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Tak ich tu máme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre, 
pred pár dňami boli väčšinou stvár-
ňované v zlatej farbe. Každoročná 
a novoročná eufória už je taká. Ako 
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku. 

Vraj to bude rok zmien. No, mohol 
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude. 
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič. 
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my, 
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať 
stará mama vypeknený „šporhelt“, za-
behla do obchodu, kúpila striebrenku a 
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky, 
ale aspoň niečo urobila.

Nebudem tu ja a teraz mudrovať, 
všetko podstatné, čo mám na srdci, po-
vedala na Nový rok 2020 pani prezident-
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské 
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoloč-
nosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá-
rame ju my všetci. So smútkom a rozča-
rovaním sledujem, ako naberá na sile 
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo 
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme 
na to, že osobný konflikt je legitímnou 
pracovnou metódou. Akoby jedinou 
cestou na presadenie svojich myšlienok 
bolo poníženie oponenta a vymedze-
nie sa na jeho úkor. So slovom sa často 

narába účelovo, bez zodpovednosti za 
následky a s umlčaním vlastného sve-
domia. Sme unavení z množstva kon-
fliktov a  mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich 
budeme všetci na Slovensku žiť spo-
ločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe 
budeme dnes, o čo menej sa od seba v 
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie 
zvládneme, keď sa situácia po voľbách 
nebude vyvíjať celkom podľa našich 
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme 
Slovensko. A každý, kto má skutočný 
záujem o to, aby sa našej republike da-
rilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, 
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď 
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto 
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Žiť spolu je oveľa lepšia predsta-
va, ako sa nenávidieť? Čo 
myslíte? Ozaj, vraj tie dve 
dvadsiatky znamenajú 
karmický rok. A karma, tá 
je veľký kúzelník!

S pozdravom a 
želaním viac dob-
rého ako zlého -
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elektroinštalačný materiál
Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

tel: 0905 901 604, e-mail: info@aktaon.com
Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

LINEAR
Svietidlá pod kuchynské linky, na strop, do technických priestorov, atď
Malý rozmer a vynikajúca svietivosť, moderná LED technológia s 5 ročnou zárukou.
Rôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá sú vhodné aj do vlhkých priestorovôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá súú vhodné aj do vlhkých priestorová sú

Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi, 
ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre 
obývacie priestory, kancelárie, služby, 
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie 
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smart-
fónom, sledovanie spotreby, časovanie a 
rôzne ďalšie funkcie

www.aktaon.com

LOIS
Moderné vstavané a stropné LED svietidlá typu “DOWNLIGHT“
v rôznych farbách, tvaroch a rozmeroch od 3W do 36W,
rôzne farby svetla (teplá biela, neutrálna biela)
vhodné do domácností ale aj do technických priestorov,
od IP20 do IP44 (aj do vlhkých prostredí)
5 ročná záruka
Ľahká montáž

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR

konvektory ADAX
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda

tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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12. 1. v roku 2016 
sa uskutočnila posledná rozlúčka s kňazom a politickým väzňom 
Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

Výročia a udalosti

rok narodenia

poistenca

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1951

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1961

1963

1964

1965

60 rokov
57 rokov

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
57 rokov

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
57 rokov a 9 mes.

56 rokov
55 rokov

54 rokov
53 rokov

62 rokov
58 rokov a 6 mes.

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

56 rokov a 9 mes.

55 rokov
54 rokov

53 rokov

62 rokov
59 rokov a 3 mes. 57 rokov a 6 mes. 55 rokov a 9 mes.

58 rokov a 9 mes.

54 rokov
53 rokov

62 rokov
60 rokov

60 rokov

58 rokov a 3 mes. 56 rokov a 6 mes. 54 rokov a 9 mes.
53 rokov

62 rokov
60 rokov a 9 mes. 59 rokov

57 rokov a 3 mes. 55 rokov a 6 mes. 53 rokov a 9 mes.

62 rokov
61 rokov a 6 mes. 59 rokov a 9 mes.

59 rokov a 9 mes.

58 rokov
56 rokov a 3 mes. 54 rokov a 6 mes.

62 rokov
62 rokov

60 rokov a 6 mes.

57 rokov
55 rokov a 3 mes.

59 rokov a 6 mes.

62 rokov 61 rokov

62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mes.

59 rokov a 3 mes. 57 rokov a 6 mes.

62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní
58 rokov a 3 mes.

