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STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
0905 746 124, www.strecha.ws

0948 312 754

)

(* cena od
dania zásob
A
len do vypre
uky ZDARM
Cenové pon

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

700,-

Projekčná kancelária
Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

www.prerabka-kupelne.sk

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

36-0012

Mobil: 0907 722 309

1050,-

POLIENKA BUK, HRAB

novinky
2021

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
36-0018

1 650,-

PALIVOVÉ
DREVO

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213
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-30%

-20%
36-0010

0907 173 047, Tešedikovo

36-0019

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

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

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

-15%

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

Ing.arch.Dana Gálová

16-01

Platba možná
aj s platobnou kartou.

36-0064

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

 Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
 Veľké letné zníženie cien!

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

2

GLOBAL SERVICES DIRECT s.r.o.

KAMENÁRSTVO KAJAL
tel.:

4,50 €/m *

07-0006

plech

ARRI s.r.o.

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407
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Ľuboš Bugyi
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Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
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Galanta

Prázdniny ako slovo s veľkou pravdepodobnosťou vznikli zo základu
„prázdno“. Ja by som toto letné obdobie skôr nazýval „plniny“.
Už teraz, na ich začiatku, som sa
vždy tešil k starej mame na Považie,
alebo k prababičke na Chodsko. U jednej aj u druhej ma pravidelne čakalo
množstvo dobrodružstiev, zaujímavých činností, zážitkov. Na Chodsku
som sa k prababičke pridal každé ráno,
chodili sme na celý deň do Múzea Jana
Sladkého Kozinu, v ktorom bola kustódkou a ja som tam turistom púšťal
hracie hodiny. „Kdyby ty muziky nebyly“ mali návštevníci najradšej. A potom
ešte „Domažlice sů pěkný městečko“.
Tú mám dodnes v lete v ušiach. A chodili sme na čučoriedky, prababička
piekla chodské koláče a bolo úžasne. Aj
so šantením na kúpalisku Babylon. Na
hranici s Nemeckom.
U starej mamy na Považí sme chodili právať koberce na Váh, kosiť lúky,
na sená, so susedovie koníkom na
rôzne dobrodružné výpravy. Alebo len
tak, „na repík“. Na jej parené buchty,
naložené na celom kuchynskom stole
nikdy nezabudnem. Raz za dva týždne
telefonát s rodičmi „na výzvu“. To už
ani mnohí nevedia, čo je. Na určitý čas
som bežal na poštu a v určenú hodinu
nastalo spojenie.
Cez moje plniny neexistovali táboroví „animátori“, neexistovali prázd-

ninové tábory a prázdno už vôbec nie.
Moje plniny, tak isto ako toto letné obdobie mnohých mojich rovesníkov, ma
naplnili zážitkami a spomienkami na
celý život.
Boli ste niekedy kúpať koníka?
Spúšťali ste niekedy hracie hodiny?
Bielili ste na slnku posteľnú bielizeň?
Viete, že koberce sa vlastne ani neprali,
ale špina sa z nich vybúchavala drevenými lopatkami na plochom kameni či
privezenej lavičke pri vode? Vy možno
daktorí ešte áno, ale vaše deti už asi
nie. Ale je len vo vašich rukách, vás,
dospelých, aké detstvo pripravíte deťom a aké spomienky naň si budú niesť
celým životom. Veď aj dnes žijú starí a
prastarí rodičia. Aj dnes žijú rodičia,
ktorí pre pracovné povinnosti nemajú
čas. A aj dnes žijú deti, túžiace po zážitkoch.
Možno iba život je iný, taký akýsi
šedivejší. Vraj jednoduchší. Na výzvu
na poštu sa už dávno nemusí, mobil
má každý a kto by dnes pral koberce či
obracal seno? Veď to sa...
Všetko sa... Iba zážitky
sa nevymyslia, tie musíme zažiť.
iny“, milí
Pekné „plniny“,
čitatelia!

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

Strihanie psov
0910 982 902

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ša¾a

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

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

Róbert Bukovský |

0911 266 549

CIA
R
E
Z
IN 3 407

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

0905

37

Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

Rebplast

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.
y sk

príjme pracovníkov na
fyzickú ochranu objektu

SBS GUARDING s. r. o.

