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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Týždenne do 28 510 domácností

Bližšie info na tel. č.: 0911 950 507
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Oznamuje, že ordinuje na súkromnej ambulancii
v Seredi, Nám. Slobody 47
vyšetrenia, konzultácie, návštevy v domácnosti

96-0 TT45

cepcií a podkladových analýz. Zriaďujeme odborné komisie, tie potrebujú svoje
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v
podstate úplne zbytočných. A míňame na
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny aparát plus pijavice na ňom prisaté, už ani
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré
stihneme čerpať, rozkradneme.
Problémy sú roky pomenované, jasné, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich
dotkol aj samotný predseda vlády. V našom ústavnom systéme nemá čo rozhodovať nejaká koaličná rada straníkov. Zákony navrhuje vláda a schvaľuje parlament.
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v
praxi už dávno papierovo zrušený článok
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕmiť strany, straníkov a najrôznejšie politické grémiá, riadené z úzadia
ranokapitalistickou oligarchiou. November 2019 je
príležitosťou, ako sa zbaviť
parazitov na výsledkoch
ťažkej driny občanov.
Tento štát nie je pre
občanov, potrebujeme „fungl“ nový.
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www.drevodokrbu.sk

Vymazávanie
korýtok,
opravy striech
a komínov
0904 272 338

0915 445 364

VÝKUP
PALIET

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

96-003 TT02

-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

85_0743

Určite to každý muž dobre pozná. Raz
sa dostane jeho auto do takého stavu, že
už sa neoplatí investovať do opráv, treba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, ktoré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov
bez väčších investícií a práce slúžiť.
Do podobnej situácie sme sa dostali
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho inštitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže,
ale ani nemôže vyrovnať.
Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom
faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation môže byť táto
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľnosťou sa zaoberá iba malý okruh mysliacich občanov, konzumom manipulovanú
väčšinu nezaujíma.
Slovensko teda treba vybudovať nanovo, na nových základoch. Dá sa to jedine
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme
a pošleme túto korupčnú garnitúru na
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetujeme v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na
riešenie každého, desaťročia chronického problému vyslovujeme nutnosť jeho
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

MUDr. Eva Pavlíková Bielická
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

0905 502 672

96-0147 TT10

Potrebujeme nový štát

96-0003 TT42
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A nezabudli sm
y!
ani na odmen

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ás!
Tešíme sa na V

45-0027

0907 652 710

96-0007 TT42

Je to naOZAJ koža. Kožená galantéria Mercucio prichádza už aj do HM Tesco v Hlohovci.

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
Y
POMNiteÍK
še
na

tJ[PMÈDJFB[BUFQMFOJF
QMPDIâDITUSJFDI
tLMBNQJBSTLFQSÈDF
tBOUJLPSØ[OFOÈUFSZ
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Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

j.putifar@centrum.sk•0903

479 777

96-0029 TT42

96-0239 TT43

0902 163 611

Využ
bezkonkurenčné
ceny!
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Do konca novembra
máte exkluzívnu možnosť
získať zľavový kupón
od 10 do 20 %
pri prvom nákupe
nad 30 €, 50 € alebo 80 €.

SLUŽBY, STAVBA
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Poznáme
voľné ponuky prác aj aktivity firiem.

Nezmeškajte príležitosť na JobSpoTT 2019 .
Vyberáme voľné pracovné miesta, ktoré si
budete môcť vybrať priamo na JobspoTT 2019
a konzultovať ich s pracovníkmi firmy v Mestskej športovej hale. Výnimočná príležitosť, ktorú si nenechajte ujsť.
Zatiaľ čo pri hľadaní práce na pracovných portáloch je postup hľadania práce trošku komplikovanejší a prechádza od telefonického pohovoru, cez
osobné stretnutie až po výberové konania, organizátori JobSpoTT 2019 sa vám ho rozhodli uľahčiť.
V stredu 13. novembra 2019 budú zamestnávatelia
pod jednou strechou realizovať aktivity popri tom,
ako budete počúvať spíkrov a vyberať si svojich potenciálnych zamestnancov! U nich sa môžete priamo
zoznámiť a informovať aj o voľnom mieste. Čo vás
čaká?
1. Technické zameranie – PLC elektrotechnik,
nákupca junior na TPP ale aj vysokoškolská brigáda.
Spoločnosti ako GEFCO Slovakia, Jaguar Land Rover a mnohé ďalšie ponúkajú širokú škálu voľných
pracovných miest pre kontrolórov, manipulátorov,
skladníkov, procesných inžinierov, manažérov
či operátorov výroby.