62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 9 mes.

60 rokov a 9 mes.
59 rokov

62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 7 mes. 62 rokov a 1 mes.

61 rokov a 6 mes.

62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 8 mes. 62 rokov a 5 mes. 60 rokov a 6 mes.

61 rokov a 10 mes.

63 rokov
63 rokov

63 rokov
63 rokov62 rokov a 10 mes. 62 rokov a 9 mes.

62 rokov a 2 mes. 61 rokov a 3 mes.

63 rokov a 2 mes. 63 rokov a 2 mes.

63 rokov a 2 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 61 rokov a 7 mes.

63 rokov a 4 mes. 63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 4 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 61 rokov a 11 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 3 mes.

63 rokov a 8 mes. 63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes.

63 rokov a 10 mes. 63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 6 mes. 63 rokov
62 rokov a 6 mes. 62 rokov a 6 mes

64 rokov
64 rokov

62 rokov
61 rokov a 3 mes.

57 rokov a 9 mes.
56 rokov

60 rokov a 9 mes. 57 rokov
56 rokov

55 rokov
54 rokov

53 rokov

61 rokov a 6 mes. 57 rokov
56 rokov

55 rokov
54 rokov

53 rokov

rok narodenia poistenca

62 rokov a 10 mes.
62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

s62 rokov a 8 mes.

Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok

Od januára nastali zmeny v dôchodkoch. Tie minimálne sa zvyšujú. Dôchodkový vek sa určuje podľa tabuľ-

ky, ktorá zohľadňuje počet detí a má strop 64 rokov. Štát totiž určil dôchodkový vek všetkým poistencom. Do 

Ústavy SR sa dostala zásada, že vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe 

nesmie presiahnuť 64 rokov. Dôchodky sa automaticky valorizujú. V tabuľkách nájdete potrebné informácie.
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

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

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ AJ 
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozekoch?
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

INZERCIA
0907 779 019
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok            
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INFO: 0915 896 536
KANCELÁRIE:

Komárno 
Štúrovo 

Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda 

vo februári

Bez exekúcii

NOVÝNOVÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝO
začiatok

LETÁKY
0907 779 019
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VÝPREDAJ!
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 700 €NOVOROČNÁ AKCIA

BIOCLIMATIC pergoly
splátky od 238 €

Najčastejšie želania počas vstupu do 
nového roka sú zdravie a  šťastie. A 
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac  
každý sám. 

Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plá-
ny typu – schudnem 20 kg, upravím si 
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky, 
udržím si hladinu krvného cukru bez nut-
nosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa 
žiaľ  väčšinou nesplnia, ak človek výrazne 
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia 
nie je možná bez úpravy pravidelných 
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba 
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorene-
né mnoho rokov, sa môže meniť postupne.

Zlepšenie zdravia má  päť základ-
ných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť 
aktívny minimálne 20-30 minút denne, 
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť 
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je  jed-
no, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie, 
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny 
tréning. 
2. Stravovanie nám dodáva energiu, ži-
viny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy 
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to  
vzostupom hmotnosti, vznikom nových 
ochorení  a zhoršením existujúcich. Den-
ný príjem energie má byť primeraný fyzic-
kej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje 

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov 
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba ener-
gie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov 
asi o 10 percent. 
3. Prispôsobiť sa výživovým odporu-
čeniam – vynechať tučné jedlá, konzu-
movať iba chudé druhy mäsa a mliečnych 
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie 
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červené-
ho mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa  
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do 
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii 
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú 
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne 
sladené nápoje.

Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj 
v rovnakých časových intervaloch, nevy-
nechávať raňajky a nejesť neskoro večer ( 
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa 
vyhýbať jedlu).

Prvé výsledky sa 
dostavujú už po týždni 
a  rozhodujúcim je pre-
konať prvé tri týždne, 
potom už všetky zmeny 
v  prospech zdravia 
idú ľahšie.

