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Týždenne do 31 290 domácností

STRECHYna kľúč
ných
najväčší výber odľahčeE CENY!!!
I
krytín a plechov NAJNIŽŠ eb

AKCIA na materiály:

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ČIERNY MATERIÁL

Akcia až -30 %

zo žuly zaoblené hrany

od 1240 €

od 1440 €

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

07-0006

NÁBYTOK NA MIERU

Inzercia

0905 373 407
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Akciová ponuka

Mzda: 6€/h v čistom
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0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

aj jednotlivcov
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Výročia a udalosti
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na
Zem prvé snímky

Rebplast

Hľadám

94-0003-15
0003-15
003 15

36-0019

0948 617 818

0911 266 549

20. mája 1990

36-0045

Váš osobný realitný maklér
Bc. Edina Molnárová
edina.molnarova@re-max.sk

36-0065

36-0026

Výročia a udalosti
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Košiciach

18. mája 1984

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

KÚPA
PREDAJ
PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

ODVOZ STAVEBNÉHO
A KOMUNÁLNEHO ODPADU
uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
vypratanie bytových a nebytových priestorov

Za rozumné ceny!

36-0005

4,50

zo žuly zaoblené hrany

z zaručená kvalita
z ceny konečné
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z veľa farieb
z nové tvary

www.kamenarstvo-andrassy.sk

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!
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Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

36-0004

ov a fari
- nekonečný výber tvar
ARRI s.r.o.
u
- ihneď zo skladu
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, 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, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Stačí im na to moc. Nerobia nič iné,
ako to, že sa neustále snažia dostať k
moci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa
ich predstáv, veľmi často zvrátených,
chorých, nebezpečných. Predstáv,
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia
sa a kreslia srdiečka na svoje statusy na
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude
dobre“, ale už nedodajú, komu a kedy,
za akých okolností bude dobre.
Fanatiszmus, politický, miešajú s
vlastným sadizmom a opierajú to o barličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bezvýznamné nuly. Zakomplexované, nedocenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať,
že ak spolupracujú dve nuly, je z toho...,
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k

Ša¾a

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com
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36-0029

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.
Katalóg EUROLINE
rodinných domov

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
novinky
2021

hydinárska farma topoLnica

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
Mobil: 0907 722 309

U

SBS GUARDING s. r. o.

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria

S

0910 982 902

(pri galante)

k na predaj:
Ponúka

• 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
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

6
1
781210003-1

Západné Slovensko

Strihanie psov

Ing.arch.Dana Gálová

36-0068

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

0903 228 167

Projekčná kancelária

driapané, nedriapané
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

aj airless systémom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

Galanta

MAĽBY, STIERKY

36-0058
6-0058

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehonestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si napísať s ohľadom na prežité roky. Jednu
z najhnusnejších. V popredí samovyvolení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
nad všetkými. A keď im táto moc nestačí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
núdzového stavu, ktorý im dáva dodatkové práva obmedzovať. Diktátori
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
Pinochetovia.
Je čas, aby sme my zmenili ich. Nanajvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
Slovensko je štát, ktorý
patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
že už takmer letný, vážení čitatelia!

36-0002

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

36-0006

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

Firma MEUM a.s.

VYKUPUJEM STARÝ,
SOCIALISTICKÝ NABYTOK.
DOPLNKY, LAMPY

Príjme strojníka

0908 320 488
GA21-19 strana
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do Čiernej Vody-Šorjakoš (pri Galante)
5eur/h +odmeny
Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

36-0071

Redakcia:

Diktátori „novej demokracie“

36-0012

ŠALIANSKO

8012100]Z

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

660- €

PANASONIC ET
Do vypredania
HEREA 3,5kW
zásob!
s ionizátorom K
AJ COVID VÍRU
TORÝ NIČÍ
S V PRIESTORE
za 1295- € vrátane montáže a záruky

Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
tel.: 0918 212 035

PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
ŠVAJČIARSKU
V
OŠ
VAJČIARSKU

TEL.:
TEL.
TE
L : 09
0950
50 301
301 301
301

Veľmi obľúbené

PALIVOVÉ
DREVO

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

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

POLIENKA BUK, HRAB

85 0321

- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

INZERCIA
0905 373 407



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

52-0064-1

A MIDEA 3,5 kW za

záruky

16-0090

vrátane montá
že a

-20%
70-0020

ÚSPORNÁ KLÍM

IZOLÁCIE

47-033

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 26 rokov...

KAMENÁRSTVO KAJAL

0911 28 88 68

0948 312 754

 Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
 Výrazné zľavy pre každého záujemcu

76-0002

tel.:

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Prijmeme zamestnancov na

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

Platba možná
aj s platobnou kartou.

- 12 hodinové zmeny
- Priemerný mesačný zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
- Základná hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

Adresa : Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
e-mail: request@request.sk, mobil : 0915/953 631

Realizujeme všetky
stavebné práce

Doplnky a montáž ZADARMO!

