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GALANTSKO
ŠALIANSKO
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INZERCIA
0905 373 407
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telefonicky

POMNÍKY ZO ŽULY  ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %  veľa farieb
 nové tvary

 zaručená kvalita
 ceny konečné

zo žuly zaoblené hrany

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

od 1240 € od 1440 €

zo žuly zaoblené hrany

AKCIA na materiály: 
TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Galante

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac

Nástup 1.4.2021 
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KAMENÁRSTVO KAJAL

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

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

 Objednávky do 15. apríla vybavíme za
   minuloročné ceny, aj na splátky už od 70€
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie 

Ku každej objednávke

ikebana podľa vlastného

výberu ZADARMO.
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

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

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

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

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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Úprava a realizácia okrasných záhrad

anzelmakrajcovicova248@gmail.com
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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Rekonštrukcie domov a bytov

0905 604 138
Okná, dvere,
garážové brány

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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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047

Recyklácia vozidiel

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

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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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
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V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
tel.: 0918 212 035

vrátane montáže a záruky

Do vypredania zásob!

ÚSPORNÁ KLÍMA MIDEA s výkonom 3,5 kW za 660- €
vrátane montáže a zárukyPANASONIC ETHEREA 3,5kW s ionizátorom KTORÝ NIČÍ
AJ COVID VÍRUS V PRIESTORE za 1295- €
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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ANÍ

INZERCIA
0905 373 407

Predaj a rozvoz po celej SR

/m2

-40%

-30%
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová

Známka z internej časti maturit-
nej skúšky sa v školskom roku 
2020/2021 vypočíta podľa priemeru 
známok žiakov za ich celé štúdium. 
Maturanti tak dostanú známky na 
maturitnom vysvedčení podľa vý-
sledkov ich práce za celé obdobie 
štúdia. 

Ruší sa tiež písomná forma internej 
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dô-
vodom je najmä intenzívnejšia druhá 
vlna koronavírusu, s tým spôsobené 
prerušenie dochádzky do škôl v tomto 
školskom roku či ťažko predvídateľná 
epidemiologická situácia na Slovensku 
v budúcich týždňoch.

Žiaci posledných ročníkov stred-
ných škôl budú v tomto školskom roku 
maturovať administratívne. Výsledky 
maturitnej skúšky určia školy, rovnako 
ako vlani, aritmetickým priemerom z 
výsledkov žiaka počas celého štúdia 
na strednej škole. Priemer známok sa 
vypočíta zo všetkých koncoročných 
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch 
polročných vysvedčení.

Riaditelia stredných škôl do 3. 
mája určia skupiny príbuzných pred-
metov, ktoré sa budú počítať do výsled-
nej známky. Do úvahy sa berú konco-
ročné známky zo všetkých ročníkov 
pri 4-ročných a 5-ročných programoch 
a následne aj polročné známky z po-

sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných 
programoch sa berú do úvahy známky 
z posledných 4 ročníkov a polročné 
známky z posledných dvoch rokov. 
Do 10. mája sa na školách uskutoční 
koncoročná klasifikácia, vrátane ko-
misionálnych skúšok. Žiaci dostanú 
spriemerovanú známku do 19. mája 
2021. Výučba v posledných ročníkoch 
stredných škôl sa naďalej uskutočňuje 
a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať 
prezenčnej formy výučby.

Maturita podľa priemeru sa tak 
ako minulý rok vzťahuje na štyri po-
vinné predmety. Všetci žiaci dostanú 
známky zo štyroch povinných pred-
metov. Ak má žiak piaty alebo šiesty 
dobrovoľný predmet, maturuje z neho 
ústne, rovnako ako minulý rok, alebo 
do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dob-
rovoľného predmetu. Ústne maturity 
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termí-
ne od 31. mája 2021.

Pribudli noví maturanti 
– aj bez skúšok

» red 
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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°°
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky

n kn kkkk
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ROZVOZ

Zabezpečíme

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 880 EUR v hrubom + príplatky 
+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 780€+150€ EUR v hrubom + príplatky 
+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.

