľudia, deviati utrpeli ťažké zranenie a následky na zdraví si nesie
42 ľudí. Na cestách však reálne zomrie
zvierat oveľa viac. Evidované sú zväčša
len zrážky s väčšími zvieratami, pri ktorých vznikla škoda, či už napríklad so
šelmami, diviakmi či srnami, prípadne
vtákmi či netopiermi. Na cestách však
zomrú i tisíce menších zvierat ako žaby
či plazy. Národná diaľničná spoločnosť
sa snaží nehodám predchádzať tak, že
oplotila všetky diaľnice. Pre zachovanie migrácie je však dôležité, aby ploty
viedli zvieratá k ekoduktom, čiže zeleným mostom, podchodom či viaduktom, ktoré pod diaľnicou zachovávajú
prírodnú krajinu. Na Slovensku máme
pritom len tri ekodukty a to na D1 Mengusovce – Lučivná a Mengusovce – Jánovce a na D2 Moravský Sv. Ján. Plánovaný je jeden pri Svrčinovci a niekoľko
na juhu krajiny. Ešte dôležitejšie je však
poznať migračné koridory včas, už pred
výstavbou ciest a rozširovaním miest a
obcí, a práve na poznanie týchto zvieracích ciest sa chcú ochranári sústrediť v
novom projekte ConnectGREEN.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Slovenčina naša

Nie bude tomu tak,
ale bude, stane sa, udeje sa.
Nie budeme sa sústrediť,
ale sústredíme sa.

Slovenčina naša
Nie
bezosporu, ale akiste.
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GA19-39 strana

9

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

75-06-3

10

LETÁKY
0905 338 872
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Okamžité
skončenie pracovného pomeru
prostredne ohrozený na živote alebo zdraví.
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia,
nie je možné následne meniť a rozširovať.
Okamžité skončenie pracovného po- Okamžite môže zamestnanec ukončiť prameru je neodvolateľným jednostranným covný pomer v lehote jedného mesiaca odo
právnym úkonom, ktorým sa ukončí dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov
pracovný pomer s druhým účastníkom, taxatívne uvedených v Zákonníku práce.
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra- V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s tacovného pomeru nie je viazané na uplynutie kýmto okamžitým skončením pracovného
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia pomeru zo strany zamestnanca, môže sa
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak dovolávať neplatnosti skočenia pracovnézamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí
platnej právnej úpravy musí byť okamžité i v opačnom prípade. Zákonník práce priznáskončenie pracovného pomeru urobené pí- va tak zamestnancovi ako aj zamestnávatesomne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skútak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ
a zároveň musí byť druhému účastníkovi môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej
doručené, a to v zákonom presne ustanove- dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez udanej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení
tohto spôsobu ukončenia pracovného po- pracovného pomeru sa má doručiť druhému
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred
už v samotnej podmienke jeho odôvodne- dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť Trojdňová lehota má však len poriadkový
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým charakter a jej nedodržanie nespôsobuje neprípadom je, ak podľa lekárskeho posudku platnosť skončenia pracovného mieru. Skúnemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho šobná doba môže byť v pracovnej zmluve
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ dohodnutá najviac na tri mesiace.
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú
prácu. Druhým prípadom je, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu,
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo
» Tím advokátskej kancelárie
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. TreV4 Legal, s.r.o.
tím prípadom je, ak je zamestnanec beze-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
(a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca)

HĽADÁME VODIČOV AUTOBUSU
v prímestskej doprave.

Kontakt: 031/590 25 11

www.sadds.sk

na TPP do predajne
čistom + stravné lístky

CIA
R
E
Z
IN 8 872
0905

33

76-0101

na vlakovej stanici
v ŠALI. Mzda: 500€ v

VIAC INFO: 0908 580 999
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52-0017-33

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

07-0141

- práca v stabilnej ﬁrme s kvalitným vozovým parkom
- široký sociálny program
- priemerná hrubá mesačná mzda vodiča je 1200€

GA19-39 strana
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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.

GA19-39 strana
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V prípade záujmu nás navštívte!

GALANTSKO

ZAMESTNANIE
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim diely, plecharinu na starú Škodu Octaviu - Spartak 1000MB
0902449970
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA
90 250 350 PIONIER STADION KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406

03 BYTY / predaj
»Predám krásny, úplne

rekonštr. 1-izb. byt 33m2
v Galante na Severe
0903219369
»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom v Seredi, cena: 330 €
s energiami, tel.: 0907 038
839

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
»Predám výhodne nové

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

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

GA19-39 strana
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SBS GUARDING s. r. o.

PRIJMEME VODIČA MKD

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK
v novootváranej stanici STK v Šali.
Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto

Ponúkame prácu šoféra kamiónu. Sídlo firmy pri MA.

príjme strážnikov na prevádzky

• Mzda: až do 2000 EUR (nejazdíme turnusy)
• Bonusy: 600 EUR bonus po ukončení skúšobnej
doby / vianočné odmeny
• Jazdíme: SK – DE – SK

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

v Galante

16-0307

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

59-0305

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

15

Tel.: 0905 110 109

36-0007

GALANTSKO

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Prijme do pracovného pomeru

51-0017

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Pracovníka na zber TKO
v meste Šaľa
t1SÈDBJCBOBKFEOV[NFOVPEI

t/ÈTUVQOâQMBUPEȽ

Vodiča nákladného vozidla
v meste Šaľa
t7FEFOJFOÈLMBEOÏIPWP[JEMB [BCF[QFǏFOJF
ESPCOâDIPQSÈWBÞESäCZOBWP[JEMF
t1SFQSBWBTBVTLVUPǏǪVKFQSFWBäOF
WNFTUFÀBǥB

t/ÈTUVQOâQMBU
PEȽ

45-0294

Viac info na tel.č. 1
Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu spoločnosti, ,PSZUPWTLÈ
-VäJBOLZ prípadne na email: NPMOBSPWB!FOWJHFPTTL

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, 7.10. a 14.10. 2019 o 12:00
Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7
ŠAĽA utorky, 8.10. a 15.10.2019 o 12:00
Strike Caffe, Štúrova 1
Viac informácií:

07-0009

0800 29 29 29
michal.jancovic@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk

GA19-39 strana
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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

34-0171
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PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

MZD A OD 850 €
DO 1300 €

HĽADÁ
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)
33-0032

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

PRACUJ
U NÁS

0800 500 091

85_0005

REGRUTÁTOR/KA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

KRBY

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

kachle

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

tel. 0905 394 055

viac ako

300

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

Facebook: aiwsk

PRÁCA PRE
STOLÁROV
V NEMECKU

zasklievanie terás

splátky od 149 €

www.aiw.sk

32-0077

grily,

40-0050

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

splátky od 98 €

rma
Ubytovanie a doprava zda
s.r.o.
yk
jaz
cký
me
ne
ý
Potrebn
pomer,
Práca na trvalý pracovný
PLAT: 2800€ netto

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

GA19-39 strana

63-0150

www.balkona.eu
0948 787 777

0948 754 727
0940 610 120

Možnosť výhry 250 €
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.com
job.royceagency@gmail

85_0660

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