2. Práca v zahraničí – EURES sa bude prezentovať pracovnými ponukami v Európskej Únii a spoločnosť TRANSFER International Staff ponúkne širokú
škálu pracovných ponúk v susednom Rakúsku.
3. Manažérske pozície – Na JobspoTT 2019 firmy
ponúknu pozície aj skúsenejším uchádzačom. Ide
o pozíciu Key Account Manager, Project Manager
či Manager pre susedné krajiny, ako Česko a Rakúsko. Otvorené sú aj pozície na ďalších obchodníkov, riaditeľov kancelárií či manažérov.
4. Jazykové zručnosti – partner podujatia Your
Choice hľadá lektorov anglického, nemeckého, španielskeho a talianskeho jazyka, bude poskytovať
testovanie jazykových zručností a bude urobiť ukážkové pracovné pohovory v cudzom jazyku.
5. Súťaže o atraktívne ceny – na JobSpoTTe
si v stánku Saint-Gobain zasúťažte s virtuálnou realitou, naučte sa o moderných stavebných technológiách a vyhrajte iPhone 11. V stánku Gefco hráte
o kávovar, môžete sa zapojiť do tomboly spoločnosti
Exact System Slovakia, či získať darčeky v stánkoch
Amazon, Bekaert a ďalších firiem.

6. Zaujímavé aktivity a prezentácie - Atraktívny
stánok vo forme obývačky bude mať generálny partner podujatia, spoločnosť ZF Slovakia. Návštevníci
si môžu pozrieť ukážky produkcie, vyrobiť si odznak,
prípadne si overiť svoje technické zručnosti v súťaži
na čas. Zaujímavé aktivity budú mať aj ďalší partneri podujatia. Groupe PSA predstaví nové elektrické
auto, do ktorého budete môcť nasadnúť a spoločnosť
BOGE Elastmetall Slovakia ukáže svoje produkty
a zaujme vás logickou hrou.
Generálnym partnerom podujatia je ZF Slovakia,
hlavní partneri sú Groupe PSA a BOGE Elastmetall
Slovakia. Odborným garantom je UPSVAR. Mediálnymi partnermi podujatia je portál Start It Up,
Pravda, Ženy v meste, trnavskyhlas.sk, trnava-live.sk, Pardon a Regionpress. Partnermi podujatia
Your Choice – jazykové služby, ConsultSK Slovakia
a Čo dokáže mama.

Nekonečno inšpiratívnych duskusií.
Vyberáme top 7 spíkrov z JobSpoTT 2019.
Kariérny veľtrh JobSpoTT bude opäť studňou
inšpirácie pre uchádzačov o zamestnanie, študentov ale aj samotných vystavovateľov. Vybrali
sme 5 prvých inšpiratívnych diskusií, ktoré si
môžete prísť vypočuť do Mestskej športovej haly
už 13.novembra.
1. Kreativita pohľadom neurovedy
Prvou ostrieľanou spíkerkou bude Olívia Hurbanová, ktorá vo svojej prednáške povie, aké sú zručnosti budúcnosti. Olívia je pozitívna skeptička,
rozvíja svoj vlastný koncept „Olinclusive“ a prepája hard science a soft skills. Vie a bude šíriť ďalej,
ako súvisí kreativita s neurovedou, zbaví nás mýtov
o kreatívnom myslení a ako to funguje v roku 2019,
prečo nám evolúcia nepriala a kreatívnych hláv je
v ľudstve nedostatok a svoju kreativitu budete s odborníčkou aj testovať.
2. Creative Academy: Ako mi správa vo fľaši
zmenila život?
Marek Gurega, zakladateľ jedinej marketingovej
akadémie na Slovensku a v ČR, porozpráva úspešný
príbeh od nápadu až po realizáciu. Akadémia prináša záujemcom o marketing a komunikáciu knowhow od TOP profíkov z praxe, ktoré následne môžu
uplatniť vo svojom zamestnaní alebo pri vlastnom
podnikaní.
3. Ako byť IN na LinkedIN?
V súčasnosti jedna z najvyužívanejších sociálnych sietí, priestor na získavanie kontaktov, vytvá-

