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DUNAJSKOSTREDSKO
07-0088

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
najská Streda

www.aktaon.com

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

Ponuka platí do 31.08.2020,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554
07-0009

www.eurokamennobe.sk
predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0112

Najlepší výber KOTLOV

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON
MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

Kúpať sa v krištálovo čistej vode...
Kristálytiszta vízben fürdeni...

07-0100

0902 501 802

07-0005

e
nob

ŠIROKÝ
SORTIMENT
OTVORENÉ: pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

Pre amatérov,
aj pre náročných

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

SZERSZÁMGÉPEK KÖLCSÖNZÉSE

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

POŽIČOVŇA STAVEBNÉHO NÁRADIA

Týždenne do 33 080 domácností

Galantská cesta 360/12,
Dunajská Streda
tel.: 0905 901 604
e-mail: info@aktaon.com

Najčítanejšie regionálne noviny

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

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Plechové krytiny
a škridly za ozaj
výhodné ceny.

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

Strechy na kľúč a
rekonštrukcie striech.

Gazdovský rad 41
DOM SLUŽIEB, Šamorín
tel.: 031/562 22 52
www.agrosam.sk

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

07-0004

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

Neváhajte zavolať!

DS20-33 strana

1

07-0076

Bazénová
chémia
PREDAJ - PORADENSTVO

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

RÁMOVANIE OBRAZOV
KÉPKERETEZÉS
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Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk
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01 AUTO-MOTO / predaj

0907 714 423

07-0098
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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

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové
0902708047

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

13 RÔZNE / predaj

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

14 RÔZNE / iné

Rodinný dom
Veľký Meder

Najnižšie podanie: 31 800 EUR

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0907 779 019

Termín konania dražby:
08.09.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľká konferenčná miestnosť,
Hotel Spectrum, Vladimíra
Clementisa 13, 917 01 Trnava.
Predmet dražby: rodinný
dom súpisné č. 922 a sklad
súpisné č. 3521 v obci Veľký Meder, na ul. Fučíkova. K domu prislúchajú
pozemky, parcelné č. 1803/1, 1803/2, 1803/3, 1804, o celkovej výmere
802 m2, LV822, k.ú. Veľký Meder.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 822, k.ú. Veľký Meder.
Kontakt: 02/32202724, 0911/833859,
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

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

16 ZOZNAMKA

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

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

07-0001

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

»Chystáte sa vykopať
miesto na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem
zeminu v obci Vrakúň, prípadne viem poradiť aj doporučiť. Tel. 0905 578 188
»Medencét vagy tavat
tervez kiásni? A Vrakúň faluban ingyenesen átvesze
a foldet-talajt, tudok segítenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem
zeminu, aj miešanú zo
štrkom v obci Vrakúň. Tel.
0905 578 188
»KÚPIM
VZDUCHOVKU
0910419469
»Olcsón eladó széthúzható ebedló asztal + 6 székkel. 0904 266 736
»KTO DARUJE CHUDOBNÉMU DIEVČATKU FUNKČNÝ
DISKMEN A CD OD ZÁMBÓ JIMMYHO. LEN SMS.
0907524913
»Kúpim červenú krabičku
od hodiniek Heuer zaplatím 50 eur. Tel. 094413768

15 HĽADÁM PRÁCU

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

kroje

12 DEŤOM

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Kúpim lešenárske trubky,
0905628778

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

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

08 STAVBA

ROZVOZ e
čím
Zabezpe

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Západné Slovensko

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove

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

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

36-0007

0907 779 019

hydinárska farma topolnica (pri galante)

52-0004-43

Marian Vörös

02 AUTO-MOTO / iné

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

INZERCIA

Predám Eladó Peugeot
Partner, diezel. 0904 266
736
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Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

REDAKČNÉ SLOVO / ZDRAVIE, SLUŽBY

DUNAJSKOSTREDSKO

Neurážajte vidiek, živí vás!

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, jedna taká sa práve nedávno
vo svojom veku krátko po dvadsiatke
pochválila bulváru, že “vyhorela”.
Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj myslia.
Vážení, bez vidieka by ste do dvoch
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak
ho láskavo neurážajte.
Narodil som sa v meste a väčšinu
života prežil v ňom. Posledné roky však
väčšinu času trávim na vidieku. V dome
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi
tam nesmrdí a keď poviem susedom slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!

Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne opečený - iba krátko ošľahnutý
nad plameňom či rare alebo well,
dokonca well done, mali by ste vedieť
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.
Kravy, teda, v zmysle, hovädzina,
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina,
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj
ten váš milovaný melón. A tiež múka na
chlieb a pečivo, čo do seba denne pcháte. To sa jednoducho na parkovisku pred
obchoďákom ani na terase kaviarne
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného domu a to ešte po službe. „Majú
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa
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Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Lacnejšie ako na Slovensku
Ingyenes állapotfelmérés
Bezplatná prehliadka a cenová ponuka
előtte - predtým

utána - po oprave

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!
Ak Vás trápia podobné estetické problémy,
obráťte sa s dôverou na nás!
„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
,,Nič nie je pôsobivejšie, ako krávny úsmev“
Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

(Árkádtól 5 perc sétára)

S pozdravom

A magyar anyanyelvű páciensek az alábbi telefonszámot hívják:

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

+36-30/60-99-252
00421915448532
www.colordent.hu, info@colordent.hu

07-0033

Slovenský hovoriaci pacienti volať na tel. č.:

♦

♦

*)
+

♦

92-0016
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Výročia a udalosti
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní (CSP - Civilný sporový
poriadok) došlo k zániku právneho
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s
určitým ekvivalentom resp. náhradou
sa v civilnom konaní stretávame s pojmami zabezpečovacie resp., neodkladné opatrenie.
Zabezpečovacím opatrením súd zriadi záložné právo na veciach, právach alebo
na iných majetkových hodnotách dlžníka
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. zabezpečovacie opatrenie možno nariadiť
len na základe návrh adresovanému príslušnému okresnému súdu. Návrh okrem
všeobecných náležitostí musí obsahovať
vymedzenie predmetu záložného práva,
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností, ktoré osvedčujú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti,
že výkonu záložného práva predchádza
právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní
pohľadávky. K skončeniu zabezpečovacieho opatrenia môže dôjsť dvomi spôsobmi a to buď zánikom (uplynutím času,

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú)
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú,
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky).
V situácii, keď sa nám želaný stav nepodarilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na
nariadenie neodkladného opatrenia ako
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k zabezpečovaciemu. Súd v takom prípade nariadi
neodkladné opatrenie iba za predpokladu,
že účel nebolo možne dosiahnuť inak.
V nadväznosti na vyššie uvedené, zabezpečovacie opatrenie súd nariadi v prípade obavy, že exekúcia bude ohrozená,
z rovnakého dôvodu súd nariadi neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné
bezodkladne upraviť pomery medzi stranami. S ohľadom na subsidiárnu povahu
neodkladného opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu by mal navrhovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť skutočnosti, na základe ktorých preukáže, že
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako zabezpečovacie opatrenie.

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

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicista a literárny kritik (* 1847).

Kamenosochárstvo Kajal
Výstava náhrobných kameňov.
Najnovšie tvary, najväčší výber
v celom regióne.
Predsezónna AKCIA pre dôchodcov:
betónový základ,
zlaté aj strieborné písmená
a doplnky: lampáš a váza ZADARMO!

4
tel.: 0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajall

Zlavy

na krytiny až do

36-0009

Zabezpečovacie a neodkladné
opatrenia podľa CSP

Najčítanejšie regionálne noviny

TETOKET
eladunk, szerelünk

Ha felhív
vagy megkeres,
árajánlatunk
ingyenes!

- 50%
cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek
ereszcsatornák l tetoszerkezetek
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222 www.stresnekrytiny.sk

17. augusta 1916

781200046-9
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Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Výročia a udalosti
sa uskutočnil puč v Sovietskom zväze - prezident Michail Gorbačov
bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení.

