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Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov
Po dlhšom čase je konečne jeden celý „normálny“ týždeň pred
nami, milí čitatelia. Teda, normálny v rámci „nenormálna“, na aké si
chtiac nechtiac, žiaľ, zvykáme. Práve akceptáciou toho nenormálna
sa život na našom Slovensku stáva
neutešený až – najmä z pohľadu
mladej vzdelanej generácie – bezperspektívny.
Sme svedkami množstva chybných
rozhodnutí, neraz z hlúposti, ale čo je
ešte horšie, iba tak – z pozície neobmedzenej moci. Ktorá je aj tak obmedzená, iba si to odmieta priznať. Lebo
moc si vždy myslí, že je dokonalá.
A za žiadnu cenu o tom nebude diskutovať.
Neporiadku v našom štáte je viac
ako kedykoľvek pred rokmi. Vŕši sa
ako ilegálna skládka odpadu tesne
pred naplnením plánovanej kapacity.
A zrazu, po rokoch, teda, po rokoch
od posledných volieb do Európskeho
parlamentu sa vyrojili celé pluky, nie
iba čaty upratovačov. Tých, ktorí ZRAZU zistili, že je tu neporiadok. Tých,
ktorí sa ZRAZU stali „povolanými“,
aby ho oni ako jediní odstránili. Tých,
ktorí ZRAZU ponúkajú zázračné
riešenia na všetko zlé, ktoré šmahom
svojej verbálnej metly premenia na
dobré. Ako Ježiš vodu na víno.
Kde boli doteraz? Odkiaľ sa vyrojili?

Prečo ich doteraz špina, amorálnosť,
hlúposť a svinstvo nezaujímalo? Prečo
nerobia pravidelne poriadok tak, ako
gazda každý deň zametá zádverie?
Prečo až vo voľbách?
Novodobí samozvaní upratovači sa
rozbehli po Slovensku, reálnom, skutočnom, i tom virtuálnom, na sociálnych sieťach a vnucujú nám poriadok,
dobro, spravodlivosť. A SEBA. Lebo
iba ONI to vedia zariadiť. Presviedčajú
nás, že voliť treba, lebo takto to ďalej
nemožno pripustiť. Že treba voliť zmenu, poriadok – teda – ICH. A kto (ICH)
nepôjde voliť, kto nebude účastný na
eurovoľbách, ten je ignorant.
Nie, ignorant nie, ani hlupák nie.
Pretože pod takýmto nechutným
nátlakom SPASITEĽOV sa nič nezmení. Iba, po ich prípadnom zvolení, ich osobný profit.
Ak máme definitívne zatočiť so
všetkou nanesenou špinou na našom
Slovensku,v prvom rade by sme si mali
identifikovať jej
ej nositeľov.
Tých, ktorí roky
ky neurobili nič a terazz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum
m do hrsti a pekný týždeň!
eň!
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Západné Slovensko
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UHLIE BRIKETY
s dovozom
SUPER CENY
0905 402 526
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion, aj
diely. tel . 0949154017
» KÚPIM STARÉHO PIONIERA
MUSTANGA JAWA 90 SIMSON
AJ POKAZENÉ 0915215406

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

03 BYTY / predaj

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
» Hľadám výpomoc do záhrady 3,50€/hod, 4 hodiny
2-krát do týždňa v Krušovciach 0917717955

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
» Veľký výber školských tašiek, pre prvákov, aj na kolieskach, aj batohy pre starších. Kvalitné, odľahčené,
vystužené. V detskej obuvi
Minitopánočka na rohu námestia v Topoľčanoch.

13 RÔZNE / predaj
» Likvidujem z dôvodu úmrtia stolársku dieľňu, rozpredávam stroje a zariadenia. 0915057749

14 RÔZNE / iné
» Kúpim staré zlaté zuby,
zlaté a strieborné mince a hodinky OMEGA.
0907166358

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

75-06-3
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TO medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

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

Občianska
riadková
inzercia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

Chcete si
podať
inzerát?

131190187

TOPOĽČIANSKO
PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

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

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
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» 39 roč, žena hľadá muža
prisťah. možné, vážne.
0951232120
» SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

3
ZÁHRADA / DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

Terasy spájajú dom so záhradou a ponúkajú ďalší rodinný priestor
Cestou do záhrady často cez ne vzhľadom k vášmu domu a rozlohe venej terasy vyzerá byť na prvý poprejdeme. No nejde len o prechod. okolitého pozemku. Môžete využiť hľad jednoduché. Špeciálne v dnešnej
Terasa pri dome predstavuje ďalší rôzne úrovne terasy. Členitosť pozem- dobe, keď nám reťazce ponúkajú jedobytný priestor, ktorý počas sezóny naplno využívame.
Stolovanie s rodinou, grilovačky s
priateľmi, posedenia s priateľmi. To je
len časť možností, ktoré terasy ponúkajú. Nejde len o spoločenské podujatia. Aj vo chvíľach, keď si chceme
oddýchnuť od celého sveta, je terasa
počas sezóny to najkrajšie miesto,
aké v celom dome nájdeme.
Pri rannej káve, pri sieste po nedeľnom obede, popri čaji o piatej, pri dobrej knihe podvečer či pri pohári dobrého vínka počas teplého letného večera
– vždy sa môžeme kochať výsledkami
svojej práce.
Mimochodom, kto povedal, že terasy musia byť obdĺžnikové? Práve
naopak. Moderná architektúra pra- ilustračné foto
zdroj foto: internet
cuje s oválmi, mnohouholníkmi,
lichobežníkmi aj kruhmi. Takto si ku sa tak nestane prekážkou. Práve nostránkové návody na montáž. Keď
môžete navrhnúť prakticky akýkoľvek naopak.
urobíte svoju prvú terasu na základe
tvar, ktorý bude „nakonfigurovaný“
Správne vykonať montáž dre- takéhoto návodu svojpomocne a ná-

sledne uvidíte susedovu, ktorú mu
robil skúsený terasár, pochopíte ten
rozdiel na vlastnej koži.
Výber terasovej dreviny je veľmi
dôležitý. Pri dreve platí, že čím tvrdšiu
drevinu vyberieme, tým bude mať dlhšiu životnosť. Tu je základný prehľad
orientačných cien terasových drevín.
Terasy pod prístreškom zvýšia ochranu aj životnosť. Rovnako aj farby na
drevo, tie kvalitné však nie sú až také
lacné.
Ak chcete terasu s krátkou životnosťou cca 5-7 rokov, postačia aj
dosky z domáceho smreku.
Ak rátate so životnosťou cca 15-30
rokov, použite sibírsky smrekovec alebo termizovanú borovicu.
Ak trváte na dlhej životnosti, voľte exotiku, kvalitnejšiu termodrevinu
(ako termojaseň) alebo agát.
Terasové dosky nekupujte od firiem,
ktoré ich predávajú a skladujú ako bežné drevo ale ako terasové dosky. Terasové dosky sa totiž musia správne
sušiť aj skladovať!
» ib

Servírujeme to najlepšie

na všetko od Tescom
y
=ĀDYDSODW¯SULQ£NXSHQDGȜ
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Topoľčany
Domáce potreby HARYS, Moyzesova 6, malý parčík
A-Z domáce potreby, OD KOCKA, Nám. M.R. Štefánika
Partizánske
A-Z domáce potreby, OD PRIOR, Nám. SNP
SELEKTRA, Družstevná 1143/24
Bánovce nad Bebravou
ALTRAK, spol. s r.o., Prevádzka Záfortňa 12
H.V.F. spol. s r.o., Sládkovičova 721

