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Konečne niekto, kto myslí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Nemáme peniaze“ - kričia opráv-
nene samosprávy. „Nemáme na 
tak výrazne zvýšené dane„ -  kričia 
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak 
všetci kričia a takýmto krikom sa aj 
tak nič nevyrieši.

Nedávno som si spomenul, ako 
raz, dnes už dávno, istá samospráva 
na obecných pozemkoch pred doma-
mi obyvateľov obcí urobila poriadok, 
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a 
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je 
cudzie, na to kašlem, majitelia priľah-
lých rodinných domov o toľkú krásu 
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony 
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či 
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku 
pred svojim domom, to nie. Iba ak – 
ho používajú na parkovisko. Veď na 
priestranstve vo vlastníctve obce je 
dobré parkovať, aspoň si neuberám z 
vlastnej záhrady. Že ide o záber verej-
ného pozemku a že je možné takýto 
záber napríklad spoplatniť vo forme 
nájomného, to už obce asi netušia, hoci 
stále kričia, že nemajú peniaze.

Starostka Rimavskej Bane na-
vrhla obyvateľom odpustenie dane z 
nehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do 
verejnoprospešných prác. Pani Elena 

Polóniová chce takto ľudí motivovať, 
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite 
života v obci. Konečne niekto, komu to 
myslí. Verejnoprospešné práce pred-
sa nemajú podobu iba metly v ruke a 
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce, 
prospešné všetkým. Pokosenie trávni-
ka pred mojou predzáhradkou. Vyčis-
tenie priekopy pred mojim pozemkom. 
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej 
údržby pred mojim domom. Brigáda na 
skrášlení námestia, oprave zastávky 
autobusov, vybudovaní bezbariéro-
vého prístupu do miestneho obchodu 
a mnoho mnoho ďalších možností. 
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spolo-
čenstvu vlastníkov bytov mestská časť 
odpustila dane z nehnuteľností, „do-
kázali“ by sme v čistote a kráse udržať 
veľké a široké okolie nášho bytového 
domu.

Rimavská Baňa dala 
príklad Slovensku. A tak 
trošku aj morálnu výzvu. 
Ešte sa tak nad ňou za-
myslieť a pochopiť ju.

Pekný predvo-
lebný týždeň, vá-
žení čitatelia -
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 444444444444544444444444 0 432

7

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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Spoločnosť 
Power Boilers & Piping,a.s. Levice

hľadá Zámočníkov

pre prácu v DUSLO Šaľa
zárobok: cca 1.100,- EUR/brutto
pracovná doba: od 6.00 do 14.00 hod.
pracovný pomer: živnosť
Výučný list podmienkou.

kontakt: 0914 126 882
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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650,-
-15%

1000,-
-20%

1 600,-
-30%

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, 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, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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Na splátky od 20€ mesačne.
                    Dĺžka kurzu 10 týždňov.

Poštová 914/2,
Galanta

Kontakt:

0940 436 995

Cena pre študentov 560€ 
na osobný automobil.

tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone
hrušky
čerešne
višne
broskyne
ringloty
ríbezle
egreše
orechy

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
3,60- €/ks
5,00- €/ks
4,80- €/ks
5,50- €/ks
4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
od 2,60- €/ks
18,- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

obchod@agrofruct.sk, www.agrofruct.sk
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stolové hrozno   od 2,70- €/ks

22. februára 1940  
na Slovensku rozdelili skonfiškovanú 
pôdu, patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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Eurofondy sa rozkrádajú, sú plné korupcie a 
klientelizmu. Toto nie je len názor väčšiny obyva-
teľov Slovenska, ale potvrdzujú to vo výročných 
správach aj Policajný zbor SR alebo SIS. Rozho-
dovanie o tom, či bude daný projekt podporený, 
nezáleží od kvality projektu a potrieb regiónu, ale 
od rozhodnutia ministerstiev. A to je dôvod, že v 
eurofondoch existujú už spomínané negatívne 
javy. Dá sa to zmeniť? Odstaviť skorumpovaných 
politikov a úradníkov a dosiahnuť v čerpaní euro-
fondov transparentnosť?  Možno si povzdychnete 
a poviete, že sa to nedá, že je to len ilúzia. Asi máte 
pravdu. Úplne to asi nedokážeme. Ale vieme veľ-
mi výrazne a radikálne korupciu eliminovať. Na-
šim riešením je tzv. nárokovateľnosť. Na základe 
tohto princípu budú žiadateľovi automaticky pri-
delené peniaze na projekt, ak splní vopred stano-
vané podmienky. Už nebude musieť starosta ale-
bo primátor hľadať kontakty na ministerstvách, 
ale bude sa môcť plne sústrediť na 
kvalitu projektu a hlavne na spl-
nenie podmienok. Potom bude 
mať istotu, že peniaze dostane, 
nech bude mať akúkoľvek po-
litickú farbu. V eurofondoch sa 
nemá súťažiť, ale štát má napĺ-
ňať stratégie v jednotlivých oblas-
tiach rozvoja regiónov.

