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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKDRáno hrkútajú hrdličky, z krovia, 

v ktorom sa v zime skrývali túlavé 
mačky sa ozýva najrôznejší štebot, 
objavujú sa prvé snežienky a bah-
niatka. Viem, je ešte február a jar má 
byť ešte kdesi mesiac preč. Ale – cítiť 
ju. Tento rok mimoriadne silno. Tak, 
ako jar pred tridsiatimi rokmi, i tú 
oveľa skoršiu z konca šesťdesiatych 
rokov. Teda, jari našich nádejí. Stále 
nenaplnených. Odborníci varujú, že 
môže prísť ešte mráz a nielen ten „z 
Kremľa“. 

Hoci, aj jeho dych akosi obchá-
dza naše končiny najmä vtedy, keď 
sa rozhoduje o vážnych veciach. 
Takže tešme sa, ale opatrne. Príliš 
prívetivá a najmä skorá jar, ktorá 
prichádza v zime, môže naozaj napá-
chať veľa škôd. V každom prípade už 
podvečerné prechádzky prestali byť 
„nočné“ a svetlo pribúda. Zatiaľ to 
astronomické, ale aj to poteší. „Kvetu 
kvitnúť nezakážeš: prekvitá, kvitne 
kvietok, krásna jar keď zavíta; jar je 
dievča, kvet je láska...“ Básnik Petőfi 
Sándor v preklade Jána Smreka. Áno, 
kvetu kvitnúť nezakážeš! To platí pre 
všetkých, v ktorých driemu takéto a 
im podobné nadpozemské ambície.

Na druhej strane – je dobré vrátiť 
sa k múdrosti predkov, najmä v také 
dni, akými je aj Matej (24. 2.). V našej 
ľudovej kultúre sa tento deň spájal s 
neúspechom a nešťastím. Nemala sa 
začínať žiadna práca, lebo by nedo-

padla dobre. Vôbec sa nesmelo šiť, 
priasť a tkať. Drotári a iní vandrov-
níci si tiež v tento deň nezačínali 
svoje potulky po svete. Vajíčka, ktoré 
sliepka alebo hus zniesla na Mateja 
sa nesmeli podsádzať, lebo sa z nich 
mali vyliahnuť nepodarky - matejča-
tá. 

V ten deň znesené vajíčka gazdi-
né radšej zahodili cez plot alebo ich 
dali žobrákom.  No zároveň hospo-
dári a ovocinári považovali Mateja za 
patróna dobrej úrody. Preto v ten deň 
chodili do sadov a záhrad a snažili sa 
prebudiť ovocné stromy zo zimného 
spánku. Potriasali ich alebo klopali 
na ne varechou. Ak na Mateja bolo 
počuť hlas škovránka, gazdovia už 
mohli vyťahovať pluhy. Ak v ten deň 
pršalo, mali sa urodiť zemiaky, ak 
mrzlo, malo sa dariť pohánke. 

Aj pranostiky pripisujú Matejovi 
dôležitú úlohu. Jeho deň mal zname-
nať koniec zimy a priniesť čerstvý zá-
van jari. Ak bol chotár ešte v bielom 
kožuchu, Matej mu ho mal vyzliecť. 
Takže ak máte zimy dosť, 
tešte sa. Matej totiž ľady 
láme. Ale pozor, ak ich 
nenájde, tak ich ešte na-
robí... 

Pekný týždeň!

Že by tu už bola?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Komárno   0911 611 920           Veľký Meder    0911 611 923

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!
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Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 50.000 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 30.000 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.

Keď sa rozhodneme začať s cvičením, je 
dobré poznať percento tuku v tele. Stáva sa 
často, že ak človek začne cvičiť, hmotnosť 
sa nemusí zmeniť – ale tuk už môže ubúdať 
a svaly postupne pribúdať. Na objasnenie - 
je dobré mať potrebné vyšetrenie podielu 
svalovej a tukovej hmoty, najčastejšie bio-
impendančnými prístrojmi na špecializo-
vaných pracoviskách, alebo mať zmeranú 
kožnú riasu najčastejšie nad trojhlavovým 
svalom - tricepsom,  prípadne stačí aj oby-
čajný krajčírsky meter a mať zapísané svoje 
miery –  obvod pása, bokov, ale môže byť aj 
obvod ramena, stehna a lýtka. 

Ak sa hmotnosť nemení, ale zmenšujú 
sa namerané obvody, znamená to, že ste 
na dobrej ceste – ubúda množstvo tuku 
a narastá svalová hmota.  V praxi  máme 
prípady, že rovnako vážiaci ľudia vyze-
rajú ináč – ten, kto pravidelne cvičí môže 
byť štíhlejší, ako ten, kto necvičí. Ten, kto 
má pravidelnú fyzickú aktivitu, zlepšuje 
si vzájomný vhodný pomer svalov a tukov 
v prospech pre svalovú hmotu. Zníženie 
podielu tukov znamená aj zníženie riziko-
vosti na srdcovocievne a metabolické ocho-
renia. Zvýšenie svalovej hmoty znamená aj 
zlepšenie fyzickej kondície.

