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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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ODVOZ ODPADU
Búracie, výkopové
a zemné práce
0917 165 399

Predaj a dovoz
štrku, makadamu,

pieskua zeminy
0917 126 948

Prehliadky rýchlo a ZADARMO!   www.nakotrans.sk
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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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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

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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0907 652 710
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 2

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

0krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

Ponúka na predaj:

Hydina Takáč Tešedíkovo
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ponúka:
8 - 18 týždňové kuričky
rôznej farby

0918 537 780, www.hydinatakac.sk 04
8

oovvoo

ičkyy

hydinatakac sk

AKCIA!
Pri kúpe nad 10 ks
krmivo ZADARMO!
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Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Ma-
túškovo, Veľká Mača, Jelka, Kajal, 
Malá Mača, Košúty, Čierna Voda, 
Dolné Saliby, Horné Saliby - časť, 
Tomášikovo, Veľký Grob, Diakov-
ce, Vlčany, Tešedíkovo, 

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

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.

36
-0
02
6

ZBAVTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ

0948 441 250, www.osobnybankrot.com

Trápia vás zrážky z výplaty alebo dôchodku?
Chcete ísť do osobného bankrotu?

POMÔŽEME VÁM S PRÍPRAVOU PODKLADOV
PRE OSOBNÝ BANKROT.
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Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk

Sládkovičovo, Fučíkova 120.

PREDAJ - PRENÁJOM
nehnuteľností

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery
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od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

0948 312 754

KAMENÁRSTVO KAJAL

dddddd sssssssooooooooobbbbbbbbboooooooootytytytytytytytytyty::::::::  888888888°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° -------------- 11111111111111111111111117777777777777777777777°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Jedinečné tvary

náhrobných kameňov

za bezkonkurenčné

uvádzacie ceny!

Vás pozýva na svoju
tradičnú veľkú výstavu

Roman BáncziSKLENÁRSTVO
LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ

RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV 
BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY 

0905 114 300   www.lexanga.sk
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Vykúpime
staré driapané, nedriapané perie.
Paplóny, vankúše, duchny z peria.

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
14.3. , 4.4. , 25.4. , 16.5. , 

6.6. , 27.6. , 8.8. 2019
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
29.3. , ----- , 10.5. , 31.5. , 
21.6. , 12.7. , 23.8. 2019

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

19 28

PREDAJ 
SLIEPOK 

OD 4.3. 2019

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant, 
ovce, kozy, ošípané, husi, 

morky, psy



GA19-09 strana 3

3

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

07
-0
03
0-
1

AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone

hrušky

čerešne

višne

marhule

broskyne

ringloty

ríbezle

egreše

orechy a okrasné dreviny, ruže, trvalky

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd

3,60- €/ks

5,00- €/ks

4,80- €/ks

5,00- €/ks

5,50- €/ks

4,80- €/ks

od 2,30- €/ks

od 2,60- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

www.agrofruct.sk
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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Do prezidentskej kampane som 

vstúpil s čistými úmyslami, s ambíciou, 

aby Slovensko malo slušného a rozum-

ného prezidenta. Keď som 17. novembra 

minulého roka povedal, že nastal čas 

spojiť sily, povedal som to z viacerých 

dôvodov:

Povedal som to preto, lebo som 

bol - a stále som - presvedčený, že už do 

prvého kola má ísť jeden demokratický 

kandidát s čo najširšou podporou, aby 

sme prezidentský úrad neprenechali Fi-

covmu alebo Mečiarovmu človeku. 

Druhý, rovnako podstatný dôvod 

bol, že som chcel predísť tomu, aby sa 

demokratickí kandidáti medzi sebou 

niekoľko mesiacov okopávali, aby do 

volieb nezasiahli emócie, ktoré môžu 

byť aj úprimné, ale veľmi kontraproduk-

tívne. Tohto som sa po celý čas držal, 

na svojich súperov z demokratického 

tábora som neútočil a vyzýval som k ta-

kémuto prístupu aj mojich priaznivcov. 

