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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 31 290 domácností 

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Č. 7 / 18. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

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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OPRAVA
ŠIJACÍCH

STROJOV

tel: 0910 363 014
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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, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

••  Najväčšia výstava náhrobných kameňov v širokom Najväčšia výstava náhrobných kameňov v širokom 
 okolí okolí
••  Náhrobné kamene aj na mesačné splátky už od 120 € Náhrobné kamene aj na mesačné splátky už od 120 € 
 na mesiac + akontáciu zaplatí firma za vás na mesiac + akontáciu zaplatí firma za vás
••  Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h od 10.00h do 17.00h
••  Výstava náhrobných kameňov 18.2.2022Výstava náhrobných kameňov 18.2.2022
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Róbert Bukovský |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

facebook: nabytokbukovsky.sk

NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Prenájom
KANCELÁRIE
0910 987 893 3
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Rez ovocných Rez ovocných 
stromov, stromov, 
strihanie, strihanie, 
výchovný výchovný 
a jarný reza jarný rez

0907 716 612

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

darchate l ie r@gmai l . com
www.darch . sk

Projekčná kancelária

2022
novinky
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0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 

A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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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 1400 € od 1600 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.

Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425

EXTRA
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.10
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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:

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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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hydinárska farma topoLnicahydinárska farma topoLnica
(pri galante)(pri galante)

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

krmivo pre nosnicekrmivo pre nosnice
rastová a znáškovárastová a znášková

Ponúka na predaj:Ponúka na predaj:

ROZVOZROZVOZ

ZabezpečímeZabezpečíme

•8-15 týždňové 
  Nosnice
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Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše

• Duchny z peria
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Výkopové práce Minibagrom

Výškové práce autoplošinou

Výškové pílenie stromov

Vypratanie priestorov

    0904 202 630
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4 €/h. netto + cestovné náklady
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!
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aj airless systémom        0903 228 167

MAĽBY, STIERKY
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Rebplast

• Plastové , hliníkové rolety
• Vonkajšie žalúzie Z90
• Proti hmyzu: sitá na okná, pántové dvere
• Posuvné dvere, dvere plisse
• Zasklievanie terás
• Servis plastových okien a dverí

0905 528 703
www.oknabrany.sk

Celoročná akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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Príjme pracovníka 
do servisu v GALANTE.

0905 802 211
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Hľadáte účtovníka?
0903 134 320
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plechových, eternitových 
a rovných striech, kanadské šindle

OBNOVA

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

kvalitný materiál INDEX, VILLAS
(škridľový vzhľad)
zameranie a cenová ponuka grátis

garancia
15 rokov

BEZKONKURENČNÁ CENA
zľava pre

dôchodcov
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Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
SLOVENČINA NEMČINA

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických

Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°° 3
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OZNÁMENIE O DRAŽBE
Dražobník: Insolvency k.s., správca, značka správcu: S1639, sídlo kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 
Bratislava, správca dlžníka: Alena Hesková, rod.Trochová, Podzáhradná 43, 82106 Bratislava

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 
  811 02 Bratislava
Čas otvorenia dražby:  31.03.2022 o 15:00 1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby: Spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 k nehnuteľnostiam nachádzaj-
úcim sa v katastrálnom území Čierna Voda, obec Čierna Voda, okres Galanta, ktoré sú evidované 
katastrálnym odborom Okresného úradu Galanta, na liste vlastníctva č. 347 ako:
Pozemky: 
- pozemok, parcela registra „C“, s parcelným číslom 917/160, druh pozemku: Zastavaná plocha 
 a nádvorie, o výmere 464 m2;
- pozemok, parcela registra „C“, s parcelným číslom 917/197, druh pozemku: Zastavaná plocha 
 a nádvorie, o výmere 186 m2.
Stavby:
- stavba so súpisným číslom 296, popis stavby: rodinný dom, postavená na pozemku s parcelným 
 číslom 917/197.

Najnižšie podanie: 26.650,00 EUR

Obhliadka predmetu dražby: 
1. obhliadka: 21.03.2022 o 16:00 hod. 2. obhliadka: 25.03.2022 o 16:00 hod

Kontakt: insolvency.spravca@gmail.com, +421 908 739 620
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PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948  427 428

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)

Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo

GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru

VODIČA na zber komunálneho 
odpadu v meste Šaľa

Pracovná doba: od 06:30 do15:00hod.
Mzdové podmienky:  Nástupná mzda 1000 Eur 
v hrubom ( 850 Eur základ  + 150 Eur pohyblivá zložka)
+ odmeny vedúceho + príplatky v zmysle ZP.
Po plnom zapracovaní navýšenie mzdy na 1100 Eur
Požadujeme: vodičské oprávnenie skupina C,
zdravotnú spôsobilosť a psychotesty,
kvalifikačná karta vodiča.

V prípade záujmu kontaktujte na tel. č.:  0904 852 251,
alebo mailom kolevova@envigeos.sk
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

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

Základná mzda 
646€ /brutto + odmeny a 
príplatky do výšky 104€. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ 

ZDARMA!

e-mail: nitra@mahax.sk

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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Stredná odborná škola technická 
- Műszaki Szakközépiskola Galanta

Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Má zámer prenajať:
skladový priestor o rozmeroch: 47,10 m2

Cenové ponuky zasielať na adresu školy do: 28.02.2022.



GA22-07 strana 4

SPRAVODAJSTVO / VZDELANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

V súvislosti s medializovanými vý-
skytmi diviačej zveri v intravilánoch 
miest Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR opakovane 
podáva pomocnú ruku samosprávam 
na Slovensku. 

V uvedených prípadoch je nevy-
hnutné, aby samosprávy bezodkladne 
kontaktovali Štátnu veterinárnu a po-
travinovú správu SR na určenej adrese 
sekretariat-UR@svps.sk . V zmysle zá-
kona o poľovníctve nemôžu poľovníci 
so strelnými zbraňami loviť diviačiu 
zver v intravilánoch miest a obcí. Preto, 
ak obyvatelia spozorujú diviačiu zver v 
obývaných oblastiach je potrebné, aby 
bezodkladne kontaktovali príslušný 
obecný alebo miestny úrad. Samosprá-
va výskyt takejto zveri nahlási ŠVPS SR 
na adrese sekretariat-UR@svps.sk . Na 
miesto bude vyslaný veterinárny lekár, 
ktorý zviera imobilizuje.

MPRV SR upozorňuje občanov, aby 
spozorované zvieratá neplašili, nefo-
tili a neodháňali, pretože tým môžu 
spôsobiť, že privolaný veterinárny le-
kár nahláseného diviaka už nenájde a 
problém sa tak opakuje. Postup je teda 
kontaktovať najprv samosprávu, ktorá 
následne kontaktuje priamo sekreta-
riát ŠVPS. Agrorezort chce znížiť stavy 
diviačej populácie o 100-tisíc kusov. 
Mäso zo zdravých jedincov sa má obja-

viť na pultoch slovenských obchodov, 
informoval na brífingu šéf MPRV Sa-
muel Vlčan. „Naším cieľom je ochrániť 
slovenské chovy ošípaných tak, aby 
naši spotrebitelia dostávali na stôl stále 
kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčo-
vinu,“ zdôraznil šéf agrorezortu.

Pre naplnenie tohto cieľa je podľa 
neho potrebné znížiť stav diviačej zve-
ri na Slovensku, ktorá môže voľným 
pohybom preniesť mor z postihnutých 
do zdravých oblastí. Je nevyhnutné ce-
loplošné riešenie, keďže zver hranice 
okresov nerešpektuje. Minister vysvet-
lil, že ak by AMO postihol chovy oší-
paných, mohlo by to znamenať škody 
vo výške až 100 miliónov eur, straty 
tisícok pracovných miest a zánik chovu 
ošípaných na Slovensku. „Ak neurobí-
me nič, tradičná slovenská zabíjačka, 
domáce jaternice, klobásy, slanina sa 
stanú minulosťou,“ zdôraznil.

Ako postupovať v prípade výskytu 
divej zveri v mestách a obciach

» red

Ľudí s ochorením COVID-19 neustá-
le pribúda a priamo na jeho liečbu 
nie sú bez lekárskeho predpisu do-
stupné žiadne lieky. Pri ľahkom, či 
miernom priebehu ochorenia však 
v domácej liečbe môžete podľa rád 
odborníkov siahnuť po viacerých 
liekoch, ktoré nie sú viazané na le-
kársky predpis a zmierňujú i potlá-
čajú príznaky.

Horúčka a bolesť - Na tieto prízna-
ky sú dostupné viaceré lieky s obsahom 
paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná 
pre deti do 15 rokov). Je možné použiť 
aj lieky s obsahom naproxénu a diklo-
fenaku. Dajte si však pozor na správne 
dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je 
vhodné zníženie telesnej teploty aj po-
mocou vlažnej sprchy.

Kašeľ - Ešte pred silnejším rozvi-
nutím príznakov ochorenia je vhodné 
užívať lieky s obsahom ambroxolu, 
alebo bromhexínu, ktoré okrem toho, 
že podporujú vylučovanie a zriedenie 
hlienu, v laboratórnych podmienkach 
preukázali schopnosť znížiť prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie.

Horné dýchacie cesty - Ak sa u 
vás prejavia príznaky ako zúženie dý-
chacích ciest, nádcha alebo vysušená 
sliznica nosa, je vhodné siahnuť po lie-

kových formách ako napríklad kvapky, 
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsa-
hujú roztoky soli (napríklad morská 
voda) je možné používať aj dlhodobo. 
Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce 
opuch sliznice (xylometazolín, oxyme-
tazolín, nafazolín, tramazolín) je mož-
né používať iba akútne a to tak, aby 
dĺžka používania nepresiahla 7 dní.

Bolesť hrdla - V lekárenskej praxi 
je dostupné veľké množstvo lokálne 
účinkujúcich liekov v rôznych for-
mách – kloktadlá, spreje, a žuvacie 
tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce 
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokál-
ne anestetiká. V prípade, že tieto lieky 
máte doma, skontrolujte dobu ich pou-
žiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ako zmierňovať príznaky 
ochorenia COVID-19 doma

» Renáta Kopáčová
Informácie poskytla Slovenská lekárnická 

komora
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

19. februára 1986    
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir.

Výročia a udalosti
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Tel: 035/78 46 711 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 

Priemyselný areál 3206 

946 03 Kolárovo 

career@kssk.kroschu.com 

Čo budeš robiť? 

�� Kalkulovať a pripravovať pracovné 

postupy pre výrobu káblových 

zväzkov 

�� Pripravovať plány pre výrobu 

�� Zavádzať technické zmeny 

�� Pracovať na projektoch 

�� Viesť dokumentáciu  

Čo ponúkame? 

�� Nástupný plat od 880 do 1020 € bru�o 

�� Polročné prémie 

�� Príspevok na stravu 

�� Príspevok na cestovné náklady 

�� Flexibilný pracovný čas 

�� Prácu v medzinárodných �moch 

�� Kariérny rast 

Chceš naštartovať svoju kariéru? 

Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?  

Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?  

Je tu jedinečná šanca pre teba!   

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,  

ktorí  pracujú pre naše závody po celom svete.   

Čo potrebuješ? 

�� SŠ elektro / strojárstvo 

�� Anglič�nu na komunika�vnej úrovni 

�� Cestovný pas 

�� Vysokú mieru flexibility 
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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Čudný pán, ktorý vymyslel Facebook, 
informoval svet, že má novú víziu. Ma-
nipulovanie ľudí na fejsbúku chce roz-
šíriť na virtuálnu meta platformu, na 
ktorej budú ľudia tráviť stále viac času. 

Technologické firmy vyvíjajú rôzne 
zariadenia a programy, aby nás vytrhli z 
reálneho sveta a napojili na svet virtuál-
ny. Lenže niečo podobné robia aj predaj-
covia drog. Mohli by sme argumentovať, 
že drogy ničia ľudské zdravie a pobyt vo 
virtuálnom internetovom svete nie. Nie je 
to pravda. Vznikajú poruchy sústredenia 
a poškodenia mozgu.

Kedysi podnikatelia zbohatli na tom, 
že vyrábali niečo užitočné pre ľudí. Baťa 
začal vyrábať topánky a priemyselné 
mestá. Ford vymyslel výrobu automobi-
lov dostupných pre bežných ľudí. Zbyněk 
Frolík v Linete vyrába nemocničné lôžka, 
ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov. 