Už 10 kilogramov navyše oproti op-
timálnej hmotnosti zreteľne vidieť, dáva 
telu úplne iný vzhľad – je menej pružné, 
rozložitejšie, zavalité. Nabratie 10 kg sva-
lov a  rovnaké ubratie tuku v  tele dodáva 
vzhľad štíhlosti a  jasných kontúr. To však 
vôbec neznamená, že z človeka sa stáva 
kulturista.  Iba má atletickejšiu postavu. 

Úloha svalov je vykonávať fyzickú aktivi-
tu, pohyb. Úloha tuku je udržiavať telesnú 
teplotu, slúži ako izolačná vrstva. Prítom-
nosť väčšieho množstva tuku spôsobuje 
hypertenziu, cukrovku, ochorenia srdca 
a ciev. Udržanie percenta tuku v tele je dô-
ležitý ukazovateľ zdravia.

Dosiahnutie správneho pomeru medzi 
tukmi a svalmi je dlhodobý cieľ a nedá sa 
dosiahnuť žiadnym krátkodobým trikom, 
liekmi alebo zázračnou procedúrou. Tak-
že kilogram tuku nie je ťažší ako kilogram 
svalu, ale zaberie väčší objem a telo člove-
ka vyzerá objemovo väčšie zavalitejšie. Do-
siahnutie optimálneho Body Mass Indexu 
BMI je jeden z cieľov optimálnej hmotnos-
ti, druhý je dosiahnutie správneho pomeru 
tuku a svalov.  Čím má človek menej tuku, 
podkožného aj medziorgánového, vyzerá 
štíhlejší a je aj zdravší. Hmotnosť je jeden 
z  cieľom, ktorý stojí na ceste k  zdraviu. 
Druhým je podiel svalov a tukov. 

Takže, všetci, ktorí cvičíte a ručička na 
váhe sa nemení, alebo neklesajú čísla, ne-
buďte sklamaní. Ak si  budete viesť údaje 
o vašich mierach, porovnáte obvody pása, 
bokov, stehien,  alebo si dávate 
zmerať percento tuku v tele, 
určite rozdiely zaznamená-
te, navyše máte pozitívne 
ohlasy z  okolia a  jasne to 
vidíte aj na voľnosti  vo 
vašom oblečení.

Ach tá naša hmotnosť!

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

metabolizmu a výživy
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bývanie, Zamestnanie
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• práca vhodná pre mužov aj ženy
• nadštandardné finančné ohodnotenie
• Mzda: od 8,5€ do 11€ v závislosti 
               od kvalifikácie
• práca na živnosť
• ubytovanie a doprava zabezpečená
• znalosť nemeckého alebo anglického 
   jazyka výhodou

KONTAKT: 0915 110 152

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ V NEMECKU

PRACOVNÁ POZÍCIA - KONTROLÓR KVALITY

• nőknek és férfiaknak egyaránt
• kiemelkedő bérezés és előre lépési 
  lehetőség
• Bér : 8,50€ -től - 11€-ig kvalifikaciotól 
            fuggően
• csak vállalkozói engedély
• szállás és kiutazás biztosítva
• német vagy angol nyelvtudás előny 

ELÉRHETŐSÉG : 0915 110 152

MUNKALEHETŐSÉG NÉMETORSZÁGBAN

POZÍCIÓ - MINŐSÉG ELLENŐR

+421 907 052 420
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www.regionpress.sk

Komárno investuje do ob-
lasti športu milión eur    

Mesto Komárno investuje v tomto roku do oblas-
ti športu zhruba milión eur. Na uplynulom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva o tom rozhodli po-
slanci, ktorí odsúhlasili aj navýšenie jednorazovej 
podpory z fondu pre šport na tento rok o 11 percent 
na 300.000 eur.

Ročnú podporu získalo 33 klubov, z toho fut-
balový klub KFC sumu 71.000 eur, basketbalový 
klub 49.000 eur a volejbalový klub 49.000 eur. 
Mládežnícky basketbalový klub BK Junior dostane 
ďalších 12.000 eur. Podporu zo športového fondu 
vo výške 20.000 eur dostane v tomto roku aj ko-
márňanský kajak-kanoe klub, na činnosť ktorého 
poputuje ďalších 51.000 eur cez mestský podnik 
Comorra Servis.

Podľa poslanca a predsedu komisie pre šport a 
mládež Dávida Kovácsa je cieľom mesta podpora 
predovšetkým mládežníckeho športu. „V prípade 
KFC zastupiteľstvo stanovilo, že poskytnutú sumu 
môže klub použiť výlučne na mládežnícky futbal. 
Chceme dosiahnuť, aby v Komárne športovalo stá-
le viac obyvateľov mesta,“ povedal Kovács.

