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Týždenne do 31 290 domácností

STRECHYna kľúč
ných
najväčší výber odľahčeE CENY!!!
I
krytín a plechov NAJNIŽŠ eb
ov a fari
- nekonečný výber tvar
ARRI s.r.o.
u
- ihneď zo skladu
i c
ý h užž via
Zrealizovanýc
ako 6000 striech

GLOBAL SERVICES DIRECT s.r.o.

Predaj elektro vozíkov
poradenstvo, predaj,
servis, dovoz v SR

ROBOTNÍK

59-132

36-0012

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
Róbert Bukovský |
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0911 266 549

36-0019

Hľadám
ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą
aj jednotlivcov
Mzda: 6€/h v čistom
36-0005

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

781210021-14

od 4,50€/hod

novinky
2021

www.kamenarstvo-andrassy.sk

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

36-0010

od 1440 €

+ mesačná odmena
+ diéty/stravné lístky

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

8. jún 1600

zo žuly zaoblené hrany

od 1240 €

POMOCNÝ STAVEBNÝ

Mobil: 0907 722 309

z zaručená kvalita
z ceny konečné

od 5,50€/hod

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

z veľa farieb
z nové tvary

zo žuly zaoblené hrany

MURÁR
TESÁR

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

AKCIA na materiály:

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

W`WX`YW_YW

36-0065

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

www.prerabka-kupelne.sk

Dielňa: Topoľnica č. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Miesto výkonu práce:
Nitriansky, Trnavský
a Bratislavský kraj.

0907 173 047, Tešedikovo

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

Akcia až -30 %

do trvalého pracovného pomeru.

Ing.arch.Dana Gálová

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

0907 662 625, 0917 429 372, global.sd.sr@gmail.com

Prijmeme pracovníkov
Projekčná kancelária

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

36-0064

*

07-0006

4,50

36-0079
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
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

tel.:
Ša¾a

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Platba možná
aj s platobnou kartou.

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

SBS
LAMA SK

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

príjme strážnikov
na objekt

DHL Gáň

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

800 € brutto/ mesiac
POS nutný!

Nástup IHNEĎ!

PONÚKAME PRÁCU V ČR
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

Prijmeme

na dohodu pracovníka
na pozíciu:

DENNÝ A NOČNÝ
VRÁTNIK

- 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

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091

0948 008 380

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

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
ŠVAJČIARSKU
VO
O ŠVAJČIARS
SKU

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

Doplnky a montáž ZADARMO!

36-0003

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

vylodenie v Normandii

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

36-0018

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Výročia a udalosti

6. jún 1944

0948 312 754

85 03478

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

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

Máte PROBLÉM s ÚVEROM ?
   
 !"#!$%&' (

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Západné Slovensko
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

0903 228 167

aj airless systémom

KAMENÁRSTVO KAJAL

Galanta

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

MAĽBY, STIERKY

781210003-1

Ľuboš Bugyi

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v pokojný život. Ide o nádej aj v takej podobe, v akej nám ju vnucujú zo svojho pohľadu každé štyri roky politici a potom
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veličavou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to!
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hnetie, zdiera, týra svevoľne, kde len stihne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre
ktorých je získanie vzdelania na papieri iba záležitosťou nákupu tovaru ako
každého iného nákupu, Hviezdoslav
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť,
múdrosť a slušnosť však nie.
Je naozaj normálne, že ten, kto
si chce od vás požičať, príde do vašej
domácnosti, vynadá vám za to, že ste
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze?
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastným sľubom, je luhár. Alebo podvodník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
mnohých nelichotivých – pre slušných
a čestných ľudí nelichotivých – slov.
Slovenčina ich pozná veľa.
„Démon kýs škaredý“ iného
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
podvody, nerešpektovanie zákonov,
nerešpektovanie parlamentu a tým pádom aj jeho voličov. Démon moci, privlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
Čomu a komu sa ešte dá veriť v našom štáte? Divadlu na transparentnosť,
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadlu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
hulvátstvo z moci zákona
premenovalo na tú slušnosť. To im ešte nezišlo
na um, hoci, v iných, nenápadnejších podobách
sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
každom z nás.