3

75-34

Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach
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ZAUJALO NÁS / DOMÁCNOSŤ, PRÁCA
Spoločnosť LIMPID s.r.o. prijme nových
zamestnancov na pracovnú pozíciu:

kontrola kvality gumových výrobkov
– práca vhodná pre ženy, dvojzmenná prevádzka, fyzicky nenáročná
práca

Ponúkame:
Hrubá mzda: 550€ + benefity (výkonnostná prémia, dochádzkový
bonus, príspevok na cestovné)
Nástup možný ihneď
Kontaktné údaje: tel. č.: 0907 396 600, e-mail: limpid@limpid.sk

131190217

Miesto výkonu práce: Dolné Vestenice

45-0006

Topoľčany
Dispečing SK - 0950 333 222

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
mo ný mesačný hrubý zárobok: a 805 €

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

mo ný prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:
NITRA: ka dý utorok o 09:00 + ka dý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

TOPO
TOPOĽČANY:
streda, 15. mája 2019 o 09:00,
Mests kultúrne stredisko, námestie Ľ. Štúra 2
Mestské
PARTIZÁNSKE: štvrtok, 23. a 30. mája o 09:00,
Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214/2
Viac informácií:

07-0009-5

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
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POLITICKÁ INZERCIA
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POLITICKÁ INZERCIA

.$1','7,2ü$12
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
MICHAL ŠIPOŠ

,*250$729,Î
Predstavujem Vám 13 výborných
kandidátov na našej kandidátke.
-DYRO¯PXUÏLWH3HĢD3ROO£NDÏDGUXK¿
NU¼ĻRNVDHĞWHUR]KRGXMHPNRPXG£P

REÏLDQVN\DNWLYLVWDSURWLKD]DUGX
6WDU£üXERYćD_URNRY
$MQDĞHUHJLµQ\VDP¶ĻX¼VSHĞQH
UR]Y¯MDĢDE\EROLOHSĞ¯PPLHVWRP
SUHĻLYRW2SUDYPHVLQHE¼UDMPH
Q£ĞHXUµSVN\GRP

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

9NUDMLQ£FK(QHERODURNRYYRMQD
&KFHPPLHUDMSUHQDĞHGHWLDYQ¼ÏDW£
3RÑPHYROLĢDQHGRYRýPHHXUµSVN\P
IDĞLVWRPQ£ĞGRPPLHUX]QLÏLĢ

$N]OHSĞ¯PHSRGQLNDWHýVN«SURVWUHGLH
ýXGLDEXG¼PDĢĞDQFXQDOHSĞLHSODW\
1HVPLHPH]DE¼GDĢDQLQDNUHVĢDQVN«
KRGQRW\QDNWRU¿FKVWRM¯QDĞDFLYLOL]£FLD

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ_/HYRÏD_URNRY

VWDURVWND_&KPHýQLFD_URNRY

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

&KFHPVDSULÏLQLĢROHSĞLH6ORYHQVNR
DOHSĞLX(XUµSXSUHNDĻG«KR

6ORYHQVNRVDPXV¯VWDĢKUG¿PDURYQRFHQQ¿P
SDUWQHURPQDHXUµSVNHMVF«QH%XGHP
SUHVDG]RYDĢWDN«ULHĞHQLDDE\VDĞLNRYQ¯ýXGLD
QHEROLQ¼WHQ¯RGFK£G]DĢ]DSU£FRXGR]DKUDQLÏLD

ĞWXGHQWDREÏLDQVN\DNWLYLVWDYREODVWL
SU£YRV¶EVR]GUDYRWQ¿PSRVWLKQXW¯P
Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

MILAN POTOCKÝ

LUCIA
GREŠKOVITSOVÁ

QRYLQ£UDREÏLDQVN\DNWLYLVWD
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

(MHPRWRURPUR]YRMDUHJLµQRY9\XĻLPH
SUHWRMHGLQHÏQ¼ĞDQFXDSU¯OHĻLWRVWLNWRU«
Q£PQDĞHÏOHQVWYRSRQ¼ND

$MW¯QDM]UDQLWHýQHMĞ¯PDM¼SU£YR
QDG¶VWRMQ«ĻLYRWQ«SRGPLHQN\

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

9¿KRG\ÏOHQVWYDY(V¼QHVSRFK\EQLWHýQ«
&KFHP]DFKRYDĢDSRVLOQLĢWRÏRY(XUµSVNHM
únii funguje.

6PHMHNUDMLQDWYRULY¿FKSUDFRYLW¿FK
DXVLORYQ¿FKýXG¯NWRU£P£ÏRSRQ¼NQXĢ
(XUµSHDVYHWX

poradca pre výskum a inovácie
3H]LQRN_URNRY

právnik | Bardejov | 31 rokov

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

(Q£PSRVN\WXMHQ£PPLHUEH]SHÏQRVĢ
DOHDMƓQDQÏQ¼SRGSRUXQDUR]YRM
DY\URYQ£YDQLHUR]GLHORY

9HU¯PYHNRQRPLFN\SURVSHUXM¼FH
VRFL£OQHVSUDYRGOLY«DVHEDYHGRP«
6ORYHQVNRNWRU«VDY(QHVWUDW¯

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ
BYSTRIANSKY

WOPRÏQ¯ÏNDYHXUµSVN\FKLQĞWLW¼FL£FK
Košice | 55 rokov

Y\VRNRĞNROVN¿SHGDJµJ
Bratislava | 55 rokov

HNRQµPND_3ULHYLG]D_URNRY

&KFHPDE\VDHXUµSVNHUR]YRMRY«
IRQG\VDY\XĻ¯YDOLQDVSU£YQHYHFL
3URMHNW\DLQYHVW¯FLHNWRU«Q£PýXÑRP
QD6ORYHQVNXSULQHV¼UR]YRM

$MYHXUµSVN\FKFHQWU£ODFKPXV¯]DQLHĢKODV
SURWLNRUXSÏQ«KRKQXWLDNWRU¿PMH2ü$12

obycajniludia.sk

www.
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25. májaQDKODVRYDFRPO¯VWNXP¶ĻHWHGDĢ
svoj NU¼ĻRNDĻNDQGLG£WRP

PHGL£OQ\SRUDGFD_'ROQ£6WUHKRY£_URNRY

VOĽBY DO EURÓPSKEHO

1
3
7
PARLAMENTU
EDITORIÁL
EDITORIÁL
Á // SLUŽBY
SLUŽBY
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POLITICKÁ
INZERCIA
2019
25. MÁJ

Vo voľbách do európskeho parlamentu sa o hlasy voličov uchádza viac ako 300 kandidátov združených na kandidátnych
listinách 31 strán a koalícií. Oslovili sme ich a dali možnosť odpovedať na dve základné otázky:

1. Predstavte sa a povedzte prečo kandidujete?

BUĎME
V EÚ PARTNERMI
narodnakoalicia.sk

31

Apelujem na ľudí, aby sa dňa 25. mája
2019 volieb do EÚ zúčastnili.
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je vyťažiť pre Slovensko z
únie maximum. Chcem sa podieľať
na riešení problémov, zaujíma ma
čerpanie eurofondov, ktoré by sme
mali pocítiť na kvalite života všetci.
Ako europslanec môžem toky týchto

peňazí cez ministerstvá kontrolovať,
poukazovať a riešiť prípadnú korupciu.
Zdravie a vzdelanie sú základné
témy, ktoré patria k najdôležitejším
bodom môjho programu. Nesúhlasím
s tým, aby moji spoluobčania boli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a
farmaceutických spoločností, ktoré
na nás zarábajú nemalé peniaze. Existuje medzi nami veľa prípadov, kedy

ľudia pocítia neschopnosť zdravotného personálu pomôcť, lebo nie sú
peniaze v systéme. Učiteľská obec je
nespokojná, zaťažená zbytočnou byrokraciou a tiež nedostatkom peňazí
potrebných na inovatívne spôsoby vzdelávania a ich učiteľského
ohodnotenia. Chcem presadiť platy
Slovákov približujúce sa platom
vyspelých krajín Európy. Znížiť hrozby nekontrolovateľnej imigrácie, ako
i bujnejúcej byrokracie. Európske
právo zaviesť skutočne do praxe i u
nás. Ľudí chcem presvedčiť, že majú
moc ovplyvňovať chod Európskeho
parlamentu cez svojho zvoleného
poslanca, ktorý bude aktívne presadzovať spoločné záujmy.
Podnety a nápady každého z
Vás si so záujmom prečítam, ak mi
napíšete na: email@puskar.sk, alebo zavolajte na 0905 477 477.
Kandidujem na kandidátnej
listine strany Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku, číslo 26.
Je to ľudová strana s hodnotami
overenými históriou. Dôležité je na
volebnom lístku zakrúžkovať číslo
11 pri mene JUDr. Mgr. Peter Puškár.

33-19 Objednávateľ: Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Bratislava, IČO: 00678449 Dodávateľ: COBOLT s.r.o. Bratislava, IČO: 46739432

Volám sa Peter Puškár, zaujímam
sa o životy ľudí na Slovensku ako
vyštudovaný právnik, i psychológ.
Intenzívne vnímam politické dianie doma, ale i v rámci celej Európy.
Rodičia mňa, i sestru vychovávali v
duchu tradičnej kresťanskej rodiny,
ktorá ma úprimne podporuje. Matka pôsobila ako riaditeľka materskej
škôlky, otec profesor STU, sestra Zlatica je v súčastnosti
spravodajkyňou úspešnej televízie.
Som odhodlaný zastupovať vás, mojich spoluobčanov a z pozície europoslanca vyťažiť pre Slovensko z Európy
maximum.
V kruhu mojich blízkych je o mne
známe, že som priamy, pracovitý a
presadzujúci pravdu a spravodlivosť. Zastupujem úspešné
spoločnosti, zabezpečujem
prácu asi 1400 ľuďom. Rád
sa naďalej vzdelávam, som
otvorený novým výzvam,
som odhodlaný zodpovedne plniť program,
ktorý prezentujem v
rámci volieb do Európskeho paralmentu.

Čo chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
v Európskom parlamente presadiť?
Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách,
nielen v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.
Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov
a podnikateľov.
Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a
lovu na našom území.
Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

KANDIDÁTNA LISTINA strany NÁRODNÁ KOALÍCIA sčíslom
31 pre voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019
(krúžkujte max. 2 kandidátov)
1. Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava
2. Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín
3. Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice
4. Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava
5. JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava
6. RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra
7. Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice
8. Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava
9. PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava
10. Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava
11. Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom
12. Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov
13. Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava
14. Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

sablona
TO19-19 BZ
strana-
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Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum

49-0042

Peter
Puškár

2. Ktoré témy by podľa Vás mala Európa riešiť a ako?

8
POLITICKÁ INZERCIA

PaedDr. Martina Šimkovičová
Vážené Slovenky, Slováci,

Uchádzam sa o Váš hlas z kandidátky strany Starostovia a nezávislí kandidáti, ktorá
má vo voľbách poradové číslo 8. V Európskej únii budem presadzovať tradičné, kresťanské a konzervatívne hodnoty.

Ďakujem Vám za Váš hlas!

Martina
Šimkovičová

33-21

Slovensko musí ostať zvrchovanou a suverénnou krajinou presadzujúcou v EÚ svoje vlastné
záujmy a záujmy našich občanov. Som presvedčená, že ak chce Európska únia prežiť a ak v nej
máme zotrvať, EÚ sa musí výrazne zreformovať a
vrátiť sa k svojim pôvodným myšlienkam – rovnosť, vzájomná pomoc, spoločná ochrana hraníc. To všetko so zachovávaním a pestovaním
národných identít jednotlivých štátov. Myšlienky
o spoločnom európskom národe, kde sú národná
hrdosť a zachovávanie kultúrnych a národných
tradícií kritizované, nie je správnou cestou. EÚ
nemôže ďalej pokračovať v spôsobe vládnutia
formou diktátu Bruselu.
Brusel hovorí o solidarite. Zdá sa však, že politici Bruselu hovoria len o solidarite s ilegálnymi migrantami z krajín tretieho sveta, ktorí sa
nikdy na budovaní Európy nepodieľali a ani
nebudú. Solidarita Európskej únie by mala
byť viditeľná hlavne smerom k chudobnejším krajinám EÚ, aby sme sa približovali
životnou úrovňou ku krajinám západným.
Vidíme však, že priepasť je stále rovnako

veľká a aj dvojaká kvalita potravín ukazuje, že
pre západ partnermi nie sme.
Dlhodobo upozorňujem na riziká, ktoré prináša masívny prílev ilegálnych imigrantov do Európy. Som proti kvótam na ich prerozdeľovaniu
a som presvedčená, že Európska únia musí urobiť
maximum, aby sa imigrácia zastavila.
Podporu potrebuje tradičná slovenská rodina.
Rodina je muž - otec, žena - matka a deti – chlapci a dievčatá. V tomto smere si Slovensko nesmie
nechať diktovať legislatívne zmeny rozvracajúce
tradičnú spoločnosť a zdravú kresťanskú rodinu.
Naša ústava je nadradená legislatívnym zmenám
prichádzajúcim z Bruselu. Takže žiadne registrované partnerstvá, manželstvá osôb rovnakého
pohlavia, ani 15 pohlaví na výber.
Je potrebné vytvoriť v Európe protiváhu západnému liberalizmu, ktorý so sebou prináša mnohé
negatíva a spôsob života, ktorý nie je v súlade
s kresťanskou morálkou a tradičnými hodnotami, ktoré sme ako národ vždy vyznávali. Aj preto
som naposledy v parlamente hlasovala za úplné
odmietnutie Istanbulského dohovoru.
Slovensko si musí hájiť vlastné záujmy, hospodárske, ekonomické, kultúrne. Ako poslankyňa Europarlamentu budem vždy presadzovať
záujmy Slovenska a hlasovať v súlade s ideami,
ktoré Vám predstavujem.