ranie skvelého portfólia, ale treba vedieť, ako na to.
Dobré „know-how“ príde oddiskutovať Miki Plichta
na tému “Sebavedomý LinkedIn bez pozlátka“.
4. Networking – nástroj na získavanie odporúčaní
Juraj Bais bude hovoriť o networkingu a obchode
a či slovo „dosť“ nie je relatívnym pojmom, kedy
je dostatok kontaktov naozaj dostatok a ako s nimi
vo svojom odbore pracovať. Zaujme aj teóriu 6 stupňov odlúčenia – čo to znamená a ako vás posunie
v kariére?
5. Prednáška aj pre firmy: Maximalizujte potenciál zamestnancov
Tento rok sa rozhodli organizátori inšpirovať aj samotných vystavovateľov a prednášku pre nich si pripravila Dáša Malá Fabšíková a Katarína Medvecová
Plichtová na tému „Maximalizujte potenciál svojich
zamestnancov, tímov a tak i vašej organizácie.“ Dáša
a Katka vystúpi s dvoma interaktívnymi workshopmi pre študentov, prvý na tému „Ako si hľadať školu
alebo prácu, ktorá ma bude baviť?“ a druhý „Ako
môžem byť super výkonný v práci a zároveň tímový
hráč?“
6. Emócie vs. rácio - Homo sapiens (zviera)
v 21. storočí
Profesionálny kouč a business mentor Veronika Šusterová odhalí spôsoby ako sa prestať (alebo
neprestať) báť a kedy je najlepšie pozrieť sa „krokodílovi“ priamo do očí. Zanalyzuje dôvody, prečo
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sa stresujeme, čo nás motivuje a kde hľadať tú správnu inšpiráciu v osobnom živote i pracovnej oblasti.
7. Plníme si sny alebo podnikáme?
Poslednou prednáškou, ktorú vyberáme spomedzi prvých vybraných je od Miriam Zsilleovej, zakladateľky portálu Ženy v meste, na tému „Plníme
si sny alebo podnikáme?“ – a dá sa oboje naraz? Ako
vyzerá podnikanie v 21. storočí a na čo by si mali ambiciózni mladí ľudia v podnikaní mali dávať pozor?
Všetci spíkri uvedú svoje interaktívne diskusie
s príbehom a vlastnou skúsenosťou a navyše sa
s nimi budete môcť porozprávať aj osobne a prekonzultovať to, čím sa v živote pretkávate vy. Nenechajte
si ujsť nekonečno príležitostí na JobSpoTT 2019 už 13.
novembra 2019 v Mestskej športovej hale v Trnave.
Generálnym partnerom podujatia je ZF Slovakia,
hlavní partneri sú Groupe PSA a BOGE Elastmetall
Slovakia. Odborným garantom je UPSVAR. Mediálnymi partnermi podujatia je portál Start It Up,
Pravda, Ženy v meste, trnavskyhlas.sk, trnava-live.
sk, Pardon a Regionpress. Partnermi podujatia Your
Choice – jazykové služby, ConsultSK Slovakia a Čo
dokáže mama.

