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Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
0911 266 549
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Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |
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NÁBYTOK NA MIERU

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. 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 darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
Nebudem tu ja a teraz mudrovať, sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
všetko podstatné, čo mám na srdci, po- názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
vedala na Nový rok 2020 pani prezident- dôležitom zámere spolupodieľať.“
ka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
Žiť spolu je oveľa lepšia predstavzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvá- va, ako sa nenávidieť? Čo
rame ju my všetci. So smútkom a rozča- myslíte? Ozaj, vraj tie dve
rovaním sledujem, ako naberá na sile dvadsiatky znamenajú
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo karmický rok. A karma, tá
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme je veľký kúzelník!
na to, že osobný konflikt je legitímnou
pracovnou metódou. Akoby jedinou
S pozdravom a
cestou na presadenie svojich myšlienok želaním viac dobbolo poníženie oponenta a vymedze- rého ako zlého nie sa na jeho úkor. So slovom sa často
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

a 139 dní

62 rokov

1959

Týždenne do 31 290 domácností

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.
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Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.
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Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

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

Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.
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Katalóg EUROLINE
rodinných domov
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2020

1 600,-

GLAZÚROVANIE
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-30%

PALIVOVÉ
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“
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36-0003
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POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

94-0001
001

1000,-

36-0006

Mobil: 0907 722 309

781200011

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

GA20-02 strana

0917 649 213

1

16-0013

650,-

36-0004

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

ZDRAVIE / SLUŽBY

2

Redakcia:

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Veľa zdravia v roku 2020
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. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti 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 zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných 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 jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného 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, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodinyy pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
y sa
Prvé výsledky
ždni
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je predne,
konať prvé tri týždne,
meny
potom už všetky zmeny
via
v prospech zdravia
idú ľahšie.

PALIVOVÉ DREVO
0902 187 676

aj kamiónový odber
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0905 373 407
e-mail: galantsko@regionpress.sk

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Bez exekúcii
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

0915 896 536

KANCELÁRIE:
Komárno
Štúrovo
Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda
vo februári
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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LETÁKY
52-0002

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0905 373 407

59-0011

INFO:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO

Zázvor alebo ďumbier

Želania a frázy
Ako slovenčinár vnímam želania k
novému roku ako frázy a klišé, keďže 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 texty, 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 zaujmeme 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. Preto svoju rubriku o školstve predsa len
začnem želaniami.
Školám želám slobodu a apolitickosť, ktorá sa požadovala už počas nežnej 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

3

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 experimentálnymi dielňami rôznych reformátorov,
ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými
potrebami škôl a zbytočnými či neoverenými novinkami v systéme. Želám
školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré
zmeny sa nemôžu realizovať slimačím
tempom. Rodičom želám, aby si uvedomili svoju moc a skutočnú príčinu
zlyhávania školstva, aby našli hranice
medzi svojimi a učiteľskými kompetenciami, a aby zvažovali nároky na detstvo 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 chopia aktivity namiesto nás. V neposlednom rade si všetci uvedomme, že my
tvoríme školu napriek tomu, že nám
tento status roky popierajú. Inak sa
zmena v školstve... hm... zmena vo svete neudeje.

Obidva názvy rastliny ďumbier aj majú nižšiu hladinu črevných zápalov
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
Pravidlách slovenského pravopisu riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický ná- super zdravých látok menom gingerozov je iba názov ďumbier.
ly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
Zázvor sa využíval už v stredoveku so zápalom buniek. Výskum, vykonaako konzervačný prostriedok a rovna- ný u pacientov, trpiacich artritídou a
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. svalovými bolesťami, preukázal výGréci ho jedli pri problémoch s tráve- znamné výsledky v úľave od bolesti.
ním. Zázvor má protizápalové účinky. Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosJe preto mimoriadne vhodnou preven- ný pre pacientov, u ktorých dochádza
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu- k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
tia, zápalov horných dýchacích ciest buniek ako obezita, cukrovka, Alzheia chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať merova choroba, atď.
prvou pomocou v období chrípkových
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po- ktorí majú problémy s krvným obemáha náš organizmus detoxikovať a hom, respektíve trpia na hemofíliu.
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun- diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, jeho užívanie si vyžaduje v týchto príktoré sú predpísané pacientom s rako- padoch monitoring lekárom – špeciavinou vaječníkov! Lekárski experti tiež listom.
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Najčítanejšie regionálne noviny