19. augusta 1991

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

DS20-33 strana
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

DUNAJSKOSTREDSKO

ZAMESTNANIE

5

Nastavovač strojov a zariadení
Miesto výkonu práce:
Okočská 2123/72, 932 01, Veľký Meder
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok, trojzmenná prevádzka
Termín nástupu:
ihneď
Mzdové podmienky (brutto):
mesačná mzda od 950€ do 1100€ brutto vrátane mesačných bonusov
Náplň práce:
- nastavovanie parametrov v automatickom a manuálnom režime strojov a zariadení vo Výrobe
- nastavovanie parametrov na veľko-tonážnych lisoch a zváracích zariadeniach
- vykonávanie korekcie parametrov na strojných zariadeniach a lisoch
- zodpovednosť za správnu činnosť na pridelenom strojnom zariadení
- vykonávanie priebežného merania výrobkov
- vykonávanie bežnej údržby a opravy strojných zariadení
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- pracovné skúsenosti vo Výrobe a v Automobilovom priemysle sú vítané
- pracovné skúsenosti s nastavovaním zváracích lisov alebo lisovacích zariadení výhodou
- ukončené stredoškolské vzdelanie (strojárske alebo elektrotechnické zameranie)
- samostatnosť, rozhodnosť, spoľahlivosť, pozornosť, precíznosť
- manuálna zručnosť, technická gramotnosť, praktické myslenie, technický talent
- ochota učiť sa a spolupracovať v tíme

Operátor
Obsluha lisovacích a zváracích zariadení/Kvalita/Balenie hotových výrobkov
Miesto výkonu práce:
Okočská 2123/72, 932 01, Veľký Meder
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, trojzmenná prevádzka
Termín nástupu:
ihneď
Mzdové podmienky (brutto): mesačná mzda od 750€ do 850€ brutto vrátane mesačných bonusov
Náplň práce:
- obsluha lisovacích zariadení / présberendezések kezelése
- obsluha zváracích zariadení / hegesztő prések kezelése
- kontrola a triedenie vyrobených dielov / a gyártott termékek ellenőrzése és válogatása
- vedenie sprievodnej dokumentácie / a kisérő dokumentáció vezetése
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- pracovné skúsenosti vo Výrobe a v Automobilovom priemysle sú vítané
- samostatnosť, spoľahlivosť, pozornosť
- manuálna zručnosť, praktické myslenie
- ochota učiť sa a spolupracovať v tíme
Zamestnanecké výhody:
- uplatnenie v rámci progresívnej zahraničnej spoločnosti
- možnosť profesionálneho a osobného rastu
- stravovacia karta, hodnota stravného v hodnote 3,90€
- atraktívne externé školenia a odborné preukazy hradené zamestnávateľom
- bonusy pri životných jubileách a za lojalitu

07-0089

Váš Životopis pošlite e-mailom na adresu: g.novosadova@gmdstamping.com alebo
doručte na adresu MOTOKOM SLOVAKIA, s.r.o. Okočská 2123/72, 932 01, Veľký Meder.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov,
ktorých vyberieme po starostlivom posúdení. Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so
spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu
kandidátov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. .
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DUNAJSKOSTREDSKO
SKOSTREDSKO
Marián Vörös/ e-mail: voros@regionpress.sk / tel.: 0907 779 019

33-0058
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SPREVODAJSTVO / ZAMESTNANIE, SLUŽBY, RELAX
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Lieková politika
v prospech pacienta

3000 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

» red

85_0548

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:
Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