Od začiatku som hovoril, že sa za-

chovám zodpovedne a nikdy som toto 

vyhlásenie nemusel korigovať. Dal som 

svoje slovo - a moje slovo platí. Preto, po 

zrelej a nie ľahkej úvahe, ale po zvážení 

všetkých dostupných informácií, z pre-

zidentských volieb odstupujem. 

Obrovská vďaka patrí všetkým 

vám, ľuďom, ktorých oslovila moja 

ponuka nezávislého, nadstraníckeho 

prezidenta, ktorý háji demokratické 

hodnoty, slobodu a spravodlivosť. Ešte 

raz všetkým úprimne ďakujem.

To spájanie síl, o ktorom som ho-

voril 17. novembra, chcem pretaviť do 

obsahu: preto vyjadrujem nahlas, verej-

ne a jednoznačne podporu pani Zuzane 

Čaputovej. Zároveň prosím vás, svojich 

priaznivcov, aby ste aj vy zvážili pod-

poru p. Čaputovej. Teraz už nejde len 

o nás dvoch, nejde o viac alebo menej 

významné rozdiely medzi nami: ide o 

Slovensko, ide doslova o budúcnosť nás 

všetkých.

Nikdy mi nešlo o osobné ambície. 

Vždy som mal na pamäti osud Sloven-

ska a verím, že aj toto moje gesto prispe-

je k tak potrebnej zásadnej spoločen-

skej zmene. História ukazuje, že veľké 

pozitívne zmeny sa u nás diali vtedy, 

keď sa demokratické sily spojili. Bolo to 

tak v roku 1989, v roku 1998 a verím, že 

tomu bude tak aj v roku 2019. V týchto 

voľbách ide o veľa, do prezidentského 

úradu nesmieme pustiť predĺženú ruku 

Roberta Fica ani Vladimíra Mečiara.

Sme na dobrej ceste - ide sa ďalej.

Verím v lepšie Slovensko

» Robert Mistrík
slovenský vedec a podnikateľslovenský vedec
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Milí spoluobčania, milí starí rodi-

čia, mamičky, deti a pracujúci.

Ešte nikdy neboli prezidentské voľ-

by tak dôležité ako teraz. 

Naša spoločnosť je rozdelená na 

dva tábory, Ficov koaličný tábor a 

Kiskov tábor slniečkárov. Z jedného 

tábora do druhého padajú obvinenia 

z korupcie, daňových a pozemko-

vých podvodov, ba dokonca aj trest-

né oznámenia. Kiska vyhlasuje, že 

Slovensko je mafi ánsky štát s Ficom 

na čele (čo nám nesmierne škodí v 

zahraničí) a Fico vyhlasuje, že Kiska 

je pozemkový a daňový podvodník, 

ktorý nieje o nič lepší ako Bašternák 

(prezident s týmto životopisom roz-

deľuje našu spoločnosť zase doma).

V prezidentských voľbách nasa-

dil Ficov tábor za svojho kandidáta 

Maroša Šefčoviča a Kiskov tábor na-

sadil kandidátov Róberta Mistríka 

a Zuzanu Čaputovú. Z hore uvede-

ného súboja dvoch táborov je jasné, 

že ktorýkoľvek z týchto kandidátov 

prinesie ako prezident do našej spo-

ločnosti viac zla, bude kryť podvody 

svojho tábora a ďalej rozdeľovať našu 

spoločnosť. 

Osobne si myslím, že Slovensko 

už potrebuje politický mier a hľadať 

pokoj pri nestraníckom prezidentovi, 

ktorý nepatrí do žiadneho tábora. 

Ja, Štefan Harabin, nefandím ani 

jednému a ani druhému táboru. Som 

apolitický, nestranný, posledných 30 

rokov som bol apolitický, no najmä 

bez korupcie a tak ostanem aj ďalších 

30 rokov. Všetko o čo mi ide, je poria-

dok v štáte, s hlavným cieľom, aby sa 

občan mal lepšie, aby vymizli z na-

šich slovníkov slová ako sú korupcia, 

neprávo, a rodinkárstvo. V tomto bu-

dem neoblomný a prísny. 