PÍŠTE NÁM / ZAMESTNANIE
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Človeka až zamrazí
S čoraz väčšími obavami otvárame
v našich redakciách listy od vás, milí
čitatelia. Sú totiž čoraz viac smutným
obrazom neprávostí, ktoré sú páchané
na Slovensku na vás, na celej našej spoločnosti. S výnimkou pár vyvolených.
Písmo hovorí za veľa. Zjavne občan,
ktorý už má naozaj dôstojný vek. Aj štylistika svedčí o tom, že to je rozhľadená
a životom skúsená osoba. Obsah je zúfalým volaním o pomoc. Nie pre pár eur. O
pomoc v snahe domôcť sa práva a spravodlivosti. A ľudskej dôstojnosti. „Nikoho nemožno... podrobiť... ponižujúcemu
zaobchádzaniu“ píše sa v základnom
zákone nášho štátu, z ktorého si vyvolení spravili svoju dojnú kravu. Ignorujúc
aj jeho ústavu v mnohých ďalších článkoch o slobodách a právach občana.
Prepustiť z nemocničného liečenia
pacienta, ktorý má zníženú schopnosť
pohybu, ktorý si v živote dosť rokov odpracoval pre zdravotníctvo, ktorý platil
dane a odvody a dodržiaval zákony štátu tak, že za odvoz sanitkou domov si od
neho niekto pýta peniaze – to je zvrhlosť. Z ľudského pohľadu.
Nie je isté, či z trestnoprávneho to nie
je zlodejina, lúpež na bezbrannom. To
nech posúdia orgány činné v trestnom
konaní. Dúfajme, že aj tento článok bude
podnetom na ich konanie.
Vypýtať si judášsky groš od chorého bezvládneho za to, na čo má nárok.
Necelých osem eur. Lebo vraj to a ono a
tamto. Odkedy sú sanitky taxíky? Odke-

SBS GUARDING s. r. o.

strojníka – bagristu
pracovníka na pretláčacie práce

v Hlohovci

(mikrotunelovanie)

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď!

96-0221 TT39

Mzda: od 6 €/hod.
36-0007

Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

SBS GUARDING s. r. o.
prijme do TPP aj živnostníkov

v Seredi

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

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
51-0094

garancia platu 1000 €/mes.

ZVÁRAČOV

príjme strážnikov na prevádzky

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

Požiadavky:
- zváračský preukaz Z - M1, Z - G1
- čítanie technických výkresov
- samostatnosť pri práci
- prax v odbore 3 roky
- práca s technickou dokumentáciou
- práca v úkole
Ponúkame:
- plat 7,00 - 8,50 € / hod. + príplatky – HPP
- plat 9,50 € / hodina + príplatky - SZČO
- stabilné pracovné miesto (HPP / živnosť)
- motivačné ﬁnančné ohodnotenie
- nadštandardná zdravotná starostlivosť
- iné sociálne výhody
V prípade Vášho záujmu sa kontaktujte na:

85_0690

www.aiw.sk

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!
32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

výrobca kontajnerov prijme do prac. pomeru:
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UT Umwelt- und Transporttechnik, s. r. o.
Galantská cesta 733, 925 63 Dolná Streda
E-mail: info@ut-kontajner.sk

96-0147-2 TT45

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

» red

Slovenčina naša
Nie
posilovňa, ale posilňovňa.

Stavebná ﬁrma MIKROVRT s. r. o. v Leopoldove prijme do TPP:

príjme strážnikov na prevádzky

dy sa za prevoz pacienta platí vodičovi?
Bez potvrdenia, iba tak, ako prievozníkovi na rieke Styx do dlane? Má to byť
symbolika starostlivosti nášho zdravotníctva o pacientov?
Vráťme sa k základnému zákonu
štátu. Píše sa (okrem iného) v ňom aj
toto:
„Čl. 19 - Každý má právo na zachovanie
ľudskej dôstojnosti.
Čl. 40 - Každý má právo na ochranu
zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Čl. 32 - Občania majú právo postaviť sa
na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených
v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

SLOVENčInA / SLužby, StAVbA

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša - „šestonedeľka“
Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

na kľúč
Základové dosky ny!
ce
za výhodné

betonáže
Zabezpečovanie
lami
zid
vo
i
ým
tn
vlas

Informácie na tel. čísle:

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
Obhliadka, poradenstvo
a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

» Ďakujeme – redakcia.