Objednávateľ: Petra Kubo, Bratislava

kandidátka do Europarlamentu

TO19-19 strana-
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ZDRAVIE, POLITICKÁ INZERCIA / PRÁCA

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
dobrého (HDL) cholesterol a zvýšením
hladiny glykovaného hemoglobínu
(HbA1C), čo svedčí o zhoršení metabolizmu cukru a riziku vzniku cukrovky,
alebo jej zhoršenia
2. Srdcovo-cievne ochorenia – u ľudí
s nízkou hladinou vitamínu D je vyšší
predpoklad ochorenia srdca alebo ciev,
horšiu reguláciu krvného tlaku
3. Nádorové ochorenia – vitamin D
cestou svojich receptorov a aktívnej formy kalcitriol bráni vzniku malígnych
ochorení. Najviac je dôkazov pre rakovinu konečníka a hrubého čreva, prsníka,
prostaty a kože. Hraje úlohu ale aj pri
rozvoji už rozvinutých nádorov.
4. Imunitný systém – nedostatok
vitamínu D zvyšuje náchylnosť na autoimunitné ochorenia (celiakia, cukrovka 1.typu, psoriáza, reumatoidná
artritída, skleróza multiplex), ale aj na
bežné infekčné ochorenia dýchacieho
systému
5. Obezita – vitamin D je rozpustný v
tuku a ak je tukového tkaniva viac alebo veľa je uloželožený viac tu, potrebné hladiny v krvi sú nižšie, ide
de o
relatívny nedostatok.
(pokračovanie nabuudúce)

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

Vážení a milí
spoluobčania.
Uchádzam
sa
o vašu priazeň
ako
kandidát
na
poslanca
Európskeho
parlamentu.
Životopis:
Vyštudoval som
diplomaciu
v
Londýne a bezpečnostnú politiku
v Tokiu, Japonsku. Pracoval som
u nás na Ministerstve životného
prostredia a neskôr som pôsobil ako
diplomat medzinárodnej organizácie
OBSE v Turkménsku. Venoval som
sa otázkam zahraničnej politiky a
opatreniam boja proti korupcii. V
roku 2018 viac ako 17000 občanov
SR podporilo petíciu za moju
kandidatúru na prezidenta SR. Vašu
dôveru si nesmierne vážim.
Prečo by ste ma mali podporiť?
Čelíme mnohým výzvam, ako
napr. zmena klímy, ochrana
schengenského priestoru,migrácia,
ale aj podnecovanie k národnostnej
nenávisti, ktorá môže vyvolať
konflikt ako na Balkáne či na
Ukrajine. Slovensko je náš domov
a drvivá väčšina z nás nemá záujem
a ani možnosti odísť, ak sa situácia
na Slovensku zhorší. Aj preto by
o budúcnosti našej krajiny mali
rozhodovať nami volení poslanci a
nie bruselskí byrokrati. Sme schopní
oceniť hodnotu mieru? Dnes každý
žije vo svojom vlastnom uzavretom
svete, až pokiaľ sa to nezačne týkať

TO19-19 strana-
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jeho samotného. Pracoval som
pre organizáciu, ktorá monitoruje
situáciu na Ukrajine, žil som v Líbyi,
videl som lesk aj biedu obyčajných
ľudí. Ako rodič nedopustím, aby naše
deti zažili hrôzu vojny. Želám si, aby
Slovensko napredovalo. Som za silný
hlas krajín V4, ktorý bolo počuť aj v
prípade povinných kvót. Voľby do EP
sú v prvom rade o budúcnosti našich
detí, ale bez vášho hlasu to nepôjde.
Príďte ma podporiť! Kandidujem za
stranu Národná Koalícia, krúžkujte
číslo 4.
Ako poslanec Európskeho
parlamentu budem presadzovať:
✓národnú suverenitu, kultúrnu
identitu a kresťanské hodnoty
✓boj proti korupcii v eurofondoch
✓posilnenie ochrany hraníc EÚ
✓odmietanie nelegálnych migrantov
✓vyváženú zahraničnú politiku
✓podporu dotácií v agrosektore
✓podporu mitigačných/adaptačných
opatrení zmeny klímy
✓zvýšenie dotácií na
podporu rozvoja
regiónov.

Voľte č.

4
Ďakujem.

Objednávateľ: Národná Koalícia, Račianska 1571/66, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, IČO 42359741, Dodávateľ: REGIONPRESS, Študentská 2, 917 01 TRNAVA, IČO 36252417

Vitamín D má hlavnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu
a tým priamo v ovplyvňovaní tvorby
a vlastnosti kostí a zubov. Pri jeho
nedostatku vznikajú ochorenia kostí – osteomalácia, osteopénia, osteoporóza, rachitída.
Osteoporóza sa nazýva aj zlodejkou
kostí, dochádza k ich rednutiu a hrozia
tak rôzne zlomeniny, ktoré, hlavne v
staršom veku, môžu mať vážne následky. Obozretnosť treba už pri zistení
ľahšieho štádia rednutia, osteopénii.
Osteomalácia sa prejavuje citlivosťou alebo bolestivosťou kostí,
hlavne v driekovej oblasti a na nohách.
Predchádza jej dlhodobý pocit únavy,
môže byť bolesť svalov. Bolesť kostí je
výraznejšia pri zaťažení a pri pohybe.
Kosť sa v najťažších formách môže deformovať.
Rachitída, nazávaná aj krivica alebo anglická choroba, sa u detí prejavuje
rôznymi poruchami rastu kostí a ich
deformitami. Týkala až 90 percent detí
v Británii, ktorým sa v priemyselných
oblastiach v 19. storočí dostávalo málo
slnečného žiarenia.
Vplyv vitamínu D je aj mimo kostí
a zubov, objavujú sa stale nové úlohy v
rôznych systémoch a pri rôznych ochoreniach:
1. Metabolické ochorenia – nedostatok vitamínu D súvisí s nízkou hladinou

Radovan ZNÁŠIK-voľba pre bezpečnosť.

10
RODINA / SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

V predvečer sviatku, o ktorom sa čoraz menej hovorí a píše
Svetový deň rodiny bude 15. mája. zamilovať je pre život dôležitejšie, ako to byť prostredie, ktoré je citovo zrelé a
Verejnosť po celom svete si v tento urobiť maturitu. Rodina stojí a padá v stabilné.
dátum pripomína Svetový deň rodi- závislosti na manželstve. Rodinu neny, ktorý bol vyhlásila Organizáciou
spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej
stavebnej bunky spoločnosti.

Podmienkou šťastnej rodiny je vzťah
rodičov
Zdeněk Matějček tvrdí, že „dobre sa

S
U
D
O
K
U

Buďte pre vaše deti vzorom
„Deti najviac zo všetkého potrebujú,
aby ich rodičia boli ľudia, ktorí za niečo stoja a môžu im byť vzorom,“ upozorňuje Zdeněk Matějček. To najkrajšie
a najdôležitejšie dávajú rodičia svojim
deťom vtedy, keď s nimi zdieľajú svoj život. Záleží teda na tom, akí sú samotní
rodičia a v akom svetle sa deťom každý
deň ponúkajú.
„Oženiť sa, založiť rodinu, prijať
všetky deti, ktoré prídu, zachovať ich
ilustračné foto
zdroj foto: internet na tomto neistom svete a dokonca, ak
to bude možné, ich trochu viesť, to je
podľa môjho presvedčenia najsvetlejdržia pokope deti, ale kvalitný vzťah.“ Rodičia, čas a deti
Aby sa dieťa mohlo dobre vyvíjať, rodina
Ľudia, ktorí sa naháňajú za kariérou šia méta, čo môže človek dosiahnuť.“
musí tvoriť kvalitné spoločenstvo. Musí alebo sa stále viac ponárajú do práce a Franz Kafka
» ib
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prijme do TPP aj živnostníkov

