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Týždenne do 15 000 domácností

Posúvanie času
Posledný marcový víkend sa toho posunulo dosť. Predovšetkým čas. Ten si,
na pomery u nás, na našom Slovensku,
vybral netradičný smer. Poskočil vpred.
O hodinu. Niečo sa pohlo vpred. Konečne. Aspoň niečo. Napokon, ročné obdobia iba málokedy sklamú, aj keď, aj ony
si robia v posledných rokoch viac-menej
čo chcú.
Je to určite dobrá správa, ak pozorne sledujeme, koľkí politici nás chcú
vrátiť späť. Teda, hovoríme stále o čase,
späť v čase. Najlepšie do deväťdesiatych
rokov. A celý ten vtedajší systém ešte
podľa nich treba zdokonaliť. Treba iba
„ministrovať“ a mafia to bude riadiť.
Všetko. Politiku, štát, biznis, spravodlivosť, nepostihnuteľnosť a k tomu ako
na prídavok aj všetkých nás. Ponuky s
takýmto rozdelením úloh, zdá sa, lietajú
medzi vysmiatymi politikmi a zamračenými kriminálnikmi aj dnes. Devätdesiate roky, či dokonca roky tridsiate, v
čase americkej prohibície? Jedna časová
hodinka posunu vpred je v tom akosi
biedne osamotená. Na tých, ktorí to ešte
zo zotrvačnosti a aj z pracovnej povinnosti z času na čas pripomenú zas z času
na čas niektorí politici nabrýzgajú, že sú
to zločinci a ničitelia všetkého, k čomu
sa Slovensko dopracovalo. Cez rozkrádanie eurofondov, cez podvody a defraudácie, cez volebné podvody, cez nedodržiavanie sľubov, cez zdravotníctvo,
školstvo, vedu a kultúru, ktoré sa ledva
držia na kolenách. Áno, všetci hovoríme

o zločincoch a podvodníkoch. A zjavné
dôkazy poukazujú na tých skutočných,
vyrehotaných, zahojených, milujúcich
„smotánky“ a iné spoločenské podujatia pre našu morálnu a hodnotovú spodinu, mysliacu si, ako je len „navrchu“.
Všetkých tých, ktorí sa oblápajú s mafiánmi, objednávateľmi vrážd a zároveň
neúnavne kandidujú kam sa len dá.
Veď za peniaze „tých idiotov, čo chodia
do práce“, sa predsa dá žiť. Alebo za peniaze, ktoré prichádzajú zo zahraničia
„tým idiotom na škôlky, na dopravu, na
diaľnice, na tunely“. No nikdy sa k nim
nedostanú, lebo... Lebo na Slovensku
je to tak. „Moc nie je ani zlá, ani dobrá.
Moc sa môže stať dobrom, moc sa môže
stať zlom, záleží iba na tom, kto ako ju
používa, kto ako s ňou dokáže zaobchádzať.“ Spomenul raz Ladislav Mňačko.
Spomínajú sa aj predčasné voľby.
Dobre vedieť. Lebo ak sa máme posunúť
aj o viac ako hodinu, potom treba vedieť ako. Prišiel čas, o ktorom sa zvykne vravieť – je najvyšší. Chce to vyzvať
politikov, aby sa konečne prestali zaoberať sami sebou a spomenuli si, že tu žije či živorí
aj ďalších zhruba päť a
pol milióna ľudí. Chce to
významný posun a nielen
v čase.
Tak už niečo
posuňme, pekný
týždeň!
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inzercia

0907 779 018

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

STRECHYNA KĽÚČ

ŽP EKO QELET a.s.

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!
Bez čakania v radoch!

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

Najčítanejšie regionálne noviny

Navštívte naše zberné miesta
a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY
pre domáce a hospodárske zvieratá

Veľký Meder

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

0911 611 923

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

www.ekoqelet.sk
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Komárno 0911 611 920
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POLITICKá INZERCIA / SLUŽBY

KOMÁRŇANSKO Referendum: Slovensko pre rodiny

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Kristína Mlatecová

0908 979 443

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (15.000 domácností)
Každý týždeň:
Komárno, Hurbanovo, Kolárovo