Popri udržiavaní poriadku v našej 

krajine, budem robiť všetko pre to, 

aby som do spoločnosti vniesol mier 

a spájal ľudí všetkých táborov aj ne-

táborov. Myslím si, že politické šar-

vátky už nikoho nezaujímajú a musí-

me sa všetci viac sústrediť na to, aby 

sa mali naši občania lepšie, aby naši 

dôchodci a mamičky na materskej 

dovolenke žili dôstojne a pracujúci 

mali čas na ich rodiny. Rodina, kres-

ťanské hodnoty a poriadok v štáte sú 

moje priority.

Chcel by som týmto poprosiť 

všetkých občanov, aby prišli voliť 

16.3.2019. Budúcnosť Slovenska je vo 

vašich rukách.  Pán boh s nami.

HARABIN: Príďte prosím voliť

tefan Harabin
anský kandidát 
a prezidenta SR
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HMG Recovery, k. s. uverejňuje nasledovný 
oznam o dražbe

4. kolo dražby nehnuteľností v k.ú.:
Trnovec nad Váhom, č. LV: 1949

Dátum a čas obhliadky nehnuteľností: 
04.03.2019 a 13.03.2019 o 10:00hod. 
Stretnutie záujemcov pred Obecným úradom
Trnovec nad Váhom.

Najnižšie podanie: 16.800,00 EUR

Dátum a čas dražby: 20.03.2019 o 10:30 hod.

Miesto dražby: Červeňova 14, 811 03 Bratislava
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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             
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Hľadám

aj jednotlivcov

Mzda: 6€/h v čistom
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekty
v Gáni a Senci

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 101 332

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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GALANTSKO
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 Jozefa Boroša

Dňa 3.3. 2019 si pripomíname 
nedožitých 100 rokov pána

z Topolnice. 

 Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

  Spomína celá rodina Bélu Boroša.
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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EDITORIÁL / SLUŽBY
Ľubica Laššáková:  Folklór je dušou 
Slovenska, zaslúži si podporu
Ministerka kultúry oznámila program na podporu 
folklóru za 1,5 milióna eur
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) od svojho nástupu
do funkcie zdôrazňuje potrebu podpory tradičnej regionálnej kultúry.
Na svojich výjazdoch po celom Slovensku sa stretáva priamo s  ľuďmi,
ktorí sa tejto autentickej forme národného dedičstva venujú s nadšením
a zo srdca. Teraz prichádza s projektom, ktorý môže pomôcť množstvu
folklórnych súborov a  skupín, ale aj ľudovým umelcom či umeleckým
remeselníkom. Cieľ je jasný – umožniť slovenskému folklóru, aby napĺňal
dlhoročné očakávania starších generácií a pomáhal formovať tie mladé.

Pani ministerka, už od svojho 

nástupu hovoríte o  potrebe pod-

pory tradičnej regionálnej kultúry. 

Líšite sa tým od svojich predchod-

cov, ktorí kládli dôraz najmä na 

veľké kultúrne ustanovizne ako 

sú Slovenské národné divadlo či 

Slovenská národná galéria. Prečo 

tento posun?

Nejde o  posun, skôr o  naplnenie 

priority, ktorá podľa môjho názoru 

bola doteraz trochu zanedbávaná. 

Prístup k  autentickej kultúre musia 

mať ľudia na celom Slovensku a  po-

čas celého roka, nemôže to byť len 

téma školských výletov či zamestna-

neckých zájazdov do Bratislavy. Tra-

dičná regionálna kultúra pritom plní 

presne tú istú úlohu, ktorú zastávala 

po stáročia – pomáha ľuďom prežívať 

ich skutočné problémy, prináša im 

nádej a dáva im pocit, že sa aj pomo-

cou tradícií vedia vyrovnať so svojimi 

dnešnými údelmi. 