Veľa zdravia v roku 2020

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

metabolizmu a výživy

y pred spánkom už sa 

y say
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15. 1. 1971 
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa 
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

Výročia a udalosti



DS20-02 strana 5

POLITICKÁ INZERCIADUNAJSKOSTREDSKO
5

Tento štát

Eduard Chmelár 

T

Ako jediný politický subjekt chodíte medzi 
robotníkov. V 

 
smeny a v.  
Má to nejaký zmysel?
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Predstavitelia strany 

darí pracujúcim najlepšie a 
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Niektorí zamestnávatelia na vás poslali 
políciu a obvinili vás z poburovania.
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Na kandidátke 

asi najviac robotníkov zo všetkých strán. 
Predsa len, nebolo to trúfalé,                 
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Lebo toto znamená naše volebné 
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,                              
NIE PRE VYVOLENÝCH.
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.01.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

Dunajská Streda

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

Mimoriadna akčná  ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
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7Za férové a hrdé Slovensko

Politici musia 
ukázať, že na ňu majú aj odvahu, 
riešenia a energiu.

Slovensko je plné slušných, praco-
vitých, talentovaných ľudí, 

.

Našu dravosť a vytrvalosť musíme 
smerovať do riešení. Nie do zby-
točných sporov a hádok,

Na zmenu však potrebujeme nielen 
dohody, ale aj odvážne riešenia.

Zmena nikdy neprichádza 
ľahko. Sme však pripravení - bojovať 
za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
Ako slovenčinár vnímam želania k 
novému roku ako frázy a klišé, ke-
ďže uplynie pár dní po 1. januári a 
všetko je po starom. 

Na druhej strane sa mi nepáči, ak 
niekto preposiela texty, básničky, čo 
kolujú po internete namiesto svojich 
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. 
Aj preto píšem k sviatkom vlastné tex-
ty, i keď veľmi neverím novoročným 
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ 
viery v lepšie časy by som mal šíriť 
žiakom. O to je dnes naše povolanie 
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne 
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s 
dianím vo svete. Veď už v novom roku 
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, 
bombardovaní krajín. Ak však  zaujme-
me skeptický postoj, môžu si ho osvojiť 
aj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu 
oporu v snahe pozitívne meniť svet. 
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem 
novoročné želania. Hovorí sa však, že 
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre-
to svoju rubriku o školstve predsa len 
začnem želaniami.

Školám želám slobodu a apolitic-
kosť, ktorá sa požadovala už počas než-
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov 
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé 
a zdravo kritické obzory žiakov. Želám 
žiakom spokojných učiteľov a rodičov. 
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj 
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví 
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech 

už má  akúkoľvek podobu, mala už 
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí 
byť, skúsených a múdrych politikov, 
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním 
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami 
a systematicky ponižovať, podceňovať 
učiteľov a všetkých v školách. Želám 
v školstve pokoj a zdravý sedliacky 
rozum, aby sme neboli experimentál-
nymi dielňami rôznych reformátorov, 
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými 
potrebami škôl a zbytočnými či neove-
renými novinkami v systéme. Želám 
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré 
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím 
tempom. Rodičom želám, aby si uve-
domili svoju moc a skutočnú príčinu 
zlyhávania školstva, aby našli hranice 
medzi svojimi a učiteľskými kompeten-
ciami, a aby zvažovali nároky na det-
stvo svojich detí. 

Verím, že sa raz celá komunita 
školy spojí a zúčastní sa na zmenách 
v školstve namiesto nekompetentných 
politikov a úradníkov s obmedzeným 
číselným pohľadom, ktorí sa radi cho-
pia aktivity namiesto nás. V neposled-
nom rade si všetci uvedomme, že my 
tvoríme školu napriek tomu, že nám 
tento status roky popierajú. Inak sa 
zmena v školstve... hm... zmena vo sve-
te neudeje.

Želania a frázy

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

Koncom starého roka si niektorí ľu-
dia dávali rôzne záväzky, aby sa ich 
na začiatku nového roka mohli začať 
postupne vzdávať. 

Niekedy je plánov príliš veľa, inokedy 
presahujú nad naše reálne možnosti. 
Nemôžeme byť   napríklad večne mladí 
ani získať bohatstvo celého sveta. S tými 
bohatstvom mi to pripadá ako s hračkou 
v rukách dieťaťa. Dostávame ho iba do-
časne. Akoby nás náš Otec pozoroval, 
čo s nim urobíme – s talentmi, ktoré sme 
dostali. Niekto iba rozpráva aké je všetko 
zlé a druhý to zmení, niekto využije moc 
a peniaze na dobré vecí a iného zničia.

