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od 1390 €

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

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

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

• brojlerové kačice na výkrm

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

príjme barbera

Zdravé chudnutie
p dohľadom odborníka
pod
PPestrá, pravidelná strava
ušitá na mieru!

36-0160

0907 652 710

0910 439 150

45-0027

16-0311

0911 990 463

Rozvoz ZADARMO!

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

na TPP alebo živnosť
Sereď
Mzda: 1000€ netto

PALIVOVÉ DREVO

• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Suburra barber shop

0915 102 229

a:
ponúk

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

novinky
2019

Mobil: 0907 722 309

36-0005

zo žuly zaoblené hrany

od 1190 €

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

36-0010

zo žuly zaoblené hrany

z zaručená kvalita
z ceny konečné

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

36-0079

z veľa farieb
z nové tvary

Ing.arch.Dana Gálová

36-0008

Akcia až -30 %

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Projekčná kancelária

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

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

36-0002

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

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

Najčítanejšie regionálne noviny

NA MIERU
KAMENÁRSTVO KAJAL NÁBYTOK
Za rozumné ceny!

Najväčšia výstava
náhrobných kameňov

IZOLÁCIE

už na rok 2020!
Pre prvých 5 zákazníkov
mimoriadne zľavy,
bezkonkurenčné ceny!

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA
0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

3,50 €/m

2

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

0948 312 754

GA19-42 strana

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
36-0009

76-0046

0911 28 88 68

0911 266 549

1

www.strecha.ws
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0905 746 124

36-0013



Róbert Bukovský |

07-0012 a 128



36-0019

POZOR: prijímame objednávky

36-0015

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
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STOP

Plastové
OKNÁ A DVERE

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

ROKMI OVERENÁ KVALITA

okien a dverí

0908 509 882

Volajte - Hívjon

6 - komorové
kom
mor
okná:

0915 896 536

UPRATOVANIE 0944 445 828
59-0042

Kancelárie:

Komárno, Štúrovo,
Želiezovce

36-0131

SERVIS PLASTOVÝCH

(BMBOUB 4/1

SYNEGO - 80

0902 187 676

36-0036

EXEKÚCIAM

bytov, domov, novostavieb

0944 498 078

36-0148

2

EFORTE - 84

Servisné práce na plastové okná.
ÇBMÞ[JF

4JFUFQSPUJINZ[V

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

3PMFUZ

.BSLÓ[Z

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

33-0036

tXXXTPOJQFYTL

36-0077

tQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ
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Mafia nám ukradla Slovensko
V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
Peell
P
ell
l egriinisi nechal ... a Pellegrinievadí a
mu to vôbec nevadí
orumide tomuto skorumdvodpovanému podvodrde na
níkovi robiť garde
meru.
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
odvoo všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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0905 114 300 www.lexanga.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

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

splátky od 98 €

Západné Slovensko
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

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

GA19-42 strana

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA
721190282

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Spoločnosť zo TT

AKCIA -30%

Stredné Slovensko

4

0905 338 872

83-03

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

63-0054

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

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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Podanie trestného oznámenia

AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

ponúka na predaj
stromčeky

www.agrofruct.sk

rokov

NOVEMBER 89

07-0030-2

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
jablone
3,60- €/ks
hrušky
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
marhule 5,00- €/ks
broskyne 5,50- €/ks
5,00- €/ks
slivky
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny
stolové hrozno od 2,70- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

5

Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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Vojna amier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj
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■

Násilie hrozí stále

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.
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Nízke platy v školstve presahujú

Čas pavučín
Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

Najčítanejšie regionálne noviny

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v
médiách o platoch učiteľov, zakrátko sa objavia správy o ich zlyhávaní. Opilstvo, bossing, zneužívanie,
podpriemerné výsledky.
Takí učitelia nám robia hanbu a vytvárajú o nás tendenčný obraz. Nekriticky mysliaci laik si však povie: Prečo
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri,
keď sa opakuje, že sa nám radikálne
zvyšujú platy, čomu naša ministerka
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat
malý, tak každé jeho navýšenie je veľké. O tom, ako zaostávame za zahraničím či inými povolaniami, ministerstvo
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že
zvyšovanie je minimálne, možno rovné zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé
roky sú učitelia neadekvátne platení a
toto zvyšovanie slimačím tempom iba
dorovnáva pretrvávajúce platové krivdy. Milá verejnosť, nemyslite si, že učitelia bohatnú každým polrokom. Iba
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzdelaniu, výkonu a nenahraditeľnej práci
pre spoločnosť.
Isto, sú medzi nami učitelia nekvalitní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň
sme na takých odkázaní. Lebo kvalitní z existenciálnych dôvodov hľadajú
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje
zvyšovania platov, tak si musí uvedomiť, že nízke ohodnotenie sa prejaví
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať
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svojim žiakom, potrebuje mať zabezpečený život bez naháňania príplatkov
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom
zamestnaní. Učiteľ má psychicky náročnú prácu, potrebuje oddych. Ak
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, alebo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní
zase robia do výšky platu.
Či chceme, či nie, žijeme v kapitalizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na život majú. Kvalitný absolvent vysokej
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď
si nájde prácu s dôstojným zárobkom.
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotrvačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to
robia z presvedčenia a sú inak finančne
zabezpečení. Treba však myslieť na to,
že generácia, ktorá učí pre potešenie,
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyvnená dravým a drahým svetom, nechce
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom,
že pôsobenie v súčasnej škole sa často
nedá vyčísliť eurami.
Prosím preto verejnosť, aby neverila frázam politikov o obrovskom zvyšovaní platov, také neexistuje. Prosím
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že
dôsledky zle plateného učiteľa už pociťujeme a naďalej sa budú prejavovať na
stave spoločnosti, štátu a na generácii,
ktorá prevezme Slovensko.