Eurofondy nech 
sú nárokovateľné!

Ján Rudolf
expert SaS na eurofondy,
kandidát číslo 22

Alternatíva existuje

Z prejavu prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej na pre-
stížnej svetovej bezpečnostnej kon-
ferencii v Mníchove:

… „Ako keby sme zabudli, že de-
mokracia – a dovolím si povedať, že 
aj celá Európa a koncept západu – je 
najmä o duchu slobody, spravodlivosti, 
tolerancie a solidarity, ktorého obran-
ným valom je právny štát. O každo-
dennom rešpekte voči pravidlám, o ich 
obrane a nie obchádzaní. Jednoducho, 
o zodpovednosti... Aby právny štát fun-
goval, potrebujeme silné inštitúcie či 
uvedomelých občanov. A právny štát 
nebude fungovať bez zodpovedných 
politických lídrov, ktorí budú princípy 
právneho štátu brániť a presadzovať. 

...Zodpovednosťou politických 
lídrov je nebáť sa prijať jasné a princi-
piálne postoje ku všetkým prejavom 
extrémizmu a radikalizmu. Byť schop-
ní zastať sa menšín, ochrániť a vyjadriť 
solidaritu so všetkými, na ktorých dnes 
extrémisti a populisti útočia. Poukazo-
vať na manipulácie a lži, za ktorými sa 
často skrývajú prázdne a plané sľuby.

...Nerozdeľovať. Na východ a západ 
či sever a juh. Na nás a tých iných. Na  
vidiek a mesto, či na elity a ľud. Ale 
spájať.

…Esenciou právneho štátu je v 
prvom rade rešpekt k pravde. Právny 
štát dbá na fakty a poskytuje ochranu 
pred lživými tvrdeniami, ak zasiahnu 
do našich práv. Je paradox, že právny 
štát dnes môže byť demontovaný práve 
manipulatívnou rétorikou o právnom 
štáte. Keď počujeme sľuby o nastolení  

poriadku, dodržiavaní pravidiel, či o 
tvrdej ruke, buďme pozorní k tomu, či 
tí, ktorí to hlásajú, to nechcú dosiahnuť 
autoritárskymi metódami. A či im nie 
sú pluralizmus a demokracia len na 
obtiaž.

...Toto je dnes hlavná výzva pre 
dobré fungovanie právneho štátu v na-
šej západnej komunite – nielen dobré 
zákony či nezávislé súdy. Osobitne po-
litickí lídri majú zodpovednosť podpo-
rovať rešpekt k pravidlám, nepodľah-
núť populizmu a neútočiť na niekoho 
len preto, že to prináša politické body. 
Pretože lacné zisky na najbližšie štyri 
roky so sebou často nesú nenapravi-
teľné škody pre generácie. Je našou 
úlohou podporovať a chrániť to, čo je 
nevyhnutnou súčasťou každej zdravej 
demokracie –  nezávislé médiá, či ob-
čiansku spoločnosť.“

Potrebujeme rešpekt 
k pravidlám i k občanom

» Redakčne krátené
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Kamenárstvo - Kőfaragó

30 % zľava

Adresa: Hodská 358/29 Galanta
Vždy ochotne poradíme, našim cieľom je Vaša spokojnosť

Szívesen adunk tanácsot, célunk az Ön elégedettsége.

tel.: 0911 946 155

Náhrobné kamene
- prírodný kameň
- umelý kameň
- betónové základy
Sírkövek
- terméskő
- műkő
- beton alapok

Interiér-Exteriér
- parapetné dosky  
- kuchynské dosky
- obklady krbov
Beltér-Kültér    
- ablakpárkányok
- konyhai munkalapok
- kandallók
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Vtipy 
týždňa

»- Koho budeš voliť? 
- Asi komunistov ...
- Tak to je jasné, ale z ktorej 
strany?