Je rozdiel medzi vrátením tovaru a reklamáciou

Možnosti vrátenia vianočných darčekov
Našli ste si pod vianočným stromčekom darček, ktorý sa vám nehodí, 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 predávajúceho.
Mnoho obchodníkov sa snaží zákazníkom vyjsť v ústrety a nevhodný darček 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 bezUPOZORNENIE
Žiadny právny predpis nepriznáva
spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné 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 spotrebiteľ stáva vlastníkom tovaru.

cou obchodnej politiky každého predávajúceho a spotrebiteľ sa k takémuto obchodníkovi rád bude vracať a využívať
jeho služby,“ hovorí hovorkyňa, zároveň 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 právo na reklamáciu, ak sa v záručnej lehote vyskytla chyba na výrobku. Vtedy ide
o reklamačné konanie,“ upresňuje D.
Krkošová.

Reklamácia a jej podmienky

Reklamáciu si môžete uplatniť v
ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie
možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u
určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Ak povaha výrobku
neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu môžete pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na
mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob
prepravy výrobku. Máte tiež právo na
úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré
dôvodné vrátenie či výmenu tovaru v vám vznikli v súvislosti s uplatnením
kamennom obchode. „To znamená, ak reklamácie.
tovar ktorý bol zakúpený aj ako darček a
tento bol malý, veľký, úzky, široký, alebo Pripravte si doklad o kúpe
sa niekomu nepáčil, respektíve bol neNezabudnite, že pri uplatnení revhodný, či duplicitný, predávajúci nie je klamácie je potrebné doložiť doklad o
povinný vziať ho späť, alebo vymeniť za kúpe a/alebo záručný list v prípade, ak
iný,“ objasňuje Danuša Krkošová, tlačo- vám bol vydaný. Predávajúci je povinvá hovorkyňa Ústredného inšpektorátu ný pri uplatnení reklamácie vydať vám
Slovenskej obchodnej inšpekcie.
potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená napríklad elektronickou poštou,
Informujte sa vopred
predávajúci je povinný doručiť vám
Ak si teda pri kúpe darčekov nie ste potvrdenie o uplatnení reklamácie ihistí veľkosťou či inými parametrami to- neď, najneskôr však spolu s dokladom
varu, je lepšie sa o jeho možnej výme- o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
ne dohodnúť s predávajúcim skôr ako uplatnení reklamácie sa nemusí dosi tovar zakúpite. „Máme poznatky z ručovať, ak spotrebiteľ má možnosť
minulých období, že niektorí predáva- preukázať uplatnenie reklamácie iným
júci, predovšetkým obchodné reťazce, spôsobom.
vychádzajú spotrebiteľom v ústrety a v
určitom čase - niekoľkých dní po kúpe, Lehotu na vybavenie
tovar, ktorý nebol používaný alebo ne- reklamácie nie je možné predĺžiť
podliehal reklamácii, prevezmú späť a
Predávajúci je povinný vybaviť reklavrátia peniaze. Je to koniec koncov ve- máciu najneskôr do 30 dní od jej uplat-

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v takzvanom kamennom obchode.
foto autor PhotoMIX-Company pixabay
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 peňazí za reklamovaný výrobok.

náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný vám uhradiť do 14 dní
odo dňa znova uplatnenia reklamácie
všetky náklady vynaložené na odborné
posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Obdobie uplatnenia reklamácie

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 odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej
podobe alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená 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 vrátiť 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 strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní
odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať
tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Internetový predajca je povinný
vrátiť spotrebiteľovi peniaze a nemôže
si ani dávať podmienky, napríklad také,
aby si vybral iný tovar,“ vysvetľuje D. Krkošová. Zároveň pripomína, že ide len o
prípady, keď k uzavretiu zmluvy došlo
výlučne pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie akými sú napríklad komunikácia prostredníctvom internetu,
telefónu či telefaxu, bez súčasného vzájomného kontaktu medzi predávajúcim
a kupujúcim. Nejde teda o prípady, ak
bol tovar zakúpený priamo v prevádzkarni – kamennom obchode.
Stranu pripravila RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ak ste si uplatnili reklamáciu počas
prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok
všetky náklady znáša predávajúci. Ak
ste si reklamáciu výrobku uplatnili po
12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môžete zaslať
výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok
vo váš prospech, môžete reklamáciu
uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady
odborného posúdenia ako aj všetky
ostatné súvisiace účelne vynaložené

