Č. 3 / 17. JANUÁR 2020 / 24. ROČNÍK

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 290 domácností

KAMENÁRSTVO KAJAL

46)Ï8%.8)7-

(medzi Galantou a Šaľou)

786%29

>%(2

781200011

031190175

Využite príležitosť:
do 20. februára
náhrobné kamene
za BEZKONKURENČNÉ CENY

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

Hľadáme upratovačku
kancelárií v Močenku.
Ing.arch.Dana Gálová

0950 473 975
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

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

0915 896 536

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

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

-15%

1 600,-

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

1000,-

-20%

36-0005

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
Róbert Bukovský |

0911 266 549
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36-0003

75-17

16-0013

POLIENKA aj GUĽATINA

650,-

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
36-0004

Mobil: 0907 722 309

36-0006

59-0011

novinky
2020
www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

3,50 €/m

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

Bez exekúcii

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

škridla výpredaj

07-0012

Projekčná kancelária

začiatok

KANCELÁRIE:
Komárno
Štúrovo
Želiezovce
Banská Bystrica
Dunajská Streda
vo februári

Vhodné aj pre dôchodcov a študentov
2x týždenne, 140€/mesiac.

07-0011

NOVÝ
O Ý
INFO:

36-0009

0948 312 754
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Ľuboš Bugyi

0905 373 407
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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

Galanta

Chceme žiť v slušnom Slovensku?
Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.
Myslím na slušnosť ako na prejav
postoja jedincov či celých skupín ľudí
k občianskemu okoliu. Myslím na
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné
správanie sa, (slovo decentný pochádza z latinského decentia), myslím na
morálne kvality človeka a ľudí všeobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa
jej počas celého života. Od rodičov, od
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale
aj od politikov, teda od tých, ktorí by
mali predstavovať akúsi občiansku
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie
je, potom do akej miery nás ovplyvní
alebo neovplyvní všetko to neslušné
okolo nás, záleží aj na spomínanej
výchove, aj na našich povahových
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predovšetkým spoločensky akceptovateľné.
A je tu ešte aj úcta k človeku.
Ak chceme žiť na slušnom Slovensku a aspoň čiastočne súhlasíme s
vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
dané Ústavou Slovenskej republiky.
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
„zvrchovaný, demokratický a právny
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná,
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Štátna moc pochádza od občanov,
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
svojich volených zástupcov alebo
priamo. Štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“
Ak si nedokážeme ctiť našu ústahto základvu ani v týchto
ných bodoch, nemáme
šnosť, ani
záujem o slušnosť,
ni o sprao štátnosť, ani
ceme žiť v
vodlivosť. A chceme
ku? Skutakom Slovensku?
točne?
ré Všetko dobré

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0008

GALANTSKO
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hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

krmivo pre nosnice rastová a znášková ROZVOZ ZDARMA

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
4 0 432
45

36-0007
7
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ša¾a

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

Výročia a udalosti
sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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SPRAVODAJSTVO / KULTÚRA, POLITICKÁ INZERCIA

Dňa 18.11.2019 sa v Sládkovičove stratil
4-ročný Nemecký ovčiak vlkošedého sfarbenia. Je tetovaný a čipovaný (900182000998174).
Počuje na meno Jack a je možné, že ho niekto
prichýlil. Ak by ste vedeli o niekom,
kto v poslednej dobe takéhoto psa prichýlil,
poprosím o informáciu.
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tel:0905 88 99 77, lubomir.franta@mojadm.sk
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Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce
Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

GA20-03 strana
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zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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RELAX
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POLITICKÁ INZERCIA / SPRAVODAJSTVO
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6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva
QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal,
SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK
SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN
åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD
REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ
åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ
SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK
WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP
SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP
IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK
'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK
QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG
%RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\
QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\
QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD
REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR
RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD
DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK
3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX
NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê
åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ
VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK
SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK
SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX
QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX
SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê
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åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL
XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH
GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

(GXDUG&KPHOiU
3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN



%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi
]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD
SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK
åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK
VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL
VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX
VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê
NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX
GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP
YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU
WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\
QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH
VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD
D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX
QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR
]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\
NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP
]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR
VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD
YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP
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Nenápadný zázrak – čierna reďkev Hurbanka v Martine povstala
Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.

Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

» red

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už
po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje
nechutné politické tlaky pri voľbe
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.
A tieto tlaky spôsobujú ustráchanosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov,
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do
života generácie, čo majú zmeniť tento
marazmus. To sa potom prejavuje aj
tým, že sa nevieme (bojíme) ako učitelia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 členmi. O kandidátoch školy nevie nikto z
ostatnej komunity, nemajú šancu sa
pýtať, kandidáti sa neprezentujú verejne, hoci budú riadiť inštitúciu, ktorá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak
bude chcieť svojho kandidáta. Môže
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vyvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako
dostať vyvoleného do školy. A všetko
sa to deje skryte, komunita školy sa informácie dozvie neskoro. Keby sa aj vyjadrila vyše polovica školy za nejakého
kandidáta (demokracia = vláda ľudu),
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa
už rozhodla pre vyvoleného.
Takéto znetvorenie demokracie sa
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného
má rada školy stanovy, v ktorých pedagogickí zamestnanci v rade školy majú
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hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí
zamestnanci v rade školy sa nechali
demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť
komunity školy, nemám dôvod spochybňovať ich námietky, keďže rodičia
a učitelia najlepšie poznajú prostredie
školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
cenu straty povolania pedagóga, keďže v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
spochybňujú demokratické postupy.
Ak by sme spochybňovali demokratickosť ich protestu, nemohli by sme viac
už protestovať proti nízkym platom.
Veď aj ich malá výška bola schválená
demokraticky demokratickou vládou.
Martinskú Hurbanku považujem
za prototyp správania sa učiteľov a
rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOLU napriek negatívnym komentárom,
zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
trestnými oznámeniami či nepríjemným spôsobom komunikácie novej riaditeľky. Martinská škola nám ukazuje
nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
keby bola vlastná aspoň polovici slovenských učiteľov, už dávno by sme
nesnívali o platoch a neriešili by sme
takéto nechutnosti.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Folklór na Liptove

 

òȍȶʽơȥɽȇȶ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶɢɭơʽŖƎ˖ȇȶʽŔʋơȒȶʽǫ ȟˋʋŔ ƎʽȶǿȥŖɽȶŹȶȇ ʋȶǠȶ ȇȶȒȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǭ
0èࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ ɢɭơʽŖƎ˖ȇˊ ɽˊɽʋƢȟʠ ʋŔȇ
òȍȶʽơȥɽȇȶɢɭǫʁȍȶȶࢳࠆ߿߿ȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭȇʋȶɭƢ
ȥŔȟǫơɽʋȶʋȶǠȶŔŹˊɽŔǫȥʽơɽʋȶʽŔȍǫƎȶȶɢɭŔʽˊƃǫơɽʋŔࢳʽˋɽʋŔʽŹˊƎǫŔȒȥǫƃǫƎʡƎȶɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟˊȥŔ-ˊɢɭʠɽࡳ
¥Ŕǿ˖ȥŖȟơǿʁǭ ȟŔ˪Ŗȥ Ŕࢳ ǌŔȥǌɽʋơɭ ȍ -Ŕ࢛
ɢȶȥơ Źȶȍ ȶɢɭȶʋǫ ɢŖȥȶȟ ˖ȶ òȟơɭʠ ʡɢȍȥˋ
ʋɭȶƃǠŖɭࡳ áȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽɢɭŔʽǭȟơ ɽࢳ ȟˋʋȶȟ
ɢȶɭǫŔƎȶȇ Ŕࢳ ˖ŔɽʋŔʽǭȟơ ʋʡʋȶ ȶŹɭȶʽɽȇʡ ˖ȍȶ࢛
ƎơǿǫȥʠࡳŁŔࠀࠁɭȶȇȶʽʽȍŖƎˊȶǠȍȶƎŔȍǫɢȶȍǫʋǫƃǫ
òȟơɭʠòȍȶʽơȥɽȇȶŔ˙ȥŔȇȶɽʍŔࢳƑŔȍʁǫơʋŔȇƢʋȶ
ȍʡɢơ˙ơȥŔʁŔƎɭŔǠŖʽȍŔɽʍʠ˙ȥơʽˊƎɭ˙ǭࡳ
áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ǉơŹɭʠŖɭŔ
˖ȟơȥǫʍࡳ



      

Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili súbor spolupracuje so Súkromnou zádo celoštátneho projektu Folklór – kladnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku. Od roku 2010 škola poduša Slovenska.
skytuje súboru aj strechu nad hlavou.
Folklór je našim národným bohat- Členskú základňu tvoria prevažne štustvom a kultúrnou dušou Slovenska. denti stredných a vysokých škôl, najmä
Všade po celom Slovensku sa možno z blízkeho okolia Liptovského Mikulástretnúť s množstvom ľudí, ktorí sa ša a regiónu. Študenti stredných a vytejto autentickej forme umenia venujú sokých škôl na vystúpeniach predvás nadšením a zo srdca, vo väčšine prí- dzajú divákom autentické folklórne
padov bez nároku na akýkoľvek hono- scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím
rár alebo iné ohodnotenie. Je preto na zachytávajú historické kultúrne posolmieste, aby štát podporil takto zapále- stvo svojich predkov. Dotácia z projekné srdcia pre naše ľudové zvyky a tra- tu Folklór – duša Slovenska vo výške
dície. Zveľaďuje sa tak náš národný 30 175 eur bola vhodnou investíciou do
kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa mladých generácií, ktoré jedného dňa
odovzdáme našim nastupujúcim gene- svoje skúsenosti v oblasti kultúrneho
ráciám. Inými slovami, ide o dôsledné dedičstva odovzdajú mladším generáudržiavanie a zveľaďovanie slovenské- ciám. Podporený bol aj Folklórny súho nehmotného kultúrneho dedičstva. bor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky
Liptov je jeden z regiónov Sloven- rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor
ska, kde sa prelína nádherná príroda Ďumbier bol podporený sumou 7 000
so svojráznou ľudovou architektúrou eur na Zimný večer pri Sinačke. Vesea folklórom. Ten je stále živý a repre- lé Kokavské divadlo získalo na projekt
zentujú ho najmä tanečné súbory, kto- Ľudové tradície obce Liptovská Kokava
ré vystupujú po Slovensku na rôznych 2500 eur. Na kultúrne aktivity sa podfestivaloch. Jedno z najznámejších kul- porila aj Základná škola Jozefa Hanulu
túrnych telies je Folklórny súbor Váh, v Liptovských Sliačoch, obec Východktorý vznikol v roku 1979. Od roku 2006 ná, či obec Liptovská Lužná.

33-00039

Autodopravcov aj všetkých slušných
ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛
ɢȍŔʋȇȶʽȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ
ơ ʋȶ ȶɭǌŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿
ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭࡳ
¡ǫȍǫȷȥˊ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ
ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ
ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ
ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛
ɭʠȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ
ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛
ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛
ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠŔࢳƎȶ
ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳŔ˙Ǝˋȇʋȶ
ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ
ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛
ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛
ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ
¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙
ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠȇʋȶɭŖȟŖ
ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ
Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ
ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ
ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛
ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃŔȇȶ0èࡳ
òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ
˪ɭȟŔ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛
Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ
ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ
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Najčítanejšie regionálne noviny

Koho voliť?

hľadá:

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

» Ivan Brožík
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e-mail: galantsko@regionpress.sk

Bližšie info: 0908 288 288

tel.: 0905 373 407

Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi.
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce.
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com

51-0007

LEKTORA ͳ ANIMÁTORA do TPP/ živnosť

Prijem plošnej
inzercie

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili
naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých
niekoľkí mali v minulosti takzvaný
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli
svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote.
Poďme voliť, lebo určite nechceme,
aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých
z vyššieho odstavca.
Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch
sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

» Zdroj: MK SR

36-0002

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z
nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé
médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme.
Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“.

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.
Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu
na trhu.
Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli
žiaden rozumný a splniteľný program,
iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci.
Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg.
Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú,
denne.
Naozaj, vážení čitatelia, v tejto
chvíli ešte neviem, kto napríklad u
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však
byť niekto pre mňa morálne prijateľný,
hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky
všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím,
že niekto taký sa u nás na Slovensku
nájde.
Musíme takého nájsť. Čas nás ešte
až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky
a nezabúdať.

www.animateam.sk

V posledných týždňoch som dostal
viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na
ne takto, hromadne.
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Pomôžte s podobou
maskota olympiády mládeže!