To však zďaleka neznamená, že by 

ma nezaujímali ikony slovenskej kul-

túry ako Slovenské národné divadlo 

či Slovenská národná galéria. Nao-

pak, týmto inštitúciám som venovala 

množstvo pozornosti, s  dôrazom na 

to, aby prinášali výnimočné kultúr-

ne zážitky, no udržali sa v prostried-

koch, ktoré im štát na ich činnosť po-

skytuje.

V regionálnej kultúre vyzdvihu-

jete najmä folklór. Prečo si práve 

táto oblasť zasluhuje väčšiu pozor-

nosť?

Asi sa zhodneme na tom, že folklór 

má na Slovensku obrovskú a  stá-

le živú tradíciu. Je to časť ľudového 

umenia, ktorá prežíva odovzdáva-

ním z  generácie na generáciu. Šíria 

ju skutoční nadšenci, bez nároku na 

honorár či spoločenské uznanie. Ro-

bia to, lebo im vštepovali ich rodičia 

a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 

folklórny súbor či spevácka skupina 

a  oni sa úplne prirodzene od det-

stva zapájali do ich činnosti. Som 

presvedčená, že ak sa folklór udr-

žal medzi ľuďmi po stáročiach a bez 

akejkoľvek vonkajšej podpory, prežil 

by aj v  dnešných a  zajtrajších pod-

mienkach. Plne sa stotožňujem s tvr-

dením, že folklór je duša Slovenska.

Ak by však folklór prežil aj sám, 

načo ho má potom štát podporo-

vať?

Pretože musí byť naším spoločným 

cieľom udržať si túto jedinečnú formu 

kultúrneho dedičstva a  vytvárať jej 

podmienky na to, aby bola ľuďom čo 

najprístupnejšia. Koľkokrát som po-

čula od folklórnych súborov po fan-

tastickom predstavení, že bolo to fajn, 

ale na cestu na festival či k zahranič-

ným Slovákom sa musia dva mesiace 

skladať do kasičky na naft u. Ak raz 

máme zapálených ľudí pre folklór, 

ak máme mladé talenty, ktoré vedia 

tento jedinečný zdroj tradícií oboha-

tiť o  súčasné inšpirácie, podajme im 

ruku a pomôžme im šíriť toto pozitív-

ne kultúrne posolstvo.

Svoju iniciatívu na väčšiu pod-

poru folklóru ste oznámili po 

stretnutí s  predsedom vlády Pet-

rom Pellegrinim. Prečo ste využili 

práve túto príležitosť?

Musím sa priznať, že v pánovi pre-

miérovi som našla výborného spo-

jenca (smiech). Peter Pellegrini je 

autentický folklórista, kto videl jeho 

nejeden tanec, zachytený televíznou 

kamerou, pochopí, že mu v  žilách 

prúdi skutočná folklórna krv a že jeho 

záujem o túto formu umenia je úprim-

ný. Pán premiér sa stotožnil s  mojím 

presvedčením, že folklór si zaslú-

ži väčšiu pozornosť zo strany štátu 

a  vďaka svojej funkcii nám mohol 

ponúknuť aj konkrétne riešenie, po 

ktorom sme veľmi radi siahli.

Aký je teda napokon výsledok? 

Ako bude vyzerať podpora folkló-

ru v praxi?

Priamym výsledkom podpory zo 

strany ministerstva kultúry i predse-

du vlády je výzva, ktorú 25. februára 

vyhlásil Fond na podporu umenia. 

Projekt s názvom „Folklór – duša Slo-

venska“ je určený na podporu aktivít 

profesionálnych i  neprofesionálnych 

združení, ale aj jednotlivcov. Svoje 

žiadosti môžu súbory aj individuálni 

umelci predkladať do 25. marca tohto 

roka. Na celý projekt je vyčlenených 

1,5 milióna eur.

O  akú veľkú podporu sa môžu 

žiadatelia uchádzať?

