Č. 30 / 30. JÚL 2021 / 25. ROČNÍK

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 31 290 domácností

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
plech

2

)

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

zo žuly zaoblené hrany

zo žuly zaoblené hrany

od 1240 €

od 1440 €

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

NÁBYTOK NA MIERU
Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
k
ok: nabytokbukovsky.s
facebo

Róbert Bukovský |

0911 266 549

od 9.8. 2021

Strihanie psov

4

NA STRANE č.

36-0058
6-0058

0910 982 902

operátorov/ky výroby

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

na predaj:

na TPP - dlhodobo v NR, práca
v sede na 2-3 zmeny.

Základná mzda
623€ /brutto + odmeny
a príplatky.

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

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°
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DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
36-0014

ROZVOZ
e
Zabezpečím

781210003-1

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

36-0006

krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

Ponuka
práce

Prijmeme

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)
k
núka
Pon
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

PREDAJ
MLÁDOK

46-0002

z zaručená kvalita
z ceny konečné

Pre viac info: 0944 425 183

Mahax Slovakia, s.r.o.

781210012-30

z veľa farieb
z nové tvary

36-0005

Akcia až -30 %

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiály:

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

36-0010

POMNÍKY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

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

36-0095

0905 746 124, www.strecha.ws

4,50 €/m *

07-0006

ARRI s.r.o.

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

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

Ing.arch.Dana Gálová

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.

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

86.750
87.350
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

bytov a domov

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

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

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

3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
&%2/%1-7ʖ(1-EN(6%̩&%1-
:SPENXIRE

Kompletné rekonštrukcie

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

Rebplast

0905 528 703

www.oknabrany.sk
knabrany.sk

Akciová ponuka

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

novinky
2021

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

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

36-0012

Ša¾a

0903 228 167

aj airless systémom

Realizujeme všetky
stavebné práce

Projekčná kancelária

Galanta

MAĽBY, STIERKY

36-0029

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v
Všímate si, koľko samozvaných ka- očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.
Nenechajme sa deliť na zlých a dobzateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresív- rých, na múdrych a hlúpych, sme predsa
nejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko –
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVED- kresťanstvo je láska a pochopenie. KresNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú ťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho dote- uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenáraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal. visť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostreNerozdeľujme sa priatelia, nerozdedím, v ktorom môže existovať aj iná ako ľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spomoja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak ločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto
inteligentný človek už dávno vo svojom hru na neobmedzenú moc a
praktickom živote zistil, že viaceré prav- nadvládu nad všetkým a
dy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik každým už len tým, že ho
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik umlčíme. To tu už predsa
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom bolo a neraz! Počúvajme sa
a rozmýšľajme.
priestore.
Pekný letný týžRozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svo- deň vám želá
jej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda
bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás
je viac.“ Spieva sa v známom evergreene skupiny Elán.

66-0143

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

47-033

Redakcia:

Nie sme zlí!

36 0085
36-0085

ŠALIANSKO

52-00115

GALANTSKO
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Stredné Slovensko
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

Výročia a udalosti
narodenie Bolek Polívka, český herec,
mím, dramatik a scenárista

31. júla 1949

MIK, s.r.o. Šaľa

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
48.090
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

Príjme do TPP... EXPEDIENTA
Plat: 650€ (v skušobnej dobe),
strav.lístky, 13. plat, ﬁremné beneﬁty.

Kontakt: 031/771 26 36
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36-0099

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

SLUŽBY, RELAX, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

0907 173 047, Tešedikovo

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

Tel:0905 267 750 GALANTA

36-0098

PALIVOVÉ
DREVO

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

16-01

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!