»Viete prečo je tak málo 
vtipov o sociálnej de-
mokracii? Pretože najväčší 
vtip je ich programové vy-
hlásenie.

»- Ja volím ľavicovo, hovorí 
jednoruký a dodáva:
- Vlastne nemám ani na 
výber.

»Viete ako si strany vybe-
rajú svojich kandidátov do 
volieb?
Dostanú kladivo a klinec 
a musia ukázať ako vedia 
zatĺkať.

»Predvolebný príhovor a 
rozvášnený politík kričí do 
davu: 
- A tresty pre samovrahov 
budú prísnejšie!

»Dilema voliča: 
- Keď je prezident žena, kto 
je prvá dáma?

»Istá prestížna mienko-
tvorná pravicová agen-
túra urobila predvolebný 
prieskum s otázkou: 
- Kto je vaším najobľú-
benejším kandidátom na 
prezidenta a prečo práve 
(meno si dosaďte podľa 
uváženia)?
    
                         » redakcia
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Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu 

pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich 
vymeniť, nič viac a nič menej.

Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam 
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás 
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko          
konečne dopredu.  

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme   
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme 
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej 
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konfl ikty.

Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu. 
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za 
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj 
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci   
sú jedna z nich. 

Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať 
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať                      
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť. 

S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,       
SNS a Kotlebom do vlády. 

Ak nechcete žiť v mafi ánskom štáte, poďte voliť.                                                 
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou 
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa 
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú krad-
núť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných                                        
a odborne zdatných ľudí.

 
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve 

veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte               
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.

Richard Sulík
 predseda SaS
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Richard
Sulík

voľ te 
3

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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Všetko si kúpili. Práve preto by si nemali       

V

v

v

V

V
v.sk.

V v.sk        

v

V v.
v

 politikov,  v, 

A

V
a

Mgr. Daniel Patkoš
ekonóm
Macov

7

RSDr. Milan Benkovský

Senec

18

Milan Šarmír

107

JUDr. Alica Mihale Razgyelová

Macov

4

Mgr

Senec

110

PhDr. Róber Široký

Senec

100



GA20-08 strana 6

POLITICKÁ INZERCIA Najčítanejšie regionálne noviny
6



GA20-08 strana 7

ZDRAVIE / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBYGALANTSKO
7

Do každej dediny,  
do každého mesta

Miroslav Beblavý

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

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

metabolizmu a výživy

ebné merať, ak je
u vyš-
avne 

„Všetci hovoria o tom čo a ako bude, ale iba 
my, voliči rozhodneme, komu dáme dôveru 
to uskutočniť.“

František Mráz, Banská Bystrica.

Vox populi
28. februára 1914 
sa začala prevádzka električiek poháňa-
ných elektrickým prúdom v Košiciach, čím 
sa ukončila prevádzka košickej konskej že-
leznice a parných električiek.

Výročia a udalosti
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ

VOĽTE

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846 
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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KISKA KOLÍKOVÁ KOLLÁR HATTAS

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?
5 DÔVODOV

Budeme  
najstabilnejším 
prvkom vládnej 
koalície.
Výsledky pre ľudí môže 
zabezpečiť len stabilná 
vláda, kde partneri budú 
vedieť konštruktívne ko-
munikovať. Strana Za ľudí 
nevyvoláva nezmyselné 
spory a konflikty.  
Sme tmelom, ktorý 
dokáže spojiť všetkých 
partnerov.

Sme najlepší tím  
odborníkov,  
ktorí majú za sebou  
konkrétne výsledky.
Nestačí len kričať prázdne 
heslá. Slovensko pomôže 
zlepšiť len tím schopných a 
čestných ľudí, ktorí majú plán, 
ako zlepšiť fungovanie štátu 
vo všetkých oblastiach.  
Strana Za ľudí má na kandidát-
ke odborníkov, ktorí majú za 
sebou výsledky a budú vedieť 
riadiť jednotlivé rezorty  
profesionálne a čestne.