Požadujeme: vodičské oprávnenie sk. C, 
platnú zdravotnú spôsobilosť
a psychotesty, manuálnu zručnosť.
Ochotu a chuť pracovať.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky 0904 852 251, 
alebo mailom: molnarova@envigeos.sk

Prijme do pracovného pomeru
VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu

v meste Šaľa.
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

B
LI

Ž
Š

IE
 IN

FO
R

M
Á

CI
E

 
N

A
 B

E
Z

P
LA

T
N

E
J 

LI
N

K
E

:  

0
8

0
0

 5
0

0
 0

9
1

POMÁHAME



GA21-12 strana 6

SPRAVODAJSTVO / FIRMÁM Najčítanejšie regionálne noviny
6

33
-0

00
2

Medzinárodná asociácia ACCA (The 
Association of Chartered Certified 
Accountants) považuje posilnenie 
rovnosti žien na trhu práce – a  ich 
rovný podiel na ekonomickom oži-
vení po pandémii koronavírusu – za 
nevyhnutnú podmienku ekonomic-
kého rastu. 

I keď ženy predstavujú celosvetovo 
39 percent všetkých zamestnancov, 
mala na ne pandémia na trhu práce 
oveľa tvrdší dopad. Z  tých, kto stratili 
pracovné miesto práve pre pandémiu, 
je 54 percent žien.

„Je evidentné, že ženy v  dôsledku 
pandémie neúmerne utrpeli a  dôsled-
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli 
tieto nerovnosti napravené v rámci pro-
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje 
to politické odhodlanie, dostatočné 
pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa-
cít na všetkých úrovniach.

Ak by muži a ženy mali na trhu prá-
ce rovnaké podmienky, podľa dát zve-
rejnených na Svetovom ekonomickom 
fóre by bola americká ekonomika vý-
konnejšiaa o  8,7 percenta, francúzska 
dokonca o  17 percent a  japonská o  14 
percent.

Najaktuálnejšie dáta Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, 
že index rovnosti na Slovensku je na 
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod ozna-
čuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bo-
dov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov 

a žien je teda Slovenská republika až na 
25. mieste z celkom 28 štátov Európskej 
únie. Horšie je na tom len Rumunsko, 
Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely 
boli zaznamenané v  čase strávenom 
s rodinou, na pracovnom trhu a vo vý-
kone rozhodovacích pozícií. 

Zamestnaných mužov je až o  13 
percent viac než zamestnaných žien 
a  v  rozhodovacích pozíciách naprieč 
politickou, ekonomickou a  sociálnou 
sférou je o 68 percent viac mužov. V sle-
dovanom období bolo iba 20,9 percenta 
žien v parlamente a 23,8 percenta žien 
v  predstavenstvách firiem. Čo sa týka 
platov, ženy zarábajú v  priemere o  20 
percent menej než muži. Za posledné 
roky narástli rozdiely aj v starostlivosti 
o domácnosť a deti, a to v neprospech 
žien. Až 35 percent z  nich sa stará 
o deti, učí sa s nimi, a to najmenej ho-
dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 per-
cent mužov. 

Posilnenie rovnosti žien na trhu práce 

» red

Životné prostredie sa za uplynulý rok 
dostalo medzi priority Slovenska. Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
počas neho odštartovalo reformné 
zmeny, ktoré majú zmierniť klima-
tickú krízu, chrániť prírodu a zdravie 
obyvateľov krajiny. 

O odpočte envirorezortu informoval 
minister Ján Budaj) spolu so štátnymi 
tajomníkmi Jurajom Smatanom a Mi-
chalom Kičom.