STAVEBNÝ INŽINIER

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0902 225 267

splátky od 98 €

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0054

www.balkona.eu
0948 787 777

s dlhoročnou praxou vykonáva projekty
- situácie osadenia stavieb
- prípojky inžinierskych sietí
- drobné stavby, garáže
- rekonštrukcie a prestavby
- prístavby a nadstavby
- technické posúdenie stavieb
- projekty pre legalizáciu
- novostavby, stavebný dozor

zasklievanie terás

splátky od 149 €

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .
Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

Videá a fotky realizácií nájdete na:

oc !
Vi em e to st ih nú ś do Vi an
www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY
Í
Š
- TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
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87-0091

,
mete.tam
Steapvoia
je
trebu

0917 873 342

PLOCHÉ STRECHY

InZerÁT,
KTorÝ
PreDÁvA

zimné záhrady

DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV
96-0161 TT17

šej milej čitateľky ubezpečujeme, že ide
o správny výraz. Teda, v tvare šestonedieľka, nie šestonedeľka. Za list ďakujeme. Zároveň sa ospravedlňujeme, že
sme ešte nereagovali na viacero podnetov, týkajúcich sa melódie slovenčiny.
Viacerí z vás poukazujú na to, že používatelia jazyka, najmä médiá, dnes iba
vzácne pracujú s ustálenou melodikou
vety, no neovládajú ani zásady vetnej
skladby. Ide o jav, ktorému sa chceme
venovať, ale nateraz hľadáme spôsob,
ako.
Zároveň vás prosíme o prepáčenie,
ak v našom týždenníku občas nájdete
nejaké chyby – tlačiarenskí škriatkovia
ešte nevymreli, usilovne pracujeme na
ich vychytaní ešte pred tlačou.

96-189-1 tt32

Milí čitatelia, do jednej z našich
redakcií prišiel list. Od niekoho z
vás. Veľmi pekne ďakujeme a tentoraz volíme aj inú formu, ako sa
venovať nášmu jazyku.
Čitateľka sa pýta, či je správny výraz
„šestonedeľka (šesť - nedeľka) – šestonedelie“. Odpoveď sme hľadali v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ale opýtali sme
sa aj viacerých slovenčinárov – učiteľov. Vysvetlenie jazykovedcov znie:
„Slovo šestonedelie patrí do historického dedičstva. Objavuje sa už v historických písomnostiach zo 16. storočia
a v minulosti sa tento výraz používal
aj v iných podobách, ako šestinedelie, šesťnedelie, šesťnedelí. Podstatné
meno šestonedelie sa utvorilo univerbizáciou (zjednoslovnením) z lokálového spojenia číslovky šesť so slovom
nedeľa ešte v predspisovnom období,
ktoré sa od súčasnej kodifikovanej slovenčiny odlišuje pravopisom, gramatikou aj tvorením slov, a v tejto podobe sa
zachovalo dodnes. Viac si o výrazoch
šestonedelie a šestonedieľka môžete
prečítať v článku Márie Kováčovej Kútnice, posteľnice a posteľkyne v časopise Kultúra slova (1996, č. 4, s. 210).“
Čiže, aj napriek pochybnostiam na-

96-0216 TT42
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HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

KA
NOVIN

Pripravení prevziať
zodpovednosť
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www.hanza.sk