Máme najlepší 
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnej-
šiu charitu Dobrý anjel, na ktorej 
rozbeh dal milión eur z vlastných 
peňazí. Celý svoj prezidentský 
plat za 5 rokov v celkovej výške 
300 000 eur rozdával rodinám 
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť 
však treba preniesť na celoslo-
venskú úroveň. Strana Za ľudí 
má sociálny program, ktorý bol 
vyhodnotený ako najlepší, aby 
Slovensko bolo skutočným soci-
álnym a spravodlivým štátom.

Tvrdo  
zakročíme  
proti korupcii
Veronika Remišová 
odhalila desiatky 
káuz a ušetrila  
občanom stovky 
miliónov eur spoloč-
ných peňazí.  
Gaunerom a mafiá-
nom stopercentne 
zdaníme nakradnuté 
majetky a zavedieme 
hmotnú zodpoved-
nosť.

Sme stredová 
strana bez  
extrémov
Sme rozumnou 
alternatívou a zlatou 
strednou cestou bez 
extrémov napravo 
alebo naľavo.  
Chceme znížiť 
daňovo odvodové 
zaťaženie práce, aby 
ľuďom na Slovensku 
ostalo viac peňazí na 
starostlivosť o svoje 
rodiny.

1. 2. 3. 4. 5.
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O týždeň, v sobotu 29. februára,  sú 
na Slovensku voľby poslancov do 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Ponúkame základné pravidlá 
voľby.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou 
práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo, 

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Vo-
lič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej voleb-
nej komisii svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 

na jeho žiadosť vydaný hlasovací preu-
kaz, predloží spolu s občianskym pre-
ukazom hlasovací preukaz, ktorý mu 
okrsková volebná komisia odoberie.

Prevzatie lístkov a plenta
Okrsková volebná komisia zakrúž-

kuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce. Prevzatie hla-
sovacích lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom. Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Úprava lístkov
V osobitnom priestore určenom na 

úpravu hlasovacích lístkov volič vybe-
rie jeden hlasovací lístok toho kandidu-
júceho subjektu, ktorému sa rozhodol 
odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací 
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do 

obálky   alebo   na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť. 

Volič môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac ako šty-
rom kandidátom, taký hlasovací lístok 
sa bude počítať v prospech kandidujú-
ceho subjektu a na prednostné hlasy 
sa nebude prihliadať. Na požiadanie 
voliča mu okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.           red

Základné informácie pre voličov

Foto: ilustr

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnu-
tie alebo preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky.

Naša spoločnosť REGIONPRESS do-
stala mail. Mail s prosbou o pomoc. 
Nasledoval rozhovor so starostom 
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a 
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde 
o jeden  z obvyklých podvodov, ale 
skutočné volanie - „pomôžte“!

Ide o malého chlapca s menom 
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš 
štát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy-
svetlite podľa svojho. Riško má z tých 
detí najmenej času na čakanie.

Spinálna svalová atrofia je gene-
tické ochorenie, ktoré vedie k postup-
nému ubúdaniu svalových buniek 
(a teda schopnosti sa pohybovať) a 
následnej smrti dieťaťa. Od minulého 
roka je na Slovensku dostupná terapia 
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá 
však ochorenie nelieči, len spomaľuje, 
resp. zastavuje jeho priebeh.

Medicína našťastie napreduje mí-
ľovými krokmi a choroby, ktoré boli v 
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľ-
né. A tak je to aj v tomto prípade. V máji 
2019 bol v USA schválený liek Zolgens-
ma, ktorý je v súčasnosti novou a jedi-
nou génovou liečbou pre deti s týmto 
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba 
Spinrazou nelieči, Zolgensma (No-
vartis) to dokáže. Zolgensma sa podá 
dieťatku len v jednej dávke formou 
infúzie, podmienkou je však podanie 

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba 
je dostupná len v USA a tak ju žiadna 
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zol-
gensma je 1,9 mil. eur.

Kedže liek nie je u nás registrova-
ný, musia si rodičia peniaze vyzbierať 
sami. Je to obrovská suma. Budú vďač-
ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú, 
alebo preposlanie niekomu, kto by do-
kázal pomôcť.

Ďakujeme – za rodičov, Riška, za 
choré deti.