36-0029

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

66-0142

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

TEL.: 0
0950
950 301
301 301
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36-0078

Redakcia:

Zosurovenie, zdivočenie mravov

Miesto výkonu práce:
Galanta, Kolónia
priemyselný park
Požiadavky: starobný
a invalidný dôchodca
Mzda: od 300€/brutto
mesačne

Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk
mobil: 0907 731 489

781210021-14

ŠALIANSKO

85 0321

GALANTSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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career@kssk.kroschu.com
76-0002

Tel: 035/78 46 711
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

Chceš naštartovať svoju kariéru?
Rád cestuješ a spoznávaš nové krajiny?
Ovládaš angličtinu na komunikatívnej úrovni?

Je tu jedinečná šanca pre teba!

Realizujeme všetky
stavebné práce

Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.

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

52-0081

bytov a domov

Čo budeš robiť?
x

hydinárska farma topoLnica
k na predaj:
núka
Pon

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
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

36-0006

(pri galante)

Čo ponúkame?

Kalkulovať a pripravovať pracovné
postupy pre výrobu káblových
zväzkov

x

Pripravovať plány pre výrobu

x

Zavádzať technické zmeny

x

Pracovať na projektoch

x

Viesť dokumentáciu

x

Nástupný plat od 800,- €

x

Polročné prémie

x

Stravné lístky v hodnote 4,40 €

x

Príspevok na cestovné

x

Flexibilný pracovný čas

x

Prácu v medzinárodných moch

x

Kariérny rast

x

SŠ elektro / strojárstvo

x

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility
00-0000

47-033

Čo potrebuješ?

Strihanie psov

Recyklácia vozidiel

ZADARMO

SBS GUARDING s. r. o.
v Galante

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

36-0058
6-0058

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

Akciová ponuka

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

PLATÍME

t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

50 €/1 TONA
36-0002

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Rebplast

0915 261 120
0907 793 056

príjme strážnikov na vrátnicu

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

0910 982 902

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

vylodenie v Normandii

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

GA21-22 strana
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LETÁKY
36 0048
36-0048

Výročia a udalosti

801210006

6. jún 1944

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

0905 373 407

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

PALIVOVÉ
DREVO

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

POLIENKA BUK, HRAB

Klvalitné plechové garáže s montážou

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

16-0115

4

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

výrobok
07-0004

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

LÁKA ŤA PRÁCA V CASINE ALE NEMÁŠ PRAX?

MIDEA 3,5 kW za 66

0- €

Do vypredania
NIC ETHEREA 3,
zásob!
5kW s ionizáto
AJ COVID VÍRU
ro
m KTORÝ 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

Otvárame nový kurz pre začiatočníkov.
Ak máš záujem pracovať v našom kolektíve
informuj sa na tel. č.: 0908 924 902
poprípade pošli životopis na casinorespectNZ@gmail.com
V prípade praxe je nástup možný ihneď.

0908 320 488

76-0065

Firma MEUM a.s.

CIA
R
E
Z
IN 3 407

Príjme strojníka

0905

Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

37

36-0071

do Čiernej Vody-Šorjakoš (pri Galante)
5eur/h +odmeny

Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

8. jún 1600

GA21-22 strana
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801210063

KÚPIM STARÉ
SOCIALISTICKÉ
STOLIėK: LAMP:

Hľadáme šikovných ľudí do tímu casina Respect na pozície
v oblasti živej hry, práca v mladom kolektíve v luxusnom
prostredí práca na TPP a nadštandardné ohodnotenie.

NOVÉ ZÁMKY, ŠAĽA

70-0020

ÚSPORNÁ

vrátane montá KLÍMA
že a záruky
PANASO

ZAMESTNANIE, ZDRAVIE, SLUŽBY

GALANTSKO
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CIA
R
E
Z
IN 3 407
37

32-0055-1

0905

Výročia a udalosti

5. jún 1966

americký astronaut česko-slovenského
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Gemini IX-A stal druhým Američanom a zároveň tretím človekom, ktorý vystúpil do
otvoreného vesmíru

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

bugyi@regionpress.sk

0905 373 407
GA21-22 strana
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GASTRO, AUTOMOTO

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem rod.dom 2+1 v
Tešedíkove, 0903731710
»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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

Mlieko

Podporte
s nami
slovenských
mliekarov

Milk 1,5% 1l
Mil

0,40€
JC 0,4
0,40 €/l

»Darujem mačiatka. 0908

172 215
»Predám 30 q pšenice. 1 q
15 ? Tel. 0918543948

Bez ďalš
ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

www.nitrazdroj.sk
oj.sk

Cena platí 1.
1 6. – 30. 6. 2021

781210083

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088

14 RÔZNE / iné
»Kúpim starší traktor Zetor 30-40, aj nepojazdný,
0902449970

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»46 ročný ženatý - hľadá kamarátku aj staršiu
0907328041