96-0005 TT02

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

SEREĎSKO

www.oknahc.sk

0903 603 315
okná a dvere oknahc@oknahc.sk
Pribinova 13, Hlohovec

Dionýta Štúra 759/35
SEREĎ
hlohovecko@regionpress.sk

Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA

Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Lucia Pavlovičová

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)
Každý týždeň:
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady,
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka,
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad
Váhom, Zemianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Bojničky, Červeník,
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice,
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové,
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov,
Madunice, Pastuchov, Ratkovce,
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec

predseda SaS

Značka Coca-Cola, ktorá predáva najznámejší kolový nápoj na svete, získala už druhý rok po
sebe jedno nelichotivé prvenstvo. Umiestnila sa na
čele celosvetového rebríčka značiek, ktoré najviac
znečisťujú životné prostredie plastovým odpadom.
Rebríček vyhlasuje organizácia Break Free From
Plastic a robí to na základe analýzy odpadu, ktorý
dobrovoľníci vyzbierali počas čistenia pláží, morí
či ulíc. Najviac odpadu tvorili práve fľašky tohto
nápoja.
U nás, na Slovensku, sa symbolom znečistenia
politickej kultúry a únosu štátu stala strana Smer
a jej predseda Robert Fico. Ešte kým si prvý raz zasadol na stoličku premiéra, pil spomínaný nápoj
v konšpiračnom byte na Vazovovej, kde mal viesť
priateľské rozhovory s Jaroslavom Haščákom z Penty. Výsledok? Po 12 rokov vlády Smeru o fungovaní
štátu nerozhodujú volení zástupcovia, ale oligarchovia, mafiáni a skorumpované figúrky.
Boj s plastovým odpadom je na dlhé trate.
Vyčistiť štát od dedičstva Roberta
Fica sa nám však môže podariť
už o štyri mesiace. Nebude to
ľahké, ale keď spojíme sily,
prinesieme zmenu, vďaka ktorej bude naša krajina čistejšia.
Dajme zelenú nádeji.
96-0229 tt41

www.hodinarstvoemili.sk

Leopoldov

Hlohovec

Symbolom únosu štátu
je Robert Fico

Nová značka CALYPSO

0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

OC Galéria TESCO, Trnava
SNP 12, Hlohovec

Redakcia:

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.
96-0014-7 tt45

Plastové

HLOHOVECKO

Chceme menej štátu a nižšie dane

GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337
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Anna Zemanová

poslankyňa NR SR za SaS
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HLOHOVeCKO

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

Východné Slovensko

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

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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Právna úprava oddlženia fyzických
osôb konkurzom je pomerne nová,
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež
nepresne označovaná aj ako osobný
bankrot.
Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fyzických osôb. Primárnym účelom oddlženia je umožniť širokému okruhu zadlžených fyzických osôb zbaviť sa svojich
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom,
a to vo forme oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Procesnoprávny inštitút oddlženia teda predstavuje možnosť, prostredníctvom ktorého
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Medzi jednotlivými formami oddlženia
nachádzame určité rozdiely, pričom
základným rozdielom je vzťah dlžníka
k svojmu majetku. V prípade oddlženia
konkurzom príde dlžník o celý svoj majetok a v prípade splátkového kalendára
je dlžníkovi umožnené ponechať si majetok, ak bude schopný aspoň čiastočne
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov
podľa súdom určeného splátkového kalendára. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať oddlženia musí spĺňať niekoľko
zákonom stanovených podmienok.
Dlžník musí byť fyzickou osobou
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú
osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa), musí preukázať platobnú neschopnosť a že sa voči nemu vedie exekučné
alebo obdobné vykonávacie konanie.
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a
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preto z jeho správania musí byť zrejmé,
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh
v medziach svojich možností a schopností. Prekážkou na podanie návrhu na
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na
určenie splátkového kalendára je výkon
trestu odňatia slobody. Významnú úlohu v prípade oddlženia fyzickej osoby
zastáva Centrum právnej pomoci. Od
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra
právnej pomoci v oblasti poskytovania
právnej pomoci verejnosti. Zákonodarca stanovil, že táto inštitúcia alebo advokát ňou určený je jediným subjektom
oprávneným, a za splnenia zákonných
podmienok aj povinným zastupovať
dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pri podaní návrhu
na určenie splátkového kalendára, a to
až do momentu kým súd uznesením
neustanoví správcu konkurznej podstaty. Určitú ochrana pred zneužívaním
právneho inštitútu oddlženia predstavuje ustanovenie Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa
môže dlžník opätovne domáhať oddlženia najskôr po uplynutí desiatich rokov
od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