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

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

TO19-19 strana-
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„Šťastná rodina, nie je ničím iným,
než predčasným nebom.“ napísal raz
dramatik George Bernard Shaw. Uznávaný český detský psychológ Zdeněk
Matějček, ktorý venoval svoj život svetu
detí a rodine vie o špecifickom čare a potrebe rodiny naozaj dosť. Na rodinu sa
díval ako na najužšie a najbližšie spoločenstvo, ktoré ako jediné môže dať dieťaťu životné istoty. Profesor psychológie
bol autorom mnohých kníh a článkov o
výchove, v ktorých zdôrazňoval vplyv a
úlohu rodiny v živote dieťaťa.

chcú robiť čokoľvek iné, len aby nemuseli realizovať svoju rolu v rodine, tí to
robili v každom režime a za všetkých
okolností. V minulosti bol však tento
útek jednotlivcov od rodiny skrytejší. Na
druhej strane - koľko otcov dnes veľmi
aktívne pomáha pri výchove detí. začiatku.
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OSVETA / STAVIAME

Nechajme niekedy autá stáť, vstaňme a choďme
Jedným z najvýraznejších zdravot- Kedy ste sa naposledy presunuli po
ných problémov Slovákov v posled- vašom meste na väčšiu vzdialenosť
ných rokoch sú sezónne depresie, z bodu A do bodu B pešo?
syndróm vyhorenia, ale aj srdovocievne a respiračné ochorenia, či
alergie. Odpoveď, ako zatočiť s týmito nepríjemnými komplikáciami
a život strpčujúcimi ochoreniami,
je veľmi jednoduchá.
Hýbme sa! Pohyb v okolí je jednou zo
základných vlastností, ktorá nám bola
vštepená od našich dávnych predkov.
Pohyb je život. Väčšina, hlavne mestských ľudí, je nastavená hlavne na
psychický pracovný výkon a výsledky.
To nás o prirodzený pohyb ochudobnilo.

Vykročme!
Ideálnou
formou
chôdze je známy nordic walking,
teda turistika s pomocou „paličiek“
v prírode. Urobte niečo pre seba a svojich blízkych. A v obyčajných dňoch sa
riaďte týmto citátom od Pam Brownovej: „Krásu chôdze, pravidelného dychu, pokojného spánku, jasného zraku
zdroj foto: internet či prebudenia sa do nového dňa dokážeme oceniť, len ak ochorieme a uzdračinnosti takmer všetky svaly tela. Zlep- víme sa.“
šuje pohyblivosť čriev, posilňuje kosti
a zlepší postoj tela, cítite viac energie
» Miško Scheibenreif

75-27

Vstaňte a choďte! Zbytočné prepínanie síl nedodá potrebnú prospešnú
energiu vášmu sebavedomiu, celko- ilustračné foto
vému zdraviu, ani psychike. Naopak,
skôr vás dovedie k ešte väčšiemu
Obyčajné kráčanie urobí po krátvyčerpaniu. Na dobitie bateriek po kom čase malý zázrak. Chôdzou sa
ťažkom dni postačí obyčajná chôdza. zlepšuje vaše celkové zdravie. Zlepšuje

sa imunita, zvyšuje sa výkonnosť kar- a chuti do práce.
diovaskulárneho systému, prečisťuje
sa dýchací systém. Chôdza zapája do
Prechádzky z práce a do práce po
meste tiež odbúravajú každodenný
stres. Pri chôdzi prirodzene reagujeme na vonkajšie podnety a tak je naša
myseľ donútená začať myslieť na nové
podnety. Kráčanie zlepšuje kreativitu,
schopnosť rozhodovania sa a dodáva
úsmev. Zvyšuje tiež prekrvenie mozgu,
čím posilňuje našu pozornosť a omladzuje ako ducha tak aj náš zovňajšok.

TO19-19 strana-

11

12
LEVANDULKA

Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€
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Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku
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VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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Trestanie nevinných je u nás tolerovaný fakt
Starí manažéri z firiem odídu a nahradia ich noví. Prinesú si so sebou inú
stratégiu a poradcov. Začnú kritikou
svojich predchodcov a radikálnymi
zmenami. Pri neúspechu odídu s odmenami a potrestaní sú tí, čo zostali.
Potrestaní sú tí, ktorí v minulosti firmu
neviedli a len plnili príkazy. Napriek
tomu musia strpieť ponižovanie za to,
čo nespôsobili. Bol u mňa pán, ktorý mi
popisoval výmenu vedenia na jednom
regionálnom úrade. Noví sa správajú tak
ako kedysi ich predchodcovia. Sami ničomu nerozumejú a vyhadzujú tých, ktorí
pracovali pod minulým vedením.
Keď skončila vojna, ľudia sa tešili, že
odchádzajú nemeckí vojaci. A zbytočne
ubližovali ženám, deťom a starcom, ktorí
za nič nemohli. Trestali nevinných. Vo
väzení sedia už aj politici. Ich šéfovia
zostali bez trestu. Aj riaditelia štátnych
podnikov bývajú trestaní, keď chránia
majetok pred zlodejmi. Malí farmári
na Slovensku sú trestaní za to, že štát
ochraňuje mafiu. Slovenskí podnikatelia sú zdieraní na daniach a odvodoch,
aby mohli sponzorovať podnikanie zahraničných korporácii na našom území.
Svet trestá často nevinných. Aj Kristus

Hlavy hore, Deň po Ficovi príde
Už 12ty rok vládne Róbert Fico. Nemýľme sa, aj dnes
je tomu tak. Je síce
pravdou, že formálne je to Pellegríni,
ten však nemôže
urobiť nič bez toho, aby mu Fico na to dal
súhlas. Dvanásť rokov nám tu Smer akože
buduje „sociálny štát“, ale v skutočnosti
je štát pre nich samých, ich kamarátov a
sponzorov.
Naši vládcovia rozkradli miliardy
eur z nášho spoločného a doplácajú na to
nevinní ľudia. Nemocnice plné plesnivých
izieb, nezaplatené sestry, učitelia, státisíce
ľudí žijúcich z almužny ... a naše deti a
vnúčatá zadĺžili po krk.
Dnes si však už mnohí ľudia, našťastie, uvedomujú, že Smer na plnej čiare zlyhal. Kde sú tie časy, keď Smer volilo
44% ľudí? Nenávratne preč. Dnes už je
Smer rád, ak má v prieskume 19%, ako
tento týždeň. Z toho vyplýva, že viac ako
polovička voličov Smeru, od Smeru odišla
a chcú voliť zmenu.
Lenže máme opäť problém. Mnohí sklamaní voliči Smeru dnes prešli ku
Kotlebovi a chcú jeho stranu voliť, lebo
vraj „on urobí poriadok“. A mne je to ľúto.
Platí totiž základná rovnica - čím viac hla-

bol ukrižovaný namiesto Barabáša. Vo
vojnách si možno viac vytrpia civilisti
ako vojaci a partizáni. Aj dnes mocní vyháňajú ženy a deti zo svojich domovov a
ďalší na nich na úteku pokrikujú nech sa
vrátia domov. Salezián Jurko Malý v Dorke
Ružomberok podáva ruku mladým, ktorí
nepoznali rodinné zázemie a často končia
vo väzení. Nie vlastnou vinou. Adriana
Fontányová so sestrou pomáhajú vyše
150 ženám s deťmi, aby mali kde bývať
a mohli zostať spolu. Mnohé deti, ktoré
matkám zoberú, skončia neskôr v nápravných zariadeniach. Nedávno sa „vyznamenala“ pracovníčka na sociálke, keď
nazvala ľudí, ktorým má pomáhať,
„odpadom“.
Prečo s mocou prichádza toľko arogancie a necitlivosti?
i? Prečo
si úradníci dovoľujú
voľujú
na najslabších a darebákom dajú pokoj?
okoj?
Raz sa však možno
budú mocní tohto
hto sveta zdola pozeraťť na
tých, ktorých
okrádali a týrali.

