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Robme svet lepším!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Toto leto je akési hlučné. A nielen na 
kúpaliskách, to napokon k letu patrí 
a je to tak správne.

Všade okolo nás však počuť aj večne 
vyrušujúcich krikľúňov, ich bezobsaž-
né výkriky, hádky, ich nenávisť voči ne-
poznanému a hlavne – inému. Vidíme 
zo všetkých strán a mocenských pozí-
cií ich arogantné tváre s blazeovaným 
úsmevom (pre neznalých tohto dosť 
nepoužívaného slova – blazeovaný je 
ten človek, ktorého nič neteší, nezau-
jíma, ktorý pociťuje nudu, je presýtený 
dostatkom, znudený z neho a neraz aj 
zhýralý – veď aj hárem už u nás mož-
no legálne a najmä „so cťou a uzna-
ním“ mať). Majú desiatky žien a detí 
a vykrikujú o rodine, majú nepoctivo 
nahrabané majetky a kážu o poctivej 
práci, topia sa v bohatstve a občanov 
presviedčajú o potrebe skromnosti. 
Médiá ich majú v mimoriadnej obľube, 
veď bez týchto „hercov“ by sa nepreda-
li. Nebola by šou.

Urobme tento náš malý, päť a 
pol miliónový slovenský svet lepším! 
Netreba na to veľa. Ani revolúcie, ani 
státisícové demonštrácie, zas v záujme 
niekoho v pozadí, presne tak, ako to 
bolo pred tridsiatimi rokmi. Potrebuje-

me nájsť sami seba. Nájsť svoje ja, svoju 
občiansku hrdosť a statočnosť každého 
z nás. Najskôr sa osloboďme sami v 
sebe od propagandy, masového, kaž-
dodenného a všadeprítomného šírenia 
lží, od nenávisti voči nepoznanému a 
cudziemu, ako aj od závisti čohokoľvek 
komukoľvek.

Jediné, čoho sa obávajú mocní, 
dočasne mocní, je vnútorná sloboda 
každého z nás. Sloboda je ich nočnou 
morou. Slobodné myslenie, slobodné 
vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie 
sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľ-
ná pre mnohých našich samozvaných 
„prvých medzi prvými“ je predstava, že 
by ľudia aj slobodne konali.

Viem, je leto, dovolenky, hry. Zaro-
biť si na chlieb príde zas až po ňom. Ale 
čo tak využiť ten voľný čas aj na premýš-
ľanie? Politici sa od septembra chystajú 
na predvolebné kampane. 
Teda na to, ako nás a čím 
zas oblafnúť. Je teda čas 
už teraz túto schému tro-
chu vylepšiť. Nikto iný ako 
my to za nás nespraví.

S pozdravom – 
užitočné trávenie 
dovoleniek 

Firma GASTROGAL
prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

0903 281 583

Plat: 3,60 EUR brutto / hodinu 

POMOCNÚ SILU
Miesto výkonu práce: Hlavná 48 Vráble

Vhodná aj pre dôchodkyne
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PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:
0918 555 703
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0907 652 710

45
-0

02
7

45
-0

00
5

PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 105,90€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
na závlahy a

záhradný sortiment
NA BAZÉNOVÚ

CHÉMIU
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Nie po vzore, ale podľa vzoru.
Nie päť rokov nazad, ale pred piatimi rokmi.

Slovenčina naša
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
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www.regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
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PB 35.500 Považsko=PB+PU
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ZA 52.000 Žilinsko+BY
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KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.000 domácností)

Medzi členmi rodiny vznikajú 
manželstvom, rodičovstvom a prí-
buzenstvom vzťahy, ktorých úlo-
hou je navzájom si pomáhať. 

V rámci týchto vzťahov majú členo-
via povinnosť poskytovať výživu os-
tatným členom, t. j. majú vyživovaciu 
povinnosť. Najčastejšie spomínanou 
vyživovacou povinnosťou je vyživo-
vacia povinnosť rodičov k deťom. Pl-
nenie vyživovacej povinnosti rodičov 
k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá vzniká narodením dieťaťa a trvá 
do času, kým dieťa nie je schopné 
samé sa živiť. Vyživovacou povinnos-
ťou je zabezpečovanie a úhrada všet-
kých osobných potrieb dieťaťa. Dieťa 
má nárok na rovnakú životnú úroveň 
akú majú obaja jeho rodičia, a to nie 
len v  prípade, keď obaja žijú spolu s 
dieťaťom, ale aj ak spolu nežijú v spo-
ločnej domácnosti. V danom prípade 
súd prihliada pri určení výživného na 
skutočnosť, s  ktorým rodičom dieťa 
žije v  spoločnej domácnosti, pretože 
aj naturálne plnenie sa zohľadňuje a 
je postavené na rovnakú úroveň ako 
plnenie v peniazoch. 

Vyživovacia povinnosť k deťom 
vzniká priamo zo zákona, ale výšku 
výživného je možné dohodou rodičov 
alebo súdnym rozhodnutím upraviť. 
Dohoda medzi rodičmi o  výške vý-
živného podlieha schváleniu súdom, 
inak je nevykonateľná. Pri určovaní 

rozsahu výživného sa zásadne vy-
chádza zo schopností, možností a ma-
jetkových pomerov oboch rodičov 
a odôvodnených potrieb dieťaťa. Tieto 
potreby dieťaťa je nutné posudzovať 
z niekoľkých hľadísk. 