»-Čítal si o škodlivosti alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.
»Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte
mráz, iba sa strasieš a ideš
ďalej.
»Sekretárka
prichádza
ráno do práce a vidí ako z
kancelárie vynášajú gauč.
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len
neprepustili.
»Lenin mel pravdu, socializmus sa ukázal ako éra
elektriny:
Do práce sa chodí s odporom, na plat sa čaká s napätím a vedenia se dotknúť
nemôžeš.
»Policajt vidi na kraji cesty
nesprávne odstavené auto,
tak príde k nemu, obzerá
sa, nikoho nevidí, napokon
zvolá:
-Je tu vodič tohto auta?
Odniekiaľ sa ozve:
-No, hej.
-A máte papiere?
-Nuž, sú tu nejaké lopúchy.
»Na rozvodovom súde
Sudca:
- A kedy sa začali medzi
vami prvé nezhody?
Manžel:
- No, keď som trval na tom,
že aj ja chcem byť na svadobnej fotke.
»Zúfalý hlas v telefóne:
- Haló, tam je linka dôvery?
Ja sa idem zabitť. Môj život
je jeden veľký omyl. Zmýlil
som sa vo výbere povolania, vo výbere manželky,
zmýlil som sa...
- Prepáčte, zmýlili ste sa aj
v telefónnom čísle. Toto je
bitúnok.
»V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť veľa!

» redakcia

Banský škriatok permoník (piadimužík) kedysi ochraňoval baníkov,
o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI.
letného Európskeho olympijského
festivalu mládeže (EYOF) v Banskej
Bystrici.
O jeho podobe rozhodnú deti a mladí
ľudia vo výtvarnej súťaži organizačného výboru EYOF 2021 Banská Bystrica
a Slovenského olympijského a športového výboru. Presná podoba banského škriatka permoníka nie je známa.
Európsky olympijský festival mládeže
Banská Bystrica 2021, n.o. a Slovenský
olympijský a športový výbor preto vyhlásili výtvarnú súťaž o návrh najlepšieho maskota tohto podujatia. Súťaž
je určená pre verejnosť, od najmenších
detí a mládeže až po profesionálov.
Úlohou súťažiaceho je do 28.
februára 2020 vytvoriť návrh podoby maskota - permoníka, ktorý bude
symbolizovať oblasť Banskej Bystrice.
Charakteristika maskota podujatia sa
spája s historickou bytosťou banským
permoníkom ako pradávnym strážcom
a ochrancom nerastov a pokladov v

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

okolí banských štôlní, ktorý opatroval
a kopal rudu so vzácnymi nerastami a
pomáhal baníkom v práci a varoval ich
pred nebezpečenstvom.
Organizátori vypísali štyri kategórie – pre deti do 10 rokov, mládež od 10
do 18 rokov, verejnosť od 18 rokov a profesionálnych výtvarníkov. Do súťaže
budú prijaté plošné práce (maľba, kresba, grafiky) a práce vytvorené v grafických programoch. Diela majú byť vo
formáte A4 alebo A3, počítačové práce
vo formáte pdf. O víťazoch a konečnom
návrhu maskota rozhodne odborná porota, ktorú zostavili Slovenský olympijský a športový výbor a Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica
2021. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami.
Viac informácií o výtvarnej súťaži
vrátane propozícií je k dispozícii na
weboch Slovenského olympijského
a športového výboru https://www.
olympic.sk/clanok/sosv-organizacny-vybor-xvi-letneho-eyof-2021-v-banskej-bystrici-vyhlasuju-vytvarnu-sutaz-o-0
a Európskeho olympijského festivalu
mládeže 2021 www.eyof2021.com.

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

» red

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať
zodpovednosť


$#'$

"# #!$

Záleží mi na budúcnosti
Slovenska

   

Necelé dva mesiace delia Slovensko od veľkej
výzvy. Výzvy, ktorá na základe hlasovania občanov rozhodne o smerovaní Slovenska na ďalšie
štyri roky. Pevne verím, že väčšina z nás bude 29.
februára hlasovať zodpovedne, predovšetkým
podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia
tak, aby sme vymenili dvanásťročnú vládu
Smeru. Pretože si zaslúžime viac - fungujúcu
spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo, sociálnu
oblasť, podporu mladým začínajúcim rodinám a
lepšie podnikateľské prostredie. Presne tieto oblasti spoločenského života dnes vážne zlyhávajú
na plnej čiare. Neúnosná byrokracia, neefektívna verejná správa, vyťahovanie peňazí z vreciek
občanov SR cez skryté poplatky napriek sľubom
o sociálnych istotách a udržateľnosti cien energií. Stačilo, je čas na zmenu, ktorú si Slovensko
zaslúži. SaS je strana, ktorá ponúka najlepší
program, na ktorom tisícky hodín pracovali desiatky odborníkov. Výsledkom je program, ktorý obsahuje 1.144 konkrétnych riešení pre lepší
život na Slovensku. Záleží mi na budúcnosti
krajiny a našich detí, preto ponúkam svoje skúsenosti, odhodlanie
a energiu posúvať Slovenskú republiku želaným smerom, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.
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okresný predseda SaS
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»Na trestnom pojednávaní
prebiehajú záverečné reči.
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to naozaj neurobil, ja som tam
ani nebol, musíte mi veriť, povolávam za svedka
Pána Boha, že som tam
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane výsluchu svedkov bolo ukončené!