Pokračovať bude aj program zameraný na 
opravy telocviční, na ktorý zastupiteľstvo rozde-
lí 200.000 eur. „Ďalších 500.000 eur investuje 
mesto do mestských športových ustanovizní, do 
športovej haly, plavárne, ľadovej plochy a kajakár-
ne,“skonštatoval primátor Béla Keszegh.

» TASR
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Presne pred rokom Slovenskom 
otriasla správa o vražde dvoch mladých 
ľudí. Hlboko ma zasiahla, tak ako kaž-
dého normálneho človeka. Vedeli sme, 
že mocenské štruktúry v réžii Smeru 
sú prehnité skrz naskrz, slúžia „našim 
ľuďom“, ktorí si z krajiny urobili svoju 
dojnú kravu. Ale posledných 10, možno 
15 rokov sme žili v tom, že predsa len sú 
nejaké hranice – a ich prekročenie sme 
si nedokázali vôbec predstaviť.

Toto sa pred rokom zmenilo. Preto 
vražda dvoch nevinných ľudí tak veľ-
mi šokovala celé Slovensko. Prvotný 
šok sa postupne pretavil do masových 
protestov, najväčších od roku 1989 - a 
tie napokon z vlády vyhnali najskôr R. 
Kaliňáka a potom aj R. Fica. Zaslúžene, 
pretože práve oni dvaja mali najlepšie 
informácie, čo sa v našom štáte deje. 
Vedeli, že sa Kočner vyhrážal Kuciakovi 
a zamietli to pod koberec. A čo je ešte 
horšie, celé roky Kočnera a jemu po-
dobných kryli cez svojich ľudí v polícii, 
na prokuratúre a dopustili, že najväčší 
gauneri boli beztrestní. Papalášska 
politika „naši ľudia na prvom mieste“ 
viedla až k vražde Martiny Kušnírovej 
a Jána Kuciaka, ktorý tieto praktiky od-
vážne odhaľoval. 

Aj preto sú nechutné všetky sna-
hy R. Fica občianske protesty bagate-
lizovať, očierňovať ich organizátorov a 
útočiť na najnižšie ľudské pudy. Pretože 
Fico síce stratil premiérsky post - ale 

Martina a Ján prišli o to najcennejšie: 
prišli o život, ktorý im už nikto nevráti. 
Vražda je červená čiara a Fico s Kaliňá-
kom dopustili, že tí, ktorých kryli, ju 
prekročili. V tejto optike sú všetky Fico-
ve, Kaliňákove, Gašparove či Glváčove 
boliestky trápne a bezvýznamné. 

Slovensko sa za posledný rok 
veľmi posunulo. No stále tu vládne 
korupcia, nespravodlivosť a šikovní 
ľudia húfne opúšťajú krajinu. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa slušní ľudia zom-
kli. Aby sme naše Slovensko spoločne 
ubránili proti extrémom a arogancii 
moci.

Najsilnejšia veta minulého roka 
zaznela z úst sestry Jána Kuciaka: “Guľ-
ku do srdca dostala celá naša rodina a 
všetci sme tak trochu zomreli.” Nad-
chádzajúce prezidentské voľby sa ko-
najú v čase pred Veľkou nocou, ktorá je 
v našej kresťanskej kultúre symbolom 
nového začiatku. Či sa stanú začiatkom 
znovuzrodenia našej spoločnosti je te-
raz v rukách každého z nás.

Takto pred rokom

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad XIII. 23-24/24 14:50 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Autoškola 21:40 
Babovřesky 2 23:50 V pätici po opici 01:45 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad XIII. 23-24/24 03:05 
Zámena manželiek 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti VIII. 11,12 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:55 INKOGNITO 23:00 S 
PRAVDOU VON 00:25 SEDEM 01:25 NOVINY TV JOJ 
02:05 INKOGNITO 03:10 SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI 
04:15 ZÁCHRANÁRI 04:50 NOVINY TV JOJ  