Medzi tieto hľadiská sa zaraďuje 
najmä vek dieťaťa (potreby dieťaťa 
rastú s  jeho vekom), formy jeho prí-
pravy na budúce povolanie a stupeň 
vzdelania (s čím súvisí právo dieťaťa 
na vzdelanie),  hľadisko zdravotného 
stavu dieťaťa (s tým súvisí potreba 
zabezpečiť dieťaťu zdravý vývin), a či 
má dieťa možnosť získať svoj vlastný 
príjem z  pracovnej – brigádnickej - 
činnosti. Každý z rodičov si plní svoju 
povinnosť samostatne podľa svojich 
možností, schopností a  majetkových 
pomerov. Vyživovacia povinnosť 
k  dieťaťu trvá do času, kedy dieťa je 
schopné sa samo živiť. Vekové rozhra-
nie nie je určené. Nadobudnutie pl-
noletosti je v prípade výživného bez-
predmetné. Hranicou je spôsobilosť 
dieťaťa uhrádzať svoje odôvodnené 
potreby. 

Výživné na dieťa

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

Zrejme ste po-
strehli - ako sa na 
mňa opäť spustila 
nenávistná laví-
na. Buchli si skoro 
všetci liberálni no-
vinári, noví spa-
sitelia z nových 

politických strán a najmä ľudia zo „Za 
slušné Slovensko“. Čo sa stalo? Podľa 
nich som si dovolil arogantnú nehoráz-
nosť. Dovolil som si totiž - presne podľa 
zákona - 6 mesiacov vopred - zarezer-
vovať námestie SNP na 17. novembra 
tohto roku. A to som vraj nemal.

Týždeň som to nechal tak. Nečítal 
som žiadne články, na nič som nerea-
goval. Čakal som, naivne, že si uvedo-
mia, ako veľmi sa mýlia. Nestalo sa, 
miesto toho len naďalej perverzne úto-
čili - najmä z týždenníka Týždeň a zo 
„slušného Slovenska“. Tak som zvolal 
tlačovku na námestí SNP a povedal si 
svoje. Natvrdo pravdu do očí, bez prí-
kras.

Povedal som, že je veľmi nesluš-
né, ak ľudia, ktorí si hovoria „Za sluš-
né Slovensko“ bezbožne klamú. Títo 
ľudia totiž po tom, ako sa dozvedeli, že 
17. novembra na námestí SNP budeme 
organizovať spomienku my, zaslali do 
médií stanovisko, že „Matovič arogant-
ne odmieta vydať námestie SNP sku-
točným osobnostiam Novembra 89“ ... 
a nestačil som sa čudovať. 

Aká je pravda? Po prvé - nikto neza-

volal, nikto nenapísal mail, nikto ne-
poslal správu - a oni si len tak vymys-
leli blud. Po druhé - minulý rok sme 
prepustili ľuďom zo „Za slušné Sloven-
sko“ tri piatky na prvé protesty po smr-
ti Jána a Martiny. Stačil jeden telefonát, 
pustili sme, bez akejkoľvek náhrady. 
Po tretie - „Za slušné Slovensko“ už 
dávno nie je občianska nezávislá orga-
nizácia - lebo počas protestov umožnili 
vystupovať len jediným politikom, z 
tých správnych strán - z PS/SPOLU a od 
Kiskovým Za ľudí. Po štvrté - roky mi-
nulé sme organizovali rovnako oslavy 
Novembra a akosi nikto nemal záujem 
nám pomôcť - len teraz, pred voľbami, 
zrazu už my právo nemáme, lebo vraj 
po novom len ľudia zo „Za slušné Slo-
vensko“ môžu rozhodovať, kto môže 
robiť oslavy Novembra.

Je mi to ľúto. Nečakal som tak aro-
gantné a povýšenecké správanie od 
ľudí, ktorí vraj bojujú za slušnosť. Na-
trvdo klamať v dôleži-
tej veci, nie je vôbec 
slušné, ale podlé. 
Nežná revolúcia 
aj Námestie SNP 
patrí všetkým ľu-
ďom, bez ohľadu 
na to, koho volili či 
nevolili. A takú osla-
vu spravíme.

Oslavy 30. výročia Novembra

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

DD 01/2019
dňa 21.08.2019 v salóniku reštaurácie ARTIN, 
Svätourbanská 37, 949 01 Nitra o 10:00 hod.
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve záložcu, nachádzajúce
sa v katastrálnom území Slepčany, evidované v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálny odbor na LV č. 12 ako:
- parcela registra „C“ – parc. č. 2128/34 záhrada o výmere 571 m²
- parcela registra „C“ – parc. č. 2128/35 zastavaná plocha a 
nádvoria o výmere 768 m²
- parcela registra „C“ – parc. č. 2128/65 záhrada o výmere 406 m²
- parcela registra „C“ – parc. č. 2128/79 záhrada o výmere 180 m²
- dom so súpisným číslom 141 postavený na parcele registra „C“ – 
parc. č. 2128/35 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 768 m²

 najnižšie podanie:                 
 minimálne prihodenie: 
 dražobná zábezpeka:  

Termín obhliadky:   05.08.2019 a 06.08.2019 o 09:00 hod.
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220 500 EUR 
 1 000 EUR

       10 000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 
906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. 
Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Slepčany.

o z n a m u j e,
že sa bude konať opakovaná dobrovoľná 

dražba pod označením: DD 01/2019
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zdravie / SlUŽBy, StavBa

Volumetrická diéta má 6. miesto v po-
radí najlepších diét a 2. miesto medzi 
redukčnými. 