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

åLYRWRP1LNG\VDQHY]GDOD6~FWRXMXSRþ~YDOL
Y%UXVHOL/RQGêQH $WpQDFK%RODåLYRXREåDORERX
V\VWpPXNWRUêXURELO]URERWQtNRY]RWURþHQpVWURMH
$MQDSRNUDMLELHG\ þDVWRGRVORYDKODGQi QH]LãWQH
SRPiKDODĐXćRPYRVYRMRPRNROt3UHPĖDMH
WRVYlWLFDDVRPQHVPLHUQHKUGêåHVDVQDãtP
SROLWLFNêPSURMHNWRP~SOQHVWRWRåQLODDEH]YiKDQLD
YVW~SLODGRKQXWLD6RFLDOLVWLVN AiQRSUiYHWDNêFKWR
ĐXGtĢDKiPGRSUHGXOHERYLHPåHNHćEXGHWUHED
]iSDVLĢ]DWHQWRãWiWRQDWRY\GUåt2QDQHXKQH
PiXãĐDFKWLOpVUGFHDRGYDKXERMRYQtþN\
ýDVWRKRYRUtWHåHFKFHWHUHKDELOLWRYDĢ
URERWQtFNXþHVĢýRWR]QDPHQi"
TULGVDĢURNRYERORWRWRVORYRWDEXL]RYDQpDNRE\
QHH[LVWRYDOR+RYRULORVDR]DPHVWQDQFRFKDOHER
VDLFKSURIHVLH]DNUêYDOLFXG]tPLVORYDPLDNRE\VD
]DWRPDOLKDQELĢ $NRE\VPH]DEXGOLQDSRUHNDGOR
åHUHPHVORPi]ODWpGQR $NRE\VPH]DEXGOL
VDNRXKUGRVĢRXVDVSiMDORSRYRODQLHEDQtND
PXUiUDSHNiUDþLNRPEDMQLVWXVDULYãHWFLWt
PDORPHãWLDFLNWRUtVDQDURERWQtNRYSR]HUDM~FH]
SUVW\]DEXGOLåHDM $OH[DQGHU'XEþHNERO
V~VWUXåQtNRPYGXEQLFNHM]EURMRYNH"6PHKQXWtP
RE\þDMQêFKĐXGtDSUHRE\þDMQêFKĐXGt&KFHPH
NDåGpPXþORYHNXNWRUêåLMHVYRMRE\þDMQêåLYRW
QDKODVSRYHGDĢåHQLHMHQH~VSHãQêåHYMHKR
VDPRPåLYRWHMH]P\VHOäHDMSRĖRP]RVWDQH
QDWRPWRVYHWHVWRSD6PHSUHVYHGþHQtåHNDåGê
þORYHNVLVYRMYê]QDPEXGXMHDMQDWRPGRDNHM
PLHU\KR]DXMtPDRVXGWRKRGUXKpKR6PH
SUHVYHGþHQtåHQLHVPHLED]KOXNMHGQRWOLYFRY
VLQGLYLGXiOQ\PLSRWUHEDPL6PHDMVSRORþQRVĢ
NWRUiPiVSRORþQp]iåLWN\VSRORþQpVWDURVWLD
VSRORþQpFLHOH6PHSUHVYHGþHQtåHVROLGDULWDQLHMH
GHOHQtP]QDGE\WNXDOH]SRGVWDW\&KFHPHUR]YLQ~Ģ
YãHWN\IRUP\YHUHMQHMDQJDåRYDQRVWLNWRUpQiP
GHPRNUDWLFNiVSRORþQRVĢSRQ~ND $MSUHWRMHQDãRX
SRYLQQRVĢRXSRGSRURYDĢNDåGpKRþORYHNDNWRUêVD
RWYRUHQH]DVDG]XMH]DVYRMXG{VWRMQRVĢVHGRPH
=X]DQD&LQJHĐRYi
Predstavitelia strany
WYRULĢVSRORþQRVĢDQHGRSXVWLĢDE\MXQLþLOLV~NURPQp
6PHU6'YãDNWYUGLDåH]DLFKYOiG\VD Na kandidátke
]iXMP\%XGHPHSRPiKDĢY\MDGULĢVYRMHSRFLW\
PiWHSRSULãSLþNRYêFKRGERUQtNRFK
darí pracujúcim najlepšie a åHRQLV~
asi
najviac
robotníkov
zo
všetkých
strán.
]DNODGDWHĐPLVRFLiOQHKRãWiWX
DQHFKF~åLĢYOåLLebo toto znamená naše volebné
TRMHDNRY SRGREHQVWYHR MDVN\QLY NWRUHMV~ĐXGLD Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
GDĢDNRGYRMNXRE\þDMQ~åHULDYQLþNX"
SULS~WDQtYLGLDLEDWLHQHD P\VOLDVLåHMHWRQDMOHSãLH
V\MXSRYDåXMHWH]DRE\þDMQ~MD]DQHRE\þDMQ~3DQL NIE PRE VYVOLENÝCH.
PLHVWRSUHåLYRW $OHãWiWY NWRURPQLHMH
]DEH]SHþHQiNYDOLWQi]GUDYRWQiVWDURVWOLYRVĢ =8=$1A&,1*(ď29ÈVYRMtPåLYRWRPDFKDUDNWHURP
VWHOHVĖXMHYãHWNRþRPá]GUDYiĐDYLFDSUHGVWDYRYDĢ
SUHYãHWNêFKY NWRURPQLHWGRVĢPLHVWSUHGHWL
v PDWHUVNêFKãN{ONDFKY NWRURPPODGtĐXGLDQHPDM~ 1DNDQGLGiWQHMOLVWLQHKQXtLD6RFLDOLVWLVN]DVWXSXMH