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

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

22 121 0004

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

WWW.REGIONPRESS.SK
GA21-22 strana
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LETÁKY
0905 373 407

POLITICKÁ INZERCIA

GALANTSKO
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POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV / ČUJTE
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Vzájomná spolupráca a podpora je základ pri pomoci
obetiam trestných činov
Od roku 2018 realizuje rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“. Trnavský kontaktný bod - Informačná kancelária pre obete trestných
činov Trnava (IK TT) začal svoju činnosť v novembri 2018, odkedy poskytuje svoje služby na dennej
báze (počas pracovných dní) a viacerými spôsobmi – osobne, telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom on-line poradne - (potenciálnym) obetiam a svedkom trestných činov a násilia.
IK TT tiež sprostredkúva bezplatné konzultácie s externými odborníkmi v oblasti sociálneho a psychologického
poradenstva, právneho usmernenia a podpory.
Vybudovaním siete informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste na Slovensku
sa podarilo dosiahnuť dostupnosť a profesionalizáciu služieb ohrozeným osobám. Využívaním ich potenciálu
sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc obetiam ohrozeným trestnými činmi ako lúpežné, fyzické napadnutie, domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže, ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných
nehôd a iné trestné činy. Najčastejšie v IK TT vyhľadávajú pomoc obete podvodov, domáceho násilia, rodinnoprávnych sporov (ako napr. vo veci výživného, bezpodielového spoluvlastníctva manželov), občianskoprávnych sporov.
Obeť akéhokoľvek trestného činu sa často cíti bezmocná, menejcenná, má pocit, že nemá kontrolu nad svojím
životom, nie je samostatne schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom pracovníkov IK TT
je identifikovať individuálne potreby obete, ďalej jej poskytnúť podporu, potrebné informácie a distribuovať ju
do siete pomáhajúcich subjektov.
Jedným z uvedených akreditovaných subjektov je aj OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA, ktorého hlavným zameraním je pomáhať obetiam trestnej činnosti, nakoľko ide o ľudí, ktorí vstupujú do procesu trestného konania bez
vlastného zavinenia a často s perspektívou ďalších stresov, ktoré im vyšetrovanie a trestné konanie prinesie.
Nie je nič horšie, ako keď si človek uvedomí, že sa v ťažkej situácii ocitol bez pomoci. Najmä, keď vie, že si sám
poradiť nedokáže. „Človek, ktorý sa stal obeťou trestného činu, je bez pomoci ešte viac ohrozený. Veľmi sa mu
nechce hovoriť o tom, čo sa stalo a pomoc potrebuje viac, ako si to možno aj sám myslí, pretože nevie, čo ho
čaká, nevie aké má práva, nevie, o čo má žiadať. Potrebuje radu, potrebuje kvalifikovanú pomoc,“ hovorí riaditeľka OZ Iveta Schusterová.
Ako prebieha komunikácia v IK? Spomeňme konkrétny príklad z praxe. Klientka telefonicky kontaktovala
pracovníkov a ozrejmila im problém, s ktorým potrebuje pomôcť. Dohodli sa s ňou na osobnom stretnutí za
prítomnosti odborníka na právne usmernenie a podporu. Celý problém spočíval v darovacej zmluve, ktorú spolu s už nebohým manželom uzavreli so synom. Súčasťou zmluvy boli dohodnuté podmienky zabezpečenia
doživotného bezplatného užívania celého nadzemného podlažia, ako aj vymedzeného rozsahu zaopatrovacích povinností, ktorý je preberajúci povinný plniť voči odovzdávajúcim. Problém nastal, keď si syn prestal
plniť záväzky zaopatrovacích podmienok. Klientka dostala odporúčanie, aby synovi zaslala písomnú žiadosť
na odstúpenie od darovacej a zaopatrovacej zmluvy, v ktorej podrobne popíše, v čom vidí konkrétne porušenie
podmienok. K dohode nedošlo a všetko následne prešlo k žalobe na príslušný okresný súd, ktorý žalobu zamietol. Aj po následnom odvolaní došlo k opätovným odročeniam prípadu. Odborník na právne usmernenie
a podporu klientke navrhol riešenie prostredníctvom mediátora, ktorý zabezpečí mimosúdne riešenie sporu.
Zlom nastal približne po roku od začiatku celého procesu, kedy okresný súd vydal rozhodnutie o prerušení
konania za účelom uzavretia mimosúdnej dohody. Klientka pracovníkov IK TT následne informovala o tom, že
dom bol predaný a získanú čiastku si so synom rozdelili. Z peňazí si kúpila byt a zároveň uviedla, že so synom
si opäť našli k sebe cestu.
Ako sa ukázalo aj z praxe, dôležitá je vzájomná spolupráca a podpora pri pomoci obetiam trestných činov.
V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, kontaktujte pracovníkov Informačnej
kancelárie pre obete trestných činov Trnava na adrese Kollárova 8, 917 01 Trnava (prízemie pavilónu A, kancelária č. 9), na telefónnom čísle 033/5564709 a na e-mailovej adrese pomocobetiam@minv.
sk alebo prostredníctvom on-line poradne v pravom spodnom rohu webovej stránky https://prevenciakriminality.sk, ktorí vám BEZPLATNE a DISKRÉTNE zabezpečia základné informácie a usmernenie
a sprostredkujú odbornú pomoc. Na webovom odkaze sú tiež dostupné kontakty na ostatné IK v každom krajskom meste.
Informačná kancelária pre obete trestných činov Trnava