05:35 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 09:05 Doktor z hôr 
09:50 Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:55 Dok-
tor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Láska s vôňou čokolády 21:45 Repor-
téri 22:20 Inšpektor Max 23:20 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 00:15 Láska s vôňou čokolá-
dy 01:30 Inšpektor Max 02:25 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 10:00 Oteckovia 11:05 Susedské 
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XIV. 1-2/24 15:00 Sused-
ské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Ro-
dinné prípady 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací 
úrad XIV. 1-2/24 01:55 O 10 rokov mladší 02:50 
Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti VIII. 13,14 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 9-1-
1 10/10 23:00 Kuriér 4 00:10 ZÁCHRANÁRI 01:00 
NOVINY TV JOJ 01:50 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 03:15 
SÚDNA SIEŇ 03:50 KRIMI 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 08:45 Sloven-
ské hrady objektívom 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Sprá-
vy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:25 Dobrodružstvá 
Sherlocka Holmesa 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby 
prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mafia zabí-
ja len v lete 21:25 Mata Hari 22:10 Vrchný inšpektor 
Banks 23:45 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
00:35 Mafia zabíja len v lete 01:30 Mata Hari 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:45 Zámena manželiek 10:00 Otec-
kovia 11:05 Susedské prípady 12:05 Rodinné 
prípady 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
XIV. 3-4/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
CHART SHOW 22:35 Autoškola 23:45 Úkryt 01:50 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XIV. 3/24 03:10 
Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti VIII. 15,16 14:50 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 SOM MAMA II. 21:30 REŠTART 23:00 
Vtierka Sam 7 00:05 ZÁCHRANÁRI 00:55 NOVINY 
TV JOJ 01:40 SOM MAMA II. 02:40 SÚDNA SIEŇ 
03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:30 Japonská mozaika 09:05 Dok-
tor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:45 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 15:35 Slo-
vensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby 
prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší 
Slovák 21:40 Sloboda voľby 23:30 Ray Donovan 
00:20 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 01:10 
Sloboda voľby 03:00 Autosalón 

06:00 Teleráno 08:30 O 10 
rokov mladší 10:00 Oteckovia 11:00 Susedské 
prípady 12:05 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XIV. 5-6/24 14:55 Sused-
ské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:55 Dob-
re vedieť! 23:00 Kameňák 00:05 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 02:20 O 10 rokov mladší 03:25 
Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 PO ŠKOLE 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:00 
SÚDNA SIEŇ 11:00 ZÁCHRANÁRI 12:00 NOVINY O 
12:00 12:30 TOP STAR 13:00 Kosti VIII. 17,18 15:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 S PRAVDOU VON 22:00 SEDEM 22:55 
INKOGNITO 00:05 ZÁCHRANÁRI 01:00 NOVINY 
TV JOJ 01:50 S PRAVDOU VON 03:05 SÚDNA SIEŇ 
03:40 SÚDNA SIEŇ 04:15 ZÁCHRANÁRI 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 08:50 Slovenské hrady objektívom 
09:05 Doktor z hôr 09:50 Sudkyňa Amy 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
16:00 Správy RTVS 16:25 Voľby prezidenta SR 2019 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Dve deti, 
manželka a dcéra 23:05 Radosť zo života 23:35 
Neskoro večer 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 01:15 Dve deti, manželka a dcéra 

PONDELOK 25.2.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 26.2.2019 STREDA 27.2.2019 ŠTVRTOK 28.2.2019

(Ružovú tabletu nechajte radšej v le-
kárničke)

Lieky používané na liečbu vysokého 
tlaku krvi označujeme ako antihyper-
tenzíva. Ide o niekoľko skupín liečiv s 
rôznym mechanizmom pôsobenia na 
ľudské telo, preto sa často u pacientov 
kombinujú, čo umožňuje podávať nižšie 
dávky pri vysokom účinku a malom vý-
skyte nežiaducich účinkov.

Čo znamená správne užívanie liekov 
na vysoký krvný tlak? 

Jednoducho povedané, majú byť uží-
vané dlhodobo, pravidelne v rovnaký 
čas, vždy rovnako vo vzťahu k  jedlu 
a majú sa zapíjať vodou z  vodovodu. 
Väčšina antihypertenzív sa nemá kom-
binovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie 
týchto liekov jablkovým džúsom, poma-
rančovou alebo grapefruitovou šťavou 
môže viesť k zníženiu alebo dokonca 
k strate ich účinku. Opačný extrém je, 
keď pacient úplne odmieta zjesť citrus, 
alebo sa napiť ovocnej šťavy. Vstrebá-
vanie lieku nie je ovplyvnené, ak je od-
stup medzi liekom a ovocím aspoň dve 
hodiny.

Stop ružovej tablete 
Analgetiká patria medzi najužívanej-

šie lieky. Teda aj u pacientov užívajúcich 
antihypertenzíva je liečba bolesti hlavy, 
kĺbov alebo svalov či chrbta častým 
problémom. Hypertonik by mal vedieť, 
že niektoré analgetiká znižujú účinok 

antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroido-
vé antiflogistiká, medzi ktoré patria 
ibuprofen, diklofenak, naproxen, melo-
xikam (a mnohé ďalšie), z ktorých väč-
šina je v lekárni dostupná aj bez lekár-
skeho predpisu. Tieto lieky ovplyvňujú 
regulačné mechanizmy v  obličkách, 
ktorými znižujú účinok antihyperten-
zív. V súčasnosti vieme, že jediná dávka 
ibuprofenu vo výške 400 mg, čo je jedna 
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný 
tlak natoľko, že lekár môže zvažovať 
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo 
nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie 
je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej 
strane existujú analgetiká, ktoré vyššie 
uvedené vlastnosti nemajú, ide o kom-
binované analgetiká obsahujúce para-
cetamol, propyfenazón a kofeín alebo 
im podobné analgetiká.
 
