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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %  veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

O ostatných cenách a akciách sa môžete 
informovať  telefonicky.
Doprava do 100 km zdarma. 

od 1240 € od 1440 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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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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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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plechy a škridle

od  4,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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SBS
LAMA SK
príjme operátorov
GPS monitoringu

v Nitre

0948 086 717

800 € brutto/ mesiac

+ variabilná zložka

Nástup IHNEĎ!
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

DHL Gáň 

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
POS vítaný!
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 454444444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča/vodičku

nákladnej dopravy
v Čiernej Vode-Šorjakoš

5 eur/h netto
Bližšie info na: Alena Lisíková

0907 083 184, expedicia@meum.sk
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

COVI
TETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT STTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121

36
-0
01
6

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

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Firma MEUM a.s.
Príjme:

Strojníka - vodcu plávajúceho bagra 
1400 eur brutto+odmeny

Strojníka- 1300 eur brutto+odmeny
Bližšie info na: Alena Lisíková

0907 083 184, expedicia@meum.sk
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

 Objednávky na náhrobné kamene,
   aj na splátky už od 70€ mesačne
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie 

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.
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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    42.810 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)
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Pokládka laminátových a
veľkoplošných drevených parkiet
tel.: 0949 011 205, e-mail: cs.pityu06@gmail.com
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V Y Y BY,
V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

Skromne o štedrosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia! 
Minule sme si pripomenuli pokoru a 
jej význam v živote človeka, a to ako 
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri 
druhej – pri štedrosti.

Láska, charita, veľkorysosť, ochota 
dávať, uskutočňovanie šľachetných myš-
lienok alebo činov, to vo všeobecnosti 
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je 
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.  
Štedrosť je vyváženým stredom medzi 
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Po-
tlačená chamtivosť a egoizmus. 

A práve kvôli tomuto sa v mnohých 
prípadoch dnešný človek cíti zmätený, 
pretože práve chamtivosť a egoizmus  ho 
často sprevádzajú na ceste k úspechu. 
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodno-
ta, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia 
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôleži-
tým znakom štedrosti by malo byť hlav-
ne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti 
alebo chvále, ale pre dobro ostatných. 
Našou odmenou za štedrosť je potom 
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť 
aj anonymne. V súčasnosti je však často 
opak pravdou. Darovanie sa často opiera 
o veľkú reklamu.

Mnohých ľudí život naučil, že šted-
rosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí, 
podrží človeka v núdzi.

Doba nie je dobrá, všímavosť a prí-
padná následná pomoc je viac ako ino-
kedy potrebná. Lebo mnohí povahovo 
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, nási-
liu i agresii, čím si chcú kompenzovať 
podmienky, v ktorých momentálne žijú. 
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj pre-
to sa treba asi viac zaujímať práve o túto 
skupinu občanov, snažiť sa spoznať prí-
činy a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli 
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého 
stavu. Už len počúvať oficiálne informá-
cie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä, 
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbu-
dzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej, 
strašenie a zákazy.

Skúsme to teda so štedrosťou tak, 
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme. 
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky 
sú obmedzené na minimum. 
Skúsme byť štedrí tam, 
kde už nezvládajú ani to 
minimum. Alebo tam, kde 
nevyhnutne potrebujú ľud-
ské slovo.

Vďaka vopred, 
pekný týždeň vám 
všetkým želá

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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Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Masívne oplotenie z 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          

Recyklácia vozidiel

ZADARMO
pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Galante

0948 066 491

850 € brutto/ mesiac

Nástup INHEĎ!

POS nutný!

LETÁKY
0905 373 407
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INZERCIA
0905 373 407
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
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- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911 78
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

10. februára 1763      
skončila sa sedemročná vojna medzi Veľkou 
Britániou a Portugalskom na jednej a Fran-
cúzskom aj Španielskom na druhej strane. 
15. februára uzatvorilo mier aj Prusko, Sasko 
a Habsburská monarchia.

Výročia a udalosti
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Pralinky
I Love Milka 44g

0,69€

SUNOL 1l
Slnečnicový olej

1,29€
JC 1,29 € / l

Cena platí  1. 2. – 28. 2. 2021

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

www.nitrazdroj.sk

I Lo e Milka 44g

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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PREDAJŇA POTRAVÍN:
• 29. augusta 1646, Galanta
– nákup aj bez živnostenského 
 oprávnenia

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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6. februára 1901                  
v Paríži boli nainštalované prvé verejné te-
lefóny na vlakových staniciach

Výročia a udalosti

8. februára 2004      
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Au-
gustín Bačinský

Výročia a udalosti

53

9

1
6
8

8
9
32

152

9
61

8
6

4

2

35

4
1
6

S

U

D

O

K

U

P
ri

je
m

 p
lo

šn
ej

in
ze

rc
ie

te
l.