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

KuLtúrA / StAVbA, dOmáCnOSť

tený o odborníkov na túto špecifickú
činnosť.
„Štát má záujem získať väčšiu kontrolu nad dodržiavaním kvality výkonu
prác na národných kultúrnych pamiatkach a zbierkových predmetoch v jeho
vlastníctve. Štátne reštaurátorské a
projekčné ateliéry budú fundovanou
inštitúciou, ktorá bude koncepčne a
erudovane vykonávať túto absentujúcu
činnosť,“ vysvetlila význam navrhovanej štátnej rozpočtovej organizácie
Ľubica Laššáková.
Rozpočtová organizácia Štátne
reštaurátorské a projekčné ateliéry prevezme časť úloh správcov národných
kultúrnych pamiatok pri zabezpečení
ich obnovy, najmä v prípravnej a projektovej fáze. Návrh jej zriadenia prešiel
na poslednej schôdzi prvým čítaním v
Národnej rade SR. Podobná inštitúcia u
nás už v minulosti existovala (Projektový ústav kultúry) a v súčasnosti takáto
organizácia úspešne pôsobí v susednej
Českej republike.

Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

POLIENKA aj GUĽATINA

v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

vyhlasuje
obchodné verejné súťaže
na nájom nehnuteľného
majetku,
stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu SR pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu
delená na tri časti, a to:
časť 1 – severná časť západného krídla,
vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla
a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.
Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú
zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer nájmu a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Seredi uzneseniami č.216, č. 217 a č. 218 dňa 12.09.2019.

» red

47-083

Národné kultúrne pamiatky a
zbierkové predmety si zaslúžia náležitú ochranu zo strany štátu.
Výrazne tomu môže napomôcť nová
rozpočtová organizácia „Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry“, o ktorej
zriadení budú rozhodovať poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky na
svojej najbližšej schôdzi.
„V dôsledku aktuálnej legislatívy
časť národného pokladu chátra, čo
si slovenské kultúrne dedičstvo rozhodne nezaslúži. Nová organizácia sa
bude podieľať na zabezpečení obnovy
a kultúry národných pamiatok, najmä
niektorých častí výstavby, reštaurátorských výskumov či predprojektovej prípravy,“ tvrdí ministerka kultúry.
Ústavný súd rozhodnutím zo dňa
19. septembra 2018 totiž zrušil účinnosť
ustanovenia zákona, ktorý umožňoval
vykonávať reštaurovanie národných
kultúrnych pamiatok a zbierkových
predmetov zamestnancami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Vzniklo tak riziko, že štát bude ukrá-

PALIVOVÉ
DREVO

96-129 tt38

Šanca pre naše pamiatky
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Viera, škola, politika
raz utiekajú k uvedeným zásahom do
života. Smrťou je podľa učebnice pre
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase
znižovania veku sexuálnych aktivít.
Presvedčíme mladých, aby sa stýkali
po svadbe a každým stykom plodili
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľudnenia? Sme teda v situácii povinného
náboženstva, na ktoré je schválená
učebnica s klamstvami či tmárstvom
skresľujúca a neriešiaca vážne problémy ľudstva za cenu neobjektívneho
presadenia viery.
Nespojiteľná je aj politika a viera.
Jednak je politika neraz taká nečestná, egoistická a neľudská, že odporuje
akejkoľvej viere, jednak práve politika
presadzuje veci, ktoré často nevychádzajú z Písma, ale z osobných postojov
politikov a fanatickej časti ich voličov.
To často zachádza až do odmietania
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľnou a bolestivou chorobou či pre páry,
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúžené dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak,
veľmi dobre sa to prezentuje v rámci volebnej kampane, kde ide o moc.
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a netoleranciu. Takáto polarita medzi ľuďmi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