DHL Gáň

Akciová ponuka

príjme strážnikov na vrátnicu

v Galante

800 € brutto/ mesiac
POS nutný!

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
t1MBTUPWÏ IMJOÓLPWÏSPMFUZ
t7POLBKÝJFäBMÞ[JF;
t1SPUJINZ[VTJUÈOBPLOÈ QÈOUPWÏEWFSFF
t1PTVWOÏEWFSF EWFSFQMJTTF

SBS
LAMA SK

47-033

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

facebo

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

781210003-1

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

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380
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36-0003

Západné Slovensko

Za rozumné ceny!

36-0078

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

NÁBYTOK NA MIERU

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

36 0085
36-0085

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0903 228 167

36-0029

Redakcia:

Prázdniny by bolo treba premenovať

36-0058
6-0058

ŠALIANSKO

36-0005

GALANTSKO

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

36-0002

2

SLUŽBY, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

3

76-0002

GALANTSKO
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ZÁRUKA

ROKOV

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby
technologických celkov, v oblasti modernizácie výrobných zariadení a montáží a
demontáží oceľových konštrukcií.

HĽADÁ nových kolegov na pozície
montér • zvárač • vedúci montér

Platobné podmienky: od 4,30 € - 8,50/hod (TPP)
ƭƄ&(54.+*#40% 15ù1$.'*./$*.&ƒ. )*./ļ5-0Ė)*./ļ0#ù5Ėѵ
Miesto výkonu práce: Slovensko aj zahraničie
•
•
•
•
•
•
•

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

• Práca v stabilnej spoločnosti
SŠ so strojárskym zameraním
• Kariérny rast
Manuálna zručnosť
• Motivujúce finančné ohodnotenie
Čítanie technických výkresov - výhodou
• Zabezpečenie ubytovania
Znalosť cudzieho jazyka – výhodou
• Stravné a príspevok na cestovanie
Spoľahlivosť a flexibilitu
• Individuálny prístup
Tímovú prácu a technické zmýšľanie
• Absolvovanie certifikovaných školení
Chuť pracovať
PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
www.pmpmontex.sk /+ 421 910 909 547 / kariera@pmpmontex.sk

52-0107

ČO PONÚKAME ?

ČO OČAKÁVAME ?

stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

zjX¤U~jb
Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦
«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

52-0064-1

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

Predaj a rozvoz po celej SR

ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

-30%

{Ƌų±ŞæǄƁƆxŏî
ÆųŅĹǄ

ŏǉØƆƁƉ7/m2 ŸƉ%zB

► AG Test – objednávka cez Momky.sk – 9,99 €
► AG Test – platba na mieste – 14,99 €

65,

alebo kloktací – 70,00 €

ŏŏØƁĊƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

94-0064

Galanta – 24-36745774-A0001
29. augusta 1646/6 – odberové miesto je v autobuse DS472GT na parkovisku
Otváracia doba: 08.00 – 13.00 hod. (pondelok – nedeľa)

GA21-26 strana
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13 121 0368

► PCR Test – klasický –

-20%

00 €

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim motocykle Jawa/

CZ/ Babea/ Stadion/
Simson aj iné 0949371361

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb byt Kralov
Brod 9 0905849715

04 BYTY / prenájom

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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908

532 682

09 DOMÁCNOSŤ

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

»Prenajmem 3 izb. byt v

rodin. dome so samost.
vchodom v časti Galanta
tel. 0949225092

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenský

výrobok

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

07-0004

Občianska
riadková
inzercia

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

»Predám výhodne nové

hydinárska farma topoLnica

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
»Kto daruje kuchynskú
linku a nábytok za odvoz?
0903424352

(pri galante)

k na predaj:
Ponúka

• 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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

»Predám vodný skúter s prí-

36-0006

4

slušenstvom 0915400088

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?

www.
pracujvnitre
.com

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

PRACUJ S NAMI
V NITRE

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, GA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

MUĉI - ĉENY - PÁRY

ZABEZPEÅENÉ
UBYTOVANIE
0800 500 808
nabor@projob.sk

85_0470 61_0136

MESAÅNE SI VIEŠ
ZAROBIú Aĉ 950 €

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV

TEL.: +421 950 301 301

GA21-26 strana
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PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA HRADENÉ
FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPECENIE NÁRADIA A FIREMNÉHO
AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO NA ŽIVNOST

ŠKOLOVEDA / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

GALANTSKO
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Učitelia nechcú vyučovať
Ešte stále je štandardom to, že
si učiteľ sám kupuje pomôcky, keďže
škola nemá prostriedky na samozrejmosti. Niekedy nie sú ani kvalitné alebo aspoň dajaké učebnice. Obsahová
reforma je iba snom, učitelia musia učiť
Táto situácia sa zhoršuje. Ak si ľu- to, čo už nekorešponduje s potrebami
dia mimo škôl myslia, že sa ich to netý- súčasnosti. Čelia výsmechu, že učia zaka, mýlia sa. Nedostatok učiteľov, častá starane to, čo žiak v živote nebude pofluktuácia, neodborné vyučovanie sa trebovať. Kritike čelia aj pre testovania,
závažným spôsobom odráža na kva- v ktorých žiaci kvôli zlému nastaveniu
lite vzdelávania. Ak ste aj odporcom zlyhávajú.
zvyšovania platov učiteľov, platí to, čo
Nekončiaca byrokracia, ktorú si
na celom svete: málo peňazí = malá často vymýšľajú riaditelia, tiež nie je
kvalita. V oblasti školstva môže byť (je) motivačným faktorom. Školy sú personekvalita fatálna.
nálne poddimenzované, učitelia musia
Od učenia žiakov odrádzajú aj iné plniť viacero úloh, neraz bez odmeny.
fakty, ktoré vlády prehliadajú. Naopak, Tieto práce si prenášajú domov, kde by
podrážajú učiteľom nohy, a tým znižu- mal byť relax po psychicky náročnom
jú ich status a verejnú mienku o nich. výchovno-vzdelávacom procese, ktorý
Hoci by mali ďakovať, že v školstve zo- bývaval prioritou. Za toto dostanú plat,
stávajú.
za ktorý v mnohých regiónoch nemajú
Učitelia narážajú na bossing, mob- ani na bývanie.
bing. Stačí, aby mali názor a suvereJe hlúpe obmedziť nezáujem vynitu. Systém to nerieši. Ak si k tomu učovať na plat. Rovnako je hlúpe neprirátate pravidelné a neraz neodborné uznať, že plat súvisí s kvalitou. A najútoky rodičov (žiakov), tak tu máme do- hlúpejšie je nepozrieť sa na iné vplyvy,
pady na psychiku učiteľov. A ak je ria- ktoré môžu spôsobiť, že naše deti budú
diteľ ten, čo útoky zametá pod koberec, čeliť nestabilite, chaosu a častému
tak sa učiteľ ocitne v bezradnej situácii. striedaniu učiteľov s rôznou úrovňou
Problémom je aj výberové konanie kvality. Plánovať reformu v tejto situána riaditeľa, keď sa ním môže stať ne- cii je príkladom politickej povrchnosti.
kvalitný, byrokratický, ale zriaďovateľovi lojálny človek, ktorý nasledujúcich
5 rokov terorizuje učiteľský zbor. Taký
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
štýl zasiahne aj žiakov, aj rodičov.
pedagóg ZŠ a VŠ
Zistilo sa, že časť učiteľov sa dlhodobejšie nevidí v školstve. Pravidelne
sa konštatuje nedostatok (kvalitných) pedagógov. Študenti učiteľstva zase nechcú vyučovať.

