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GALANTSKO
ŠALIANSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 000 domácností

0911 990 463

16-0170

PALIVOVÉ DREVO KAMENÁRSTVO KAJAL
Iba to najkvalitnejšie

pre Vašich zosnulých!
KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

0907 173 047, Tešedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

36-0006

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ
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ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

do Dámskej a Pánskej módy v Sládkovičove.

informácie: 0918 474 540

oôýð`_WWWE

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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36-0016

Sládkovičovo: Predaj zariadeného moderne rekonštr. 2izb.
bytu, 52m2, OV, 2/2psch.
oôýð]\WWWE

W`WZYX`Z]`W`W\\XZ_[[ĆĆĆþñāôðûĂú

0911 266 549

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

Sládkovičovo:
Predaj čiastč. rekonštr. 4izb.
RD, zast. 168m2, garáž,
pozemok 516m2, ihneď voľný

031190081

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2,
917 01 Trnava, IČO: 36252417

Róbert Bukovský |

IZOLÁCIE

1ċETVSW°QRIZSāXI
Prosím Vás, ktorí ste
GLGIPMHEĨOV½ŁSOQRI
ZSāXIQMIWXSQċE
4IXVE4SPP¤OE Ð 
9O¤ŁQIŁI7PSZIRWOS
NISHZ¤ŁREOVENMRE,
TPR¤SHZ¤ŁR]GLāYH°
OXSV°WERIFSNETSWXEZMĨ
^PY^SÐMZSÐM4SÒXI
TVSW°QZSPMĨ

36-0013

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Polovičný pracovný pomer, trvalý pracovný pomer.
Prax v odbore vítaná.

36-0015

Cenové ponuky ZDARMA

Za rozumné ceny!

0911 28 88 68

76-0046

3,50 €/m
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okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

NÁBYTOK NA MIERU

Hľadáme šikovnú
PREDAVAČKU
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36-0092

škridla výpredaj

07-0012

STRECHYNA KĽÚČ

Preklad všetkých typov listín

0907 652 710

45-0027

76-0033

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.
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OBČIANSKA INZERCIA / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (30.000 domácností)
každý týždeň: Galanta, Šaľa,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo
párny týždeň: Čierna Voda, Mostová, Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Košúty, Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec nad Váhom,
Horná Kráľová, Dlhá nad Váhom,
Váhovce, časť Veľké Úľany, Kráľová nad Váhom
nepárny týždeň: Gáň, Čierny
Brod, Tomášikovo, Horné Saliby,
Trstice, Kajal, Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, Abrahám, Pusté
Úľany

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.

Západné Slovensko
57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

Hydina Takáč Tešedíkovo
ponúka:

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Kuričky na znášku 8-18 týždňové
Husokačky Mulard 1-5 dňové
Brojlerové káčatá 1-5 dňové
Brojlerové kurčatá 1 dňové
ňové
Húsatá 1-5 dňové
Morky 7 týždňové
0918 537 780, www.hydinatakac.sk
dinatakac.sk

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

S. R. O.

ponúka:

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

0948 006 996

Občianska
riadková
inzercia

Vykúpime

Firma TOMMSTAV s.r.o.
TOMMSTAV

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

Rozvoz ZADARMO!

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

staré driapané, nedriapané perie.

- vyhotovenie terrazzových schodov
- výrobu betónových panelov a plotov

Galanta

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

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

01 AUTO-MOTO / predaj

Paplóny, vankúše, duchny z peria.
36-0091

Klára Jurásová

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

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

AUTORIZOVANÝ DEALER

KORRADO JAWA PIONIER
SIMSON STING STELLA
STAV NEROZHODUJE TEL
0905515443

PREDAJ, SERVIS, LEASING

»Predám 3-izb. , veľký,

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

03 BYTY / predaj
čiastočne prerobený byt v
Sládkovičove za 64 000€.
0905 513 844

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2-izb. RD v Te-

šedíkove. 0903 731 710
»Dám do prenájmu 3 izb.
byt v rod. dome zvlášť
vchod v miest. časti Galanta tel. 0905904321

150€

05 DOMY / predaj
»Predám starší RD vo Veľ-

kej Mači. 0903 897 357
»Predám novostavbu –
bungalow v Hodoch na 8á
pozemku. Cena 142 000€.
0903 219 369

Stredné Slovensko
51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

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

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Chcete si
podať
inzerát?