Kolárovo

Komárno

nášho hnutia OĽANO je alternatívou
voči návrhu Smeru a má výrazne väčšiu podporu medzi ľuďmi či odbornou
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť náš návrh vyhodnotila ako dramaticky zodpovednejší
voči verejným financiám. Náš návrh je
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru,
ktorý určuje len vek odchodu do dôchodku. Podľa nás je však pri určovaní
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na
to, kto koľko rokov odpracoval a akým
dielom prispel k budovaniu Slovenska.
11. Zrušenie doplatkov na lieky.
Deti, dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím by mali byť oslobodení od akýchkoľvek doplatkov na
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie
je potrebné bližšie
vysvetľovať. Táto
skupina ľudí si
rozhodne zaslúži
našu pomoc.
Bojujeme
Za
Slovensko priateľské k rodinám.
Pomôžte nám ho
presadiť.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

strojníka

na samochodný postrekovač HARDI

MZDA 6,50€/ 1 hodina + 0,20€/1 ha
Kontakt: 0917 125 914

Váš regionálny predajca

0908 170 998

0907 779 018

INZERCIA

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Attila Darázs, nar.
25.10.1966, bytom: Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo, spis. zn.: 32K/4/2017, v zmysle §-u 92 ods. 1 písm. d)
ZoKR a v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, s primeraným použitím ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách

0907 779 018

20

vyhlasuje I. kolo dražby nehnuteľného majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa

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

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

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

KY

Predmet dražby:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v kat. úz. Hurbanovo, obec
Hurbanovo, okres Komárno zapísaná na LV č. 2519 ako:
Parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej mape ako:
- parc. č. 962/8 orná pôda o výmere 20159 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2 k celku (výmera pozemku pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel je 10079,5 m²).

PB

MA

PK
BZ SC
BV

Dátum konania dražby: 30.04.2019 o 11.00 hod.
Miesto konania dražby: kancelária správcu Štefánikova 34,
949 01 Nitra
Najnižšie podanie: 6.175,- EUR
Minimálne prihodenie: 100,- EUR
Dražobná zábezpeka: 1.235,- EUR
Termín obhliadky (dohodnúť min. 3 dni vopred): 09.04.2019
a 16.04.2019
Podrobné podmienky dražby sú k dispozícii u správcu, kontakt: tel.č. 037/6522705, 0903/756866, e-mail: a-k@duran.sk

PN

MT

GA

ZM

NZ
KM

ZH

týždenný
tlačený
náklad

HU

PO
SN

GE

ZV

1 349 350

BJ

PP

BB

TO
NR

SL
LI

PD

TT HC

Západné Slovensko
BV 53.500 ks Bratislavsko-východ
DS
BZ 63.000 ks Bratislavsko-západ
DS 25.000 ks DunajskoStredsko
GA 30.000 ks Galantsko-Šaliansko
HC 27.000 ks Hlohovecko-Sereďsko
KM 15.000 ks Komárňansko
LV 30.000 ks Levicko
MA 25.500 ks Malacko
NR 52.500 ks Nitriansko
NZ 35.000 ks Novozámocko
PK 21.000 ks Pezinsko
PN 32.500 ks Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko
SC 25.000 ks Senecko
SE 27.000 ks Senicko-Skalicko
TO 38.000 ks Topoľčiansko-Partizánsko-Bánovecko
TN 52.000 ks Trenčiansko-Dubnicko-Ilavsko
TT 45.500 ks Trnavsko
ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

OR

ZA

TN
SE

76-0042

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

36-0006

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

7 otázok v našom hĺbkovom
referende, ktoré
orga n izujeme,
chceme venovať
slovenským rodinám a ich problémom. Naposledy som Vám predstavili
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.
9. Vymáhanie výživného štátom.
Chceme, aby administratívu a náklady
na vymáhanie výživného na dieťa mohol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek
sa dnes dlhé mesiace či roky doprosujú otcom svojich detí (niekedy je to
aj opačne), aby im zaplatili alimenty.
Doplácajú na to svojím časom i peniazmi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku
preniesť na Centrum právnej pomoci,
ktoré by alimenty vymáhalo za neho.
Zastávame názor, že matky či otcovia v
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.
10. Po 40 odpracovaných rokoch
do dôchodku. Štát by mal umožniť
odchod do predčasného dôchodku
každému, kto odpracoval aspoň 40 rokov., samozrejme s tým, aby sa materská i rodičovská „dovolenka“ počítala
do odpracovaných rokov. Tento návrh

59-0408
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NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk
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Poľnohospodársky podnik pôsobiaci
v okolí NZ hľadá

KS

KE

MI

úplné pokrytie Slovenska
sieť 39 regionálnych inzertných novín

LC
LV
Stredné Slovensko
BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko
KY 30.000 ks Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko
LI 35.500 ks Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko
LC 30.000 ks Lučenecko-Veľkokrtíšsko-Poltársko
MT 39.750 ks Martinsko-Turčianskoteplicko
OR 38.600 ks Oravsko-D.Kubínsko-Námestovsko-Tvrdošínsko
PB 30.000 ks PovažskoBystricko-Púchovsko
PD 35.000 ks Prievidzsko
ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko
ZH 26.500 ks Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko
ZA 52.000 ks Žilinsko-Bytčiansko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenská obchodno - marketingová spoločnosť
- sieť regionálnych novín s dosahom na viac ako 1,5 milióna domácnosti Slovenska.
V súčastnosti do nášho portfólia patrí 39 regionálnych týždenníkov.
Spoločnosť bola založená v roku 1997 a jej tituly sú dnes najčítanejším printovým médiom
na Slovensku v kategórii týždenníkov s čítanosťou viac ako 10%.

Východné Slovensko
BJ 27.500 ks Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko
GE 25.000 ks Gemersko-Rožňavsko-RimavskoSobotsko-Revúcko
HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko
KE 82.750 ks Košicko
KS 22.250 ks Košicko-okolie
SL 12.000 ks Ľubovniansko
MI 30.500 ks Michalovsko-Trebišovsko-Sobranecko
PP 35.000 ks Popradsko-Kežmarsko
PO 40.000 ks Prešovsko-Sabinovsko
SN 30.000 ks SpišskoNovoVesko-Levočsko-Gelnicko

redakcia KOMÁRŇANSKO
kyselicova@regionpress.sk

0907 779 018

www.regionpress.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

zimné záhrady

zasklievanie terás

Východné Slovensko

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

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

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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KULTúRA, ZAMESTNANIE

TANKOVACIA KARTA

ZIMNÉ PNEUMATIKY

800 €

V CENE

Posvietili sme si na výhody
ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE
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ZDRAVIE, PRáVNIK RADí / FIRMáM

Desatoro zdravého stravovania,
Krátkodobý nájom bytu
alebo malé no efektívne zmeny v strave vo všeobecnosti a jeho doba trvania
1. Deň začínajte raňajkami.
Prvé denné jedlo má najväčší efekt,
keď môžete pokojne sedieť a vnímať chuť
jedla. Ak nestíhate ráno doma, urobte si
čas v práci, radšej príďte skôr a doplňte si
energiu na doobedie hneď zrána.
2. Jedzte dostatok vlákniny.
Má vysoký sýtiaci efekt a nebudete
mať tak skoro hlad. Porcia ovsených vločiek s ovocím ráno dokáže naštartovať
do celého dňa. Nezabudnite, že príjem
vlákniny vyžaduje aj zvýšený príjem
tekutín.
3. Zvoľte nízkotučné výrobky.
Pred sardinkami v oleji uprednostnite
tuniaka vo vlastnej šťave, pred tavenými, veľmi často vysokotučnými syrmi,
uprednostnite nízkotučné typu cottage,
alebo tvaroh. Nízkotučné výrobky oproti tým tučným môžu mať až o 30 percent
energie menej, čítajte etikety. Množstvo
tuku sa udáva vždy na 100 gramov.
4. Používajte malé taniere.
Je to jednoduchý trik. Jedlo na veľkých tanieroch sa ľahšie stratí, máte
pocit, že ste zjedli málo, veď ani tanier
nebol pokrytý. Ak jedlo zakrýva celý
malý tanier, človek má skôr pocit, že si
doprial hodne.
5. Každý deň si dajte porciu ovocia.

6. Na každú porciu ovocia zjedzte dve
porcie zeleniny.
7. V chladničke si usporiadajte
potraviny
A to tak, aby tie zdravšie a energeticky
menej výkonné boli vpredu.
8. Užívajte probiotiká vprirodzenej
podobe.
Jogurt so zachovalou flórou alebo acidofilné mlieko podporujú činnosť tráviaceho traktu.
9. Doprajte si.
Malý kúsok horkej tmavej čokolády, alebo malý pohár vína Vám urobí
radosť. Striktné odriekanie obyčajne
vedie k rýchlemu porušeniu prísnych
diétnych obmedzení. A pocit zlyhania je
to najhoršie, čo sa pri vytrvalosti môže
stať. Každý návrat k režimovým zmenám už môže ísť obyčajne ťažšie, alebo
menej úspešne.
10. Hýbte sa.
Pohyb je prevencia
pred ochoreniami a aj ich
terapia. Bez každodenného pohybu to proste
nejde.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

V dnešnej dobe je častokrát aj dôsledkom vysokých cien nehnuteľností
v praxi využívaný právny inštitút nájomnej zmluvy, a to najmä podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu (ďalej len
ako „Zákon“).
Napriek špeciálnej právnej úprave
krátkodobého nájmu bytu obsiahnutej
v predmetnom Zákone sa na právny
vzťah založený takouto zmluvou bude
aj naďalej vzťahovať všeobecná právna
úprava nájmu bytu obsiahnutá v ust. §
685 až § 716 Občianskeho zákonníka,
a to podporne, t. j. ak Zákon nebude
danú otázku upravovať odlišne. Hneď
na úvod je potrebné si uvedomiť, že na
to, aby sa zmluva o nájme bytu spravovala ustanoveniami Zákona, musí táto
spadať pod pôsobnosť Zákona, pričom
pri posudzovaní tejto otázky je potrebné vychádzať na jednej strane zo zákonnej definície krátkodobého nájmu
bytu, ako aj z negatívneho vymedzenia
pôsobnosti Zákona vo vzťahu k niektorým nájomným pomerom.
Na účely Zákona sa pod krátkodobým nájmom bytu rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa Zákona, spĺňa náležitosti
podľa § 3 Zákona a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac
šesť rokov. V súvislosti s otázkou pôsobnosti Zákona na konkrétnu nájomnú
zmluvu môže nastať situácia, kedy dôj-

de k platnému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy, avšak túto nebude možné podradiť pod pôsobnosť Zákona. V takomto
prípade by sa táto zmluva spravovala
právnou úpravou nájmu bytu obsiahnutou v Občianskom zákonníku. Pri
pohľade na dĺžku trvania nájomného
vzťahu založeného nájomnou zmluvou
podľa Zákona možno postrehnúť zásadný rozdiel oproti úprave nájmu bytu
obsiahnutej v Občianskom zákonníku.
Dĺžka trvania nájomného vzťahu
podľa Zákona je limitovaná, a to tým
spôsobom, že nájomnú zmluvu je možno uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Napriek vyššie uvedenému však Zákon zmluvným stranám
umožňuje, aby si krátkodobý nájom
bytu na základe dohody predĺžili, a to
za rovnakých podmienok najviac na
ďalšie dva roky, a to dvakrát. Naopak
Občiansky zákonník neustanovuje časové obmedzenie nájmu bytu, keďže
účastníkom zmluvného vzťahu ponecháva možnosť, či sa rozhodnú nájomný vzťah uzavrieť na dobu určitú alebo
neurčitú.

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

Týždenníky siete REGIONPRESS sú
prvým regionálnym médiom, ktoré na
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia
pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM
Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018
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KULTúRA, ZAMESTNANIE
Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV
A NECHAJTE IM ODKAZ
NA FAN VLAJKE!
Navštívte hokejovú Roadshow Raiffeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019

dňa 5. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., Mederčská 4 v Komárne.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.
Tešíme sa na vás.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B Y Ť

U

N Á S
32-0051

R A D O S Ť

26.3.19 16:30

76-0043

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd 5
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šKOLA / ZAMESTNANIE

Envirovýchova
Už vo fáze plánovania výstavby sa
s požehnaním úradov vyrúbu stromu.
Pod zámienkou chorobnosti a často
bez náhradnej výstavby. Ignoráciu
najvyššieho stupňa týchto dní bolo
znivočenie zdravých borovíc v okolí
Mohyly M. R. Štefánika pre zlý výhľad.
Ak sa zase zapojíte do enviroprojektu,
vyžiada si to toľko papierov, že sa stráca ekologický cieľ. Na druhej strane je
tu aj ľudská sebeckosť. Do práce radšej
autom... Odpíliť strom, aby na niekoho
nespadol (pozor, aj bilboardy sú potenciálne nebezpečné)... Odstrániť strom,
lebo tieni... Zabetónovať trávnik, lebo
nemám kde parkovať... Bývať čo najbližšie k lesu... Vystrieľať divú zver,
ktorá sa utieka k ľudským obydliam...
Ako to zmeniť? Žiaľ, škola to nezvládne. Tá nerozhoduje o zeleni Slovenska. Často ani nie obyčajný občan.
Všetko ničenie prírody je v súlade so
zákonmi, tak nepomôže ani kvalitná
envirovýchova.
Všetko spomenuté je v protiklade so snahami škôl vychovať žiaka so
vzťahom k Zemi. Takýchto protikladov je veľmi veľa aj v iných oblastiach.
Učitelia ťahajú za kratší koniec. A kým
budú slová v rozpore so skutkami, k
zmene nedospejeme, lebo žiaci si veľmi
dobre uvedomujú tento rozpor. Kým to
však svet pochopí, môže byť neskoro - a
to nie je klišé.