Slovensko podľa šéfa envirorezortu 
potrebuje moment obratu, aby sa na 
životné prostredie pozeralo s obdivom, 
a to nielen vo veľkomestách, ale aj na 
vidieku, a aby ho ľudia považovali za 
najkrajší kút. „Za takýto svet ho však 
ťažko považovať, keď máte za hum-
nami envirozáťaž, vedľajšia fabrika 
páchne a dymí a na hlavu padajú sa-
dze a škodlivé látky. Kraj, v ktorom je 
schemizované poľnohospodárstvo, sú 
rozryté všetky krásne zákutia a miznú 
včely a užitočný hmyz,“ poznamenal 
Budaj.

Cieľom ministerstva bolo preto 
zastaviť dlhoročný úpadok ochrany 
slovenskej prírody, biodiverzity a ohro-
zovania zdravia. To, že štát bol v tejto 
oblasti slabý, dokazujú podľa ministra 
varovania a pokuty zo strany Európskej 
únie (EÚ), ale tiež laxnosť predchádza-
júcich vlád. Pripomenul, že Slovensko 

čelí napríklad žalobe za nedostatočnú 
ochranu ovzdušia či slabú ochranu le-
sov a chránených biotopov.

Reforma ochrany prírody, ambi-
cióznejšie klimatické ciele, záchrana 
a stabilizácia odpadového hospodár-
stva, transparentnosť v zálohovaní PET 
fliaš, boj s envirokriminalitou, revitali-
zácia riek či ochrana pred genetickým 
inžinierstvom. To je len časť z najdô-
ležitejších zmien, s ktorými minister-
stvo začalo. Patrí medzi ne napríklad 
aj legislatíva na zastavenie spaľovania 
zahraničného rádioaktívneho odpa-
du, odtajnenie informácií o toxických 
skládkach, dostupnejšie informácie o 
ovzduší, ako aj podpora občianskych 
iniciatív za ochranu prírody a enviro-
výchova.

Životné prostredie sa za uplynulý 
rok dostalo medzi priority

» red
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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949350195 
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 
»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
BABETA KÚPIM TIETO MOTOR-
KY 0915215406 

»Prenajmem rod.dom 2+1 v 
Tešedíkove, 0903731710
»Dám do prenájmu zaria-
dený 1izb.byt v GA pre 1oso-
bu 0903311940 
»Prenajmem 3 izb. byt v 
rodin. dome so samost. 
vchodom v časti Galanta 
tel. 0949225092 
»Prenajmem 2 izb. byt v 
Galante tel. 0949225092 

»Dám do prenájmu garáž v 
GA 0903311940

  
»Kúpim haki lešenie.0908 
532 682

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33

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

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
094472418  
  

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

1

16 ZOZNAMKA    

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 

Ministerstvo kultúry  zverejnilo vý-
zvu na predkladanie žiadostí na 
podporu projektov zameraných na 
kultúrne aktivity osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodne-
ných skupín obyvateľstva.

V rámci tejto výzvy sú vítané pro-
jekty zamerané na kultúrne aktivity 
týchto osôb a skupín s dôrazom na pod-
poru rovnosti príležitostí, integrácie do 
spoločnosti, prevencie a eliminácie 
všetkých foriem násilia, diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, pod-
poru výchovy k tolerancii, posilnenia 
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvo-
ja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu 
kultúrnych aktivít osôb so zdravotným 
postihnutím – s telesným, mentálnym, 
zrakovým, sluchovým postihnutím, 
vrátane osôb s psychickými ochore-
niami a ochrany duševného zdravia, 
seniorov, detí a mládeže ohrozených 
chudobou a asociálnym vylúčením.

Cieľom programu je zároveň pod-
pora kultúrnych aktivít zameraných na 
posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. 
mnohodetných rodín, rodín s jedným 
rodičom a pod.), kultúrnej integrácie 
migrantov, kultúry dospelých osôb 
ohrozených chudobou a asociálnym 
vylúčením (napr. klienti centier pre deti 
a rodiny s resocializačným programom, 

odchovanci detských domovov, ľudí 
vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia 
slobody, a pod.), osôb dlhodobo neza-
mestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež 
prevencia a eliminácia domáceho nási-
lia, podpora rodovej rovnosti (podpora 
rovnosti príležitostí žien a mužov), pre-
vencia a eliminácia všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie a extrémizmu, prevencia obcho-
dovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, 
predchádzanie predsudkov a stereoty-
pov, posilňovanie vzťahov medzi zne-
výhodnenými skupinami a majoritou 
a vzťahov medzi znevýhodnenými sku-
pinami obyvateľstva navzájom.