Potom prišla éra svetových boháčov, 
ktorí nám priniesli reklamné internetové 
platformy. Umožňujú ľuďom zverejňovať 
texty, fotografie a videá a zbierajú o nich 
informácie. Z týchto informácií sa umelá 
inteligencia o nás učí stále viac a viac - aby 
nás mohla bombardovať presne cielenou 
reklamou, ovplyvňovať naše vedomie a 
manipulovať nás. Tieto nástroje už dnes 

dokážu vyhrať v krajine voľby alebo roz-
pútať revolúciu, či vojnu. Virtuálny svet 
sa stáva hrozbou reálneho sveta. Najskôr 
odpúta ľudí z reality a potom im ovplyv-
ní myslenie a rozhodovanie. Všetko pod 
pláštikom nevinnej zábavy na internete.

Chorobami dnešného sveta sú osa-
melosť, egoizmus, individualizmus a 
agresivita. Ich živnou pôdou je naše vy-
trhnutie z reálneho sveta a pripútanie na 
virtuálnu platformu Marka Zuckenberga. 
Európska únia ho chce obmedziť a on sa 
vyhráža, že nám vypne svoje škodlivé 
programy. Bolo by dobré, keby splnil svo-
je sľuby.

Nezávidím týmto ľuďom bohatstvo, 
ale spôsob jeho nadobudnutia pripomína 
mafiu, ktorá v minulosti ovládala obchod 
s alkoholom a drogami. Zostaňme na 
zemi. Všímajme si ľudí okolo nás a pomá-
hajme im. Buďme prepo-
jení s prírodou, chráň-
me ju a čerpajme z nej 
silu. Raz príde čas, 
keď odídeme z tohto 
sveta. Ten druhý svet 
však bude iný, ako 
nám pripravu-
jú internetoví 
blázni.

Virtuálny svet

» Ján Košturiak

„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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01 AUTO-MOTO/predaj

02 AUTO-MOTO/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908 205 521 
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361 

03 BYTY/predaj

04 BYTY/prenájom
» Prenajmem 2-izb. rod.dom 
v Tešedíkove, 0903 731 710
» Dám do prenájmu gar-
zonku v Šali, 0903 731 710

05 DOMY/predaj

06 POZEMKY/predaj

07 REALITY/iné
» Kúpim garáž v GA, 0904 
965 296 

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE. 0907 
715 027 

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
» Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915 400 088 

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944 724 181 

Občianska
riadková
inzercia

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.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    
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www.nitrazdroj.sk
Cena platí 1. 2. – 28. 2. 2022 Bez dodatočnej zľavy. Do vypredania zásob.

Az árak 2022 február 1. -t�l 28.-ig érvényesek. További kedvezmény nélkül. Amíg a készlet tart.

Maslo
tradičné 250g

1,89 €
JC 7,56€/kg

egységár 7,56 € /kg

Hagyományos 
vaj 250g

Mlieko / Tej
Milk 1,5% 1l

0,55 €
JC 0,55€/l

egységár 0,55 / l

E-mail: galantsko@regionpress.sk
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NÁBYTOK HALÁSZ

Šatníkovo - policová skriňa SOHO 
s posuvnými dverami šírka 270 cm
slovenský výrobok
pôvodná cena 469 €   Akcia 399 €

Detská izba TOM
šírka 260 cm
pôvodná cena 317 €   Akcia 299 €

Sedacia súprava INFERNO
rozkladacia s uložným priestorom

pôvodná cena 813 €   Akcia 699 €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 
otváracie hodiny: pondelok až sobota  od 9:00 do 19:00 hod.

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 
Ezen reklámunk felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot 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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Šatníkovo policová skriňa NERO 
slovenský výrobok
šírka: 93 cm, 139 cm a 185 cm
pôvodná cena od 219 €   Akcia od 170 €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Vysoká posteľ s úložným priestorom
šírka 160 cm alebo 180 cm
výška spania 62 cm
pôvodná cena od 916 €   Akcia od 693 €

Sektorový nábytok AMARANT

Cena od 45 €

Stolička ISO 
kovová konštrukcia
pôvodná cena 35 €   Akcia 29 €

Sedacia súprava GENEVA
rozkladacia s uložným priestorom

cena 1 979 €

Obývacia stena TRAVIS 
šírka 315 cm

pôvodná cena od 471 €   Akcia 360 €

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.
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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 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