VOĽNÉ TERMÍNY
y 20. 9. - 25. 9. 2021
y 27. 9. - 2. 10. 2021

36-0089

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

68-53

76-0002

www.prerabka-kupelne.sk

36-0019

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

y 4. 10. - 9. 10. 2021
y 11. 10. - 16. 10. 2021
y 18. 10. - 23. 10. 2021
y 25. 10. - 30. 10. 2021

Do vypredania
zá

0- €

NIC ETHEREA 3,
sob!
5kW s ionizáto
AJ COVID VÍRU
rom KTORÝ NIČ
S V PRIESTORE
Í
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 AJ PRE ABSOLVENTOV
SPOJENEJ ŠKOLY ŠAĽA, odbory:

PRÁCA AJ PRE ABSOLVENTOV
SPOJENEJ ŠKOLY ŠAĽA, odbory:

OBSLUHA CNC STROJA

36-0094

Komplexné zaučenie na obsluhu CNC
stroja – príležitosť pre absolventa.

'JSNB-&..%MIÈOBE7ÈIPNTQPMTSPNÈQSFWÈT[BÞKJNBWÞ
QPOVLV)űBEÈNFLPMFHPWEPOÈÝIPUÓNV/ÈÝ[ÈLB[OÓLPŘBLÈWB
TPMÓEOZ LWBMJUOâBFMFHBOUOâOÈCZUPLTOBEŘBTPWâNEJ[BKOPNB
EPLPOBMâNUWBSPN.BUFSJÈMPCSÈCBNFOBOÈCZULÈSTLPN$/$
TUSPKJ LUPSâKFSJBEFOâQPŘÓUBŘPN
1SÈWFQSFUPIűBEÈNFQPTJMVOB

tTUPMÈS

tNBKTUFSEPTUPMÈSTLFKWâSPCZ

tUFDIOJLUFDIOJŘLB LSFTMJŘLSFTMJŘLB

tPCTMVIBWFSUJLÈMOFKQÓMZ

tNPOUÈäOZQSBDPWOÓLWPWâSPCFOÈCZULV
ÇJWPUPQJTZQPTJFMBKUFOBMFN!MFNTL LPOUBLU0903 808 053
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Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.
36-0094

QSBDPWOÈQP[ÓDJB

Nástupný plat: 1450,- Eur / BRUTTO

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

t4USFEOÈQSJFNZTFMOÈÝLPMBFMFLUSPUFDIOJDLÈ
t4USFEOÈPECPSOÈÝLPMBUFDIOJDLÈ

t4USFEOÈQSJFNZTFMOÈÝLPMBFMFLUSPUFDIOJDLÈ
t4USFEOÈPECPSOÈÝLPMBUFDIOJDLÈ

ÇJWPUPQJTZQPTJFMBKUFOBlem@lem.sk,
LPOUBLU0903 808 053

Rekreačný ozdravný pobyt je podporovaný štátnou dotáciou
50 EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky pre všetkých, ktorí prekonali
vírusové ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom.
Dotácia platí aj pre všetky osoby, ktoré boli s vami v jednej
domácnosti počas vášho zhoršeného stavu.
Stačí podpísať Čestné prehlásenie o prekonaní COVID-19!

0915 261 120

801210006

MIDEA 3,5 kW za 66

70-0020

ÚSPORNÁ

vrátane montá KLÍMA
že a záruky
PANASO

37-0108

Pôvodná cena pobytu
je 245.- EUR !
Využite dotáciu od štátu
vo výške 50.- EUR!

SLUŽBY

4

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21,
MUSTANG MOPED STADION
JAWA 90, ROADSTER CROSS
SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ,
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 1 izb. Byt v

rod.dome v Tešedíkove,
0903731715

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Najčítanejšie regionálne noviny

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
»Predám
cesnak
0949358675

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám 2 ks kontajnery
na uskladnenie obilnín.
Cena za kus 120 eur. Pri odbere oboch je cena 200 eur.
Tel. 0918543948

11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088
»Predám pozlátené medajlony 24. k. 0905376545

16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

Výročia a udalosti
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom
obrade.

1. augusta

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.

1
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3

D
O

3

K
Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

3. augusta 1708

GA21-30 strana
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Štrbské pleso a vodopád Skok
ponúkajú nezabudnuteľné zážitky

Ak sa v lete chystáte do Vysokých Tatier, isto budete mať o pestré zážitky
postarané. Naše veľhory ukrývajú
veľa prekrásnych miest a tiež viacero vodopádov. Jedným z najkrajších
a najznámejších z nich je vodopád
Skok nachádzajúci sa v Mlynickej
doline neďaleko Štrbského plesa.