Je menej známa u  nás, o  to viac je 
vyhľadávaná hollywoodskymi celebri-
tami. Vypracovala ju univerzitná pro-
fesorka Barbara Rolls. Je to krátkodobá 
diéta, pri ktorej rýchlo dosiahnete cieľ. 
Jej podstata je v objeme potravín. 

Pocit sýtosti je dosiahnutý pri napl-
není žalúdka objemom s  nízkou ener-
getickou hodnotou. Medzi potravinami 
sa vyberajú tie, ktoré majú väčší podiel 
vody v  rovnakom množstve – zelenina 
a ovocie a súčasne aj málo kalórií a do-
statok bielkovín - napríklad biele mäso. 
Jedlá a  potraviny s  vysokým podielom 
vody sú polievky 80-95 percent, ovocie 
a zelenina 80 – 95 percent, jogurty 75 per-
cent, cestoviny 65 percent - tu je dobré ich 
pripravovať „al dente“, aby boli cítiť pri 
kúsaní a neboli príliš mäkké. V skladbe 
stravy chýbajú tučné výrobky – tučné 
mäso a  syry, cukor, výrobky z  cukru, 
sladké a energetické nápoje. Vhodné sú 
všetky druhy melónov, ananás, citrusové 
plody a  biele mäso, paradajky, uhorky, 
cukiny a nízkotučné mliečne výrobky.

Potraviny sú rozdelené do štyroch 
kategórií podľa energetickej hodnoty:

1. s veľmi nízkou – tieto možno jesť 
kedykoľvek a v akomkoľvek množstve, 
do dosiahnutia pocitu sýtosti: ovocie 
a zelenina s nízkym obsahom škrobov, 
nízkotučné mlieko a polievkový vývar

2. s nízkou - ovocie a zelenina s obsa-
hom škrobov, celozrnné obilniny a cere-
álie, nízkotučné mäso

3. so strednou – mäso, syry, hranol-
ky, polevy na šaláty, chlieb, praclíky, 
zmrzlina a koláče

4. s vysokou – čipsy, cukríky, maslo, 
olej, koláče

Základ stravy sú potraviny z  prvej 
a druhej kategórie. Čím viac ich bude, 
tým bude efekt výraznejší.

Výhodou diéty je , že obsahuje veľa 
vitamínov, vlákniny, dostatočne hyd-
ratuje, ale vzhľadom na to, že je nízko-
energetická, je určená na krátkodobé 
použitie, niekedy na „schudnutie do 
plaviek alebo šiat“. 

Príklad dennej stravy:
Raňajky: sladký alebo slaný variant 
- nízkotučný jogurt s ananásom alebo 
nízkotučný jogurt s uhorkou a bylinka-
mi, prípadne aj s cesnakom
Desiata: melón
Obed: grilovaná alebo na pare robená 
ryba so zeleným šalátom
Olovrant: uhorka a para-
dajka
Večera: pestrý šalát 
s  vajíčkom alebo nízko-
tučným syrom

Volumetrická diéta

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

metabolizmu a výživy

Nie situáciu mapovať, ale sledovať, 
pozorovať, zaznamenávať.

Nie hírovať politika, ale vypočuť ho.
Nie monitorovať, ale sledovať.

Slovenčina naša

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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Ďaľšie služby:

0903 060 490

STRECHY
OPRAVY STRIECH

45
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Vysokotlakové čistenie striech odtokových kanalizácií

TEKUTÁ
HYDROIZOLÁCIA

STRIEKANÁ
TEPELNÁ IZOLÁCIA

» ploché strechy
» plech » ipa » betón
» drevo » eternit
» bazény terasy
» základy

» ploché strechy
» podkrovia » drevodomy
» akumulačné nádrže
» bazény » základy

Striekame len tvrdú penu
z uzavretou bunkovou
štruktúrou

0948 226 007
juraj@pur-protect.sk

PUR-PROTECT s.r.o
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Dokonalé tienenie pre Váš domov
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VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
Odvoz, dovoz materiálu

Aj víkendy

0905 461 426
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE

45
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Nie prevádzať práce, ale robiť. 
Slovenčina naša
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vereJnÉ zdravotníctvo / SlUŽBy, StavBa

reality/ine
»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti. Tel: 0944 
630 600

stavba
»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

záhrada a zverinec
»Predám žito, tel.: 0949 
173 603 »Predám broskyne 
žltomäsé, 1€/kg, tel.: 0918 
157 455

hobby a šport
»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »ZO STARÝCH 
DOMOV KÚPIM STAROŽIT-
NOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ 
KROJE, tel.: 0918 439 124 
»Kúpim staré hodinky, 
strieborné mince, českoslo-
venské bankovky, tel.: 0905 
767 777 »Kúpim rôzne sta-
rožitnosti aj v poškodenom 
stave, tel.: 0903 753 758

deťom
»Predám keyboard pre deti, 
tel.: 0905 194 665

rôzne/predaj
»Predám 50l fľaše na víno 
s košom, 15l kameňák na 
kapustu, tel.: 0949 436 117 
»Predám malotraktor, tel.: 
0918 344 798

zoznamka
»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »4O MUŽ HĽA-
DÁ ZRELÚ ŽENU NA ZOZNÁ-
MENIE DO 60r., tel.: 0905 
843 749

Občianska
riadková
inzercia

www.regionpress.sk

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Označovanie obalových materiálov 
na potraviny a kuchynských pomô-
cok nesmie v žiadnom prípade za-
vádzať. 