» Ján Košturiak
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» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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sov bude mať Kotleba, tým je väčšia istota,
že alternatíva bez Smeru ani nevznikne.
Inak povedané - voliť Kotlebu, je ako rovno voliť Smer či Fica.
Zároveň platí, že veriť Ficovi, že s
Kotlebom do jednej vlády nepôjde, by bolo
veľmi naivné. Fico totiž už raz sľuboval, že
nikdy nevstúpi do vlády s HZDS či SNS.
Nám, ktorým záleží na skutočnej
zmene a vláde bez Smeru, zostáva jediné zomknúť sa a poraziť zlo vo voľbách. Predtým by sme však mali ukázať dobrú vôľu
a rozprávať sa s každým bývalým voličom
Smeru. Lenže nie preto, aby sme im niečo
vyčítali za minulosť, ale preto, aby sme ich
presvedčili, prečo sa musíme spojiť pre
budúcnosť Slovenska a našich detí.
... a hlavne, poďte, prosím, voliť aj v
eurovoľbách. Nebojte,
neprosím o hlas pre
seba, to nedokážem.
Prosím o hlas pre
niekoho z našich
13 dobrých ľudí na
kandidátke. Ja budem určite voliť Petra
Polláka (č. 3) a druhý
hlas sa ešte rozhodujem.
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TV PROGRAM, ŠKOLA

PONDELOK 13.5.2019 UTOROK

14.5.2019

STREDA

15.5.2019

ŠTVRTOK

16.5.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 Mentalista
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Pastorova
žena 22:35 Beštiálny sused 00:35 Mentalista
02:20 Zámena manželiek 03:30 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE
NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:45
Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019
00:05 Mentalista 01:55 Beštiálny sused 03:30
Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s
nami 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia
10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady
12:55 Mentalista 14:55 Susedské prípady 15:55
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 CHART SHOW 22:35 Mrazivá noc prichádza
00:15 Pastorova žena 02:20 Mentalista 03:00
Susedské prípady 03:45 Rodinné prípady 04:50
TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra
09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00
Rodinné prípady 13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2019 21:50 Dobre vedieť!
23:00 Rodinné prípady 00:00 Mentalista 02:30
Svokra 03:20 Susedské prípady 04:10 Rodinné
prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO
23:20 SEDEM 00:20 Najlepšie Haló 01:00 NOVINY TV JOJ 01:50 OCHRANCOVIA 02:50 POLICAJTI V
AKCII 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ 04:50
NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI IV.
13,14 21:50 2Bobule 00:00 SVET POD HLAVOU
10/10 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 OCHRANCOVIA
03:15 SÚDNA SIEŇ 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:30
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Bezuchí
zajkovia Nemecká romantická komédia. MN 15
2007 23:10 Skorumpovaní poliši II. 6,7 01:10 NOVINY TV JOJ 02:00 OCHRANCOVIA 03:00 SÚDNA SIEŇ
03:45 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP
STAR 13:10 OCHRANCOVIA 14:15 SÚDNA SIEŇ 15:20
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:35 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO
Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2019
21:50 SEDEM 22:50 INKOGNITO 01:30 NOVINY TV
JOJ 02:25 OCHRANCOVIA 03:15 SÚDNA SIEŇ 04:05
SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:00
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Japonská mozaika 09:05 Otec
Brown 09:50 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do Európskeho parlamentu 2019 16:55 Otec Brown 17:45
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:00
Hokej - MS 2019 22:45 MS v kocke 23:15 Výstrel
navyše 00:40 Lekári 01:25 Nash Bridges

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:00
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS
08:30 Japonská mozaika 09:00 Otec Brown
09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:35 Slovensko s Tiposom
16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do Európskeho
parlamentu 2019 16:55 Otec Brown 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:00 Hokej
- MS 2019 22:45 MS v kocke 23:15 Olé, zápražka
00:45 Lekári 01:30 Nash Bridges

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Japonská mozaika 09:05 Otec Brown 09:55 Nash
Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Lekári 15:05 Kultúrne dedičstvo 15:30 Slovensko
s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do
Európskeho parlamentu 2019 16:55 Otec Brown
17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:00 Hokej - MS 2019 22:45 MS v kocke 23:15
Nočný trezor 00:40 Lekári 01:25 Nash Bridges

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Japonská mozaika 09:10 Otec Brown 10:00 Nash
Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Hurá do záhrady 15:05 Slovensko s Tiposom
16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby do Európskeho
parlamentu 2019 16:55 Otec Brown 17:50 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:00 Hokej
- MS 2019 22:45 MS v kocke 23:15 Filmoviedky
00:45 Nash Bridges 01:30 Japonská mozaika

Slováci sa zhodli i jeho storočnicu oslávil, lenže...

Najväčší, áno, ale aj v činoch
V týchto dňoch si pripomíname sté rí sa ošívajú frázami, ako vládnuť a správať
výročie úmrtia uznávanej osobnosti, sa nie iba v dni výročí. Dejiny nás poúčajú
ktorou je Milan Rastislav Štefánik. O každý deň.
jeho historickom význame a posolstvách netreba ani písať. V ankete
RTVS sa dokonca stal najväčším SloBiskup Ján Hroboň:
vákom.
„Bol človekom poctivým voči sebe.
Pred štyrmi rokmi sme si zase pripomínali výročie narodenia druhého najväčšieho Slováka, Ľudovíta Štúra. Už vtedy ma
mrzelo, že sa o takéto osobnosti kde-kto
obtiera, reční o nich namiesto toho, aby sa
naše skutočné osobnosti nasledovali a inšpirovali sa nimi činy mnohých.