Viac informácií o príslušnom 
programe:

https://www.culture.gov.sk/minis-
terstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/
program-2-kultura-znevyhodne-
nych-skupin-na-rok-2021/

Finančná podporu kultúrnych aktivít 
osôb so zdravotným postihnutím

» red

Do Veľkej noci zostáva týždeň a aj keď už 
teraz vieme, že jej atmosféra bude opäť, 
tak ako vlani, limitovaná nariadeniami 
a vyhláškami či zákazmi, pripomeňme 
si tradície Veľkého týždňa.

Kvetná nedeľa - Je známa slávnost-
nou procesiou s požehnaním ratolestí, 
palmových alebo z iných stromov, u nás 
najčastejšie bahniatok. Ratolesti uchová-
vané doma pripomínajú veriacim Kris-
tovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou. 
V tento deň sa číta alebo spieva príbeh 
umučenia (pašie).

Pondelok - V príbehu Veľkého týždňa 
Ježiš navštevuje svojich priateľov v Betá-
nii a Mária ho pomaže vzácnym olejom, 
pripraviac ho tak na jeho pohreb.

Utorok - V tento deň sa liturgia zame-
riava na Ježiša, ktorý predpovedá Judášo-
vu zradu a Petrovo zapretie.

Streda - Veľa farností a náboženských 
komunít oslavuje v tento večer špeciálnu 
večernú modlitbu, počas ktorej sa čítajú 
biblické pasáže pašií a po každom čítaní 
sa zhasína sviečka, až kým nie je kostol 
alebo kaplnka v úplnej tme. Zvyk považo-
vať stredu za pôstny deň vychádza práve 
z toho, že streda je dňom, kedy sa Judáš 
sprisahal s veľkňazmi.

Zelený štvrtok - Cirkev vstupuje do 
Veľkonočného trojdnia a spomína na tú 
Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú 
noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske 

k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu 
Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chle-
ba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, 
a prikázal im, ako pokračovateľom vo svo-
jom kňazstve, aby prinášali obetu.

Veľký piatok - Cirkev v tento deň pod-
ľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; 
sväté prijímanie sa veriacim dáva jedine v 
slávení Pánovho umučenia a smrti. Ježiša 
dnes predvedú pred Pontského Piláta a od-
súdia na smrť. Berie svoj kríž a je ukrižo-
vaný na Kalvárii. Spomienka na Kristovo 
Umučenie sa zvyčajne slávi medzi 12:00 a 
15:00. Veľký piatok je dňom prísneho pôs-
tu a odriekania pre všetkých katolíkov.

Biela sobota - Na Bielu sobotu Cirkev 
zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o 
jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k 
zosnulým a na modlitbách a pôstom oča-
káva jeho zmŕtvychvstanie. Svätá omša 
sa neslávi až do večernej veľkonočnej 
vigílie, ktorá sa začína potme a končí vo 
svetle Kristovho vzkriesenia. 

Veľkonočná nedeľa - Kristus vstal z 
mŕtvych! Radostný deň Veľkej noci, naj-
dôležitejší a najväčší Sviatok Cirkvi, je tu a 
liturgia ho odráža krásnou hudbou, kvet-
mi a dekoráciami. Na tejto sv. omši sa často 
obnovujú krstné sľuby a všetci prítomní sú 
pokropení svätenou vodou. Veľkonočnou 
nedeľou sa začína 50-dňové Veľkonočné 
obdobie, počas ktorého majú katolíci po-
vinnosť aspoň raz prijať sv. prijímanie.

Tradície nadchádzajúceho 
Veľkého týždňa

» red
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INZERCIA
0905 373 407

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��


