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Vyrojili sa šíky
odhodlaných upratovačov
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 nositeľov.
Tých, ktorí roky neurobili nič a teraz rečnia a
presviedčajú. Šancu už
mali.
Takže, rozum do hrsti a pekný týždeň!
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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?
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6 - týždnové

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

Západné Slovensko
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
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Komárňansko
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SPORENIE NA BÝVANIE
JE A BUDE V KURZE
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��������������������������������������
�������������������������������������
������ ������ ������ ��� ����������� ���
������������������������������������
���� ��������� ���� ������������ ���� ���
���������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���� ������������ ���� ��� ���������� ������ ����
��������� ������� �� ���������� ��������� ���
�� ������ ������� ���� ����������� �����������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
�� �������������� ��������� �� ������� ��������
������������������������������������������
������� ������ ���� �������� ������� ����� ������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
��� ���� ���������� ������ �������� ���������� ���
��� ��� ��� ��������� ����� �� ������������� ����
������ �������� ������ ������ ����� ����������
alebo detské sporenie.

��� ����� ������� ����� ������ ���
�������������������������������
���������
��������� ���� ���� ��� ��� �������� ���
������� ��������� ������������ �����
��������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ���������� �������� ��� ��� ���� ��� ���
����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�� ������� ���� ���� ������������� ��� ���� ���
����� ������ ������� ������� ����� ���� ��� ����� ���
��������������������������������������������
��������������������������������������������
����� ������������� �������� ������� ��������������
������������ ��� ��� ����������� �� ����������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ���� ����� ��������� ��������� ��������� ����
�����������������������������������������������

49-0051

���������������������������������������
������ ��������� �������� ����� �������
��� ���������� �������� ���� ��� ��������
������ ������ ������� ���� ������� ����
�����������������
�������������������������������������������
��������� ��������� ��������� �������� ��� ���
���������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������

�� ����� ��������� ���������
��� ��������� ��������� ����
������������� ������� ����
�� �������� ����������� ����
���������������� �������
�� ������ ��� �������������
��� ������ �� ������ ����
��������� ������� ����
������� ��������� ��� �����
�������� �� ������� ����
��� ��� ���������������
�������� �� ���������
�� ������ �������� ������
stavebné sporenie stále
��������������������������������
��������������������������������������

�������� ��� ����������� ��� �������� ���
����� ����� ������ ������ ����������� ���
�������������������
������ ������ ��� �� ����������� ������� �������
��������� ����� ��� ����� �������� ������� �������
���������������������������������������������
����� ��� ���������� ����� ������ �������� �������
��� ��������� ����� �� ������ �������� �����������
�������������������������������������������������
���������� ������� �������� ������� �� ��������
��� ����� ������������� ��������
�������������������������������
���� �� ������ ����� ���������� ����
������� ������� ��� �������� ���
������ ����������� �� ������� �� �����
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
nasporia.

KM19-19 strana-

3

4
zamestnanie












































KM19-19 strana-

4

76-0008



5
zamestnanie, domácnosť

www.regionpress.sk

Servírujeme
to najlepšie

na všetko od Tescom
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Komárno
Dom Lotyšsko-Litva, Nádvorie Európy 33
Domáce potreby, OD Lodiar, Eötvösa 23
Hurbanovo
DOTEX, Domáce potreby, Komárňanská 102
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75-34

-20%

Výhodnú akciu môžete využiť
od 10. 5. do 31. 5. 2019 v predajniach

76-0043

6
politická inzercia

1
PARLAMENTU EDITORIÁL
Ž
2019Á / SLUŽBY
25. MÁJ

VOĽBY DO EURÓPSKEHO

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?

Kandidát na europoslanca
za stranu
Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

Získať pre Slovensko z únie maximum
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.

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
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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

Peter
Puškár

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

ZITA PLEŠTINSKÁ
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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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

bezrámové

bezrámové

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

zasklievanie terás

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€ ������������������������������������������������������
Cena zahŕňa:

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
Voľné termíny:

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

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

27-0061
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
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tto
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900 - 1100 EU
www.konstrukter.sk

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0063

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!
85-0005

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

DUBOVÉ
Y
PODLityAwH
ood.eu

PRÁCA V NEMECKU
��������������
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

85_0286

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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