Môj učiteľ Vladko Maslák pomáha 
ľuďom, ktorí prichádzajú z ulice, det-
ských domovov alebo väzenia. Aj on 
používa príklad s hračkou a dieťaťom. 
Hovorí, že keď chcú rodičia zobrať dieťa-
ťu z ruky nôž alebo zápalky, musia mu 
dať nejakú lepšiu náhradu – napríklad 
hokejku alebo knihu. Aj Vladko berie 
ľuďom „hračky,“ na ktoré si už privykli 
– alkohol, drogy, hazardné hry, násilné 
sklony alebo vulgárne slová. Dáva im za 
ne prijatie, prácu, pokoj, modlitbu. 

Aj my sa môžeme rozhodnúť pre ta-
kúto výmenu. Alkohol môžeme naprí-
klad vymeniť za pohyb a šport. Neberiete 
drogy? A čo závislosti na čokoláde, sláve 

a obdive, moci a egu, sebastrednosti a 
sebaľútosti? Možno nesedíte každý deň 
za hracím automatom, ale za interne-
tom a hazardujete za volantom auta. Čo 
tak odpojiť sa od internetu a cestovať 
vlakom? Na začiatok postačí aspoň pár 
dní v mesiaci. A môžeme pokračovať – 
ohováranie ľudí nahraďme pochvalou 
(hľadajme v druhých ľudí Krista, aj keď 
je riadne ukrytý), útoky na druhých 
(často slabších ako my) vymeňme za ich 
ochranu. 

Otočme prst, ktorým ukazujeme 
na nedostatky druhých radšej na seba. 
Vymeňme svoj autoportrét dokonalosti 
za zrkadlo a poctivo si v ňom urobme 
vlastnú reflexiu. Spomeňme si na mno-
hých svätých – mali zlý začiatok, ale 
dobrý koniec. Minulosť je za nami, ne-
vyčítajme si už donekonečna svoje pády. 
Budúcnosť je pred 
nami, pracujme na 
nej. Každý deň, kaž-
dú hodinu, môžeme 
znovu začať – zme-
niť sa, premeniť sa, 
obrátiť sa, znovu sa 
narodiť alebo 
vstať z mŕt-
vych.

Výmeny 2020

» Ján Košturiak

pred 
me na 

, kaž-
žeme
zme-

niť sa, 
vu sa 
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DRAŽBA POZEMKOV
v obci Malé Dvorníky, okres Dunajská Streda

 vyhlásená správcom konkurznej podstaty 

Mgr. Janou Lenkovou, sídlo: Krížna 38, 81107

Bratislava, číslo SKP: S1211 

Dátum konania dražby: 29.01.2020 

Čas otvorenia dražby: 13.00 hod.

Miesto konania dražby: objekt Istropolis, adminis-
tratívna výšková budova - Vajnorská 1, 831 01 Brati-
slava, veľká zasadacia miestnosť na 15. poschodí

Najnižšie podanie: 105.000,-eur

Dražobná zábezpeka: 15.000,- eur

Predmetom dražby sú: pozemky registra C, 
evidované na LV č.897 vedenom Okresným úradom 
Dunajská Streda, katastrálny odbor pre okres: 
Dunajská Streda, obec: Malé Dvorníky, k.ú.: 
Malé Dvorníky, štát: SR a to :
- pozemok parcelné číslo 309/119 o výmere 
1040m2, druh pozemku - orná pôda, a - pozemok 
parcelné číslo 309/120 o výmere 1716m2,
druh pozemku - orná pôda

Kontakt na SKP: jana@lenkova.sk, 02/55563366,

www.lenkova.sk

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

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

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

pod označením: DD 11/2019
DD 11/2019
dňa 05.02.2020 o 13:30 hod. Hotel LEGEND – kongresová sála,
Gabčíkovská cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka: nachádzajúce sa v 
katastrálnom území Dunajská Streda, evidované v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 6416 
ako: - byt č. 8 na 4.p., vchod o. č. 21 nachádzajúci sa v polyfunkčnom bytovom 
dome so súp. č. 241 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 1717/1 na ul. 
Bacsákovej. Bytový dom so súp. č. 241 je postavený na pozemku – parcele 
registra „C“ – parc. č. 1714/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m²
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu so súp. č. 241 o veľkosti 4453/169557
- podiel priestoru na pozemkoch – parcele registra „C“ – parc. č. 1717/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 334m² , parcele registra „C“ – parc. č. 
1717/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m² ,parcele registra „C“ –
parc. č. 1717/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m², o veľkosti 
4453/169557
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55.300 EUR 
  1.000 EUR

       5.000 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 
Dunajská Streda.

najnižšie podanie:                 
minimálne prihodenie: 
dražobná zábezpeka:  

Termín obhliadky:  13.01.2020 - 14.01.2020 o 12:30 hod.
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Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia, 
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem 
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frá-
zy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým 
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť 
život na Slovensku lepším.

Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má 
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je 
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť 
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom 
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme ve-
dieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa 
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán. 
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo na-
písať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve 
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako 
soľ. 

Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych 
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku. 
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín            
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím 
pochváliť. 

Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme 
poctivo pripravení - žiadne všeobjíma-
júce frázy, žiadny svetový mier, ale 
konkrétne, ihneď použiteľné rieše-
nia. 

Návod na lepšie Slovensko nájde-
te na www.sas.sk

Programy nikto nečíta? 
Veľký omyl!

Richard Sulík
predseda SaS

Návod na lepšie 
Slovensko

Pred dvoma rokmi okolo Vianoc dostali obyva-
telia niekoľkých obcí na Žitnom ostrove varovanie, 
aby nepili vodu z vodovodu a využívali vodu z cis-
terien. V pitnej vode sa totiž našiel jedovatý pesticíd 
atrazín, ktorý môže v krajných prípadoch spôsobiť 
u mužov neplodnosť. Po dvoch rokoch sa atrazíno-
vé znečistenie presunulo aj do nových lokalít, na-
príklad do Dunajskej Lužnej pri obľúbenej lokalite         
Košariská. Hovorí sa o tom? Nie.

Ako som na to prišla ja? Ako vyštudovaná hydro-                      
geologička som si pracne našla a naštudovala 
správu SHMÚ o monitoringu podzemných vôd na 
Žitnom ostrove. Som od fachu a napriek tomu mi to 
trvalo pomerne dlho. Ako sa v tom majú potom vy-
znať bežní ľudia, ktorí majú na Žitnom ostrove stud-
ne, vodu používajú aj na pitné účely a o možnom 
ohrození nemajú ani potuchy? 

V SaS sme za to, aby ľudia dostávali o výsledkoch 
monitorovania vody pravidelné a zrozumiteľné      
informácie. Aj preto som opakovane v parlamente 
predkladala návrh zákona, aby túto 
úlohu plnili samosprávy. Máme to 
aj v našom programe pre život-
né prostredie. Ľudia musia ve-
dieť, akú vodu pijú a u nás má                                                      
informovanosť zelenú. Pretože 
zdravý rozum je najlepší re-
cept.

Ľudia musia vedieť, 
akú vodu pijú

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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»Predám Citroen Berlingo 
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá 
metalíza, naj.  213 000 
km. 1. majiteľ, servisná 
knižka – pravidelný servis, 
garážované, klíma, tepo-
mat, cen. zam., el. okná a 
iné. STK/EK 4/2020. Cena: 
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915 
975 284

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo 
Octaviu aj combi s clímou, 
maximálne 90.000 km len 
v dobrom stave. Tel.: 0905 
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Kúpim malotraktor Terra, 
Vari Agzat alebo TK14 MT8 
0904995579

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica Síd-
lisko. Byt v pôvodnom sta-
ve, výmera 84 m2. Cena: 
54900 EUR. 
Kontakt: 0915 919 758

»Dám do prenájmu dvojiz-
bový alebo trojizbový byt 
v Dunajskej Strede len 
serióznym záujemcom 
0911428022

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Elado katlan 60l fazek-
kal, muanyag hordok 
cefrenek 
T: 0907213765

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

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

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predam scooter Keway 
200, 0915243381 
»Pedikurozest vallalok,ke-
resre hazhoz is megyek! 
0915243381

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ 
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA 
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY. 
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY. 
A CD OD PETRY JURINO-
VEJ NEMÁM RADA BOXE-
ROV. LEN SMS. ĎAKUJEM. 
0919050244
»KTO DARUJE MLADEJ ZBE-
RATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽ-
MI SLABEJ RODINY HOCIČO 
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA 
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS. 
0907524913

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

, dispecing2@aii.sk

Obidva názvy rastliny ďumbier aj 
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v 
Pravidlách slovenského pravopisu 
aj v Krátkom slovníku slovenského 
jazyka.  No odborný botanický ná-
zov je iba názov ďumbier. 