: 0
9

0
5

 3
7

3
 4

0
7

e-
m

ai
l: 

ga
la

nt
sk

o@
re

gi
on

pr
es

s.
sk

»KÚPIM MOPED ZNAČKY 
JAWA STADION PIONIER SIM-
SON STELA AJ POKAZENÝ 
0915215406 
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 
»KÚPIM TRAKTOR ZETOR ALE-
BO JAWU AKOMKOĽVEK STAVE 
0908853714

  
»Prenajmem rod. Dom 2+1 
v Tešedíkove, 0903 731 710
»Dám do prenájmu zaria-
dený 1izb.byt v GA pre 1oso-
bu 0903311940
»Prenajmem 3 izb. Byt v 
rodin. dome so samost. 
vchodom v časti Galanta 
tel. 0949225092

»Kúpim haki lešenie.0908 
532 682  

 
 
»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088
»Kúpim ľudové kroje 
090270804

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181  

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181   

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

04 BYTY / prenájom 
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Malý roľnícky domček zastrešený 
slamenou strechou a nápadne sa 
podobajúci rozprávkovej chalúpke 
Deduška Večerníčka sa podarilo 
zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých 
šikovných ľudí sa chalúpka dočka-
la obnovy.

Domček Deduška Večerníčka sa na-
chádza v najvýchodnejšom kúte Slo-
venskej republiky - v obci Nová Sedlica 
a mladšej i staršej generácii divákov je 
známy z televíznej obrazovky verejno-
právnej televízie. „Ide o národnú kul-
túrnu pamiatku Dom ľudový v Novej 
Sedlici, postavenú s najväčšou prav-
depodobnosťou na prelome 19. a 20. 
storočia, ktorá je súčasťou pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky od 27. 

novembra 1987,“ hovorí Anton Liška, 
pamiatkar z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) v Prešove. 

Domček museli 
najskôr presťahovať

Nakoľko sa národná kultúrna pa-
miatka nachádzala na vlastnícky ne-
vysporiadanom pozemku, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej 
premiestnením na nový pozemok v obci, 
situovaný asi 120 metrov juhozápadne 
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad po-
volil premiestnenie pamiatky aj z toho 
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachá-
dzal na svojom pôvodnom miestne. Po 
skončení druhej svetovej vojny bol totiž 
premiestnený na západný okraj pô-
vodného pozemku, aby ustúpil výstav-
be novšieho murovaného rodinného 
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva, 
že obnova objektu prebiehala v dvoch 
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, 
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú čin-
nosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, 
sa týkala práve premiestnenia a obnovy 
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral, 
odstránili sa staré vápenno-cementové 
omietky a slamená krytina, očíslovali 
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu 
a krovu, rozobralo sa komínové teleso, 
podlaha, strop aj zrub s krovom, odin-
štalovali sa okenné a dverné výplne a 
poškodené konštrukčné drevené prvky 
objektu boli buď vymenené alebo obno-

vené. Vybudované boli nové kamenné 
základy a oporný múr vo svahu zadnej 
časti parcely, na ktorú bola pamiatka 
následne premiestnená a nanovo zlože-
ná,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky
Pri obnove pamiatky boli podľa pa-

miatkara použité tradičné materiály 
a stavebné postupy. „Okolo objektu 
bol vybudovaný odkvapový chodník 
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova 
interiérových a exteriérových omietok, 
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval 
sa drevený záklop a komínové teleso, 

osadili sa okenné a dverné výplne a ob-
jekt bol zastrešený slamenou krytinou. 
V novembri bola pamiatka elektrifiko-
vaná, zrealizovali sa vápenné nátery 
interiérových a exteriérových omietok, 
osadila sa nová drevená dosková podla-
ha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo 
sa vykurovanie a zrealizovali sa práce 
na úprave okolia. Začiatkom decembra 
boli v objekte nainštalované nové svie-
tidlá,“ popisuje odborník. „A možno 
pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto 
vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pa-
miatkar.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Obnovená chalúpka či „Domček De-
duška Večerníčka“. zdroj foto: KPÚ 
Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

Zachránili domček Deduška Večerníčka

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici.  
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
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Seniori nad 85 a 75 rokov, ktorí sa 
chcú nechať zaočkovať proti ochore-
niu Covid - 19, môžu požiadať o po-
moc Trnavskú arcidiecéznu charitu. 
V okresoch, kde pôsobí, pomôžu jej 
zamestnanci seniorom pri registrácii 
na očkovanie a v nutných prípadoch 
ich môžu na očkovanie aj sprevádzať 
do nemocnice.

