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PLECHY
a škridle ihneď 

zo skladu.
Strechy na kľúč a

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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Okná, Dvere
Garážové brány

Rolety, Žalúzie,
Sieťky-všetky typy

Rolety, Žalúzie,
Sieťky-všetky typy

0944 689 784, www.dukas.sk
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.y sk

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

16
-0

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

01
55

5 983 602 15
53 4040400555555555 5555588

5 983

okov 
my 
ÁR“

ANÍ



GA20-45 strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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Murárske a výkopové práce
   0908 829 621
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€

Informacie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce

INZERCIA
0905 373 407

Máme to za sebou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale nie všetci, dodávam druhým dy-
chom. Ako povedal predseda vlády, 
niektorí si už môžu užívať slobodu a 
iní musia zostať sedieť doma na zadku 
zavretí. 

Je to parafráza, ale podstata odkazu 
zostala. Jedni si môžu užívať a iní majú 
basu. Rovnosť pred zákonom. Zákaz dis-
kriminácie v praxi. Alebo takto – príklad 
z praktického života. Babička, vo veku 
92 rokov, zázrak, že človek v takom veku 
ešte žije a dokáže sa sám premiestňovať, 
„ušla“ dcére, u ktorej býva, z domáce-
ho väzenia a chcela na cintoríne zapáliť 
sviečky na hroby svojich blízkych. Možno 
naposledy, vzhľadom na jej vek.

Nejaký dobrácky „zodpovedný“ ob-
čan ju udal a policajt ju zatkol. Lebo mu-
sel. Lebo to nariadili, na základe akýchsi 
neexistujúcich zákonov a v rozpore s tými 
existujúcimi. Policajt je v tom chudák tak 
isto ako tá babička. A jej dcéra sa teraz ide 
zblázniť, vyvoláva od „Piláta k Herodeso-
vi“, aby svoju matku, teraz už kriminál-
ničku, oslobodila.

Nebol som na testoch. Nie zo vzdo-
ru, ale pre dispenzárnu diagnózu a od-
poručenie lekára. Sedím doma. Akoby 
som doma nesedel už od konca februára 
– dobrovoľne. Neviem, čo smiem a čo ne-

smiem, lebo „papier“ o slobode nemám. 
Prichádzajú nočné mrazy. Môžem ísť na 
chalupu vypustiť vodovod, aby mi ne-
potrhalo vedenie a neodtrhlo batérie? 
Môžem ísť vypnúť vodu, aby mi nezapla-
vilo pivnicu? Dokedy nesmiem prekročiť 
hranice extravilánu obce, v ktorej žijem? 
A to nemám tých 92 rokov ako tá babič-
ka, zmätená a ponížená. A navyše – som 
ešte aj novinár. Mám čakať, kým mi mráz 
zničí chalupu mojich starých rodičov a 
potom si už len od predsedu vlády vypo-
čuť slovo „prepáčte“? Dokedy mám sedieť 
v domácom väzení a kedy sa môžem opäť 
pripojiť k pánovi premiérovi, užívajúce-
mu si slobodu? Iba preto, že už desiatky 
rokov bojujem s chorobou? To je trest za 
to, že som si dovolil ešte žiť? Babička do-
stane žalár za to, že chcela zapáliť svieč-
ku na hrobe? Babička, ktorá doma pozerá 
iba maďarskú televíziu a po slovensky 
takmer nevie? Za to žalár? Za 
tých 92 rokov jej trápenia sa 
tu na Zemi?

Máme to za sebou, ale, 
zdá sa, že na množstvo od-
povedí ešte čakáme. A to 
mi verte, ja si na ne 
počkám!

Všetko dobré -
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Pracuj s EUROPERSONALom v najlepších
automobilových spoločnostiach na Slovensku.

U nás zarábate VIAC ako je priemerná mzda!

Volajte bezplatne
0800 500 502  ¦  0800 500 520  ¦  0800 500 002
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9. novembra 1938  
nacisti počas tzv. Krištáľovej noci podpálili v Nemecku synagógy a 
kruto perzekvovali židovských kníhkupcov.

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK
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V meste pod Urpínom už niekoľko me-
siacov aktívne pripravujú podklady 
k  podaniu prihlášky Banskej Bystrice 
do projektu, ktorého cieľom je zisk titu-
lu Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Pracovná skupina je zložená zo 
zamestnancov mestského úradu, Ban-
skobystrického samosprávneho kraja, 
Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela 
a ďalších externých odborníkov. Hlavným 
koordinátorom projektu EHMK 2026 Ban-
ská Bystrica je Richard Kitta, prorektor 
Akadémie umení. Nakoľko projekt musí 
byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie 
rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledu-
júce roky, pre celý tím je to veľká výzva, 
a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii. 