NGHEêYDĢY NWRURPGDĖRYêV\VWpPY\KRYXMHQDMYLDF YãHWN\VWLJPDWL]RYDQpVNXSLQ\WHMWRVSRORþQRVWL
MHåHQDMHURERWQtþNDMH G{FKRGN\ĖDMHFKXGREQi
ERKDWêPY NWRURPUDVWLHSRþHWĐXGtRKUR]HQêFK
MHåLGRYND 7iWRåHQDPiREURYVN~YQ~WRUQ~VLOX
FKXGRERXY NWRURPVD]Y\ãXMHPQRåVWYRGHWt
DFKDUL]PX-HV\PERORP VRFLiOQHKRRGSRUX
åLM~FLFKY FKXGREHY NWRURPVD]GUDåXM~YãHWN\
QD6ORYHQVNX1HERMRYDOD ]DVHEDDOHERMRYDOD
]iNODGQpĐXGVNpSRWUHE\RGSRWUDYtQD OLHNRY
]DOHSãLHSUDFRYQpSRGPLHQN\SUDFXM~FLFK=DSODWLOD
DåSRHOHNWULQXD SO\QY NWRURPVD]Y\ãXMHSRþHW
]DWRVWUDWRX]DPHVWQDQLDãLNDQRXDWDNPHUDM
H[HN~FLt±R WDNRPãWiWHQHPRåQRSRYHGDĢåHMH
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VRFLiOQ\DQLSUL]QiVLOQHQtP\VOH1HKRYRULDFR WRP
åHDNiMHWRYL]LWNDSUHVRFLiOQRGHPRNUDWLFN~VWUDQX
NHć]DGYDQiVĢURNRYVYRMHMYOiG\QHGRNi]DOD
]PHQLĢ]OHSãLĢD ]YêãLĢNYDOLWXåLYRWDSUiYHWêFK
FKXGREQêFKDQDMFKXGREQHMãtFK"&KiSHPåHĐXGLD
VDERMDSUDYLFRYHMRSR]tFLHNWRUiFKFHSUDFXM~FLP
]REUDĢDMWRPiORþRLPSRQHFKDODV~þDVQiYOiGD
$OHWDNDNRWRY\VYHWĐXMHPHURERWQtNRPSUHG
IDEULNDPL±ĐXGLDPXVLDSRFKRSLĢåH]DVYRMXSUiFX
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
VL]DVO~åLDYLDF1LHRPUYLQN\QLH]Y\ãN\
robotníkov. V ]LPHYHWUHVQHKXGDåGLVWRMtWH SRERKDWêFKDOHG{VWRMQê åLYRWSUHYãHWNêFK
SUHGIDEULNDPLQD]DþLDWNXUDQQHML QRþQHM
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a VQDåtWHVDRVORYLĢ]DPHVWQDQFRv.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
TDNMDUR]XPLHPåHVDLP QHSiþLNHćLQIRUPXMHPH
0iWRYHĐNêYê]QDP1LHOHQY UiPFLYROHEQHM
URERWQtNRYR LFKSUiYDFKDOHQHUREtPHQLþ
NDPSDQHDOHDMY UiPFLSRPRFLĢDåNRSUDFXM~FLP
QH]iNRQQp0DMLWHOLDIDErtNVDWYiULDåHURERWQtFL
ĐXćRPVLHWHMDVRPãRNRYDQêåHVHPQLNWR
V~LFKV~NURPQêPDMHWRN]DND]XM~VDLPV QDPL
QHFKRGtåHVLURERWQtFLDURERWQtþN\V YćDþQRVĢRX
KRYRULDÄDVSRĖ&KPHOiUPHG]LQiVSULãLHO³ TRWRQLH UR]SUiYDĢY\KUiåDM~VDD WDNSRGREQH $OHWêPWR
PDQH]DVWUDãLD1DRSDN SROtFLDE\VDPDOD]DþDĢ
V~ĐXGLDNWRUêFKRVORYtWHFH]VRFLiOQHVLHWH
]DXMtPDĢR QLFKSUHþRURERWQtNRPQHSUHSOiFDM~
WHOHYt]Q\PSUtKRYRURPDOHERQHMDNêPFLUNXVRP
QDGþDV\SUHþRLPQHSODWLDSUtSODWN\]DQRþQ~SUiFX
7tWRĐXGLDYHGLDR VNXWRþQRPåLYRWHYLDFDNRVL
SUHþRSRUXãXM~]iNRQ1DMPlQDYêFKRGHMHVLWXiFLD
P\VOtWH&HVWXMHPV QLPLGRSUiFHQHY\N~UHQêPL
YODNPLD DXWREXVPLR ãWYUWHMUiQRKUGODþLDDNRNRQH ~SOQH]~IDOiY ]LVNRYêFKSRGQLNRFKĐXGLDSUDFXM~
QLNWRLPQHSRćDNXMHQHPDM~þDVQDURGLQ\D ]DURELD ]DPLQLPiOQXP]GXQHFKiYDM~VLãOLDSDĢSRVYRMLFK
VRFLiOQ\FKSUiYDFKD POþN\]QiãDM~Y\NRULVĢRYDQLH
VRWYDQDSUHåLWLH THQWRãWiWVLKRYRUtVRFLiOQ\DOH
v VNXWRþQRVWLNDãOH D SRQLåRYDQLHOHERYUDYLDåHQHPDM~QDYêEHr
QDURERWQtNRv3UiYH $OHDNQHPiWHQDYêEHrWRV~XåRWURFNpSRGPLHQN\
A QDãHKQXWLHY\WYiUDREUDQXSUDFXM~FLFKĐXGtSURWL
WêPWRĐXćRPWUHED
WDNêPWRSUDNWLNiP
QDMYLDFSRP{FĢ