Na Slovensku sa v týchto dňoch oč-
kuje proti ochoreniu Covid - 19 skupina 
ľudí nad 85 aj 75 rokov. Seniori v takom-
to veku však v mnohých prípadoch 
nemajú prístup k počítaču alebo regis-
tráciu prostredníctvom internetu sami 
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by 
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na 
trnavskú charitu. Jej zamestnanci po-
môžu s registráciou seniorom z okresov 
Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany, 
Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Stre-
da a Komárno.

Takto treba postupovať
Záujemca o očkovanie zavolá na tele-

fónne číslo a skontaktuje sa so zamest-
nancom charity. Ten s jeho vedomím a 
súhlasom vyplní v jeho mene registrač-
ný formulár na očkovanie. „V prípade, 
že ide o osamelého seniora a nemá ni-
koho, kto by ho na očkovanie sprevá-
dzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v 
tomto smere,“ hovorí riaditeľ trnavskej 

charity Miroslav Dzurech.
Seniori môžu zamestnancov chari-

ty kontaktovať v pracovné dni od 8. do 
16. hodiny.

Okresy Trnava, Galanta, Hloho-
vec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská 
Streda a Komárno na telefónnom čísle: 
0948 887486 a okres Piešťany na tele-
fónnom čísle: 0910 788031.

Podľa dostupných informácií, kto-
ré má naša redakcia k dispozícii, na 
podobný model pomoci na celom Slo-
vensku prechádzajú viaceré odbočky 
Slovenskej katolíckej charity, ale aj via-
cero iných charitatívnych organizácií. 
Rada našej redakcie pre takto ochotné 
organizácie znie – nahláste sa staros-
tom obcí v okruhu vašej regionálnej 
pôsobnosti, určite radi takúto možnosť 
pomoci starším občanom oznámia.

S registráciou na očkovanie pomôže 
seniorom (nielen) Trnavská charita

» red

Bránte sa nekalým obchodným 
praktikám! Nenechajte sa podviesť 
obchodníkmi, následky sú pre 
mnoho ľudí devastačné. Nenechaj-
te ich donútiť vás podpísať zmluvu, 
ktorú nie je možné zrušiť. Nie sú zo 
štátného podniku – sú to energo-
šmejdi, ktorí sa vám chcú dostať do 
domu!

Určite to poznáte – pri dverách vám 
zazvoní dvojica (tentoraz nie nútiaca 
sa vás k nejakej viere), niečo zamrmle 
akože predstavenie sa a pýta od vás 
faktúru za elektriku. Tu by mala prísť 
vaša protiotázka - „načo“? Väčšina 
však iba poslušne odpochoduje pre 
faktúru. Nehladiac na to, že sú na nej 
vaše osobné údaje, s ktorými nemá 
dvojica nijaké právo narábať, ani do 
nich nahliadať. Opäť po pohľade do 
faktúry niečo zamrmlú a omámia vás 
návrhom – my vám poskytneme elek-
triku o polovicu lacnejšie.

V súčasnosti obchodní zástupcovia 
s preukazmi a doplnkami SPP chodia 
po domácnostiach a klamú ľudí. Chcú 
ich primäť podpísať novú zmluvu, do-
datok alebo rovno prepísať zákazníka 
od jeho aktuálneho dodávateľa k SPP..” 
Musím Vám skontrolovať plynomer…
Viete, čo sa stalo v Prešove?“ Obhajuje 
svoj vstup do bytu muž identifikujúci 
sa ako zamestnanec SPP. “Váš dodáva-
teľ totiž končí a preberá ho SPP štátny 
podnik,” obhajuje nátlak na podpis 

zmeny dodávateľa energií.
Energetická firma spolupracujúca 

s SPP používa nekalé praktiky. Tvrdia 
to samotní jej bývalí spolupracovní-
ci. Na Slovensku operuje spoločnosť, 
ktorá v Česku dostala pokutu vo výške 
900-tisíc českých korún za nekalé ob-
chodné praktiky, pre jedného z najväč-
ších dodávateľov energií – Slovenský 
plynárenský priemysel. Tentokrát sa 
ozvali nespokojní bývalí spolupracov-
níci firmy, ktorým vraj dlhuje desaťtisí-
ce eur za nevyplatené provízie.

A ešte – ako sa skončí príbeh o o 
polovicu lacnejšej elektrike? Máte ju 
naozaj prvé tri mesiace zdarma, ale 
nevšimnete si, že po uplynutí istej doby 
odberu vám stúpne fakturované suma 
do nebeských výšin. Lenže vy platiť 
musíte, lebo ste podpísali. A svietite a 
kúrite možno aj trikrát drahšie ako do 
momentu, kým u vás zazvonila milá 
dvojica.

Pozor na „energošmejdov“

» red
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk www.lekarenplus.sk

V ponuke aj 

ANTIGÉNOVÉ TESTY 
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SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100

 FFP2 NR

RESPIRÁTOR 3M™ 
AURA™ 9320

+ FFP2
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��

88
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5100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