Po titule Európske mesto športu, kto-
rým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, 
samospráva intenzívne pracuje na svojej 
kandidatúre pre zisk titulu Európske hlav-
né mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bys-
trica zároveň spúšťa oficiálnu web strán-
ku: www.bb2026.sk, prostredníctvom 
ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svo-
jimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným 
projektmi aj Banskobystričania.  

„Širšia a odborná verejnosť nám môže 
priamo poslať svoj projekt alebo nápad, 
a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v 
Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľ-
vek s návrhom na zlepšenie umeleckého 
a  kultúrneho života v meste. Očakávame, 

že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo 
ľuďom v  banskobystrickom kultúrnom 
programe chýba. Všetky získané postrehy 
zároveň poputujú do zásobníka nápadov 
a  ideových zámerov a  môžu sa stať sú-
časťou Koncepcie kultúry nášho mesta 
na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Mi-
roslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, 
športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej 
Bystrici.

O titul EHMK sa v roku 2026 budú 
deliť dve mestá z dvoch členských štátov 
Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a 
jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je 
zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr 
v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne 
aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblí-
ženiu európskych národov a zlepšeniu 
vzájomného porozumenia. V neposled-
nom rade projekt zvyšuje medzinárodnú 
popularitu miest. 

Banská Bystrica ašpiruje 
na Európske hlavné mesto kultúry

» Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica

Ministerka kultúry SR Natália Mila-
nová podpísala prvé rozhodnutia o 
schválení projektov na budovanie 
kreatívnych centier. 

Na prvé štyri projekty predložené v 
rámci Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) sa rozdelí ne-
návratný finančný príspevok 43,5 milió-
na eur. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) 
v najbližšom období vydá rozhodnutia aj 
pre ďalšie úspešné projekty.

Prostriedky z IROP, prioritnej osi 3 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v 
regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva 
kultúry, získajú na budovanie kreatív-
nych centier mesto Trenčín, Trnavský a 
Košický samosprávny kraj a RTVS Ban-
ská Bystrica. Spoločným cieľom plánova-
ných kreatívnych centier je zvýšenie za-
mestnanosti v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle. Vzniknú po rekonštrukcii a 
modernizácii v už existujúcich budo-
vách. Rozvíjať budú tvorivý potenciál 
študentov a absolventov umeleckých a 
kreatívnych odvetví, kreatívnych pracov-
níkov, umelcov, osôb v slobodnom po-
volaní, ako aj podnikateľov a ostatných 
subjektov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle. Okrem vybudovania infraš-
truktúry investujú aj do rozvoja nezisko-
vých organizácií, organizácií verejného 
a akademického sektora a služieb, ktoré 
vychádzajú z požiadaviek ich regiónu.

Po prvom kroku, vydaní rozhodnu-
tí o schválení projektov, začne MK SR v 
novembri uzatvárať zmluvy s úspešnými 
žiadateľmi. Podľa podmienok výzvy za-
čnú čerpať prostriedky na budúci rok. Ide 
o komplexné projekty, ktoré kombinujú 
investície, ako sú stavby a inovatívne 
technológie s tzv. mäkkými výdavkami, 
napríklad na školenia a individuálne po-
radenstvo. Preto sa očakáva plynulé čer-
panie prostriedkov až do roku 2023, kedy 
musia byť projekty zrealizované.

Osobitosť kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu spočíva v tom, že vytvára most 
medzi umením, kultúrou, podnikaním 
a technológiami. Kultúrny a kreatívny 
priemysel je navyše charakteristický 
tým, že vytvára pracovné miesta, ktoré 
nemožno presunúť do zahraničia, preto-
že sa viažu na špecifické kultúrne a his-
torické zručnosti a sú späté s územím a 
tradíciami, ktoré ich určujú. Významná je 
tiež skutočnosť, že kultúrny a kreatívny 
priemysel prispieva viac ako akékoľvek 
iné odvetvie k zamestnanosti mládeže 
a žien. Kultúrny a kreatívny priemysel 
takisto preukázal po kríze v roku 2008 
väčšiu odolnosť v porovnaní s ostatnými 
odvetviami, čo potvrdila aj jeho schop-
nosť naštartovať pozitívne zmeny v iných 
hospodárskych odvetviach, napríklad v 
cestovnom ruchu, maloobchode a digi-
tálnych technológiách.