Ako sa tam dostať?

Na túru k vodopádu Skok si vyčleňte
aspoň pol dňa. Dostanete sa k nemu
zo Štrbského plesa turistickým chodníkom, ktorý je od lyžiarskeho strediska
pod Soliskom značený žltou značkou.
Trasa nie je náročná, zvládnu ju preto
i rodiny s deťmi či menej zdatní turisti.
Chodník vedúci k vodopádu sa najskôr
Nechajte sa zlákať na nenáročnú tu- kľukatí ihličnatým lesom, neskôr pri
ristickú vychádzku k tomuto približne veľkom balvane, ktorý sa nazýva Kaza25 metrov vysokému vodopádu, ktorý teľnica, prechádza do pásma kosodrevitvorí potok Mlynica padajúci cez strmú ny. V prípade pekného počasia sa vám
počas vychádzky naskytne možnosť
skalnú terasu.
prekrásnych výhľadov na okolité tatranské hrebene či do Mlynickej doliny. Odmenou za vynaložené úsilie vám bude
očarujúci pohľad na prekrásny vodopád
umocnený hukotom zo skál padajúcej
vody. Späť sa vrátite rovnakou trasou.

Člnkovanie na Štrbskom plese.
prostredí Štrbského plesa. Ak vás láka
romantika, nenechajte si v letných mesiacoch ujsť príležitosť požičať si čln
a brázdiť na ňom jeho vody. Tradícia
člnkovania má na Štrbskom plese viac
ako 130 ročnú históriu a tento jedinečný
zážitok iste bude stáť za to. Ak nemáte
odvahu veslovať, využiť môžete služby
súkromného veslára.
Ak sa rozhodnete v prekrásnom prostredí Štrbského plesa zotrvať viac dní,
núka sa vám mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov. Vyvezte sa lanovkou na Solisko, odkiaľ sa vám naskytnú panoramatické pohľady do doliny,
na romantické Štrbské pleso, Kriváň,

Náš tip: Ak patríte k náročnejším a
fyzicky zdatnejším turistom, môžete
podniknúť aj výstup okolo vodopádu,
ktorý je istený reťazami. Dajte však pozor, pretože vedie po pomerne klzkých
žulových platniach.

Vodopád Skok.
autor foto renáta kopáčová

Oddych aj člnkovanie
na Štrbskom plese

Po návrate z vychádzky si môžete
oddýchnuť na lavičke v príjemnom

autor foto Walkerssk pixabay
či Nízke Tatry. Podniknúť tiež môžete
vychádzku k lyžiarskym mostíkom,
prípadne môžete absolvovať cestu po
náučnom chodníku a vydať sa ním po
červenej značke zo Štrbského Plesa cez
chrbát Trigana na Popradské pleso. Počas štrnástich zastavení sa dozviete veľa
zaujímavých informácií o tatranskej
faune i flóre.

Nezabudnite!

Počasie v našich veľhorách môže byť
aj počas letných mesiacov nevyspytateľné a rýchlo sa mení. Pribaľte si do batohu plášť do dažďa aj teplejší sveter.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

VIZITKY
0905 373 407
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 ...

