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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

ll

vo Kaj lKajaaallllllllll
AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €
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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws 36
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

999

ROZVOZ

Zabezpečímekrmivo pre nosnice,
rastová a znášková

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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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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PROJEKTY RODINNÝCH 
A BYTOVÝCH DOMOV,

NEBYTOVÝCH OBJEKTOV 
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Adresa: Petzvala 1404 
(vedľa Toman  Atex), GALANTA

Mobil: 0907 722 309

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

Ing.arch.Dana Gálová

d a r c h a t e l i e r @ g m a i l . c o m
w w w . d a r c h . s k

novinky
2020

Projekčná kancelária
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk

Letná akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

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

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

36
-0

09
4

36
00

944

OTVÁRAME v Septembri 
OC Galaxia Galanta

 kočíky  autosedačky  postieľky  sety do postieľky
 matrace  deky  zavinovačky  jedálenské stoličky

 vaničky  oblečenie pre bábätká...

tel.: 0904 147 609 
e-mail: baby_adore@yahoo.com 
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

Slušnosť naruby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy zažijete situácie, ktorých 
obraz vám nie a nie z hlavy vyšu-
mieť, ani po viacerých dňoch.

Prídem s vlastným autom pred 
vlastnú garáž na pozemok v prenájme, 
za ktorý platím ročne mestu nemalú 
sumu. Stojí tam iné auto, obsadené 
predné sedadlá. Dám taký ť̌uk” na 
klaksón, naozaj iba ťuk, aby mladík 
zdvihol hlavu do spätného zrkadla, nie 
trúbenie, iba ťuk. Mladík vyskočí - “ste 
nejaký hrubý”! Začne kázanie. Spýtam 
sa ho či pred mojou garážou plánuje 
dlho stáť, zatiaľ bez reakcie na to čo 
hovoril. Z jeho strany žiadne pardon, 
prepáčte, hneď idem.Nič. Iba - “No kým 
sa vybalím”. Takže ak vám niekto cudzí 
na vašom pozemku zablokuje vjazd do 
vašej garáže, vynadá vám, že ste hrubý, 
keď mu pripomeniete svoje práva. Oni 
to tak robia mnohí “športovci” z priľah-
lého športového areálu. Nevládzu chu-
dáci prejsť desať metrov peši od auta k 
bráne štadióna, aby na ňom potom v 
rámci silového tréningu prehadzovali 
pneumatiky od nákladného auta. Majú 
“športového ducha”, ani pardon, ani 
dobrý deň, rovno vám oznámia, že ste 
“hrubý”. A vybavené. Slušnosť naruby. 

Nezažívam to iba ja, je to trend. 

Arogancia a egoizmus, hrubosť, bezcit-
nosť. A taktiež sociálny primitivizmus. 
A športový duch? Kdeže, iba snobari-
na.patrí sa vyzerať ako športovec.

A tak sa dnes mnohí ospravedlňuje-
me tým, ktorí by sa mali ospravedlňo-
vať nám a mnohí nadávajú nám, hoci v 
podstate právo vynadať im je na našej 
strane. Slušnosť sa u nás akosi prevrá-
tila hore nohami. Slušnosť sa u nás 
považuje za slabosť. Za čosi podradné, 
ponižujúce. Za niečo, za čo sa treba 
hanbiť. Je totiž doba hrubých, silných, 
bezohľadných. Teda, ktosi nám ju tu 
zavádza. Ale ja odmietam.

Jednoducho to odmietam prijať ako 
daný stav a búrim sa. A neprekáža mi, 
ak ma niekto bude považovať za ne-
slušného iba preto, že si na slušnosť a 
medziľudskú úctu ešte stále akosi potr-
pím. V tomto smere sa fakt rád stanem 
hrubým hulvátom. A budem 
rád, ak nebudem sám.

Dajme sa spolu do 
boja proti novému, vraj 
“nehrubému” trendu...

Všetko dobré vám 
všetkým
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

0904 697 393
obkladačské práce
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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TT
03NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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s. r. o.

Predaj PC dosiek
ochrannej značky
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            

29. augusta            
Štátny sviatok Slovenskej republiky - SNP.

Výročia a udalosti
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V RECFRUIT 2020 UKÁŽU, O ČOM 
TOČIA.