Kultúrno-kreatívne centrá 
dostávajú zelenú

» red
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Ročne zomrie od hladu takmer milión 
ľudí a desatina ľudí na svete hladuje. 
V modlitbe prosíme Boha o chlieb náš 
každodenný. 

Slovo chlieb nám pripomína Krista, 
ktorý sa stal chlebom pre druhého. Pri ve-
čeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal ka-
lich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: 
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej 
zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov. (Matúš 26:26-28).

Máme nadbytok rôznych „chlebov“ - 
aj otrávených a nechutných, ktorými nás 
dnešný svet kŕmi a ovplyvňuje. A prišla 
karanténa. Zdá sa mi, že sme do nej dali 
aj Boha. Bez diskusie sa zatvárajú kostoly. 
Sväté prijímanie dávajú kňazi na ruku. To 
však nie je oblátka, cez ktorú sa šíria víru-
sy. Je to živý Ježiš Kristus, ktorý na svätej 
omši prichádza medzi nás. Chlieb náš 
chlieb každodenný. Dôležitejší, ako ten zo 
supermarketu. Aj toto vypovedá o našej 
dobe. Supermarkety áno, kostoly nie. 

Mnohé pandémie v minulosti preží-
vali ľudia s Bohom. Dával ľuďom silu a 
ochranu. My sme dnes Boha dali do ka-
rantény. Máme veľa úžasných kňazov, 
kaplánov alebo rehoľníkov. Len pastieri 

nad nimi sú čudná skupinka. Slovka ne-
povedia. Ježiš nás neprišiel nakaziť víru-
som, ale láskou, vierou a nádejou. Veľa 
ľudí cíti beznádej, opustenosť a strach. 

Bez Boha sme slabí a bezbranní. 
Pustime Boha z karantény, pokľaknime 
a modlime sa za náš každodenný chlieb 
života, odpustenie našich hriechov, 
ochranu pred pokušením a zlom.

Kde sú v dnešnej ťažkej dobe naši 
kresťania v politike? Zabúdame na 
princípy, ktoré platia už vyše 100 ro-
kov? Princíp dôstojnosti ľudskej bytosti, 
princíp úcty k ľudskému životu, princíp 
spoločenstva, princíp spoluúčasti, prin-
cíp prednostnej ochrany chudobných a 
zraniteľných, princíp solidarity, princíp 
správcovstva, princíp subsidiarity, prin-
cíp ľudskej rovnosti, princíp spoločného 
dobra. Dali sme Boha do karantény a 
zabudli sme na náš 
každodenný chlieb. 
Tí hore by si mohli 
trochu zalistovať 
v sociálnej náuke 
cirkvi a budovať kraji-
nu pre obyčajných 
ľudí.

Chlieb náš každodenný

» Ján Košturiak

na náš 
chlieb. 
mohli
tovať 

náuke 
ať kraji-
ných
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»KÚPIM SIMSON ENDURO, 
ELECTRONIC AJ POKAZENÝ 
0915215406  
»Kúpim starý traktor Zetor 
15, Z - 25, Super 50 , 3011, 
Slávia, Svoboda, staré 
auto, Jawa - Pionier, Pásak 
Bielorus, Multicar - Pluhy. 
0908146946 
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 

»Predám 4 izb. byt v Dunaj-
skej Strede. Dva balkony, 
dve garáže. Cena 94 000 €. 
Tel 0902 415 651
 

»Predám garáž - Šaľa. 11 
000€ 0907284399 
»Kúpim byt alebo ga-
ráž. Platba v hotovosti. 
0907044080  

 
»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.  
»Predám malotraktor PF62 
kľukovku (50€), predám 
liatinovú masku (60€), 
pluh (50€), rotavátor (60€) 
0948 158 475 TT 

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047

»Predám autosedačku ne-
použitú Britax romer Black 
Series wine Rose ZS AB 
0908834347 
»Predám autosedačku 
nepoužitú Britax pôvod-
ná cena 169/105 eur Tel. 
0908834347

»Päťdesatnik si hľadá 
obyčajnú ženu vek, váha, 
národnosť neprekáža 
0919292968 
»58 ročný živnostník hľadá 
priateľku na zoznámenie 
len Galanta 0907790332 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

07 REALITY / iné       

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 11. 2020

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
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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

 s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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0800 500 091