Ako funguje scam?
Ak zadáte požadované osobné údaje,
ako sú napríklad číslo bankového účtu,
Žiadali vás, aby ste zadali svoje osobné používateľské meno a heslo, môžu byť
údaje ako napríklad číslo vášho bankové- zneužité tak, že vám odcudzia peňažné
ho účtu, PIN kód, heslo alebo akýkoľvek prostriedky z vášho účtu alebo platobnej
iný citlivý osobný údaj? Prípadne vás žia- karty.
dali, aby ste uhradili vopred platby alebo
poplatky? S najväčšou pravdepodobnos- Čo robiť, keď ste sa stali obeťou scamu?
Bezodkladne to oznámte Vašej finančťou išlo o scam, čiže podvod.
nej inštitúcii. Obráťte sa aj na políciu, ktoNa čo si dávať pozor?
rá je najbližšie vášmu bydlisku. Oznámte
E-mail alebo SMS môže vyzerať hodno- to NBS, ktorá preverí, či ide o podvod a príverne, ale pri bližšom pohľade má podo- padne zverejní varovanie. Pomôžete tým
zrivé znaky, ako napríklad neznáme, čud- ostatným spotrebiteľom.
né meno, adresa odosielateľa, obsahuje
gramatické a štylistické chyby. Cez email
Vás môžu žiadať, aby ste klikli na odkaz
na internetovú stránku. Môžete tak byť
presmerovaní na podvodnú internetovú
stránku, ktorá pod zámienkou napríklad
aktualizácie on-line bankovníctva požaduje zadanie vašich prihlasovacích údajov do interbankingu.
Internetová stránka môže vyzerať hodnoverne, ale pozorný používateľ zistí, že
neobsahuje bezpečnostné znaky:
• piktogram zeleného zámku na začiatku
riadku s internetovou adresou,
• označenie https,
» Zdroj: NBS
• je graficky nedokonalá,

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

tel.: 0907 779 019

• pôsobí ako zle načítaná,
• obsahuje gramatické chyby.

Prijem plošnej
inzercie

Národná banka varuje
pred podvodníkmi
Dostali ste už niekedy e-mail, SMS,
telefonát od zdanlivo hodnovernej
osoby alebo finančnej inštitúcie (napríklad banky, poisťovne či investičnej
spoločnosti)?

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

85_0552

Po novom sa tak odstránia vyššie
doplatky za rozdielne množstvo liečiva
v lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti
nemali pri všetkých diagnózach dostupný liek bez doplatku alebo so sociálne akceptovateľným doplatkom. V
liekovej politike preto pokračujeme vo
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude
preradených do nových referenčných
skupín tak, aby mal pacient zabezpečenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“,
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvetľuje štátna tajomníčka ministerstva
zdravotníctva Jana Ježíková.
Ako príklad z praxe možno uviesť
liek na mnohopočetný myelóm, čo je
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý
druh bielych krviniek. Na trhu dnes
existuje v troch rôznych „silách lieku“,
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25
mg bol plne hradený. Po novom budú
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia.
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť
liečby pre pacientov s rovnakou diagnózou, bez ohľadu na ich individuálne
potreby dávkovania,“ doplnila štátna
tajomníčka ministerstva zdravotníctva

Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu kategorizovaných 4 291 liekov, teda tých,
ktoré sú pre pacientov k dispozícii po
predpísaní lekárom z verejného zdravotného poistenia v plnej alebo čiastočnej úhrade. Nové referenčné skupiny
budú nastavené v praxi od najbližšej
jesene.
V súčasnosti sa pracuje na ohlásenej zmene legislatívy v rámci sociálneho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu
zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za
lieky pre deti do šiestich rokov veku,
ľudí ťažko zdravotne postihnutých a
dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky
doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku.

94-0118

Ministerstvo zdravotníctva pokračuje vo veľkom upratovaní liekovej
politiky a nastavuje pravidlá tak,
aby mal pacient pri každej diagnóze
liek bez doplatku alebo so sociálne
akceptovateľným doplatkom.

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

47-095

8

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

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

Vstavané skrine
na splátky

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

KŠX-Delta príjme

  :

Prijmeme nových zamestnancov
%&"'&()*+,

  

$
/2$
5
$ 5
 

 

Základná mzda:
 !"
Miesto práce: 

Kontakt: 0918
85-0515

0800 500 091.

mhruby.idelta@gmail.com

www.lk-servis.sk

  
    

Stavebná

prijme
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POMOCNÉHO
PO
OMOCNÉHO
ROBOTNÍKA
ROBOTNÍKA

    



Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

85_0543

PLAT 6 E
PLAT:
PL
EUR/HOD.
UR/HOD
D
PODMIENKA: 

Práca na území SR. Nástup po dohode.
Tel.: 09
0918/4
/413
135
582
82, 0
09
90
04
4/88
81 418,
Mail: info@g
o@gsskssro.
o.sk

493 960

Mail:

Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162

+*+"H&
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"A

0918 531 177
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Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