V sobotu, 1. augusta, bol ofi ciálne 
zahájený v poradí 4. ročník súťaže vo 
videotvorbe , ktorá tento rok prišla                   
s viacerými organizačnými a vizuálny-
mi zmenami.

Hneď v úvode organizačný tím vy-
zýva nadšencov fi lmu a videa, aby vy-
užili všetku svoju dostupnú techniku 
a snahu a čím skôr video prihlásili. 
Tento rok súťaž potrvá do 30.9.2020, 
a tak majú necelé 2 mesiace na tvorbu a 
postprodukciu videa na zadanú tému:     
„O čom točíš?“

Videomakeri musia okrem veku od 
12 do 26 rokov zachovať aj časovú sto-
páž od 30 sekúnd do 2 minút.

Po neistom období prekvapenie    
v podobe zmien

Aj súťaž RECfruit musela prekonať 
zložité obdobie obmedzení. Napokon 
však organizačný tím vyšiel von s ďal-
ším ročníkom a novinkami. Tou pod-
statnou je posudzovanie prác v dvoch 
kategóriách. Videá budú v súťaži 
rozdelené hranicou do a od 18 rokov 
(vrátane).

Od svojho organizátora, nitrian-
skej content marketingovej agentúry       
ContentFruiter, dostala súťaž aj nový 
šat – elegantný tmavý dizajn, ktorý      
sa pohráva so svetlom a tieňom.

Súťaž rozširuje možnosti spolu-
prác

Cieľom súťaže RECfruit je objaviť 
nové talenty a dať im príležitosť nájsť 
uplatnenie. Preto sa súťaž rozhodla 
ponúknuť videomakerom uzavretie 
spolupráce s konkrétnym sponzorom 
súťaže.

RECfruit opäť pozýva všetky mla-
dé talenty, aby neváhali a verejnosti 
ukázali, o čom točia. Na porotcovské 
stoličky zasadnú aj nové mená. Ich 
odhalenie prebehne prostredníctvom 
profi lu na Facebooku a Instagrame        
@recfruit_sk.

Celoslovenská súťaž 
pre videomakerov je spustená
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Dohoda o hmotnej zodpovednosti je 
osobitná dohoda, ktorou sa zamestna-
nec zaväzuje na seba prevziať zodpo-
vednosť za zverené hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu alebo iné hod-
noty určené na obeh alebo obrat. 

Pre tento druh zodpovednosti je cha-
rakteristické, že ide o tzv. zodpovednosť 
s prezumpciou (predpokladom) viny 
zamestnanca. V prípade, že sa chce za-
mestnanec exkulpovať (zbaviť viny), musí 
preukázať, že škodu nespôsobil. Zákon-
ník práce upravuje dva druhy zodpoved-
nosti individuálnu, ktorú si predstavíme 
v dnešnom článku  a spoločnú, kedy za-
mestnanci zodpovedajú za vzniknutú ško-
du zodpovedajú spoločne a nerozdielne. 

Hmotná zodpovednosť zamestnanco-
vi vzniká za predpokladu platne uzatvore-
nej pracovnej zmluvy, plnej spôsobilosti 
zamestnanca  na právne úkony, písomne 
uzavretej dohody o hmotnej zodpoved-
nosti so zamestnávateľom  a samozrejme 
vznik škody priamo  zapríčinený zamest-
nancom. 

Pri prevzatí zodpovednosti platí, že 
možno prevziať zodpovednosť len za hod-
noty určené na obeh alebo obrat, ktorými 
sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, 
zásoby materiálu. Z tohto hľadiska ide 
napríklad o pozíciu pokladníka (zverená 
hotovosť v pokladni), zamestnanca za 
priehradkou (hotovosť, ceniny, kolky), 

zamestnanca v obchode (dohľad na tova-
rom), zamestnanca v sklade (zodpoved-
nosť na tovar na sklade), z toho vyplýva 
že Dohodu nemožno uzatvoriť v prípade 
vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat 
ako je napr. počítač alebo tlačiareň.