V  prípade profesionálnych, avšak 

nekomerčných zoskupení, je mi-

nimálna výška podpory 5000 eur, 

maximálna 60-tisíc eur. Neprofesio-

nálne súbory sa môžu uchádzať o prí-

spevok vo výške od 2000 do 60-tisíc 

eur. V  oboch prípadoch sa vyžaduje 

spolufi nancovanie na úrovni piatich 

percent rozpočtu. Individuálni umel-

ci, napríklad aj ľudoví remeselníci, 

môžu požiadať o  štipendium v  ma-

ximálnej výške 5000 eur. Pri štipen-

diu sa nevyžaduje žiadna spoluúčasť 

umelca. Všetky projekty musia byť 

zrealizované od 1. júna tohto roka do 

31. mája 2020. 

Na čo všetko môžu v  prípade 

úspechu poskytnuté fi nancie vy-

užiť? Aké podmienky musí splniť?

Projekt musí zahŕňať viacero ume-
leckých aktivít a podujatí, napríklad 

uvedenie a reprízy nového predstave-

nia, účasť na seminároch a sústrede-

niach, spoluprácu so zahraničnými

partnermi a podobne. Podporu môžu

žiadatelia využiť aj na nákup krojo-

vých kostýmov, rekvizít či hudobných

nástrojov, ale napríklad aj na prezen-

táciu svojej tvorby prostredníctvom

výroby zvukových alebo multimedi-

álnych nosičov. Takisto môžu využiť

tieto fi nancie na cestovné náklady,

aby mohli svoje dielo primerane pre-

zentovať. Podrobné podmienky nájdu

záujemcovia na špeciálnej webovej

stránke www.folklordusaslovenska.sk
Ako sa bude podieľať na tomto

projekte samotné ministerstvo

kultúry?

Aktuálne sa sústredíme najmä na

informačnú zložku projektu. Chce-

me, aby sa o  tejto výzve dozvedelo

maximum možných žiadateľov, aby

sme naozaj mohli pomôcť folklórne-

mu súboru či umelcovi takpovediac

v každej dedine. Zároveň sme pripra-

vení urobiť všetko preto, aby pri po-

dávaní žiadostí nedochádzalo k zby-

točným chybám a aby sme žiadateľov

náležite usmernili pri správnom po-

stupe. Aj na takéto účely zriadilo

ministerstvo kultúry sieť krajských

kultúrnych koordinátorov.

Čo presne budú títo krajskí ko-

ordinátori robiť?

Ich úlohou je byť sprostredkovate-

ľom medzi rezortom a ľuďmi v regió-

noch. Chceme priamo vedieť, čo sa

v regiónoch deje, aké nápady a ume-

lecké počiny tam vznikajú a kde mô-

žeme byť ako ministerstvo nápomoc-

ní. No bude to fungovať aj naopak

– akonáhle budú potrebovať súbory,

organizátori či vôbec ľudia, ktorí

žijú kultúrou, pomoc a  usmernenie,

nájdu ich práve v osobách krajských

koordinátorov. Aj po zverejnení tejto

výzvy vyrážam osobne do všetkých

slovenských krajov, aby som pomoh-

la zblíženiu a  vytvoreniu dobrého

kontaktu medzi každým krajským

koordinátorom a  zástupcami ľudo-

vých umelcov. Priamym dôsledkom

by malo byť čo najviac podrobných

informácií o  možnostiach podpory

tým ľuďom, ktorí sa o  túto podporu

môžu uchádzať.            mb
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prijme na TPP

vodiča MKD
0-3 ročný vozový park

triedy euro 6.
Striktné dodržiavanie
AETR samozrejmosťou.

Firma Damaro Slovakia

Preplácané nočné jazdy.
Nástup ihneď.