„Neškodné“ rastlinné prípravky 

Účinok antihypertenzív znižujú tiež 
niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší 
účinok má sladké drievko. Jeho užíva-
nie by preto malo byť opatrné a nema-
lo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade 
pacientov s hypertenziou je vhodné sa 
sladkému drievku úplne vyhnúť. Je dob-
ré mať svojho lekára, ktorému dôveruje-
te. Rovnako dobré je mať svojho lekár-
nika. Váš lekárnik o vás vie veľa. A ešte 
viac vie o vašich liekoch – aj vďaka apli-
kácii www.interakcieliekov.sk. Využite 
tieto jeho vedomosti vo svoj prospech.

Vysoký krvný tlak? 

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

OZVITE SA 
NÁM NA:

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. 
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh 
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej 
republiky úplne zadarmo.

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY 
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

16 ROKOV NA TRHU

Vinou vlády opäť zdraželi potraviny. 
Tentokrát rekordne

» Eduard Heger
 tieňový minister financií a hospodárstva

Vláda sa mi-
nulý rok roz-
hodla, že zave-
die novú daň z 
potravín. Sú to 
opäť ďalšie penia-
ze, ktoré vyberie 

ľuďom z peňaženiek. Nestačí, že kvôli 
jej zlému vládnutiu rastú ceny energií, 
kvôli ktorým sa zvyšujú ceny. Veď Slo-
váci opäť zohnú chrbát.

V hnutí OĽANO sme od začiatku 
hovorili, že tento nápad je zlý a že 
naň doplatia ľudia vo forme zvýše-
ných cien. Čo je ešte horšie, najviac na 
to doplatia tí, ktorých príjem je nižší, 
lebo práve oni minú väčšiu časť svojho 
platu na potraviny a veci do domác-
nosti. 

Ministerstvo financií naše slová 
začiatkom februára potvrdilo. Sami 
hovoria, že potraviny v januári zdraže-
li oproti decembru o 3 % a dodávajú, 
že za tretinu tohto nárastu môže daň 
z potravín. Hoci potraviny dražejú v 
januári každý rok, tento rok narástli 
rekordne. Najviac za posledných 13 
rokov. Zdražovanie však neskončilo, 
lebo ešte tri reťazce tento odvod platiť 

nemusia. Ich účtovný rok začína za-
čiatkom marca a tak sa môžeme pri-
praviť, že ceny porastú aj v nich. 

Súčasnej vláde absolútne nezá-
leží na obyčajných ľuďoch, čo jasne 
dokazuje aj tento príklad. Každý rok 
siaha ľuďom hlbšie do vrecka. Ak by 
vláda chcela naozaj pomôcť farmárom 
a potravinárom, neťahala by peniaze 
od ľudí formou dane z potravín.

Mohla by urobiť to, čo už dlho 
navrhujeme. OĽANO dlhodobo pre-
sadzuje názor, že farmári musia dostať 
peniaze, ktoré im za obrábanú pôdu 
patria. Vláda musí spravodlivo preroz-
deľovať eurodotácie a hlavne nesmie 
buzerovať farmárov a potravinárov 
nezmyselnými povin-
nosťami. 

Keď bude naše 
hnutie súčasťou 
vlády, spravíme zo 
Slovenska úspešnú 
krajinu, v ktorej budú 
ľudia radi žiť. Rov-
nako aj ich deti 
a vnúčatá.

Po zimnom období je náš organizmus 
citlivý a menej odolnejší voči vonkajšie-
mu prostrediu. Je to spôsobené aj pri-
rodzeným poklesom príjmu vitamínov 
a  minerálov. Celé dni sme trávili skôr 
v  teple domovov a  preto si poraďme 
ako pri prechádzkach a športových ak-
tivitách v prírode neochorieť a naopak, 
ako využiť potraviny, ktoré osviežia telo 
a ducha a zvýšia nám imunitu.

Prirodzeným „dodávateľom“ vita-
mínu D je slnečné žiarenie. Krásne jarné 
dni nás doslova ťahajú von. Preto pred 
slnkom neskrývajme svoju tvár a predo-
všetkým cez obed sa aspoň na 20 minút 
posaďme na balkón či terasu. Vitamín D 
jednak prispieva k tvrdosti zubov a kos-
tí, jednak reguluje rovnováhu medzi 
vápnikom a fosforom a posilňuje aj imu-
nitu podporou tvorby tzv. prirodzených 
zabíjačov (NK buniek) preto je pre orga-
nizmus najmä začiatkom jari mimoriad-
ne vhodné jeho prirodzené dopĺňanie. 
Z potravín je bohato obsiahnutý v treš-
čej pečeni, sardinkách, preto si dopraj-
me aj takéto chutné raňajky.