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

Prijem plošnej
inzercie

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

LETÁKY
0905 373 407

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

do ktorého koľvek okresu
781210124

75-09

+ odmeny vedúceho, výška mzdy závisí od dosiahnutej praxe, skúseností.
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Prevencia na ochranu
slovenských chovov ošípaných
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie
rizika šírenia afrického moru ošípaných. Cieľom plánu agrorezortu
je znížiť stav diviačej populácie o
100-tisíc kusov.
„Našim cieľom je ochrániť slovenské chovy ošípaných tak, aby naši spotrebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú
a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“
zdôraznil minister Vlčan. Pre naplnenie tohto cieľa potrebujeme znížiť
stav diviačej zveri na Slovensku, ktorá
môže voľným pohybom preniesť mor
z postihnutých do zdravých oblastí. Je
nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže
zver hranice okresov nerešpektuje. Minister vysvetlil, že ak by AMO postihol
chovy ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov
eur, straty tisícok pracovných miest a
zánik chovu ošípaných na Slovensku.
„Ak neurobíme nič, tradičná slovenská
zabíjačka, domáce jaternice, klobásy,
slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.
Vlčan predstavil podrobný plán, na
ktorom participovali pracovníci nielen
úradníci, ale aj poľovníci, chovatelia a
spravovatelia ošípaných a obchodníci.
Kľúčom k úspechu má byť radikálne
zníženie diviačej populácie na Sloven-

sku. Slovensko je aktuálne rozdelené
modrou nárazníkovou zónou na dve
časti, a to ružovú oblasť s výskytom
AMO a bielu oblasť zatiaľ bez výskytu
AMO. V ružovej oblasti sa má realizovať vyhľadávanie a zber uhynutých
diviakov. Lov v nej je rizikový, pretože
môže vyháňať potenciálne nakazené
diviaky do zatiaľ neinfikovaných okresov. V modrej oblasti sa bude realizovať
úplný odlov diviakov smerom od bielej
k ružovej zóne, zatiaľ čo v bielej oblasti
nastáva intenzívny lov diviakov a zníženie stavu z 2,3 na 0,3 diviaka na 100
hektárov.
Agrorezort predpokladá, že takýmto spôsobom je potrebné odstreliť
približne 100-tisíc kusov diviačej zvery. „Práve preto si voláme na pomoc
našich poľovníkov“, priblížil minister
Vlčan s tým, že loviť bude môcť každý
aktívny poľovník, ktorý o to v revíroch
pod pôsobnosťou agrorezortu požiada.

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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Na čelných sklách
automobilov už žiadne nálepky
Nálepky zo staníc technickej kontroly (STK) na čelnom skle automobilov
sú už minulosťou. Na odstránení
tejto zbytočnej administratívnej
povinnosti sa dohodlo ministerstvo
hospodárstva s ministerstvom dopravy, do ktorého kompetencie táto
problematika spadá.
Návrh bol súčasťou prvého balíčka opatrení na znižovanie byrokracie
pre podnikateľov tzv. Kilečka I. „Prvú
stovku opatrení na uľahčenie života
podnikateľom pripravilo ministerstvo
hospodárstva v čase pandémie. Chceli
sme tak odbremeniť podnikateľov od
zbytočných povinností, aby svoju pozornosť mohli venovať záchrane svojho
biznisu,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.
Na základe novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
majitelia automobilov, ktoré prešli po
1. júli STK, už nedostávajú nové nálepky. Kartičky o absolvovaní emisnej
aj technickej kontroly ostávajú, taktiež
protokol so štandardnou dokumentáciou. Vydávanie kontrolnej nálepky
bolo nad rámec požiadaviek EÚ, zrušenie tejto povinnosti môže v konečnom
dôsledku prispieť k zrýchleniu celého
procesu. „Považovali sme túto povinnosť za úplne zbytočnú, keďže policajti
pri kontrole automobilov si absolvova-

GA21-30 strana

11

nie STK majú ako overiť,“ zdôraznil J.
Oravec.
Dokladmi predpísanými pre vedenie a premávku vozidla na území Slovenskej republiky sú:
- vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla
alebo evidenčný doklad od vozidla
vydaný v cudzine, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
Ak majú vodiči platnú zelenú
kartu, nemusia ju meniť za bielu. Prechodné obdobie trvalo do 1. júla 2021,
dovtedy bol predpoklad, že predtlačené zelené karty sa poisťovniam minú.
Odvtedy budú vydávať už len biele,
respektíve karty s bielym podkladom a
čiernym písmom. Inak pozor, za absenciu tu uvedených dokladov pri cestnej
kontrole hrozí u nás pokuta do 30 eur, v
zahraničí však oveľa viac.

» red
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de
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