Kompletné rekonštrukcie
0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

52-0081

36-0018

bytov a domov

GA21-19 strana

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

3

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0062

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

36-0072

0915 /953 631

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE
Nástup:
máj 2021
Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:
59-132

Výrobný
pracovník
pre montáž

Recyklácia vozidiel

Prijme do pracovného pomeru
VODIČOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA
na zber komunálneho odpadu
v meste Šaľa.

Nástupný
bonus 200€

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659

0905 373 407

0915 261 120
0907 793 056

+ 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

GA21-19 strana
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UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME

781210074

INZERCIA

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

Práca na jednu zmenu.
Nástupný plat: 780€+150€
880 EUR v hrubom
EUR v hrubom
+ príplatky+ príplatky
75-09

www.ic-aumont.sk

ZADARMO

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

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

801210006

základná
mzda 981 €
+ príplatky

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

021

5. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

Výročia a udalosti
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria,
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

66-0030

15. mája 1948

CIA
R
E
Z
IN 3 407
0905

37

Výročia a udalosti
Akadémia ﬁlmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zásluhy, známejšie pod menom Oscar

16. mája 1929

GA21-19 strana
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Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte
V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca prekrásne výhľady
na široké okolie. Cestou vás pod
úbočím Kozieho chrbta očarí útulný kostolík s vežou a pustovňou.

je od dediny vzdialený približne 5 kilometrov. Vydajte sa naň zelenou značkou, ktorá začína na námestí. Zhruba
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja

Cesta na vrch Marhát vedie Náučným
chodníkom Považský Inovec a tak
Výstup na Marhát môžete podniknúť počas trasy natrafíte na viacero inforz obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol mačných panelov. Vďaka prvým dvom
z nich sa môžete bližšie zoznámiť s históriou i súčasnosťou obce Nitrianska
Blatnica. Ďalší infopanel umiestnený
pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o
živote sv. Huberta, patróna poľovníkov.
Pri najbližšom turistickom rázcestníku
opustíte zelenú značku a budete pokračovať po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez
bránu sa dostanete do malého útulného
kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza
na malom skalnom ostrohu severne od
obce nad lesíkom zvaným Háje a pod
úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre návštevníkov pripravený informačný panel.
Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej
polovice 9.storočia, a dnešnú podobu
získal po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17. storočí. Asi dvesto metrov od
rotundy je možné doplniť si z prameňa
Rozhľadňa na Marháte.

Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.
zachyteného v betónovej šachte zásoby
vody. Potom už nasleduje strmé stúpanie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až
kým sa nedostanete do sedla Marhát,
kde je umiestnený posledný informačný
panel náučného chodníka Považský
Inovec, ktorý vás zoznámi s osídlením
tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa
na Marháte

Nasleduje cesta na samotný vrchol po
červenej značke a potom výstup na 17 m
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova

GA21-19 strana
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až po Devín a na druhej strane od Galanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Potom ako si vychutnáte prekrásne
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa okolím, môžete si oddýchnuť a posilniť sa na
odpočívadlách a následne sa rovnakou
cestou vrátiť späť do Nitrianskej Blatnice.
zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

GALANTSKO
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Občianska
riadková
inzercia
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PRIJMEME
Mäsiara

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle Jawa/

(Rakúsko)

CZ/ Babea/ Stadion/
Simson aj iné 0949371361
»Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj
v zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
»Starý traktor Zetor 15, 25,
2023, Super 50 , 3011, Škoda 30, Sáavia, Svoboda,
staré auto, Jawa - Pionier Babeta- Bolgar, OSTROWEK,
Bielorus, náhradné diely.
0908146946

info@c-group.sk
in
inf
nfo@c-gr
ffo
o
I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

85_0351

3000 EUR/
mesačne Brutto

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
»Dám do prenájmu 2izb.
byt v Ga. tel. 0915883602
»Prenajmem 3 izb. byt v
rodin. dome so samost.
vchodom v časti Galanta
tel. 0949225092
»Dám do prenájmu zariadený 1izb. byt v GA pre 1osobu-nefajčiar 0903311940

07 REALITY / iné
»Dám do prenájmu garáž v

GA 0903311940

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33
»Kúpim reťazový kontajner v akejkoľvek veľkosti.
0908103434

Výročia a udalosti
v Londýne bola podpísaná zmluva ohľadne Dohovoru o ochrane
voľne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike

19. mája 1900

HORALKY

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám senegalske proso
červené a žlté 0907324699

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s príslušenstvom 0915400088
»Kúpim staré hodinky mince odznaky starožitnosti
0903753758

PREDAJŇA POTRAVÍN:
• 29. augusta 1646, Galanta
– nákup aj bez živnostenského
oprávnenia

MAXIBALENIE
5x50g

1,45 €
JC 5,80 €/
€/kg

16 ZOZNAMKA
»SSYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»46 ročný ženatý hľadá kamarátku aj staršiu
0907328041

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

NESCAFÉ
CLASSIC 200g

3,49 €

www.nitrazdroj.sk
Cena platí 2. 5. – 31. 5. 2021

JC 17,45 €/kg
/kg
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Chcete si
podať
inzerát?
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

ZDRAVIE / SLUŽBY
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

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

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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