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Výročia a udalosti
Sviatok svätých Cyrila a Metoda – štátny
sviatok SR

5. júla

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

ÚSPORNÁ KLÍM

vrátane montá
že a

A MIDEA 3,5 kW

INZERCIA

660- €

za
záruky
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

0905 373 407
Výročia a udalosti
americký krížnik USS Vincennes zostrelil civilné dopravné lietadlo
Airbus A300 spoločnosti Iran Air

3. júla 1988
70-0020

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

801210006

PLATÍME 50 €/T auta

GA21-26 strana
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Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca
sakrálna stavba

V pohorí Považský Inovec na malom skalnom ostrohu pod úbočím
Kozieho chrbta stojí útulný kostolík s vežou a pustovňou - Rotunda
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu
sakrálnu stavbu na území Slovenska a v rámci strednej Európy.

Vývojové etapy rotundy

Po zániku osídlenia v 13. storočí sa rotunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch
došlo k jej obnove v renesančnom slohu.
Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530
Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16.
storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. K radikálnej prestavbe došlo v
Vek tejto národnej kultúrnej pamiat- roku 1777, kedy boli vybudované tehlové
ky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže klenby nad apsidou a loďou a vymurovamohla byť postavená ešte pred prícho- ná empora - chórus nad vchodom a vykodom Konštantína a Metoda na Veľkú nané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie
priemerom 7,3 metra a podkovovitá ap- rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo
sida. Pôvodné múry sú z lomového ka- nové významné objavy či už ide o pôvodmeňa a na niektorých miestach siahajú ný okenný otvor v juhozápadnej stene aledo výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka bo fragmenty nástenných malieb.
je pristavaná veža a pustovňa.

Pustovňa a stredoveká škola

O kostolík sa kedysi staral pustovník,
ktorý bol tiež hlohovským terciárom.
Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor
Zimány, predposledný pustovník od
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti
v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický
zemepán Viktor Zerdaheli.

Prikostolný cintorín

Rotunda sv. Juraja.

Okolo rotundy sa nachádzal tiež cintorín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

Ide o veľkochov v okrese Lučenec,
nákaza sa vyskytla v jednej hale, ktorú
veterinári izolovali a pravidelne testujú
celý chov. Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR pristúpilo
k okamžitým krokom na zastavenie
šírenia nákazy.
,,Na základe môjho rozhodnutia
vznikla na ministerstve pracovná skupina, ktorá prinesie odborné návrhy
ako v takýchto prípadoch postupovať.
Doterajším zisťovaním sa nepreukázalo, že domáce ošípané prišli nejakým
spôsobom do kontaktu s diviačou zverou, u ktorej sa nákaza v okrese Lučenec potvrdila už skôr. Spôsobov, ako sa
mohol africký mor do veľkochovu dostať je však viac – či už na oblečení ľudí,
na motorových vozidlách, prostredníctvom hmyzu, či hlodavcov. Pracovná
skupina má priniesť konkrétne riešenia
ako zabrániť zavlečeniu a rozširovaniu
moru diviačou zverou do domácich
chovov, aby sme zamedzili ďalším škodám,“ uviedol minister Samuel Vlčan.
Zástupcovia ministerstva už rokovali aj so Slovenskou poľovníckou

ologický ústav SAV Nitra pod vedením
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov.
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdelníky zo sklenených a ametystových korálikov, prstene či mince.

môžete vydať z obce Nitrianska Blatnica, od ktorej je vzdialená približne
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný
chodník Považský Inovec. Na mieste si
môžete oddýchnuť v pokojnom prostredí chránenom korunami košatých stromov a asi dvesto metrov od rotundy si
môžete doplniť z prameňa zachyteného
v betónovej šachte zásoby vody.
K Rotunde Jurko
zdroj informácií a foto
vás privedie náučný chodník
Občianske združenie Rotunda Jurko
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
už aj u ambulantných lekárov

Vo veľkochove pri Lučenci
odhalili africký mor ošípaných
Prvý tohtoročný prípad výskytu
afrického moru ošípaných medzi
domácimi ošípanými potvrdilo Národné referenčné laboratórium pre
africký mor ošípaných vo Zvolene.