Nedostatok vitamínu C sa typicky 
na jar prejavuje celkovou prechodnou 
únavou. Céčko spolupracuje na oxidač-
no-redukčných procesoch v organizme, 
nedostatok sa prejaví aj zhoršením ho-

jenia rán, zvýšenou krvácavosťou z ďa-
sien či poruchami spánku. Organizmu 
tiež pomáha vyvarovať sa prechladnu-
tiu či chrípke. Preto najmä začiatkom 
jari je dobre zvýšiť jeho príjem a zaradiť 
do jedálnička zeleninové polievky, naj-
mä s  mrkvou, kapustou, hráškom. Po-
môžeme si aj s  brokolicou, cesnakom, 
cibuľou či chrenom. Nezabudnime ani 
na ovocie – už notoricky známe citróny, 
pomaranče či grapefruity. Výborne si 
pomôžeme aj šípkovým alebo zázvoro-
vým čajom, ríbezľami či malinami.

Typickou jarnou zeleninou, ktorá 
by na našom tanieri určite ako chutná 
príloha nemala chýbať, je reďkovka. 
Obsahuje veľké množstvo vitamínu 
A  aj C, pôsobí proti baktériám aj ví-
rusom. Taktiež očisťuje naše telo od 
toxínov, má aj upokojujúci účinok pri 
kŕčoch a bolestiach brucha. Reďkovka 
tiež uvoľňuje hlieny a  po-
máha pri vykašliavaní, 
zmierňuje pálenie záhy 
a  tiež pomáha znižovať 
hladinu cholesterolu 
v krvi. Pripravme si teda 
chutný zeleninový ša-
lát ako spestrenie 
obeda.

Jar v našom jedálničku

» Miško Scheibenreif
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Milí priatelia, Vláda hovorí o tom, 
že sa máme najlepšie za celú históriu 
Slovenska. Ja vravím, že kradne sa 
najviac za celú históriu Slovenska 
a bežní občania sa majú horšie. 

Je do neba volajúce, že vláda dá 
800,000,000 € za mýtny systém, 
ktorý nefunguje a 1,600,000,000 € 
za stíhačky, ktoré sú nám nanič. 
Zase sa pár ľudí nabalilo na úkor nás 
všetkých. Takýchto nezmyselných a 
pre mňa pofi derných výdajov štátu 
je niekoľko, no iba tieto dva výdaje 
robia dokopy 2,4 miliardy €, čo by 
stačilo na navýšenie dôchodku 
pre každého seniora a invalida o 
100 eur mesačne.

Áno, hovorím to preto, lebo naj-
horšie sa na Slovensku majú dô-
chodci a invalidi. Priemerný dô-
chodok je okolo 450 €, z čoho 230 
ide na prevádzku domu (energie a 
drobné opravy), 10 telefón, 60 lieky, 
60 drogéria (pracie prášky, čistiace 
prostriedky a kozmetika) a dôchod-
ca reálne žije z 90€ na mesiac, čo sú 
3€ denne. Raňajky, obed a večera 
dokopy za 3 €, to je veru „prospe-
rita“.. A to nehovorím o cca 100,000 
občanoch, ktorí žijú z menej ako 300€ 
mesačne. Keď sa stane niečo nepred-
vídateľné (napr.vážna choroba), tak 
si musí dôchodca požičať od rodiny 
alebo od úžerníckych splátkových 
spoločností, lebo banka dôchodcovi 

nepožičia. Aj preto je na Slovensku 
22 tisíc ľudí s exekúciou len vďaka 
Kiskovým splátkovým fi rmám, čo je 
pre predstavu taký počet obyvateľov, 
ako žije v meste Pezinok alebo Vra-
nov nad Topľou. Takého máme teraz 
prezidenta, slniečkára, ktorý napá-
chal veľa škody svojim podnikaním a 
ešte viac škody svojím nič nerobením 
v prezidentskom paláci. 

Ak si znovu zvolíte slniečkára 
(Mistrík alebo Čaputová), resp. pri-
takávača vládnej koalície (Šefčovič), 
nič sa pre vás nezmení.

Ja vám, milí občania, naopak sľu-
bujem, že ako prezident NEDOVO-
LÍM rozkrádanie štátu a budem 
robiť všetko preto, aby ušetrené 
peniaze išli dôchodcom a inva-
lidom. Nieje predsa normálne, že 
niekto celý život tvrdo pracuje a musí 
trieť biedu, pričom politici rozkráda-
jú náš štát.

Som bojovník, ktorý sa riadi prá-
vom a doteraz nikdy neprehral. Ani 
v boji o lepší život dôchodcov nepre-
hrám, lebo vo funkcii musí prezident 
byť prezidentom všetkých občanov.