Kontakt: 0911 997 728

Víkendy doma
Plat 1500€ (600€

v čistom + diéty + Bonusy)
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RENOVÁCIA
VANÍ

Tel.: 0904 267 926
www.renovaciavani.sk

29 ROKOV PRAX
 

5 ROKOV ZÁRUKA

CENA 60 €
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Galante

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 066 491

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO

 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH 

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ 
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Horné Saliby

Vozokany – pozemky 
spoluvlastnícke podiely

Najnižšie podanie: 30 960,00 EUR
Termín konania dražby: dňa 25.03.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: Zasadačka  na prízemí, Apollo klub, 
Súkennícka 4, 821 09  Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR
Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom, 
parcely registra „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 1524/4, 
1525/1 o výmere 34628 m2. Predmet dražby evidovaný na LV č. 
741, k.ú. Vozokany. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku, 
parcele registra „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 1562 o výmere 
6554 m2. Predmet dražby evidovaný na LV č. 742, k.ú. Vozokany. 
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/64 k pozemkom, parcely registra 
„E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 928,929 o výmere 949 m2. 
Predmet dražby evidovaný na LV č. 490, k.ú. Vozokany. Spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 1/2 k pozemku, parcely registra „E“ evidovanej na kat. 
mape ako par. č. 2901 o výmere  8823m2. Predmet dražby evidovaný 
na LV č. 1851, k.ú. Horné Saliby. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 
k pozemkom, parcely registra „E“ evidovanej na kat. mape ako par. č. 
5615, 5616, 5617 o výmere  7658 m2. Predmet dražby evidovaný na 
LV č. 1948, k.ú. Horné Saliby. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 
741,742,490,1851,194, k.ú. Vozokany. 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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PRIJMEME 

na víkendy a zastupovanie 
dovoleniek do predajne na 
vlakovej stanici v Galante. 

Mzda: 3€/hod v čistom.
VIAC INFO: 0908 580 999

BRIGÁDNIČKU
INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 338 872

 
www.lacne-vizitky.sk

Kvalitné vizitky 
od           za ks*
Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná 
plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset
*uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je 
prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk.
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

0905 338 872
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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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»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON. KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
°ČZ-JAWA Kúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Predám 3-izb. , veľký, 
čiastočne prerobený byt v 
Sládkovičove za 64 000€. 
0905 513 844
» Predám garzonku v cen-
tre Galan. 0911 603 225.

»Prenajmem garzonku v 
Šali. 0903 731 710

»Predám starší RD vo Veľ-
kej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu – 
bungalow v Hodoch na 8á 
pozemku. Cena 142 000€. 
0903 219 369

»Prenajmem garáž blízko 
želežničnej stanice v GA. 
0903 497 447
»Kúpim garáž v GA 
0905151894 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šach. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991

»Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené. Tel.: 0903 
753 758 

»Predám stolík na šijací 
stroj, 0902343282
»Predám barové stoličky a 
stolíky a vonkajšie dvere aj 
so zárubňou z dreva tel. 
0949225092

»SYMPATICKÁ 54 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· 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

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
94
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 948 672 122 
+421 907 780 698

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

OPERÁTOR
VÝROBY

plat od 650 - 750 Eur,
bonusy za výkon a 
dochádzku
trvalý pracovný pomer,
nástup ihneď
ubytovanie a doprava
zdarma
miesto výkonu práce
Matúškovo

www.vektoreu.sk
36
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Hľadáme vodiča
na prepravu tovaru 
v rámci Slovenska a EÚ.

Požiadavky:
vodičský preukaz B,C,E,
kvalifikačná karta vodiča
a prax minimálne 2 roky.
Plat 1500 až 2300 Eur

www.vektoreu.sk
tel: 0911 447 997
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Nedostávatepravidelne
NAŠE NOVINYdo schránky

a chceli by ste?

galantsko@regionpress.sk
0905 338 872

Kontaktujte nás:
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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
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PZ, ŽL/SRO, Starobný dôchodok

0907 748 731
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Pôžičky 
Kölcsönök

až do 8000 eur

0903 957 395
36
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Hľadám
 maliarov
 murárov
 zatepľovačov
 robotníkov na pomocné

    stavebné práce

ŽL podmienkou!