Nedá sa nereagovať

» Vaša redakcia

Združenie poškodených občanov 
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú zá-
kladňu, a tiež ďalších občanov poško-
dených nebankovými subjektami, aby 
v parlamentných voľbách 29.2. 2020 
dali svoj hlas Ing. Martinovi Fecko-
vi, kandidátovi za hnutie OĽANO 
s číslom 149. Strana Smer – SD v mi-
nulosti sľubovala poškodeným obča-
nom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri 
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO 
Martin Fecko ako jediný predložil v 

NR SR zákon o čiastočnom odškodnení 
poškodených občanov nebankovými 
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany 
vládnej koalície ho ani raz nepodpori-
li. Po 18-tich rokoch máme jednu z po-
sledných možností, aby aj s podporou 
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše 
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

POSLEDNÁ ŠANCA 
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV 
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI

» Štefan Šipoš, predseda ZPO 
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511, 
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK, 
IČO: 47016671
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
zriadil k otázkam verejnosti týka-
júcim sa nového koronavírusu call 
centrum s nepretržitou prevádzkou. 
Prinášame odpovede na najčastejšie 
otázky súvisiace s novým koronaví-
rusom 2019-nCoV.

Aký je prameň pôvodcu nákazy no-
vého koronavírusu 2019-nCoV?

Ako prameň pôvodcu nákazy sa pred-
pokladajú zvieratá na trhu v čínskom 
meste Wu-chan. Predpokladá sa, že ľudia 
sa nakazili kontaktom so živými zvierata-
mi, ktoré sa predávajú aj na spomenutom 
trhu. Zatiaľ nie je presne isté, z akého zvie-
raťa môže nákaza pochádzať. Vo všeobec-
nosti však pôvodcom koronavírusu môžu 
byť kurčatá, ošípané, hovädzí dobytok, 
či dokonca mačky alebo psy, ale aj hady 
a netopiere. Čínske medicínske autority 
potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV 
z človeka na človeka.

Aké sú prejavy ochorenia na nový 
koronavírus?

Nový koronavírus spôsobuje akútne 
respiračné ochorenie – vírusovú pneumó-
niu. Je geneticky odlišný od koronavírusov 
SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné 
príznaky virózy, respektíve klasických res-
piračných ochorení, napríklad aj chrípky 
– teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť 
svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri 
komplexnejšom vyšetrení býva prítomný 
RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri 
tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 
dní.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené 
novým koronavírusom?

Liečba je symptomatická. Očkovacia 
látka proti novému koronavírusu 2019-
nCoV zatiaľ neexistuje.

Aká je pravdepodobnosť, že sa no-
vým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zazname-
naný potvrdený prípad ochorenia vyvo-
laného 2019-nCoV. Vzhľadom na súčasné 
možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť 
zanesenie nového koronavírusu na naše 
územie.

V prípade, že ste neboli v krajinách, kde 
sa nový koronavírus nachádza, respektí-
ve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré 
uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou 
pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či 
prechladnutie, a preto netreba podliehať 
panike. Samozrejme, aj v prípade klasické-
ho respiračného ochorenia vrátane chríp-
ky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujú-
ceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu 
spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Môže mi v prevencii proti novému 
koronavírusu pomôcť očkovanie 
proti chrípke?

Očkovanie proti chrípke je vhodné, 
chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej 
chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel 
na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďal-
šie ochorenie prebiehajúce súbežne, zna-

mená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných 
oblastiach sveta. Môže sa nákaza 
preniesť prostredníctvom pošto-
vých zásielok?

Pri nákupoch na internete je dodacia 
lehota z ázijských krajín, napríklad z Číny, 
obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá 
sa, že by vírus prežíval na plochách taký 
dlhý čas. Riziko šírenia nového korona-
vírusu z výrobkov alebo obalov je teda v 
tomto prípade veľmi nízke.

K uvedenej téme vydala stanovisko aj 
Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky 
z ázijských krajín sú bezpečné.