Alternatíva existuje

52-0012

Vtipy
týždňa

7
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Do nášho závodu Y6OiGNRYLþRYHKĐDGiPH

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV

=iNODGQiP]GDRG(85PHVDþQH
+ YDULDELOQi]ORåNDP]G\ ãWDQGDUG 
+ SUpPLD]DSUtWRPQRVĢ(85PHVDþQH
+ SUtSODWN\ QRþQiSUiFDVRERWDQHGHĐD
+ ]DXMtPDYpEHQHILW\ SODWREHG]D(85
SUtVSHYRNQDK\SRWpNXDN~SXDXWD
SRXNiåN\QDUHJHQHUiFLXDWć

Y]iYLVORVWLRGSUDFRYQpKRUHåLPXSULRGSUDFRYDQtKRGtQ

praca@bekaert.com



9HĀNR¼ĀDQVN£FHVWD6/'.29ΖÎ292

36-0014

3ULGDMVDNQiP

52-0008

3UtVSHYRN(85PHVDþQHQD
GRFKiG]DQLHGR]DPHVWQDQLD

3ULHPHUQiKUXEiPHVDĀQiQiVWXSQiP]GD
YUiWDQHYãHWNêFKSUtSODWNRYDSUpPLH]DSUtWRPQRVĢ
RG(85GR(85
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

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

02 AUTO-MOTO / iné
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-

ONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

03 BYTY / predaj
»V Sládkovičove predám

3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.
»Predám 3i čiastočne zrekonštruovaný byt v Galante (Sever) 0905513844.
04 BYTY/prenájom

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeon, heligonku 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré hodinky min-

ce bankovky knihy odznaky
0903753758

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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STAJAN Slovakia, s.r.o.
     

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

    
          
      
     ! """#
      $%

HĽADÁ
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA
schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

& '4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
 
    
(výkon) + príplatky + stravné lístky
&$ ' &

(získavanie respondentov do
rôznych projektov)
Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Č
A
L
T
0905 338 872

33-0006

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
)  '  

REGRUTÁTOR/KA

33-0005



OPERÁTOR/KA VÝROBY:

      
  
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
! in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008

  #  *   +
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Dajte svoj krúžok
JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
ali.
«V
>ã`jÛşLÞ?i>>``?ÌiÛßV ÄÛßV şÕ`]LÛÛ«ÀÌÀÕ«V
>>w° ?Û>i«ÀiÃÌÀ]>LÞâ>{ÀÞÕ?â>]ãi«ÀiÛ?Ã`?ãÕÕÀLŰ
ÕÃ«VÌÛiÀLÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK
V 
MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂiŋÛi`i]ãi«iÃ>VV
Àj
ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö>V]Û>ViÀâV `>«Õ?ÃŰ`ßV ÃÌÀ?]ÌÀj
ÃşÕLÛ>ÃÌjyiÞÛ«>À>iÌi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG
PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM
QM
CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK
5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX `«
-ÛiÃÕ>Liâ«>ÌiÛâ`i?Û>v>À?ÀÛÛL>ÃÌ â?Û > «âiÛßV  Ö«À>Û° Ã> 
â>Ûi`iiÛßÃÕ ÛßV `V `Û>«ÀiiÃÌÃßV  > LiVßV  «V>ÌÛ° i «ÀiÃÛi`ŉiß
ãi«À>VÕÖVşÕ`>]Ãâ>ÃÖã>i«ÄãÛÌ°

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>>
iÃ>¹âi>ºÕã>Ì>iâÞÃi?ÃiÀ?V>
Ûi>Ì>ŉÛj â?>°1V À?>Û>Äi«i>âi
«Ài`ãß«`Û`«ÀÛßÀLi>Õ`ÛâÕ?ÞV  `i° 6 «>À>iÌi «ÀiÃ>`âÕi À>`?Õ
âiÕ w>VÛ>> LÛÞ >ÄV  ÕÌÖÀÞV 
«>>Ì°
«