Výkon úradných kontrol v Slovenskej 
republike ako aj v iných členských štá-
toch Európskej únie poukazuje na sku-
točnosť, že v posledných rokoch sa na 
trh uvádza stále väčší počet materiálov 
a predmetov prichádzajúcich do styku 
s potravinami vyrobených z plastu, ku 
ktorým sa pridávajú bambusové alebo 
iné prírodné  látky.

Príkladom sú obalové materiály, 
ale aj kuchynské pomôcky (misky, tanie-
re, poháre).  Tieto materiály a predmety 
sa často svojim vzhľadom podobajú na 
melamínové plastové výrobky pričom 
sú určené na styk s potravinami tak ako 
klasické plastové výrobky.  Avšak tieto 
nové typy výrobkov sa zvyčajne sklada-
jú  z melamínového plastu ako hlavného 
kompozitného materiálu, ale obsahujú 
tiež mletý bambus („bambus-melamín“) 
alebo iné podobné zložky, napríklad ku-
kuričnú alebo pšeničnú múku. Na rozdiel 
od melamínového riadu ktorý je lesklý a 
hladký, sú tieto výrobky matné a majú 
drsnejšiu štruktúru.

Od roku 2016 je nariadený výkon 
úradných kontrol v SR špecificky zame-
raný na zistenie možnej migrácie formal-
dehydu resp. melamínu práve z výrob-

kov, ktoré obsahujú bambusové vlákna, 
resp. iné prírodné materiály. U dvoch 
výrobkov dostupných na slovenskom 
trhu bola zistená presiahnutá migrácia 
formaldehydu a výrobky, boli stiahnuté z 
trhu a hlásené v systéme RASFF. Zároveň 
bolo zistené, že tieto výrobky sa z marke-
tingových dôvodov predávajú pod ozna-
čením „eco friendly“, „bio“, „prírodný“, 
„bambusový“, „biologicky rozložiteľný“, 
„ekologický“, „organický“ atď.

Toto označovanie v žiadnom prípa-
de nezodpovedá materiálovému zloženiu 
výrobkov, pretože ich základnou zložkou 
je plast a prídavok prírodných materiálov 
(bambus, pšenica, kukurica) dosahuje 
len určité percento zloženia. 

Takéto označovanie je teda neprí-
pustné vzhľadom na to, že podľa článku 
3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 ne-
smie byť „označovanie, reklama a pre-
zentácia materiálu alebo predmetu zavá-
dzajúce pre spotrebiteľov“.

Podnikateľské subjekty, ktoré uvá-
dzajú takéto výrobky na trh si musia byť 
vedomé skutočného materiálového zlo-
ženia výrobkov a nesmú zneužívať prí-
davok prírodných materiálov k plastom 
na zavádzajúce označovanie a podporu 
predaja. 

Označenie „eco-friendly“ 
je často podvod

» Zdroj: Národné referenčné laborató-
rium pre materiály prichádzajúce do 

kontaktu s potravinami RUVZPP
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Nie jednať 
o spolupráci, ale rokovať.

Slovenčina naša
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Protagonisti Brexitu si sami nepria-
li jeho realizáciu. Dokladá to hneď 
niekoľko faktov, z ktorých najsil-
nejším je mrazivé ticho, keď zistili, 
že to šialené referendum „vyhrali“. 

Ďalším je, že okamžite prestali použí-
vať mnohé frázy, ktoré omieľali v kam-
pani ako zaručené fakty. Jedným z nich 
bolo, že Británia platí únii 350 miliónov 
libier každý týždeň a mohli by sa inak 
použiť na verejný zdravotný systém. 

Omyl, ktorý prekvapil
Záujmom Faragea, hlavného protago-

nistu tejto hlúposti, bolo dosiahnuť čo 
najviac, ale menej ako 50 percent hlasov. 
V tom momente by mali obrovský poli-

ohľadom rozpočtu by stačilo povedať 
„keby sme vystúpili z EÚ, tak by na to 
zdroje boli!“ Británia už prišla kvôli ne-
istote ohľadom Brexitu o 170-250 mlió-
nov libier, libra sa prepadla o zhruba 15 
percent a v prípade tvrdého Brexitu (t.j. 
bez dohody s Bruselom) sa predpokladá 
prepad o ďalších 17 percent! To sú pre 
každého ekonóma, ale aj rozhľadeného 
človeka čísla doslova likvidačné. 

Mnohí ľudia, vrátane mojej rodiny sa 
pýtajú „takže to sa budete musieť vrátiť 
domov, že?“ 

Avanturizmus s ekonomikou
V Británii je 11 percent pracovnej sily 

z cudziny, 7 percent z krajín EÚ. Politik, 
ktorý by navrhol vyhostenie 7 percent 
pracovnej sily, by musel byť v poslednom 
štádiu neliečiteľnej choroby a mať spísa-
ný závet, pretože by ho nevzali útokom 
iba imigranti ako ja, ale ich zamestnáva-
telia. Viedlo by to k okamžitému kolapsu 
hneď niekoľkých odvetví. Nielen tým, 
že by museli dvihnúť mzdy na lákanie 
Britov do práce, ale ide o odvetvia, kde 
človeka „nezvesíte z vešiaka“, teda ide 

-
votníci, elektrikári alebo ďalší technicky 
personál. Ja som napríklad Energy As-

-
dovať po víkendoch, potom kurz a až po 
roku praxe som plne schopný túto prácu 
vykonávať. Koľko času to zaberie zdra-
votníckemu personálu, elektrikárom a 
podobným, radšej ani nešpekulujem. 

Zmanipulovaní občania
Veľká Británia je bytostne závislá na 

zahraničných zamestnancoch a importe. 
V prípade neriadeného Brexitu sa zosy-
pe jedno i druhé. Prístav v Doveri (hlav-
ná brána s EÚ), ako aj tunel popod La 
Manche sú už dnes preťažené. Pridať na 
tieto trasy o jedného kontrolóra navrch a 
nastane logistická katastrofa. Vypoklon-
kovať sedem percent pracovnej sily pri 
nezamestnanosti 3.8 percent (áno, aj slo-
venskí Rómovia tu pracujú koľko sa dá) 
je ekonomická aj politická samovražda. 

UKIP (Brexitova strana) sa v posled-
ných voľbách ani nedostala do parla-
mentu. Toryovci (konzrvativna strana) 
stratili väčšinu a vládu si udržali iba in-
vestíciami do Severného Írska. Vlani sme 
stretli jedného robotníka z Walesu, ktorý 

hlasoval za Brexit s odôvodnením, že tu 
nechce moslimov. Stačila jediná moja 
rečnícka otázka „tak ste mali vystúpiť z 
Commonwealthu, väčšinu máte predsa z 
Pakistanu!“ a už si sypal popol na hlavu. 

Plán ako si vyrobiť politický kapitál 
nevyšiel. A ak, tak krátkodobo. 

Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
– Veľká Británia

(Pozn. Red.: Ide o príklad politického popu-
lizmu ako vyšitého, už aj s jeho možnými dô-
sledkami. Tie sa, samozrejme, jeho strojcov 
nikdy a nikde nedotknú. Lebo oni sú zabezpe-
čení na tri životy. Tvrdo však zasiahne zmani-
pulovaných občanov. Ale to bude už neskoro 
na to, aby otvorili vlastné oči.)

Keď sa politici chcú zapáčiť nezmyslami a získajú dôveru nerozhľadených

Brexit – Utrpené víťazstvo, ktorého 
dôsledky môžu byť veľmi zlé

Pokoj iba zdanlivý                                                                                              Foto: archívu autora
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SpoloČnoSŤ / aUto-moto, SlUŽBy
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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Volajte -Hívjon 

0915 896 536
Kancelárie:

Komárno, Štúrovo, 
Želiezovce - od júla

Ďalšie služby:

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

OPRAVY PRASKLÍN
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 18 000 domácností 

ZLATOMORAVSKO

INZERCIA Daniela Rezáková
0905 400 025
rezakova@regionpress.sk
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Šport, Farmári / zverinec

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
6.8. , 27.8. , 17.9. , 8.10. , 

29.10. , 19.11. , 10.12. 2019
Bošany . . . . . . . . . . . 8,30 hod.
Krnča-Jednota . . . . . . 8,45 hod.
Práznovce . . . . . . . . 9,00 hod.
Solčany. . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Nitrianska Streda . . 9,30 hod.
Čeľadince . . . . . . . . . 9,45 hod.
Súlovce . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Oponice-kostol . . . . 10,15 hod.
Badice. . . . . . . . . . . 10,30 hod.
Nitr. Hrnčiarovce. . 11,00 hod.
Čeladice . . . . . . . . . 11,20 hod.

Choča . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Neverice . . . . . . . . . 12,10 hod.
Jelenec . . . . . . . . . . 12,25 hod.
Ladice . . . . . . . . . . . 12,40 hod.
Kostoľany p/T . . . . 12,55 hod.
Nová Ves n/Žitavou 13,25 hod.
Slepčany. . . . . . . . . 13,40 hod.
Vieska n/Žitavou . . 14,00 hod.
Tes. Mlyňany . . . . . 14,15 hod.
Slažany. . . . . . . . . . 14,35 hod.
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18-týždňové
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králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, ovce, 
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Kože vykupujeme 
vysušené, bez hláv 

a nožičiek. Cena 
koží sa môže meniť.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

Skýcov-námestie . . . . 8,20 hod.
Hostie . . . . . . . . . . . . 8,45 hod.
Topoľčianky . . . . . . . 9,00 hod.
Machulince . . . . . . . 9,20 hod.
Obyce-Coop . . . . . . . . 9,35 hod.
Jedľové Kostoľany. . 9,55 hod.
Žitavany-Coop . . . . 10,25 hod.
Lovce. . . . . . . . . . . . 10,45 hod.
Martin n/Žitavou . 11,00 hod.
Velčice . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Beladice . . . . . . . . . 11,35 hod.
Čierne Klačany . . . 12,00 hod.

Volkovce . . . . . . . . . 12,15 hod.
Veľké Vozokany. . . 12,30 hod.
Červený Hrádok. . . 12,45 hod.
Nevidzany . . . . . . . 13,00 hod.
Nemčiňany-obchod 13,20 hod.
Malé Kozmalovce . 13,35 hod.
Veľké Kozmalovce. 13,50 hod.
St. Tekov-Trhovisko . 14,05 hod.
Hronské Klačany . . 14,20 hod.
Horná Seč . . . . . . . . 14,40 hod.
Kalná nad Hronom 14,55 hod.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:
13.8. , 3.9. , 24.9. , 15.10. , 
5.11. , 26.11. , 17.12. 2019

Kozárovce-Coop . . . . 9,00 hod.
Lipník-Coop . . . . . . . . 9,15 hod.
Tlmače-OC Tekovská. . 9,30 hod.
Rybník . . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Čajkov. . . . . . . . . . . 10,00 hod.
Hr. Kosihy. . . . . . . . 10,15 hod.
Nová Dedina . . . . . 10,30 hod.
Devičany . . . . . . . . 10,45 hod.
Pukanec . . . . . . . . . 11,00 hod.
Bátovce . . . . . . . . . 11,15 hod.
Žemberovce . . . . . . 11,30 hod.
Horša . . . . . . . . . . . 11,45 hod.
Krškany . . . . . . . . . 12,00 hod.

Santovka . . . . . . . . 12,30 hod.
Demandice. . . . . . . 12,45 hod.
Zbrojníky . . . . . . . . 13,00 hod.
Hon. Vrbica . . . . . . 13,15 hod.
Mýtne Ludany . . . . 13,30 hod.
Jur n/Hronom . . . . 13,45 hod.
Šárovce. . . . . . . . . . 14,00 hod.
Tek. Lužany . . . . . . 14,15 hod.
Farná . . . . . . . . . . . 14,30 hod.
V. Ludince. . . . . . . . 14,45 hod.
Poh. Ruskov. . . . . . 15,00 hod.
Hronovce . . . . . . . . 15,15 hod.
Želiezovce-Lidl . . . . 15,30 hod.

1 611

V hlavnom meste Slovenska sa po-
čas minulého víkendu uskutočnil 
druhý ročník metlobalového tur-
naja s názvom Broomtislava. 

Metlobal, plne kontaktný loptový 
kolektívny šport, inšpirovaný hrou z 
príbehov Harryho Pottera, sa v Bra-
tislave predstavil na medzinárodnej 
úrovni. Súťažilo na ňom osem tímov 
z rôznych európskych krajín. Infor-
movali o tom organizátori podujatia 
z bratislavského metlobalového tímu 
Pressburg Phantoms.

Víťazom turnaja sa stal holand-
ský tím Western Invaders. Slovenský 
tím Pressburg Phantoms skončil na 
šiestom mieste. Organizátori turnaja 
chceli aj takýmto spôsobom spopula-
rizovať metlobal. „Diváci mohli naživo 
vidieť metlobalové zápasy a dozvedieť 
sa viac o tomto netradičnom športe. 
Predstavili sme im náš tím Pressburg 
Phantoms a priblížili tak metlobal slo-
venskej verejnosti,“ povedal jeden z 
nich, Martin Mornár.

Na turnaji sa okrem Slovákov 
stretli športovci z Česka, Belgicka, Ra-
kúska, Holandska, Poľska a Veľkej Bri-

tánie. Ide o jediný metlobalový turnaj 
organizovaný na Slovensku, zúčastni-
lo sa ho viac ako 150 hráčov. Tím Press-
burg Phantoms pôsobí v Bratislave od 
roku 2015 a pravidelne sa zúčastňuje 
turnajov na medzinárodnej scéne. 

Metlobal alebo quidditch, ktorý 
vznikol pred 12 rokmi v USA, je jediný 
zmiešaný kontaktný šport na svete. V 
sedemčlennom tíme hrajú spolu muži 
aj ženy, pričom na ihrisku môže mať 
tím maximálne štyroch hráčov rovna-
kého pohlavia. Cieľom hry je skórovať 
góly cez obruče umiestnené na sú-
perovej polovici ihriska. „Hráč môže 
hrať iba s loptou určenou jeho pozícii a 
musí mať metlu. Vyhráva ten tím, ktorý 
má po skončení hry najvyššie skóre,“ 
vysvetli Mornár s tým, že zápas môže 
ukončiť chytenie tzv. snitchu – zlatej 
strely, pripnutej na šortky nestranné-
ho nosiča.

Metlobal je fiktívny šport zo sé-
rie kníh o Harrym Potterovi. Hráči sa 
pohybujú vzduchom na lietajúcich 
metlách. Jedno družstvo má sedem 
hráčov: 3 triafačov, 2 odrážačov, 1 
strážcu a 1 stíhača. Hrá sa so štyrmi 
loptami.

Turnaj v štýle Harryho Pottera 

» Zdroj: TA SR

Ak prenajímate pôdu, už sa ne-
musíte báť, že pôjdete pod cenu. V 
spolupráci s okresnými úradmi štát 
zverejnil priemerné výšky nájom-
ného za užívanie poľnohospodár-
skej pôdy. Údaje o obvyklej výške 
nájomného sú zverejnené podľa 
jednotlivých katastrálnych území.

Novinkou, ktorá vstúpila do platnos-
ti tento rok, je zverejnenie priemerného 
nájomného za užívanie poľnohospo-
dárskej pôdy. Významne pomôže maji-
teľom pôdy, aby pri uzatváraní nájom-
ných zmlúv nešli pod cenu.