Je potrebné preventívne dodržiavať 
nejaké hygienické návyky?
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri 
všetkých bežných vzdušných nákazách. 
Tieto opatrenia významne redukujú riziko 
ochorenia:
-umývajte si ruky často mydlom a vodou, 
najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nemáte 
k dispozícii mydlo a vodu, použite dezin-
fekčný prostriedok na ruky na báze alko-
holu
-očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými 
rukami
-zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a ký-
chaní jednorazovou papierovou vreckov-
kou a následne ju zahoďte do koša
-vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, 
ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
-ak ste chorý, liečte sa doma
-zabráňte nechránenému kontaktu s divý-

mi alebo hospodárskymi zvieratami
-mäso a vajíčka dôkladne prevarte
-14 dní od príchodu z oblasti postihnu-
tej novým koronavírusom je potrebné 
kontrolovať svoj zdravotný stav (horúč-
ka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) 
-v prípade klinických príznakov po ná-
vrate je potrebné kontaktovať, prípadne 
vyhľadať lekára a informovať ho o cesto-
vateľskej anamnéze

Je najväčším rizikom cestovanie?
Vzhľadom na súčasnú celosvetovú 

migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie 
(kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) 
môže byť každé cestovanie rizikové – na-
príklad pobyt v letiskovej hale, na palube 
lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevy-
hnutnosť cestovania.

Pomôže mi nosenie ochranného 
rúška?

V oblasti, kde ešte nový koronavírus 
nebol zaznamenaný, nosenie ochranného 
rúška alebo respirátora nie je potrebné. 
Ak však máte obavy, môžete ho nosiť pre-
ventívne, vo vašej blízkosti sa môže vzhľa-
dom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu 
pohybovať osoba s iným respiračným 
ochorením. V zahraničí, v oblastiach, kde 
je potvrdených viacero prípadov ochore-
nia s väčším počtom osôb (letiská, stani-
ce, obchodné centrá, námestia) odporú-
čame používať respirátory.

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najčastejšie otázky súvisiace s koronavírusom 2019-nCoV

Koronavírus vyvoláva otázniky

Ako znížiť riziko infekcie 
koronavírusom?

Umývajte si ruky mydlom a vodou  
alebo prostriedkom na báze alkoholu

Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete  
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým  
lakťom

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu  
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy  
alebo chrípky

Mäso a vajíčka dôkladne prevarte

Zabráňte nechránenému kontaktu 
s divými alebo hospodárskymi  
zvieratami

leták                                                                                                                                            zdroj ÚVZ SR

Telefonické linky 
v súvislosti s novým 
koronavírusom 
V súvislosti s novým koronavíru-
som rozširuje rezort zdravotníctva 
prostredníctvom Úradu verejného 
zdravotníctva SR činnosť call centra 
na všetkých osem krajských regio-
nálnych úradov verejného zdravot-
níctva na Slovensku. Telefonické 
linky majú nepretržitú prevádzku.

Kontakty prístupné pre verejnosť:
Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky – 0917 222 682, no-
vykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Odborníci poskytujú verejnosti informá-
cie k aktuálnej situácii vo výskyte nového 
koronavírusu či odporúčania pre osoby, 
ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektí-
ve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt no-
vého koronavírusu potvrdil. Aktualizované 
informácie k uvedenej téme zverejňuje Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR a Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR na svojich webových 
stránkach ako aj sociálnych sieťach.

PN-ka pri karanténe
pre koronavírus 
V súvislosti s narastajúcim poč-
tom podozrení na ochorenia so 
symptómami akútneho respirač-
ného syndrómu spôsobeného Ko-
ronavírusom 2019-nCoV Sociálna 
poisťovňa upozorňuje občanov v 
karanténe, ako si majú v takejto 
situácii uplatniť nárok na dávku 
nemocenské.

Ak je dôvodom vzniku dočasnej PN-
ky karanténne opatrenie, Sociálna po-
isťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju 
ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni 
spätne. Dôvodom je skutočnosť, že ka-
ranténa môže trvať aj dlhšie a pacient 
nemá možnosť do troch dní od jej vy-
hlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho 
lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, 
respektíve Sociálnej poisťovni. Poboč-
ka žiadosť posúdi bez ďalšieho pre-
verovania posudkovým lekárom. Pri 
„bežných“ PN-kách je zákonná mož-
nosť spätného uznania len do troch 
dní. Ak je teda poistenec vypísaný le-
károm na základe karanténneho opat-
renia, potom mu po splnení ďalších zá-
konných podmienok môže patriť dávka 
nemocenské. 
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý pro-
ces likvidácie má na starosti likvidátor. 