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

Eduard Chmelár
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13. 1. 1928

– narodil sa Karol Machata, slovenský herec († 2016).

14. 1. 1301 smrťou uhorského kráľa Ondreja III. vymrela dynastia Arpádovcov.

Koncom starého roka si niektorí ľudia 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 dočasne. 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, detských domovov alebo väzenia. Aj on
používa príklad s hračkou a dieťaťom.
Hovorí, že keď chcú rodičia zobrať dieťaťu 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 takúto výmenu. Alkohol môžeme napríklad vymeniť za pohyb a šport. Neberiete
drogy? A čo závislosti na čokoláde, sláve

1 5
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Výročia a udalosti

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Výročia a udalosti
bol posledným dňom platnosti slovenskej
koruny.

16. 1. 2009
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a obdive, moci a egu, sebastrednosti a
sebaľútosti? Možno nesedíte každý deň
za hracím automatom, ale za internetom 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 mnohých svätých – mali zlý začiatok, ale
dobrý koniec. Minulosť je za nami, nevyčítajme si už donekonečna svoje pády.
Budúcnosť je pred
me na
nami, pracujme
nej. Každý deň,, kažžeme
dú hodinu, môžeme
znovu začať – zmeniť sa,
niť sa, premeniť
vu sa
obrátiť sa, znovu
narodiť alebo
vstať z mŕtvych.

» Ján Košturiak

7

Vtipy
o politike

6

» Sú dva spôsoby, akými môže slovenský politik
prísť o svoju moc. Ten prvý
– z neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie. Ten druhý –
z neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie.

8
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» - Nemám rád veľa rečí,

- hovorí šéf parlamentu
novému poslancovi. - Keď
kývnem prstom, znamená
to, že máte prísť ku mne.
- Ani ja nemám rád veľa
rečí, šéfe. Keď zavrtím
hlavou, tak to znamená,
že neprídem.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

» Pýtajú sa politika:

Klvalitné plechové garáže s montážou

- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...

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

Slovenský

»

Veľa politikov drží krok
s módou. Pred každou voľbou mení kabát.