Rozsah náhrady pri vzniknutom 
schodku je limitovaný do výšky 4-násob-
ku priemerného mesačného zárobku za-
mestnanca, to však neplatí pokiaľ škoda 
bola spôsobená úmyselným konaním.  V 
prípadoch odstúpenia od dohody, zákon 
taxatívne vymedzuje dôvody z ktorých tak 
možno urobiť ako je preradenie zamest-
nanca na inú pracovnú pozíciu, zaradenie 
zamestnanca na iné pracovisko alebo ak 
zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca 
po tom, čo dostal od zamestnanca písom-
né upozornenie, neodstráni nedostatky v 
pracovných podmienkach, ktoré bránia 
riadnemu hospodáreniu so zverenými 
hodnotami. Odstúpenie sa musí oznámiť 
zamestnávateľovi písomne. V nadväz-
nosti na to dohoda o hmotnej zodpoved-
nosti zaniká dňom skončenia pracovného 
pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto 
dohody.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti 
zamestnanca

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 880 EUR v hrubom + príplatky 
+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 880 EUR v hrubom + príplatky 
+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru
VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu

v meste Šaľa.
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Sociálna poisťovňa upozorňuje ve-
rejnosť, že podľa platnej legislatívy 
predĺžené podporné obdobie v ne-
zamestnanosti uplynie najneskôr 
31. augusta 2020 bez ohľadu na to, 
či bude v súvislosti s koronokrízou 
naďalej trvať mimoriadna situácia 
alebo nie.

Znamená to, že predĺžené vyplá-
canie dávky v nezamestnanosti, ktorá 
sa obvykle poskytuje maximálne 6 
mesiacov, sa koncom augusta automa-
ticky ukončí. Na predĺžené podporné 
obdobie v nezamestnanosti, ktoré vlá-
da štyrikrát postupne od marca 2020 
predlžovala, mali počas koronakrízy 
tí poistenci, ktorým vznikol nárok na 
dávku pred vypuknutím koronakrízy a 
mali sťažené podmienky nájsť si počas 
poberania dávky nové zamestnanie.

Ak teda poistencovi uplynie prvé 
predĺženie podporného obdobia v ne-
zamestnanosti 15. augusta 2020, ná-
rok na ďalšie predĺženie podporného 
obdobia v nezamestnanosti mu vznik-
ne od 16. augusta 2020 do 31. augusta 
2020. Následne mu Sociálna poisťovňa 
výplatu dávku zastaví. Ak niekomu 
vznikol nárok na dávku od 1. marca 
2020, dávku bude tiež poberať len do 
konca augusta (tradičných 6 mesiacov) 
a ak mu vznikol nárok od 1. apríla 2020, 
na dávku bude mať rovnako nárok len 6 

mesiacov, teda do 30. septembra 2020.
Sociálna poisťovňa opäť pripomí-

nala podnikateľom chýbajúce povinné 
výkazy

20.08.2020
Sociálna poisťovňa odoslala v au-

guste 10 368 SMS a e-mailov, v ktorých 
upozornila 6 327 zamestnávateľov na 
neodovzdané povinné mesačné výka-
zy za zamestnancov. Išlo o výkazy za 
jún 2020. Na základe upozornenia 1000 
zamestnávateľov dodatočne zaslalo 
mesačný výkaz poistného, čo je takmer 
16 % úspešnosť informačnej akcie.

Sociálna poisťovňa tiež upozor-
ňuje, že na povinnosti vykazovať 
poistné sa nič nezmenilo ani v čase 
koronakrízy. Zamestnávatelia sú po-
vinní vykazovať poistné aj za mesiac, 
v ktorom ho majú odložené alebo od-
pustené. Poistné sa naďalej vykazuje 
v zákonom stanovených termínoch, v 
rovnakej štruktúre a forme. Zachovaný 
zostáva aj spôsob vykazovania, čiže 
zamestnávateľ vykazuje poistné za za-
mestnávateľa i za zamestnanca. Ak by 
aj zamestnávateľ mal odložené alebo 
odpustené poistné za časť zamestnáva-
teľa, nevykazuje nulové poistné, keďže 
za zamestnanca je povinný naďalej po-
istné uhrádzať.