Likvidátor je povinný postupovať s od-
bornou starostlivosťou a  konať v  záujme 
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zru-
šuje a  všetkých jej spoločníkov. Za výkon 
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený ale-
bo ustanovený likvidátor, rovnako ako šta-
tutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o. 
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do lik-
vidácie prechádza na likvidátora najmä pô-
sobnosť štatutárneho orgánu konať v mene 
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia 
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné 
zhromaždenie). Povinnosťami prechádza-
júcimi na likvidátora budú napr. vedenie 
účtovníctva, informovanie spoločníkov 
o  záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov. 

Likvidátor môže v  mene spoločnosti 
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré 
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoloč-
nosti. Novela zavádza úplne novú povin-
nosť likvidátora, a  to vyhotovenia základ-
ného zoznamu pohľadávok do uplynutia 
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do 
likvidácie a  jeho následná povinnosť, tak-
tiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbier-
ky listín príslušného obchodného registra. 
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vy-
hotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého 
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zako-
tvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu 
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidá-
cie. Likvidátor túto skutočnosť musí rov-
nako oznámiť všetkým známym veriteľom 
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť 
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili 
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku. 

Súd môže nariadiť, aby sa výzva opa-
kovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak 
dôjde k  zmene v  osobe likvidátora. Podľa 
novej právnej úpravy bude výber likvidáto-
ra kľúčovým, pretože práve likvidátor bude 
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to prie-
bežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí, 
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez 
odkladu podať návrh na vyhlásenie kon-
kurzu. Spoločnosť je  predĺžená vtedy, ak 
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona 
o účtovníctve a má viac ako jedného verite-
ľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahu-
je hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže 
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na 
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí ná-
roky všetkých známych veriteľov.

Priebeh a ukončenie likvidácie 
podľa novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Základná škola

Základná škola (ZŠ) poskytuje vše-
obecné vzdelanie, vychováva žia-
kov k pravidlám správania sa v spo-
ločnosti a pripravuje ich na ďalšie 
štúdium na stredných školách. 

Je pomerne prísne limitovaná štát-
nym vzdelávacím programom a de-
siatkami iných výchovno-vzdelávacích 
dokumentov. Preto ak škola pôsobí 
dogmaticky alebo sa zdá, že učí zby-
točnosti, neraz to nie je jej vinou. Isto, 
je dôležité, ako sa k „dogmám“ postaví 
pedagogický zbor. No ich obchádzanie 
či nedodržiavanie môže mať pre školu 
dôsledky v podobe kontrol. Rodičia by 
sa pri probléme na ZŠ mali pýtať, či je 
jeho dôsledkom škola alebo školský 
systém. Ako príklad uvediem šikano-
vanie. Ak však dôjde k naplneniu de-
finície tohto javu, škola má veľmi málo 
možností riešiť ho. Zápis či znížená 
známka neraz nepomáhajú. Šikano-
vaný zväčša zostáva so šikanujúcim v 
škole. Samozrejme, je dôležité, či má 
škola vôľu v rámci minimálnych mož-
ností šikanovanie riešiť.

Profilácie škôl na určité predmety 
boli zrušené. Avšak, ZŠ má k dispozícii 
disponibilné hodiny, ktoré môže využiť 
na rozšírené vyučovanie niektorých 
predmetov. Najčastejšie sa posilňujú 
cudzie jazyky. Ale jestvujú aj školy, 
ktoré posilňujú telesnú výchovu, ume-
leckovýchovné predmety, matematiku 

a pod. Nie vždy je takáto „profilácia“ 
školy víťazstvom. Dieťa trávi v škole 9 
rokov, mení sa a dospieva. Môže sa stať, 
že na 2. stupni stratí záujem o šport a 
napr. posilnená telesná výchova ho 
bude trápiť. Ideálne je hľadať ZŠ, ktorá 
poskytuje voliteľné predmety či posil-
ňuje predmety v závislosti od ročníkov, 
teda mení svoje zameranie. Aby ste si 
toto všetko mohli overiť, stačí si pozrieť 
správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú 
musia školy povinne zverejňovať kaž-
dý rok, a rovnako povinne zverejnený 
školský vzdelávací program. 