Spomienka na Bradle
V sobotu 4. 5. 2019 sa konala pietna spomienka pri Mohyle M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Prišlo mnoho osobností,
bývalých vojakov, generálov, zahraničných
hostí a mnoho Slovákov. Ja som zostal
doma. Nedokázal by som počúvať či vidieť
niektoré osobnosti politického života, ktoré majú ďaleko od štefánikovského odkazu
a napriek tomu nachádzajú vo svojich prejavoch paralely k vlastným konaniam. Využijú každú možnosť na sebaprezentáciu,
neuvedomiac si, že odkaz Štefánika nie je
slovo, ale čin. Aktivita v prospech národa, čestnosť, morálka, skromnosť, obeta
chýbajú v súčasnej politike. Pripomínanie
osobností by malo naznačiť politikom, kto-

Vedel svoje ideály napĺňať poctivo.“

Štefánik ani Štúr
pre dejepis neexistujú
Okrem politikov by sa mali oboznamovať s históriou aj mladé generácie. To je
úloha školy. Asi nemusíme diskutovať o
tom, že významné slovenské osobnosti by
mali byť témou vyučovania. Najmä preto,
že ich životy sa neraz účelovo interpretujú
a prekrúcajú. V osnovách dejepisu sa však
mená Štefánik alebo Štúr nespomínajú. Sú
iba súčasťou vyučovania historických udalostí okolo Slovenského národného obrodenia a vzniku Československej republiky.
Teoreticky, obe uvedené osobnosti môže
učiteľ spomenúť dvoma vetami. A hypoteticky ich nemusí spomenúť vôbec. Isto, v
učebniciach sa o nich píše, avšak učebnica
nie je záväzná. Za podobu štátneho vzdelávacieho programu (osnov) sú zodpovední
práve politici, ktorí neraz vyčítajú národu,
učiteľom, že sa slovenskej histórii nevenuje
priestor. Aj tento príklad hovorí o nutnosti
dôkladného kvalitatívneho i kvantitatív-

Mohyla na Bradle

Foto: Zdroj ECAV

neho prepracovania kurikula, na čo roky a nezodpovedne vyťali desiatky zdravých
upozorňujem.
a majestátnych stromov v okolí prístupovej
cesty k hrobu Štefánika. Vraj bránili výhľadu a pohybu! Isto, stromy tam boli účelovo
Generál, diplomat a politik Milan
zasadené boľševikmi. Ale vyťať ich tak, ako
Rastislav Štefánik sa stal víťazom
sa vytínajú hektáre lesov po celom Slovencelonárodnej ankety Najväčší Slosku, považujem za barbarské a nehodné M.
vák. Diváci mu poslali 49-tisíc sms
R. Štefánika a vyspelej spoločnosti. Aj to je
hlasov, celkovo ich do finálnej časti
dôvod, prečo sa na to miesto nevrátim. Paankety prišlo viac ako 108-tisíc.
mätám si ho inak. Dokonca výhľad naň zdola, takže nejaká estetika bola naozaj hlúpa
zámienka na ďalšie nivočenie prírody.

Nehodné prírodovedca
Štefánik sa zaujímal aj o prírodné vedy,
venoval sa astronómii, podnikal výpravy
na hory. (Vzťah k prírode mal aj Ľudovít
Štúr.) O to viac ma zarmútilo, že pre výročie úmrtia takejto osobnosti sa v okolí majestátnej mohyly na Bradle nenahraditeľne
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Podobné výročia pripomínajú, ako
vzdialení sme však odkazom našich
osobností, ktoré nerečnili, ale konali
tak, aby si uctili národ, krajinu a jej prírodu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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TV PROGRAM, CESTUJEME

PIATOK

17.5.2019

SOBOTA

18.5.2019

NEDEĽA

19.5.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady
13:00 Mentalista 15:00 Susedské prípady 16:00
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reﬂex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY
20:30 Ukradli mi dieťa Triler USA, 2015. MN 15
22:35 Prenasledovaný 00:55 Mentalista 02:35
Zámena manželiek 03:40 Susedské prípady
04:25 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY
07:00 Ďateľ Woody 07:20 Scooby-Doo, ako sa 07:00 Policajná akadémia 08:50 Krotitelia dumáš? 08:10 Tom a Jerry 08:30 Wild Wild West chov 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 Únos
10:40 Policajná akadémia 12:40 THE VOICE ČES- cez internet 15:35 Rozdelené dvojičky 17:35 HorKO SLOVENSKO 16:10 Twilight sága: Úsvit 2 18:20 ná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO- 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tiesňová linka
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOICE Triler MN 15 (USA) 2013 H. Berryová, A. Breslinová,
ČESKO SLOVENSKO - LIVE Kto sa stane najlepším M. Chestnut, M. Eklund, D. Otunga. 22:20 Ctihodhlasom Česka a Slovenska a získa rozprávkovú ný občan Triler MN 18 (USA) 2009 00:35 Tiesňovýhru v hodnote 75 000 €? 23:50 Nástroje smr- vá linka 02:25 Ctihodný občan 04:50 TELEVÍZNE
teľníkov: Mesto kostí 02:30 Twilight sága: Úsvit 2 NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP
STAR 13:25 SUPERMAMA 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:20
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Neserte
nám pestúnku Americká komédia. MN 12 2003
22:55 Moje dieťa nedostaneš 01:00 Bezuchí zajkovia 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 SÚDNA SIEŇ
04:30 SÚDNA SIEŇ

TV JOJ 05:30 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 Levia stráž II.
22,23,24 09:00 Simpsonovci XXVIII. 7,8 10:00
Hoď svišťom II. 11:25 MILÁČIKOVO 12:00 Rande
v Ríme 14:10 Krajina zajtrajška 16:50 Rozpáľ to
v Španielsku, šéfe! 1/8 17:45 NAŠI IV. 13,14 19:00
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ladíme 2 Americká hudobná komédia. MN 12 2015 23:00 Ave, Ceasar!
01:30 Cunami 03:25 KRIMI 03:45 NA CHALUPE
04:30 NOVÁ ZÁHRADA

TV JOJ 05:25 KRIMI 06:00 NOVINY TV
JOJ 06:50 Denník slabocha 3 08:50 Harry a Meghan – Kráľovská romanca 11:00 Ladíme 2 13:30
Neserte nám pestúnku 15:50 NOVÁ ZÁHRADA
16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Nemilosrdní
22:35 Za zrkadlom 01:00 Harry a Meghan – Kráľovská romanca 03:10 NOVINY TV JOJ 03:45 KRIMI
04:10 OCHRANCOVIA

RTVS 06:10 Správy RTVS „N“ 07:05
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Japonská mozaika 09:05 Otec Brown 09:55 Nash
Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Svet v obrazoch 15:00 Pred hokejom 15:30 S
hokejkou a pukom 16:00 Hokej - MS 2019 19:00
Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20
Počasie 20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou
22:30 Čata 00:30 Nash Bridges 01:15 Japonská
mozaika X 01:35 Čata 03:30 Dámsky klub

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 07:25
Tryskáči 07:40 Yakari 08:05 Elena z Avaloru
08:30 Fidlibumove rozprávky 08:55 Trpaslíci
09:25 Daj si čas 09:55 Merlin 10:50 On air 11:10
Park 11:50 Červené víno 13:10 Peter Nagy - 30 rokov na scéne 14:30 Čo ja viem 16:05 Slečna Marpleová: Vraždiť je hračka 17:50 Cestou necestou
18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy
RTVS 20:00 Hokej - MS 2019 22:45 MS v kocke
23:15 Až do konca 00:10 Slečna Marpleová: Vraždiť je hračka 01:45 Komisár Manara

RTVS 06:00 Park 06:35 Správy
RTVS „N“ 07:25 Včielka Maja 08:15 Elena z Avaloru 08:40 Zázračný ateliér 09:05 Mohyla 09:40
Autosalón 10:10 Amerika zhora 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami
13:45 Poirot: Zmiznutie pána Davenheima 14:40
Poirot: Dvojitý hriech 15:40 Oslobodenie 17:45
Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 Správy RTVS 20:00 Hokej - MS 2019 22:45
MS v kocke 23:15 Poirot: Zmiznutie pána Davenheima 00:10 Poirot: Dvojitý hriech

TIP
NA NEDEĽNÝ
VEČER

19.5.2019
20:30

TIESŇOVÁ LINKA

Bez poistenia by sa mohla vaša dovolenka riadne predražiť

Nezabudnite sa na cesty poistiť

Ak plánujete počas leta vyraziť na
dovolenku, nezabudnite si do tašky
pribaliť aj cestovné poistenie. Ak
náhodou v zahraničí ochoriete alebo prídete k úrazu, ušetríte si vďaka
tomu nemalé finančné prostriedky. Bez poistenia, by vás dovolenka
mohla prísť poriadne draho.