Novela zákona o nájme poľno-
hospodárskych pozemkov, poľnohos-
podárskeho podniku a lesných po-
zemkov stanovila pre nájomcov novú 
povinnosť, podľa ktorej sú povinní 
viesť a uchovávať evidenciu o dohod-
nutom a zaplatenom nájomnom za 
pozemky podľa katastrálnych území 
k 31. decembru. Údaje a informácie z 
tejto evidencie boli povinní poskytnúť 
okresnému úradu do 31. januára. Údaje 
z formulárov boli následne použité na 
stanovenie obvyklej výšky nájomného 

za rok 2018 pre každé katastrálne úze-
mie v SR, ktorá sa vypočítala ako prie-
merná výška nájomného za užívanie 
poľnohospodárskej pôdy pri prevádz-
kovaní podniku pre každé katastrálne 
územie osobitne. Obvyklá výška ná-
jomného sa bude určovať a zverejňovať 
každoročne.

Zverejnenie obvyklého nájomné-
ho chráni majiteľov poľnohospodárskej 
pôdy pred neprimerane nízkymi cena-
mi a tiež poskytuje nájomcom odrazo-
vý mostík pre stanovenie ceny nájmu. 
Všetky nové návrhy zmlúv už musia 
obsahovať cenu, ktorá je minimálne 
na úrovni obvyklej výšky nájomného 
platnej pre dané katastrálne územie. 
Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako 
obvyklú, vlastník môže takúto cenu 
odmietnuť. 

Údaje o obvyklej výške nájomného 
(euro/ha) podľa jednotlivých katastrál-
nych území za rok 2018 sú zverejnené na 
adrese: http://www.mpsr.sk/ovn2018

Priemerné nájomné 
za poľnohospodársku pôdu

» Zdroj: MP a RV SR

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
regionálne

noviny
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Škola, prevencia / zameStnanie

Letné mesiace so sebou prinášajú 
aj nárast výjazdov hasičov v sú-
vislosti s požiarmi automobilov. 
Vedeli ste, že letné horúčavy môžu 
spôsobiť aj samovoľné vznietenie 
motorovej časti vozidla? Ponúka-
me zopár užitočných odporúčaní 
ako uchrániť svoje auto pred prí-
padným ohňom.

Dôležité je mať na pamäti, že auto tre-
ba zaparkovať na vhodnom mieste. Nie 
je nič horšie, ako odstaviť ho na suchom 
trávnatom priestranstve, ktoré je väčši-
nu dňa vystavené vysokým teplotám. 
Rozhorúčený motor, ktorý sa vplyvom 
tepla ochladzuje oveľa pomalšie, môže 
v kombinácii s vyschnutou trávou veľmi 
jednoducho spôsobiť oheň.

Pravidelné čistenie
a údržba motora

„Pri umývaní a starostlivosti o auto 
by sme v žiadnom prípade nemali za-
budnúť ani na motor,“ upozorňuje 
operačno – technický riaditeľ Falck Fire 
Services Milan Ivanič. Postupne sa pod 
kapotu dostáva prach, nečistoty a mast-
noty, ktoré sa v kombinácií s vysokými 
teplotami a prehriatym motorom môžu 
premeniť na nečakaný oheň. Tiež je po-
trebné pravidelne kontrolovať, či náho-
dou nie je uvoľnená izolácia alebo svor-

ky prichytávajúce elektroinštaláciu. Kov 
a plasty vplyvom času a tepla pracujú, 
môžu sa uvoľniť, odpadnúť a spôsobiť 
poruchy alebo oheň.

Nepodpáľte si auto
vlastnou nepozornosťou

Pri vysokých teplotách by ste v žiad-
nom prípadne nemali na palubnej 

doske dlhodobo nechávať predmety, 
na ktoré vplýva slnečné svetlo a vysoká 
teplota. Ide najmä o sklené veci, kon-
krétne okuliare, cez ktoré môže slnko 
prenikať tak intenzívne, až vznikne 
požiar. Rovnako tam nenechávajte ani 
zapaľovač či fľaše.

Čo robiť, ak sa počas jazdy
začne dymiť spod kapoty?

Ak počas jazdy autom spozorujete, 
že sa vám dymí spod kapoty, zastavte 
okamžite na krajnici a vypnite motor. 
„Veľmi dôležité je dať si pozor a neo-
tvoriť kapotu auta nárazovo a tvárou 
otočenou k autu, nahnali by ste tým 

do priestoru motora vzduch, čím by 
ste len podporili vznik ohňa, prípadne 
ho zintenzívnili alebo si dokonca spô-
sobili nepríjemné popáleniny,“ dodáva 
Milan Ivanič. Najlepšie je otvoriť kapo-
tu auta páčkou, ktorá je na to určená a 
v prípade, že zbadáme oheň, uhasíme 
ho cez malé medzere hasiacim prístro-
jom. Nezabudnite však, že ak hasiaci 
prístroj počas dvoch rokov nepoužijete, 
je potrebné spraviť jeho revíziu, aby bol 
účinný, ak ho budete potrebovať.