HARABIN: Pre našich (starých) rodičov

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

byť prezidentom všet
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06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:55 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:15 Športovec 
mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kame-
ňák 21:40 Oblivion: Nevedomí 00:15 Žoldnieri 
spravodlivosti 02:00 NCIS - Námorný vyšetrova-
cí úrad 03:25 Zámena manželiek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 
SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 V SIEDMOM NEBI 15:00 9-1-1 10/10 16:00 
POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 
ZÁCHRANÁRI 18:25 PO ŠKOLE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 Orol Eddie Britsko-americko-nemec-
ká športová životopisná komédia. MN 12 2016 
23:00 Pamiatkari 01:40 Telefónna búdka 03:20 
KRIMI 03:45 SÚDNA SIEŇ 04:30 SÚDNA SIEŇ  

06:05 Správy RTVS „N“ 08:30 
Japonská mozaika 09:05 Doktor z hôr 09:50 
Sudkyňa Amy 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 
16:25 Voľby prezidenta SR 2019 16:55 Doktor z 
hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Čo ja viem 22:00 Cestou necestou 22:35 
Hráči so smrťou 00:25 Dobrodružstvá Sherlocka 
Holmesa 01:10 Hráči so smrťou 

05:10 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Ďateľ Woody 07:10 Za-
jac Bugs a priatelia 07:20 Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho II. 07:45 Scooby-Doo, ako sa 
máš? 08:05 Tom a Jerry 08:15 Prasiatko Babe 
09:55 Protivné baby 11:55 Tanečný súboj roka 
14:00 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO 16:20 Všetky 
moje ex 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NO-
VINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Pobrežná hliadka 23:05 Neporaziteľný 
bojovník 01:05 Pobrežná hliadka 03:10 Oblivion

05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 Levia stráž II. 
23,24 08:20 Rýchla rota Chipa a Dala 53 08:50 
Simpsonovci XXVII. 7,8 09:50 NAŠI II. 10:30 Neser-
te nám pestúnku II. 15 11:05 MILÁČIKOVO 11:40 Dr. 
Dolittle 13:20 Ako vycvičiť draka 2 15:30 Straši-
delný dom 17:20 PRÁZDNINY 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 LUCKY ROOM 22:00 Honba na ča-
rodejnice 00:05 Denník 02:05 KRIMI 02:35 MILÁ-
ČIKOVO 03:15 PRÁZDNINY 04:30 NA CHALUPE  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:20 
Červíčkovia 07:40 Levia stráž 08:05 Elena z Avalo-
ru 08:25 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:25 Daj si čas 
10:05 On air 10:25 Park 11:00 Inštalácia biskupov 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 13:15 Čo 
ja viem 14:50 Slečna Marpleová: Ohlásená vražda 
16:35 Najväčší Slovák 17:45 Cestou necestou 18:20 
Chochmesovci 18:25 Postav dom, zasaď strom 
19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Ne-
skoro večer 22:25 Kolekcia 23:15 Slečna Marpleo-
vá: Ohlásená vražda 00:50 Obdobie zločinu 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Ďateľ Woody 07:10 Zajac Bugs a priatelia 
07:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho II. 
07:45 Scooby-Doo, ako sa máš? 08:05 Tom a 
Jerry a čarodejník z krajiny Oz 09:10 Superkoč-
ky v akcii 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:30 
Anjeli a démoni 16:25 Autoškola 17:30 Horná 
Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO 
SLOVENSKO 22:30 Všetky moje ex 00:20 Tanečný 
súboj roka 02:20 Všetky moje ex 

05:20 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Levia stráž II. 
25,26 08:30 Strašidelný dom 10:10 S PRAVDOU 
VON 11:40 Pí a jeho život 14:20 Deň po tom 16:50 
NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská 
rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2018 22:45 
Neporaziteľný Barbar Conan Americký akčný 
dobrodružný fantazijný film. MN 18 2011 01:00 
Vyhasnutá hviezda 03:15 NOVINY TV JOJ 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:25 
Červíčkovia 07:45 Levia stráž  08:10 Elena z Avaloru 
08:30 Zázračný ateliér 09:00 Zbojnícke fašiangy 
09:40 Autosalón 10:05 Americké národné parky 
11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 
11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 
Poirot: Vražda v Mezopotámii 15:35 Zlaté časy 16:45 
Prípad krásnej nerestnice 18:15 Tajomstvo mojej 
kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Strážmajster 
Topinka 21:25 Musíš mi veriť 22:55 Poirot: Vražda v 
Mezopotámii 00:40 Prípad krásnej nerestnice 

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 1.3.2019 SOBOTA 2.3.2019 NEDEĽA 3.3.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP NA 
SOBOTNÝ 