Výročia a udalosti
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu
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do ktorého koľvek okresu
tel.: 0905 373 407
e-mail: gakantsko@regionpress.sk
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Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
Naplánujte si turistiku do pohoria
Strážovských vrchov a nechajte
sa očariť pôsobivou zrúcaninou
Uhrovského hradu. Vypína sa
nad obcou Uhrovské podhradie
a odvážnejším ponúka i možnosť
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú
históriou.
Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z
obce Uhrovské Podhradie, pričom si
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a
zdatných turistov. Bežní výletníci ocenia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zároveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej cesta k zrúcanine potrvá približne hodinu.
Odmenou vám bude úžasná atmosféra
Uhrovského hradu, ktorého počiatky
siahajú do druhej polovice 13. storočia. Má zachovanú neskororománsku
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný
palác s mnohými architektonickými detailami, krbmi, záchodmi, či cisternami,
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s
tamojším kastelánom na hrade aj prenocovať.

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na
juhozápade a na najvyššom mieste stála
predpokladaná vežovitá obytná stavba
- donjon. Neskôr bola pristavená neskororománska kaplnka s emporou, ktorá
vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátom svojho druhu u nás. V 15.storočí
pribudol nový palác pozdĺž severnej
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci
stredoveku bolo vybudované murované
predbránie a až potom došlo k rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie. Prístup do podhradia zabezpečoval most
cez priekopu a brána bola chránená
oválnou delovou baštou. Obranyschopnosť hradu zvyšovala obranná pavlač.
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v časoch tureckého nebezpečenstva, no zničil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hradu, neskôr došlo aj k archeologickému
výskumu, a postupne od začiatku 21.storočia došlo k zabezpečovaniu statiky a
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvodný vstup do hradu po moste, vyčistila sa
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa
hospodárska budova, zastrešil sa palác,
zrekonštruovala sa zrútená klenba v paHrad zničil požiar
láci, portál bránovej budovy a prebehlo
v 18. storočí
Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hrakamenná hradba s troma nárožnými de pôsobí Občianske združenie Hrad

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso- ceho sa v potoku a trafila ho veľmi presbom a pôvodnými metódami naďalej ným zásahom. „Číra voda potoka zmútvykonáva rekonštrukčné práce.
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad
účinkom babskej strely a hneď si predNebojácna hradná pani
stavili, čo sa asi bude diať, keď po nich
Hrady a zámky sú často opradené začnú strieľať muži. Nečakali ani minúrôznymi povesťami či legendami. Inak tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch
tomu nie je ani v prípade Uhrovského by ich nedohonili,“ píše sa v povesti.
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul,
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch sa vraj od tých čias za mesačných nocí
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť zjavujú krvavé škvrny.
na hrad. Odvážna hradná pani si však
Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajúSPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

GA21-22 strana

11

ZDRAVIE / SLUŽBY

12

Najčítanejšie regionálne noviny

EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA
- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0026

farba
ANTRACIT
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