Zázvor sa využíval už v stredoveku 
ako konzervačný prostriedok a rovna-
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. 
Gréci ho jedli pri problémoch s tráve-
ním. Zázvor má protizápalové účinky. 
Je preto mimoriadne vhodnou preven-
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu-
tia, zápalov horných dýchacích ciest 
a chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať 
prvou pomocou v období chrípkových 
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po-
máha náš organizmus detoxikovať a 
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže 
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun-
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, 
ktoré sú predpísané pacientom s rako-
vinou vaječníkov! Lekárski experti tiež 
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor, 

majú nižšiu hladinu črevných zápalov 
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak 
riziko rakoviny hrubého čreva.

Zázvor obsahuje veľké množstvo 
super zdravých látok menom gingero-
ly, ktoré účinne bojujú proti mnohým 
zdravotným problémom, ktoré súvisia 
so zápalom buniek. Výskum, vykona-
ný u pacientov, trpiacich artritídou a 
svalovými bolesťami, preukázal vý-
znamné výsledky v úľave od bolesti. 
Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínos-
ný pre pacientov, u ktorých dochádza 
k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom 
buniek ako obezita, cukrovka, Alzhei-
merova choroba, atď.

Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia, 
ktorí majú problémy s krvným obe-
hom, respektíve trpia na hemofíliu. 
Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať 
diabetickú a antikoagulačnú liečbu, 
jeho užívanie si vyžaduje v týchto prí-
padoch monitoring lekárom – špecia-
listom.

Zázvor alebo ďumbier

» red

„Ak nepôjdem voliť, automaticky sa vzdá-
vam práva haniť či chváliť dianie na poli-
tickej scéne za uplynulé štyri roky.“

Erik Pančík - Čierny Balog 

Vox populi

LETÁKY
0907 779 019

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Našli ste si pod vianočným strom-
čekom darček, ktorý sa vám ne-
hodí, či neulahodil vášmu vkusu, 
prípadne nemá správnu veľkosť 
či farbu? Môžete sa pokúsiť o jeho 
výmenu či vrátenie. To či uspejete, 
však záleží na dobrej vôli predáva-
júceho.

Mnoho obchodníkov sa snaží zákaz-
níkom vyjsť v ústrety a nevhodný dar-
ček im vymenia za iný tovar, prípadne 
pristúpia aj k vráteniu peňazí, nie je to 
však ich zákonná povinnosť, pretože 
sa v uvedených prípadoch jedná o bez-

dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v 
kamennom obchode. „To znamená, ak 
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a 
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo 
sa niekomu nepáčil, respektíve bol ne-
vhodný, či duplicitný, predávajúci nie je 
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za 
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo-
vá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informujte sa vopred
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste 

istí veľkosťou či inými parametrami to-
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme-
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako 
si tovar zakúpite. „Máme poznatky z 
minulých období, že niektorí predáva-
júci, predovšetkým obchodné reťazce, 
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v 
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, 
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne-
podliehal reklamácii, prevezmú späť a 
vrátia peniaze. Je to koniec koncov ve-

cou obchodnej politiky každého predá-
vajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto ob-
chodníkovi rád bude vracať a využívať 
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, záro-
veň však dodáva, že kúpou tovaru, teda 
jeho zaplatením a prevzatím, prechádza 
jeho vlastnícke právo z predávajúceho 
na kupujúceho. Ide o klasický spôsob 
predaja v predajni, kde si ho spotrebiteľ 
môže pred kúpou prezrieť. „Iné je to v 
prípade, keď si spotrebiteľ uplatnil prá-
vo na reklamáciu, ak sa v záručnej leho-
te vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide 
o reklamačné konanie,“ upresňuje D. 
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky
Reklamáciu si môžete uplatniť v 

ktorejkoľvek prevádzkarni predáva-
júceho, v ktorej je prijatie reklamácie 
možné s ohľadom na predávané výrob-
ky alebo poskytované služby, alebo u 
určenej osoby, ktorá je povinná rekla-
máciu vybaviť. Ak povaha výrobku 
neumožňuje doručiť výrobok predá-
vajúcemu môžete pri uplatnení rekla-
mácie požadovať odstránenie vady na 
mieste, kde sa výrobok nachádza ale-
bo si s predávajúcim dohodnúť spôsob 
prepravy výrobku. Máte tiež právo na 
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 
vám vznikli v súvislosti s uplatnením 
reklamácie.