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O
XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>` ÃÀ?Ìii V«iÌÃi «À>Ýi â «>ÌV  ÀÛ > ÌÀ°
"V À?ÛßÃÕ Ûj`V `ÞLßÛ>ßV  >ÃŉÛ°
*` >i>ÕâÞÄÌ?ÌÞV `Ì?V>wÌÛÞV 
LLÃÌÛ `ÃÌÖ« â ÃÛi vÕVi «Àiâ`iÌ
>ÃŉÃj âLÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ * ÀV  Ã> Þ
Ã> Õ «`>À âÀÕÄŰ iŉ>ÀÛi >iÃÌi°
Öv>]ãiÖÃVÛ>>ÛÀ> Û>]ÌÀßV >iÃÌiÀÞV À?]LÕ`Ö«ÃÌ>Ûi«Ài`Ã«À>Û`ÛÃŰ° *ÀiÃ>` > â? «ÀÌ ÌâÛ° L>Ã>ÀÕ]
«
ŉÃiÃ«ŉiâ>LÀ?ŉiÕ>ÄV
iÃÛ°

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW
Vi]>LÞÛ`ŉiÃÌ?Û>V >>LÞÛ>Þ>â`>ŉ>Ã°-«ÕÃiÝ«iÀÌßÌ«À«À>Û«iÝß«?Ã«ş> Ûi`«À>ÛÞ«Ài
-ÛiÃ ÜÜÜ°Ã«> Û>`«À>Û>°Ã®°  `L` >şÕiÄivÌÞÛ`«À>Ûi°*i Ì>Õ
ÕÃi`ÃŰÕã`Û>>À>`Ìi>ãiiâV°

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX
->ã Ã>  `LÖÀ>Ű âLÞÌŉÖ LÞÀÀ>VÕ] >«À>`âÀÕÄi«ÛÃÌÌ>ŉŰiiÌÀVÖ
ÌÀi`Õ  Õ° 6ŋ>> i  «À?V âÃÌ> `iŰ
ÛÄ>V «ÀÃ«iÛ>Ûâ`i?Û>i°*Õ>âÛ> > iÃ«À>Û`ÛÃŰ Û `iţÛ> ÕV ?À] Õ«À>ÌÛ>ŉi] ÄÛ > > Ûŋ>> ÌÕ
>Ö`iÃÛÞÄÄi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ
ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom
>Û?`>â`Û >ViÞiÛ«ÀiŰ>ãV ÀßV 
«>ViÌÛ] ÛÞLÛ>] >LÞ ViÞ ÌßV Ì iÛ
«BŰiÃ>«Û`ÖÖÀÛiţ°.Ì?Ì>â`À>ÛÌ?
«ÃŰÛţ>«i ` >i]âÀÕÄ>iÛß `Ö
â?>âÕ]>`}Ì>â?VÕi`ÕiÌÛ°6ŋ>>
>ÀiÛiÃ> iãÕV >ÀÌ>ÌÛiÀ}>â?Vi
`ÃÌÀLÕÛ>Ű şÕŋ Û Ö`â «ÌÀ>ÛÞ ÌiÃi «
`?ÌÕi?iÌÀÛ>ÛÃÌ°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG
TQ\RQêGV*À«À>Û>«`iş>Ã>>ÌÛÀLi£ÇÎ
â?Û° <>LÀ? Û?`i âÛßÄŰ `   >À`Þ
iÕÀ] ÌÀj LÞ «>Ì >ã >Ãi`ÕÖVi }iiÀ?Vi
> ÖÀ V  `V `Û] â`À>ÛÌVÌÛ> ŉ ÄÃÌÛ>° *À«À>Û ÀiVi«Ì > â`À>Ûj ÛiÀij w>Vi > «>ÌÀi> > «`«ÀÕ À`i «ÌÞ]
ÌÀj ÃÖ ÃÖŉ>ÃŰÕ ?Ä  «À}À>Õ > « ÛşL?V V ÛiiÀßV ÕÛiÃŰ`ãÛÌ>°

ᅛ

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ
QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ
RTGUXGFêKNK
/CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ
CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC
MCPFKF½VM[
8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ
QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ
|MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV·ޝç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT   T Æ13$0Æ¤¥cT¥8!ধ9£!=!T ޝV¥f3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!cT<৸31#'830T ޝV¤¤c8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ÆT82!=!T ޝV¤

GA20-03 strana

12

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PÔDOHOSPO

Gábor
GRENDEL

031190175

Martin
FECKO