PRÁCA HLOHOVEC
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Viera je intímnou vecou a dobrovoľnou voľbou človeka. Vieru majú
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne
do kostola či nevedú dogmatický
život. V dnešnom prepojenom svete
poznáme veľa náboženstiev, ku ktorým sa možno uchýliť. To, čo si človek vyberie, závisí od jeho povahy,
rodiny, kultúry, regiónu a pod.
Napriek tomu, že sa náš štát neviaže
na nijaké náboženstvo, máme v školách povinne voliteľnú náboženskú
výchovu v alternácii s etickou výchovou od 1. ročníka. Slovo „povinne“
neznie dobre v spojení s vierou v Boha.
Napriek rôznym vieram dominuje vyučovanie kresťanstva, keďže na iné náboženstvá sa nenazbiera toľko žiakov,
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania.
Etická výchova by mala byť súčasťou
učebného plánu každého žiaka, keďže
má úplne iný obsah a učí dôležité etické
(nenáboženské) témy.
Náboženstvo nepatrí do škôl. Je
veľa možností, ako deti dobrovoľne
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné
školstvo. Obávam sa však, že monopol jednej z cirkví požehnaný štátom
je neprekonateľný. Potom sa nemôžeme čudovať, že štátom schválená
učebnica píše o tom, že interrupcia,
eutanázia, umelé oplodnenie patria do
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne,
netolerantne! Bez ohľadu na to, že za
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

riaditeľ ZŠ s MŠ

Ponuka na prenájom

Prijmeme

Spoločnosť z TT

vodičov MKD

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

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

tel.: +421 948 036 836, e-msil: obchod@cge-systems.sk

ESHOP: www.mont3rky.sk

0948 534 542

36-0163

- pracovné odevy
- pracovná obuv
- vychádzková obuv
- rukavice
- pracovné doplnky
- voľnočasové odevy
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0905 444 052
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neJDe vÁm
bIZnIS?

KonTAKTUJ
T

16-016-0341

na prácu SK, CZ, DE
Námestie Sv. Michala 32, 920 01 Hlohovec

47-044

Tel.: 0905 206 859 – Šimko I., e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

96-0245 tt45

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel

83-0421

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- priestor na parkovanie
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii
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NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol
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PLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

PRIDAJ SA
K NÁM!
HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV DO TÍMU
priemerný mesačný
plat 995 €

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995 € brutto

(nástupný plat 735 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu
+ príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134 € brutto

(nástupný plat 875 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia
+ príspevok na dopravu + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS
„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

KONTAKT:

HC19-45-strana
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96-0238 TT43

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:
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Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

auto-moto/iné
02 AUTO-MOTO2 / iné

4,42 € / hod.

» KÚPIM STARÚ PRETEKÁRSKU MOTORKU ZNAČKY ČZ
JAWA AJ POKAZENÚ, DIELY,
tel.: 0915 215 406
»03
byty/predaj
3
BYTY / predaj

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK

»04
byty/prenájom
4
BYTY / prenájom

na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

»05
domy/predaj
5
DOMY / predaj
»06
pozemky/predaj
6
POZEMKY / predaj
»07
reality/iné
REALITY7/ iné
»08
stavba
8
STAVBA
»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ

stravné lístky v hodnote 3,83 €

»10záhrada,
zverinec
10
ZÁHRADA
A ZVERINEC
»11hobby
a šport
11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje, tel.:
0902 708 047
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené, tel.: 0903
753 758
» Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, hodinky.
Tel.: 0903 753 758
»12deťom
12
DEŤOM
»13rôzne
predaj
13
RôZNE
/ predaj
»14rôzne/iné
RôZNE /14iné
»15hľadám
prácu
15
HĽADÁM
PRÁCU
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

96-0004 tt42

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

HC19-45-strana
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

KuLtúrA / ZAmeStnAnIe
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PRESADZUJEME ZÁKONY
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV
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