Predĺžené vyplácanie dávky 
a zabudnuté výkazy

» Zdroj: SP
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E-mail: galantsko@regionpress.sk
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NÁBYTOK HALÁSZ

Písacie stoly  Cena od 39,-€

Rozkladacie autíčko s lamelovým roštom 
bez matraca
Pôvodná cena 328,- EUR  AKCIA 228,- €

Otočné stoličky od 19,90,- €

Sedací vak 500 L pôvodná cena 65,- €  AKCIA 50,- € 

Sedaci vak 250 L + 50 L  CENA 50,- €

Sedaci vak 50 L   12,- EUR  

Sedacia súprava MILANO rozkladacia s úložným 
priestorom  , rozmery 265 cm x 159 cm x 84 cm 
Pôvodna cena: 499,- €  AKCIA 399,- € 

Detské rozkladacie kresielko 

cena 50,- EUR 

Vysoká posteľ  TIPO s úložným priesto-
rom š. 180 cm v 62 cm
Cena 499,- € 

Policovo - šatníková skriňa ALBA,
šírka 250 cm 
Pôvodná cena 369,- €  AKCIA 333,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach. 

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke
 www.nabytok-halasz.sk
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Kovová posteľ NICE, šírka 90 cm a 160 cm
Kovová posteľ s lamelovým roštom bez matraca

Pôvodná cena od 99,- EUR  AKCIA od 79,- € 
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»STARÝ PIONIER MUSTANG 
SIMSON JAWA 90 KÚPIM TIE-
TO MOTORKY 0915215406

»Prenajmem 1 izbovy byt v 
rodinnom dome v Tešedí-
kove 0903731710

»Dám do prenájmu garáž 
za parkom, 0907197216

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám Nové Matrace 2 
ks. dovezené z Grécka. 031 
784 1963 

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088
»Kúpim ľudové kroje. 
0902708047
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

»YMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

Duslo Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0911 245 691

750 € brutto/ mesiac
+ var. zložka
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Galante

0948 066 491

 800 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

na TPP - dlhodobo v NR, 
práca v sede na 3 zmeny.  

Základná mzda 
580€/brutto + variabil 

130€ + ostatné príplatky. 
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Prosím posielajte Vaše životopisy na:
m.kettnerova@alas.sk

alebo volajte na 0903 705 007

THP pracovníka 
- ošetrovateľa hovädzieho dobytka

THP pracovníka 
- ošetrovateľa hovädzieho dobytka

THP pracovníka 
- ošetrovateľa hovädzieho dobytka

Nástupný plat brutto 900 EUR.

Pracovná príležitosť  v Pustých Úľanoch.
Spoločnosť ALAS Slovakia s.r.o. hľadá

Náplň práce:
Práca  s elektrickým ohradníkom – plotom.
Označovanie hovädzieho dobytku náušnicami.
Práca s kosačkou a krovinorezom.
Práca s motorovou pílou.
Kŕmenie dobytka. 
Požiadavky na zamestnanca:
Spoľahlivosť a vzťah k zvieratám.
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31. augusta 1995       
bol do zahraničia unesený syn prezidenta 
Michal Kováč ml..

1. septembra        
štátny sviatok SR - Deň Ústavy SR.

Výročia a udalosti

3. septembra 1940           
prijal slovenský snem zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho 
a sociálneho života.

Výročia a udalosti

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.

NEPRACUJTE,  
KEĎ NEMUSÍTE!
AUTO VÁM UMYJE A USUŠÍ  
NAŠA UMÝVACIA LINKA
Umývací program Express len za 3,99 €

Naše SOFTEC® KEFY sú šetrné k laku auta 
a dostanú sa aj do ťažko dostupných miest. 

Príďte a vyskúšajte na čerpacích staniciach Shell Galanta 
– Vajanského (I), Vajanského ul. 1701, Galanta a Galanta –
Esterházyovcov (II), Ul. Esterházyovcov 1649, Galanta.
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Prijmeme nových zamestnancov 
 

 

0800 500 091.0910911.
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KŠX-Delta príjme 
:

Miesto práce: 
Ubytovanie

+ stravné lístky
Kontakt: 0918 493 960

Mail: 
mhruby.idelta@gmail.com
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: 

Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR

ZVÁRAČ CO2: 
Mzda: 930 EUR
 Miesto práce: 

Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + 

STRAVNÉ LÍSTKY
Kontakt: 0918 493 960 

Mail: stajanslovakia@azet.
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888,  

 innfofo@g@ sksksrroo.skkk

TPP 
 

TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