Netreba zabúdať na to, že bežná 
ZŠ nie je výberová, musí vziať každého 
žiaka, ktorý je spádový. Preto sa stre-
távame s tým, že máme v triedach aj 
slabších, aj šikovnejších,  bohatých aj 
sociálne slabších žiakov. Často sa škole 
vyčíta, že nezvláda žiakov, že nerozví-
ja ich potenciál, že nemá individuálny 
prístup. Aj toto patrí k systémovým 
problémom, ktoré sa dlhodobo neriešia 
a je len veľmi málo škôl, príp. učiteľov, 
čo vedia čeliť vyhroteným situáciám.

Škola potrebuje aktívnych rodičov, 
ktorí spoločne budú tlačiť na zodpo-
vedné orgány, aby sa problémy riešili. 
Inak je odkázaná sama na seba, čo sa 
prejaví častou fluktuáciou učiteľov a 
odhlasovaním žiakov, čo nepomôže 
nikomu z nás.  

Trojuholník škola – rodič - žiak VII

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Firma Binder Slovakia s.r.o so sídlom v Seredi 
prijme na trvalý pracovný pomer 
OPERÁTOROV VÝROBY

 Pracuje sa  v 3-zmennej prevádzke
Hrubá mzda 696,- EUR (brutto) /mesiac

 Práca vhodná pre ženy aj mužov
 Benefitmi sú nočné a rizikové príplatky, výkonnostné 

a dochádzkové bonusy, stravné lístky v hodnote 4,- EUR
 Nástup podľa dohody

V prípade záujmu kontaktujte p. Antalovú na tel. č.:  0901 911 299, 
životopisy zasielať na antalova@binderslovakia.sk
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

Duslo Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0911 245 691

800 € brutto/ mesiac
+ var. zložka
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

Kaufland Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
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FeHaus s.r.o.,
Veľký Cetín (NR)

20 rokov na trhu
Montáž domov 

v Rakúsku a Nemecku
Hľadáme odborníkov 
(najlepšie 4-členné skupiny): 

tesár, pokrývač, 
kartónista, klampiar, 
stolár, vodár/sanitár
Robíme hrubé stavby

Práca v s.r.o. na živnosť
Týždňové turnusy

Tel: 0908 715 316
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Výhody: férový prístup, 
              osobné ohodnocovanie. 
Základná zložka mzdy po uplynutí 
skúšobnej doby:      1.200 EUR / Brutto 

Viac informácií na stránke www.istp.sk, 
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na 
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

Ponúkame voľné pracovné miesta 
na pozície TECHNIK STK 

v novootváranej stanici STK v Šali.
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Samkang Diecasting Slovakia s.r.o.

KONTAKT: eva.bielokosztolska@samstroje.sk,

TEL.:+ 421 905 813 940

Hľadáme zamestnancov na pozíciu

operátor zlievarenských 

strojov a zariadení,
práca na TPP, 

nástupný plat 800 € + bonusy 

V prípade záujmu nás kontaktujte:

antalova.samkang@gmail.com,
t.č. 031/789 20 10 
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

v ŠALI. Mzda: 500 - 550€  v 
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0915 899 339

 Prijmeme 
PREDAVAČKU

24. februára 1994  
zomrel Ladislav Mňačko, slovenský spiso-
vateľ (* 1919).

Výročia a udalosti
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»Predám skúter JAMAHA 
X Max 400 r. výroby 2016, 
najazdených 3500 km s 
doplnkami. Cena podla do-
hody. 0915400088
»Predám motorku Honda 
CBF 125 najazdených 20 
400 km. Vymenený olej a 
filtre,čidlo neutralu, bater-
ka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v 
prípade rýchleho jednania 
dohoda. 0905488951.

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.  
;
 
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758

»Predám Dejiny umenia 
10zv 75e 0902619293 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

13 RÔZNE / predaj    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

85
_0
07
3

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

����
��
��

�

od  850 eur do 1300 eur
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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 1 400 € brutto / 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
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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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POZNÁTE NÁS, MY VÁS 
NEZRADÍME. 

Pred Úradom vlády 
sme zapálili 5000 
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zby-
točne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie 
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pelle-
grinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostli-
vosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia 
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia 
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvo-

dom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je 

to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkrom-

né firmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pa-

cientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy 

a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli 
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol 
na Cypre  našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí 
obyčajné schránky. Tu sídlia firmy Penty, vrátane poisťovne 
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo 
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru 
a  SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní 
Apollo a Dôvera.  Takto končia milióny určené na liečbu 
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru 
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

V sobotu 29.2. 
volíme OĽANO
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