Na druhej strane svojho zdravotného
preukazu či preukazu poistenca, ktorý
používame bežne u lekára, má väčšina
z nás aj európsky preukaz zdravotného
poistenia. Ak sa chystáte na cestu do
zahraničia, nezabudnite si skontrolovať
jeho platnosť. Ak ho náhodou ešte nemáte, môžete oň bezplatne požiadať vo
vašej zdravotnej poisťovni. Keďže však
nekryje všetky riziká, je lepšie si pred
cestou do zahraničia vybaviť aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

Európsky preukaz
zdravotného poistenia
Mnohí si možno kladú otázku, na čo
nám je potom Európsky preukaz zdravotného poistenia. Skutočnosť je taká,
že ak cestujete do krajín Európskej únie,
a tiež do Srbska, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Macedónska alebo na
Island, s európskym preukazom poistenca máte u lekára rovnaké práva ako
domáci pacienti. To znamená, že to čo

im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to
vám preplatí aj vaša. Čo si pacienti v
danej krajine platia z vlastného, zaplatíte si sami. Rovnako dôležité je vedieť,
že tento preukaz akceptujú len vo verejných zdravotníckych zariadeniach
ale nepokrýva súkromnú zdravotnú
starostlivosť. Rovnako vám nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné
systémy sa v jednotlivých krajinách
líšia, služby, za ktoré doma neplatíte,
nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.
Doplatky pacientov, alebo inak povedané spoluúčasť za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a
môžu sa vyšplhať vysoko. Ide najmä o
hospitalizácie, ošetrenia u zubára alebo o kúpu niektorých liekov. Európsky
preukaz vás pred nimi neochráni. Ak
sa chcete niektorým platbám vyhnúť, je
lepšie uzatvoriť si aj pred cestou do krajín Európskej únie komerčné poistenie
liečebných nákladov. Na druhej strane,
výhodou európskeho preukazu je, že sa
vzťahuje aj na chronické ochorenia. Ak
trpíte chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napríklad
aj dialýzu, je potrebné, aby ste si pred
vycestovaním do zahraničia dohodli jej
poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vaša
poisťovňa vám pri tom môže pomôcť.
Ak sa chystáte dovolenkovať v niekto-

Nezabudnite sa pred cestou na dovolenku poistiť.
rom z členských štátov Európskej únie,
najvýhodnejším krytím je v tom prípade
kombinácia európskeho zdravotného
preukazu a komerčného poistenia.

Komerčné poistenie
Komerčné poistenie pokrýva všetky
náklady pri ošetrení, vrátane liekov,
hospitalizácie, prevozu do nemocnice a
tiež repatriácie, čiže prevozu poistenca
na Slovensko. Repatriácia pacienta ani
repatriácia telesných pozostatkov nie je
zo zdravotného poistenia krytá vôbec.
Pri uzatváraní cestovného poistenia
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foto autor SplitShire pixabay

nezabudnite uviesť, do akej krajiny cestujete a aké aktivity budete v zahraničí
vykonávať. Na mnohé športy, ku ktorým patrí napríklad počas leta aj veľmi
obľúbené potápanie, sa treba pripoistiť.
Vždy sa tiež informujte aj o výške poistného krytia. Cestovné poistenie slúži na
pokrytie rôznych rizík, od poistenia liečebných nákladov až po poistenie storna zájazdu či straty batožiny. V jednotlivých poisťovniach sa to však môže líšiť.
Odporúčame preto, aby ste si overili, čo
všetko vaše poistenie zahŕňa.
» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

bezrámové

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 30%
0948 787 777 | www.balkona.eu

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SENIORSKÝ POBYT " LETNÁ DOVOLENKA v Oravskej horárni "
so štátnou dotáciou iba za 178€ . 0 3346 9 : ;      < : =  
Cena zahŕňa:

TOPOĽČIANKY

6 x pohodlné ubytovanie, plnú penziu, čaj o piatej s domácimi
koláčikmi, folklórne vystúpenie, táborák a tanečný večierok,
100 % zľava z dopravy k Oravskému hradu, Múzeum kočov, plte,
30 % zľava na vstup do sauny a ochladzovacieho bazéna,
50 % zľava na dopravu celodenného výletu na návštevu Múzea Oravskej
dediny v Zuberci a prehliadku Oravskej priehrady

Dovoz prívesov na Vašu adresu za 20€ s DPH

Prívesné vozíky od 750 do 3500 kg

Voľné termíny:

63-0054

rámové

zasklievanie terás

Holešovská 18,
951 93 Topoľčianky
(pri Zlatých Moravciach)
Tel./fax: 037 / 6323 788
Mobil: 0903 763 654
E-mail: privesy@gmail.com
Web: www.mini-trans.sk

jedno-dvoj-troj nápravové
brzdené - nebrzdené

7.7. - 13.7. | 28.7. - 3.8. | 4.8. - 10.8. | 11.8. - 17.8. | 18.8. - 24.8. | 25.8. - 31.8. | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9.2019

Príves na prepravu
stavebných strojov

NOVINKA               
 !"#$ %&%!#'(   %  )   *+,    iba za 125€ / 1 osoba a pobyt
Rezervácie na: recepcia@oravskahoraren.sk | 0918 591 942 | www.oravskahoraren.sk
Teší sa na Vás | Penzión *** Oravská horáreň | Oravský Podzámok č. 396 | lokalita Hruštín-Zábava

5 950 €
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tto
ne
R/
900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

možný nákup sobota - nedeľa po tel. dohode

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

PRÁCA V NEMECKU



www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

2100 x 1100 x 300 mm cena s DPH 370 €
2050 x 1200 x 300 mm cena s DPH 400 €
2100 x 1300 x 300 mm cena s DPH 430 €
2200 x 1350 x 350 mm cena s DPH 490 €
2300 x 1300 x 300 mm cena s DPH 460 €
2500 x 1200 x 300 mm  cena s DPH 460 €
2650 x 1300 x 400 mm òena s DPH 580 €
YYWWćXY\WćZ_WüüòôýðĂp|t[]W€
Y]WWćXZ\WćZ^WüüòôýðĂp|t]WW€

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

dlhodobá a stabilna práca
výhodné platové podmienky

www.trin

ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

facebook

10 - 20 €/hod. netto

888 702ood.eu
tel.: 0915
trinityw
@
pg
l:
ai
m

85_0332

sokolova@granila.eu
0950 301 301

85_0286

ubytovanie a doprava hradené

TO19-19 strana-

16

V PONUKE AJ

www.hrackybruder.sk
www.bruderhracky.sk

45-0157

Tel.:

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

AKCIA na brzdené
prívesy - zľava 12%

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

  

32-0063



na nebrzd

27-0061

ORAVA
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É CENY
AKCIOVené
vozíky