Pripravte si doklad o kúpe
Nezabudnite, že pri uplatnení re-

klamácie je potrebné doložiť doklad o 
kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak 
vám bol vydaný. Predávajúci je povin-
ný pri uplatnení reklamácie vydať vám 
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatne-
ná napríklad elektronickou poštou, 
predávajúci je povinný doručiť vám 
potvrdenie o uplatnení reklamácie ih-
neď, najneskôr však spolu s dokladom 
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o 
uplatnení reklamácie sa nemusí do-
ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť 
preukázať uplatnenie reklamácie iným 
spôsobom.

Lehotu na vybavenie 
reklamácie nie je možné predĺžiť

Predávajúci je povinný vybaviť rekla-
máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

nenia. Lehota na vybavenie reklamácie 
začína plynúť dňom nasledujúcom po 
dni, kedy bola reklamácia uplatnená. 
Lehotu na vybavenie reklamácie nie je 
možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po 
jej márnom uplynutí vám vzniká nárok 
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie pe-
ňazí za reklamovaný výrobok.

Obdobie uplatnenia reklamácie
Ak ste si uplatnili reklamáciu počas 

prvých 12 mesiacov od kúpy, predáva-
júci môže vybaviť reklamáciu zamiet-
nutím len na základe odborného po-
súdenia; bez ohľadu na jeho výsledok 
všetky náklady znáša predávajúci. Ak 
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po 
12 mesiacoch a predávajúci ju zamie-
tol, je povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať 
výrobok na odborné posúdenie (súd-
ny znalec, autorizovaná osoba, urče-
ná osoba). Ak bude odborný posudok 
vo váš prospech, môžete reklamáciu 
uplatniť znova; znova uplatnenú rekla-
máciu nemožno zamietnuť. Náklady 
odborného posúdenia ako aj všetky 
ostatné súvisiace účelne vynaložené 

náklady znáša predávajúci. Predáva-
júci je povinný vám uhradiť do 14 dní 
odo dňa znova uplatnenia reklamácie 
všetky náklady vynaložené na odborné 
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisia-
ce náklady.

Nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru 
bez udania dôvodu vzniká len vtedy, ak 
ste vianočné darčeky zakúpili napríklad 
v internetovom obchode. Vtedy máte 
povinnosť uplatniť si právo na odstú-
penie od zmluvy písomne, v listinnej 
podobe alebo v podobe zápisu na inom 
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uza-
tvorená ústne. Urobiť ste tak však mali v 
lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 
„Po doručení oznámenia o odstúpení 
od zmluvy je predávajúci povinný bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 
dní odo dňa doručenia oznámenia vrá-
tiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od 
neho prijal na základe zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné a iných 
nákladov a poplatkov. Na druhej stra-
ne, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní 
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať 
tovar späť alebo ho odovzdať predávajú-
cemu. Internetový predajca je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže 
si ani dávať podmienky, napríklad také, 
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Kr-
košová. Zároveň pripomína, že ide len o 
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo 
výlučne pomocou prostriedkov diaľko-
vej komunikácie akými sú napríklad ko-
munikácia prostredníctvom internetu, 
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzá-
jomného kontaktu medzi predávajúcim 
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak 
bol tovar zakúpený priamo v prevádz-
karni – kamennom obchode.

Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie 
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode. 

foto autor PhotoMIX-Company pixabay

Podmienky vrátenia tovaru pri nákupoch prostredníctvom internetu sú iné ako pri nákupoch v kamenných obchodoch.               
foto autor Mediamodifier pixabay

UPOZORNENIE 
Žiadny právny predpis nepriznáva 
spotrebiteľovi nárok na bezdôvod-
né vrátenie tovaru, zakúpeného v 
takzvanom kamennom obchode - 
prevádzkarni. Ak predávajúci takúto 
možnosť, prípadne možnosť výmeny 
tovaru za iný tovar spotrebiteľovi 
ponúka, činí tak nad rámec svojich 
povinností. Nárok na bezdôvodné 
vrátenie alebo výmenu tovaru nie je 
právne vymáhateľný. Zaplatením za 
tovar v kamennom obchode sa spot-
rebiteľ stáva vlastníkom tovaru.
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Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140

32
-0

07
9

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od  765 € brutto Skladový pracovník
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Sme najaktívnejšie 
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RASTIEME
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vytvorili krajinu, kde budeme 
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pujú aj v pléne Národnej rady, 
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V posledných prieskumoch 
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