VEČER

2.3.2019 20:30  
POBREŽNÁ 

HLIADKA

V  predchádzajúcom článku sme sa 
pozreli na jeden z  najčastejšie využí-
vaných zabezpečovacích inštitútov, 
ktorým je ručenie. V  tomto článku sa 
zameriame na ďalší zo zabezpečova-
cích inštitútov, ktorým je záložné prá-
vo. Všeobecnú právnu úpravu tohto 
zabezpečovacieho prostriedku mož-
no nájsť v  Občianskom zákonníku. 
Rovnako ako ďalšie zabezpečovacie 
inštitúty záložné právo slúži ako pro-
striedok na zabezpečenie pohľadávky 
a jej príslušenstva. Podstata záložného 
práva spočíva v tom, že záložný veriteľ 
je v  prípade, že dlžník neplní čo má, 
oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať 
sa uspokojenia pohľadávky z predme-
tu záložného práva. Záložné právo sa 
zriaďuje písomnou zmluvou, schvále-
nou dohodou dedičov o  vyporiadaní 
dedičstva, rozhodnutím súdu alebo 
správneho orgánu či zákonom. 

Záložným právom môže byť zabez-
pečená nielen peňažná ale aj nepeňaž-
ná pohľadávka. Zákon vyžaduje, aby 
bola hodnota pohľadávky určitá alebo 
určiteľná, a  to kedykoľvek počas trva-
nia záložného práva. Záložným prá-
vom je možné zabezpečiť taktiež po-
hľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti 
alebo ktorej vznik závisí od splnenia 
podmienky. Pri zriaďovaní záložného 
práva si je potrebné uvedomiť previa-
zanosť záložného práva s existenciou 

pohľadávky. S  tým súvisí aj zánik zá-
ložného práva, keďže zánikom pohľa-
dávky, ktorá bola záložným právom 
zabezpečená, zaniká aj záložné právo. 
Dispozícia s  pohľadávkou však nemá 
za následok zánik záložného práva, to 
znamená, že prechodom alebo prevo-
dom pohľadávky zabezpečenej zálož-
ným právom, záložné právo nezaniká, 
ale v zásade prechádza na nadobúdate-
ľa zabezpečenej pohľadávky. 

Zákon však pripúšťa výnimky 
z  tohto pravidla, a  to napr. vtedy, ak 
si zmluvné strany v zmluve o zriadení 
záložného práva dojednajú, že záložca 
môže záloh alebo jeho časť previesť bez 
zaťaženia záložným právom. Zálohom 
môže byť vec, právo, iná majetková 
hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré 
sú prevoditeľné, súbor vecí, práv, ale-
bo iných majetkových hodnôt, podnik 
alebo časť podniku, iná hromadná vec. 
Najčastejším dôvodom zániku zálož-
ného práva býva zánik zabezpečenej 
pohľadávky, zánik zálohu či uplynutie 
času, na ktorý bolo záložné právo zria-
dené.

Záložné právo ako zabezpečovací 
inštitút

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €,  
bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci)  

 
Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia  

 

OPERÁTOROV VÝROBY  

Doprava zadarmo 
Mesačný Bonus 

za vzornú dochádzku 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

Pre viac informácií volajte  
035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 

E-mail career@kssk.kroschu.com 

KROMBERG & Schubert s.r.o. 
Priemyselný areál 3206 
946 03 Kolárovo 

Nástupný plat do 700 €* 

Po skúšobnej dobe do 735 €*  

Po úplnom zaučení do 770 €* 

Stravné lístky v hodnote 
70€ za mesiac zdarma 

Mesačný Bonus 
za výkon a kvalitu 

Pravidelné  
zvyšovanie platov 

Podmienkou je  
 schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji 

 dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby  

 ochota pracovať 
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Ponúkame prácu na pozíciu 

na rôznych projektoch v Nemecku.
Skladanie a zváranie konštrukcií.

- prax v odbore
- vlastné auto výhodou

- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP

- cesta a ubytovanie hradené

- pracovný odev

 

,  alebo 
e-mailom na 

Mzda:
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MUŽOV AJ ŽENY NA POZÍCIU

LISÁR/LISÁRKA
�OBSLUHA LISU, LISOVANIE GUMY�

�520€/MES. + 0,12€/HOD. + 0,90€/HOD. 
+ 0,09€/HOD. + PRÍPLATKY�

MIESTO PRÁCE: DOLNÉ VESTENICE

� MONTÁŽNIK 
�SKLADANIE A MONTOVANIE SKRÍŇ�

�650€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 
+ 50€ + PRÍPLATKY�

� ELEKTROMONTÁŽNIK
�704€/MES. + 0,20€/HOD. + 100€ + 50€ 

+ 50€ + PRÍPLATKY�
MIESTO PRÁCE: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE FIRMA
Kontakt: 0918 493 960

mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME:

09
-4
0

������������������������
www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY 
��������������������
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

distribucia.nz@regionpress.sk
0908 979 443

Kontaktujte nás:

         

 
          