» redakcia

výrobok

CIA
INZER373 407
0905

07-0010

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

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA
X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.
»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

Návod na lepšie
Slovensko

Prepočítanie dôchodkov
Rok 2020 je rokom veľkých zmien v
dôchodkovom systéme. Už na jeho
začiatku je veľkou témou ich prepočítavanie. Pretože od 1. januára
2020 Sociálna poisťovňa priznáva a
prepočítava minimálne dôchodky
po novom.

neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie
všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka
starobného dôchodku – vdova musí
požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Nie je o to treba žiadať osobitnou
žiadosťou, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne automaticky bez žiadosti Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom
písomné rozhodnutie.
Nárok na zvýšenie dôchodku na
minimálny dôchodok majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď
bol predtým priznaný ako predčasný
starobný dôchodok) alebo invalidného
dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku.

Minimálna hranica
Za 30 rokov obdobia dôchodkového
poistenia bude teda od 1. januára 2020
patriť minimálny dôchodok 334,30 eur
mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej
republiky za kalendárny rok, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa určuje suma dôchodku.
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú
hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
a/ o dve percentá sumy životného
minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
b/ o tri percentá sumy životného
minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Podmienky nároku splní poberateľ
dôchodku vtedy, ak:
- získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia (už nebude potrebné splniť podmienku 30-tich rokov
tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia s určeným príjmom
za jednotlivé kalendárne roky),
- výška dôchodkových príjmov je u

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!
Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, 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 vedieť, „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 napísať 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 všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.

» Zdroj: SP

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

Richard Sulík
predseda SaS

03 BYTY / predaj

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.

 







Zdravý rozum je
najlepší recept



Slovensko potrebuje reálnu
zmenu

$#  



 '

 

Slovensko bude posledný februárový deň
stáť na dôležitej križovatke. Rozhodnutie o tom,
ktorým smerom sa vyberie, máme v rukách my
všetci. Necháme vládnuť Smer s ich sociálnymi
istotami, rozkrádaniu verejných financiií, nespočítateľným počtom káuz, najvyššou mierou
korupcie, alebo nebodaj nacistom či ďalším
prázdnym sľubom? Radšej si nechcem tento
scenár ani predstaviť. Slovensko potrebuje zmenu, citeľnú zmenu. Takú, ktorá nastolí v krajine
poriadok, vráti dôveryhodnosť v políciu, prokuratúre a súdom tak, aby vymožiteľnosť práva
mala skutočnú podobu. Zmenu, ktorá naštartuje zdevastované zdravotníctvo, podfinancované školstvo a postaví ekonomiku Slovenska na
nohy, aby sme nezadlžovali budúce generáciu.
Slovensko potrebuje jasne čitateľný a definovaný plán a najmä riešenia po voľbách. Strana SaS
takýto plán má, obsahuje 1.144 konkrétnych
riešení pre lepšie Slovensko, na ktorom pracovali tisícky hodín desiatky odborníkov. SaS je
vyzretá a pripravená prevziať zodpovednosť za našu krajinu. Má
odhodlaných a skvelých ľudí,
ktorí ponúkajú svoje odborné
skúsenosti, energiu, chuť a čas,
aby sme napravili napáchané
škody. Preto 29.02.2020 volím
SaS.
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52-0005

»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.
»Predám 3i čiastočne zrekonštruovaný byt v Galante (Sever) 0905513844.
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Občianska
riadková
inzercia
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Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok
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9

52-0008

GALANTSKO
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Občianska
riadková
inzercia
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Kúpim garáž v Galante.

Platba v hotovosti 0907
044 080

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeon, heligonku 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»KTO DARUJE MLADEJ ZBERATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY HOCIČO
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
0907524913

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto
85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto
(Rakúsko)

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME
Skladník

11

32-0079

GALANTSKO
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Sme najaktívnejšie
hnutie!
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V posledných prieskumoch
JPWVKG1ė#01TCUVKG-CzFÙ
X½w JNCU \PCOGP½ XÀêwKW P½FGL PC \OGPW 0GFCLOG UC
\PGEJWVKĹ C \CUVTCwKĹ 5RTCXQFNKXÅ DG\RGêPÅ C ĘWFUMÅ
5NQXGPUMQ RTG P½U XwGVMÙEJ
LGTG½NP[EKGĘ-GìX[VTX½OG
URQNQêPGJQFQUKCJPGOG

ëCMWLGOG\CXCwW
RQFRQTW

5,1 %
JÚN

6,8 %

8%

zdroj: agentúra Focus
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