Galéria predstaví tvorbu
umelca, po ktorom je pomenovaná
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch si novou výstavou pripomenie tvorbu a život
svojho zakladateľa a darcu zbierkového fondu, ktorého meno nesie. Pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca Ernesta Zmetáka pripravuje expozíciu,
ktorá je zameraná na roky jeho štúdií i ranú tvorbu.
Výstavu s názvom Študentské roky Ernesta Zmetáka sprístupnia 28. marca a potrvá do
11. mája. „Mapuje prostredie, z ktorého umelec
vyšiel a tiež obdobie jeho etablovania sa na slovenskej výtvarnej scéne. Predstaví jeho začiatky
v maliarskej škole Karola Harmosa v Komárne,
roky štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v
Budapešti, obdobie návratu na Slovensko v roku
1943, a tiež impulzy prvých zahraničných ciest a
ich vplyv na formovanie štýlu Ernesta Zmetáka,“
uviedla kurátorka výstavy Helena Markusková.
Ako zdôraznila, výstava sa po prvýkrát venuje
dôkladnejšie školskému prostrediu, v ktorom sa
umelec vyvíjal, jeho prácam v ateliéroch a v maliarskych kolóniách. „Zameriava sa na mediálnu
šírku tvorby autora, ktorá sa naplno rozvinula po
návrate na Slovensko a sleduje aj jeho dozrievanie
a nájdeniu vlastného neopakovateľného štýlu. Výstava poskytuje pohľad na genézu umelca a jeho
tvorivé východiská. Vychádza z bohatého fondu
galérie, z pozostalosti umelca a súkromných zbierok,“ doplnila Markusková.
» TASR

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 779 018

www.regionpress.sk

Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu lakovaním a papierom.

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek.
Ponúkame:
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac
- po zaučení zvýšenie platu a bonusu
- autobus zadarmo zo smerov: Komárno, Nová Stráž, Čalovec,
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň,
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na
dochádzku
- stravné lístky v hodnote 3,60€
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h,
za nočnú zmenu 0,96€/h
- ﬁremné akcie
- možnosť odborného a kariérneho rastu
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu,
príplatky)
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní)
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Očakávame:
- ochota a chuť pracovať
- zodpovedný prístup k práci
- pravidelná dochádzka
- technické vzdelanie / myslenie
- dobrý zdravotný stav
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h
zmenách

Kontaktné údaje:
035/7902836
hkovacs@vicentetorns.com
Športová 348, Veľké Kosihy

76-0039

V školách vedieme žiakov k vzťahu k
životnému prostrediu a k jeho ochrane.
Realizuje sa to rôznymi aktivitami a
existujú aj projekty na environmentálnu výchovu.
Na našej škole pravidelne robíme
brigády, triedime odpad, vysádzame
zeleň a pozývame si odborníkov na
stretnutia so žiakmi s témami životného prostredia a prírody. Takéto aktivity sa však dejú na mnohých školách.
Tu si totiž veľmi dobre uvedomujeme,
čo môže spôsobiť environmentálna
negramotnosť, resp. čo spôsobuje. Napriek nekvalitným a preplneným štátnym vzdelávacím programom by sa
dalo povedať, že škola sa stáva akýmsi
centrom environmentalistiky pre deti a
mládež. Avšak, máme to veľmi zložité.
Na jednej strane žiakom ukazujeme dôležitosť prírody, na druhej strane sme
svedkami brutálnej devastácie biosféry
nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku, o čom nás presvedčujú mnohé dokumentárne fotografie, videozáznamy,
ale aj vlastné skúsenosti. Pília sa stromy v mestách, v lesoch a horách, ťaží
sa drevo, v súvislosti s poľnohospodárstvom sa využívajú škodlivé látky,
znečisťujú sa rieky a jazerá, netriedi sa
odpad, tvoria sa skládky a pod. Samotný štát, miestna samospráva negatívne
ovplyvňujú vzťah k zeleni. Často sa za
devastáciou skrývajú osobnosti spoločenského života, ktoré, paradoxne,
filozofujú o životnom prostredí.
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

300

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

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,-€

NAJLEPŠIE CENY
PLOŠNEJ INZERCIE
0907 779 018

40-0050

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0031

����������������������
OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180
www.konstrukter.sk
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09-40

grily,

85-0005

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