Informácie poskytol 
Falck záchranná a HaZZ SR

Redakčne spracovala: 
Renáta Kopáčová

Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie vášho auta

Pozor na to, kde počas horúčav parkujete 

Nie je nič horšie, ako odstaviť svoje auto počas horúčav na suchom trávnatom 
priestranstve.                                                                              foto zdroj Didgeman pixabay

Odporúčania hasičov
-parkovať vozidlá na miestach, ktoré 
sú na to určené - najmä na nehorľavých 
povrchoch, akými sú napríklad asfalt, be-
tón, štrk či kameň,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách 
po zbere obilnín, 
neparkovať vozidlá na horľavom povrchu, 
akým je napríklad strnisko, suchá tráva 
alebo seno,
-neparkovať vozidlá na priestranstvách, 
kde hrozí priamy kontakt vysokého str-
niska s rozhorúčeným podvozkom,
-neskladovať v batožinovom priestore vo-
zidla náklad, ktorý by mohol zvýšiť riziko 
explózie alebo podporiť horenie, predo-
všetkým tlakové fľaše, farby či strelivo,
-po vypuknutí požiaru vozidla sa vzdialiť 
do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a 
okamžite kontaktovať hasičov na linku 
tiesňového volania 150 alebo 112.5. 

V krajinách s úspešným školstvom 
dávno prišli na to, že vzdelávanie sa 
začína i končí učiteľom. Nielen jeho 
kvalitou z hľadiska pedagogiky a 
odbornosti, ale aj jeho osobnosťou, 
suverenitou, slobodou v metodike, 
motiváciou a dostatkom prostried-
kov na vyučovanie. 

Práve tieto atribúty sú dôležité na 
skutočnú motiváciu absolventov uči-
teľstva, aby si učenie nevyberali ako 
poslednú možnosť. A aby sme neboli 
odkázaní na nekvalitných učiteľov, 
ktorých je pre dlhodobú devastáciu 
školstva tiež dosť.

Slovenské orgány však namiesto 
dôkladnej personalistiky pedagogické-
ho stavu robia  skôr opak, čím odrádza-
jú aj učiteľov, ktorí zatiaľ držia školstvo 
ako barly. Požadujú od nás  skokové 
zmeny rovné zázraku, no riešenie vý-
beru a odmeňovania učiteľov sa rea-
lizuje symbolickými nárastmi platov, 
mysliac si, že sa mladí masovo pohrnú 
do vyučovania. 

Niekedy mám pocit, že sa tu 
schválne systematicky ničí a demotivu-
je súčasný i ten budúci učiteľský stav. 
Učitelia sa vykresľujú ako pedofili a iní 
kriminálnici a ministerstvo to potvrdí 
odobrením zákona o lustrovaní minu-
losti učiteľa ako jediného z povolaní 
pracujúcimi s deťmi. Učitelia sú zúfalí 
zo stavu školstva, ktorý si odnášajú aj 
žiaci, no keby chceli vyvinúť politickú 
zmenu, už budú prenasledovaní štá-

tom, keďže ich zviazal novelou zákona 
na politickú objednávku. Ak chceme 
dobrého riaditeľa, musíme sa vnucovať 
zriaďovateľovi a tancovať podľa jeho 
hudby. Ak by sme chceli inovovať uče-
nie a viesť hodiny inak, potrebujeme 
k tomu nekonečné byrokratické povo-
lenia alebo riskujeme perzekúcie od 
inšpekcie. Ak chceme pomôcť deťom 
s individuálnym vzdelávaním alebo 
poruchami učenia, prídu kontroly, čo 
povedia, ako zle to robíme. Ak sa spraví 
protest, tak sa nám z ministerstva vy-
smejú, že nás bolo iba pár nespokojen-
cov a vôbec sa neberie do úvahy téma 
protestu. Kto by v takomto stave chcel 
riskovať za jeden z najmenších učiteľ-
ských platov vydať sa dráhou učiteľa, 
na ktorého sa doslova poľuje a predhá-
ňa sa, kto mu a ako sťaží situáciu. Len 
aby nevzpriečil štandardom.  

Toto sa zákonite odráža na stra-
chu učiteľa byť iným, ale najmä na jeho 
sebaúcte. Stráca sa akákoľvek snaha 
robiť veci inak napriek tomu, že to 21. 
storočie vyžaduje. Niekedy si myslím, 
že je zámer držať inteligenciu v takom-
to stave. Inak by sa rýchlo odhalilo, kto 
stojí za degradáciou školstva a vôbec 
za degradáciou vzdelávania. Tam by 
sme však prirodzenú inteligenciu po-
dopretú skúsenosťou hľadať nemohli. 
Výsledkom toho bude politikou zniče-
ná a spoločensky ľahostajná generácia.

Motivácia učiteľov po slovensky

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 3,5868 €/h. brutto

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 2,9890 €/h. brutto 

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Nástup ihneď.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
��látky od 35 € ��látky od 149 € ��látky od 98 €

rámové
bezrámové

Týždeň 
v Tureckej Alanyi 

aj s letenkou
a all-inclusive  

-33%

 899 €
599 €

TEL: 0948 479 714
www.daka.sk

94
-0
12
5

85
-0

00
5

pracovníkov na 

MURÁRSKE 
PRÁCE 

(murovanie, sadrové omietky...).
Dlhodobá práca v Bratislave 

(byty, polyfunkčné domy, 
rezidencie...).

Práca na úkol, turnusová práca.
Ubytovanie viem zabezpečiť 

ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960
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HĽADÁM

Prídite si vyskúšať
novú LADU Vesta 
s balíkom výhod

Nová pobočka Novozámocká 104, NITRA, 0910 307 707

Továrenská 33, ZLATÉ MORAVCE
0902 250 250 ; auto@autoextra.sk
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