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

GALANTSKO
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Výnimočné deti a výnimočné veci
Projekt Detský čin roka je školský
projekt zameraný na netradičnú
formu etickej výchovy a zanecháva
výraznú stopu na deťoch pri uvedomovaní si skutočných ľudských
hodnôt v našej každodennosti.
Projekt deti motivuje ku konaniu
dobrých skutkov a ponúka veľkú škálu pozitívnych reálnych detských hrdinov, ktorí v skutočných situáciách
vedeli nájsť tie správne riešenia. Deti
sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným
príbehom majú možnosť pochopiť, že
pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti, ktoré príbehy čítajú,
majú príležitosť sa vcítiť do reálnych
detských hrdinov a cez ich priamu
skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti. Počas doterajších 19 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo
1 500 000 detí z celého Slovenska.
Za dobré skutky detí môžu deti aj
verejnosť hlasovať v nasledovných
siedmich kategóriách:
1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
Školy môžu zasielať svoje hlasy
poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk

Verejnosť sa môže do hlasovania
zapojiť cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk
Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
Anketa pre verejnosť je pripravená
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt,
podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať
dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta
ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré
projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany
verejnosti .
Jeden skutok za všetky kategórie,
ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.
Obe hlasovania budú prebiehať do
30. novembra 2019.

» red

S

7

Rady zamestnancom
siete Potravín Kačka
Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka,
ktorí majú nevyplatené mzdové
nároky, že v týchto dňoch už budú
môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne.
Podľa informácií, ktoré Sociálna
poisťovňa má, postupne sa napĺňajú
všetky formality, ktoré sú potrebné pre
podanie žiadosti a rozhodnutie o garančnej dávke.
Zamestnanci potrebujú predložiť
v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne tieto doklady:
Žiadosť o dávku garančného poistenia (je prístupná v každej pobočke
a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje
zamestnanec. Ako prílohu je možné
pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy,
resp. fotokópiu dokladu o skončení
pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak
bol pracovnoprávny vzťah skončený).
Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ
povinný potvrdiť neuhradené mzdové

nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo
zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď
od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného
správcu konkurznej podstaty.
Zamestnanci sa preto môžu už v
najbližších dňoch, ak majú tieto náležitosti splnené, obracať na pobočky
Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú
aj odborné poradenstvo v ich individuálnych prípadoch.
Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť
zamestnávateľa vznikla v období od 1.
júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje
v súčasnosti 3 039 eur.

» Zdroj: SP

Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.
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Ponúkame

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

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

Prijmem
Prijmeme

prijme

www.tofisa.sk

vodiča MKD

na pravidelné trasy

operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP, priamo v NR

Víkendy doma, prípadne

označovanie, skenovanie dielov,
kontroly komponentov...

podľa obojstrannej dohody

Mzda od 700€-837€

Plat 770€ (+ diéty a

/BRUTTO/mes.

odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča

Kontakt: 0948 723 767

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
45-0314

Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky
3,83€/deň alebo strava

Pre viac info: 0948 592 954

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

VANIE MOV
O
T
A
R
UP VÝCH DO STOROV
BY TO NÝCH PRIE
FIREM
0904 047 272

80-0002

59-0334

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

garancia platu 1000 €/mes.

51-0094

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

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

Firma EBA, s.r.o.
podnikajúca v odpadovom
hospodárstve prijme do TPP:

vedúceho prevádzky v Sládkovičove

TOP KVALITA

VÝROBA EURODVERÍ
Horné Obdo
Obdokovce 26
0905 742 73
738
www.dvere
www.dvere-zdenko.sk

JASEŇ

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

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK
NÁPLŇ PRÁCE:
Balenie cukroviniek
Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
Kontrola produktov

•
•
•

od 635 € brutto

Vodič VZV
NÁPLŇ PRÁCE:
Vykladanie/nakladanie kamiónov
Zaskladňovanie paliet do regálov

•
•

od 935 € brutto
FIREMNÉ BENEFITY:
Firemná kultúra rodinného charakteru
Doprava zabezpečená z vybraných smerov
Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
13. plat
Školenia
Práca na 2 zmeny (8 hodín)

•
•
•
•
•
•

0918 342 807

51-0007

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
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45-0311

pre náročnejších
ná
zákazníkov
materiál

Životopisy zasielať: sekretariat@eba.sk
Viac info: 0918 734 962

51-0203

Náplň práce: komplexné riadenie prevádzky, logistika
dopravy, opráv, údržby, riadenie výrobných
aktivít, riadenie príjmu-vývozu odpadov
Podmienky: SŠ, VŠ, prax v oblasti odpadov, VP sk. B
Nástup: možný ihneď

ZAMESTNANIE
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

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

OPERÁTOROV VÝROBY

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

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

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

o 8:00 na našej adrese.
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76-0008

V prípade záujmu nás navštívte!
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla
dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.

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

05 DOMY / predaj
»Predám v obci Čierna

Voda okr. Galanta, pekný
znížený poschodový rodinný dom, 5-izbový, všetky
inž. siete, plastové okná,
ústredné kúrenie, cena 115
000 €. Tel.: 0905 509 586

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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligónku. 0915876860

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

LINKA

Á INFO
BEZPLATN

85_0695
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