Pustovňa.

komorou. Jedinou cestou, ako znížiť
riziko šírenia v prírode, je pristúpiť na
radikálne zníženie stavov diviačej zveri. Každý ulovený kus má byť skontrolovaný veterinárom. Zároveň MPRV SR
rokuje aj so spracovateľmi divinového
mäsa a obchodnými reťazcami, aby
sme zrýchlili a zefektívnili kontroly s
cieľom zaistiť, že sa na pulty dostane
absolútne čerstvé a kvalitné mäso.
MPRV SR spotrebiteľov ubezpečuje, že diviačie mäso na pultoch je
zo zdravotného hľadiska bezpečné a z
hľadiska výživy pre ľudský organizmus
energeticky hodnotné.

» red

prihlasovať do takzvanej čakárne, ale
priamo u svojho obvodného lekára.
Ten si bude mať možnosť pacientov
objednať na očkovanie sám, či už telefonicky, sms správou alebo emailom.
Keďže vakcinácia v ambulanciách nie
je povinná, je dobré si vopred zistiť či sa
váš lekár do očkovania zapojil. Každý
zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný
Rezort zdravotníctva chce, aby očkovací certifikát.
bolo očkovanie čo najdostupnejšie.
Ambulantní lekári pre dospelých
„Záujemcovia o očkovanie proti CO- a pre deti, ktorí majú záujem zapojiť sa
VID-19 už nemusia navštíviť očkovacie do očkovacieho procesu, sa môžu pricentrum či čakať na možnosť výjazdo- hlásiť cez webovú stránku Ministerstva
vého očkovania,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva, kde nájdu na jednom
zdravotníctva. „Očkovanie v ambu- mieste aj všetky potrebné linky a matelanciách bude prebiehať štandardným riály k očkovaniu.
spôsobom, pričom ambulancie majú
možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude v tom, že celý
proces od objednania na očkovanie,
cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami,“
informoval rezort zdravotníctva.
Záujemcovia o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19 sa už budú
môcť zaočkovať aj u svojho lekára. Od 1. júla sa spustí očkovanie u
všeobecných lekárov pre dospelých
a všeobecných lekárov pre deti a
dorast. Očkovať sa bude vakcínou
Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech.

Objednáte sa priamo u svojho lekára
Zaočkovať sa bude možné nielen vo
veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.
Záujemcovia sa nebudú na očkovanie
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career@kssk.kroschu.com
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!
Hľadáme kolegov do tímu MLADÝCH TECHNIKOV,
ktorí pracujú pre naše závody po celom svete.
Čo budeš robiť?
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

87-0050

x

Čo ponúkame?

Čo potrebuješ?
SŠ elektro / strojárstvo

x

Anglič nu na komunika vnej úrovni

x

Cestovný pas

x

Vysokú mieru flexibility
00-0000

x
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Príte si aj vy pre Pôžiku
teraz so zÇavou z úroku až do 50 %.
Viac informácií vám radi poskytneme v našej poboke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Výška zÇavy z úroku a odmeny je závislá od výšky Pôžiky.
Príklad výpotu ronej percentuálnej miery nákladov Pôžiky po zohÇadnení 50 % zÇavy z úroku (RPMN):
celková výška Pôžiky: 30 000 EUR, výška mesanej splátky: 372,86 EUR, poplatok za poskytnutie: 0 EUR, poet
splátok 96, doba splatnosti 8 rokov. Štandardná úroková sadzba: 4,45 % p. a. (čxná), RPMN: 4,61 %, celková iastka,
ktorú zaplatíte: 35 794,56 EUR. Po zohÇadnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 3,9 % p. a. (čxná),
RPMN: 4,04 % a celková iastka, ktorú zaplatíte: 35 042,56 EUR. Odmena vám bude vyplatená za riadne splácanie
každý rok vo výške až 94 EUR, t. j. dohromady u nás získate odmenu až 752 EUR.
Raiffeisen pôžika je spotrebiteÇský úver a môže byï poskytovaná bankou v rámci akcií pod oznaením PARÁDNA
PÔŽIKA alebo Parádna pôžika alebo Pôžika.

32-0074

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PARÁDNA PÔŽIKA
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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:

41-08

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 ...
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Kuchynovo.sk
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0908 914 180

85_0302
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