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk
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02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM BABETU MANET

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

36-0025

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

(pri Galante)

36-0072

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

a:
ponúk

68-06

Redakcia:

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
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rska FFarma
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36-0010

ŠALIANSKO

36-0048

GALANTSKO
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SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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SLUŽBY

Kamenárske práce

36-0091

0948 006 996

NAJLACNEJŠIA

Prijem plošnej
inzercie

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

tel.: 0905 338 872

AZBESTOVÝCH STRIECH
0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

75-42

e-mail: galantsko@regionpress.sk

GA 19-20 strana
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59-0161

47-014

36-0052

ąŭāþñððüþýăĎűÿþüýıúþą
ĉĄüôûĢ÷þúðüôłð
ĝøĂăôýøôðþÿāðąðĂăðāŭò÷ÿþüýıúþą

36-0095

5
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

GA 19-20 strana

5

*+$.,/)! ,-!6+.*(+1!*.'0
/%)! '+ -0$+-  0-,*%  $+%
-!6%+.+%4(*+)5/4/!,+61)!+ 1(4
*2$,+(%/%'+1'  !
 " 5/4/ ,+)4$ -+
%*4). !7)%*%!(!*-+',-! 1+:)% 
'0/+6*.+%4(*25/4/ +'4!.!*%+-+)
3!3,!6%7+,/-+1*%! ./+&*./-+
0 .'0/+6*+).+%4(*+)5/4/!*!)0
.%:0 %6'7*125!/-!*%!,-! +- %*4
%+0+ ,%/!&-4*+ 
 " .)!.-+3,-41(%+
7'$/8)$ (!*!/%(.+)3%$.(+1
*%3(+.7 *%*!*41%.7 !$!(% 2%)
,+(%/%%.:0+1(%15!/'+)+*8&*!)+
*8 &&.+),-!.1! 6!* !27*&(!,
5%!,-%,-1!*,+)4$7:09+)*!3*)!
*4.:0+1715!/'+ (!1! %!7-+3+3*7
-%!5%7,-%+-%/2 +-)4(*!.(02,-!)(
$&./-5$ 2. +6'(%,+)+%
1/! 2 '!9&0,+/-!0&  ./+&*8,(/2 
2:0 %*!)0.!(%0/!'7+ -+ %*2 +
3$-*%6%
 4)"8-,-!/+*!0
!).:0+17 !0-+)!15!/'+*-3 
+.*! 4 (!)!/!.%27%./ !3)!
*)!/+ 6+:0 /-4,%6+
%$3+(+1!*.'12$4
,-!6

» Miroslav Beblavý

  
   

33-0017

! "  +
+!  .)! *45)0
./-+./+1%#+-+1%!/
-+16%'+1% ,+)4$(%
0,-/+17
'+5%'8
/-8!./+ /%!-(.+) !/.'8%$-%.'+ 
'!9.,-%)*!3./1%(%/-% 4)2 ! *3
*%$+(+,/-+1/!:' 9(5%(!'4-'
+(06%/!:' 
  "   +(% )%(8 
,-%/!:.'8 (!+(+3*%$/%7 !.$(
+'+ *!.,+'+&*8   +0 1!/+0 &.*! 
,-!.*!0'3+1(% '+ *!.5/4/&!$+,+
(%/%'3(2$41& *%$ +)*1$+
! (!&%* !,+!(+)(+1!*.'0 
" "     $+1+-%(  !
'+ +,/-+1/!:' $+  '  -0$
/ ! ,-+17 + '.'  +:'+ 2
,+/-!+1( 2)+$(3+./7 +) 
,+1! ( )%  ! .! !)./+ !0- 1 6%./+) 
+/+)2../-(+.!*%+-+11+5%%$
)+$(227.-+ %*+0'  !
" $+1+-%( !1+- %*4
%4$ $& 3 -1+/*8 .!./-2   +5
&3!(8$+-!#%*0+ %5(%,-!63'+ /'
.(05*),-&)+) 1$+ !'1(%/+)0
/-,'1(%/./-+./(%1+./%+*5%$,%!*
/+1 +*'+(!'4-'*!1%! 6+./))4
-+%7 
 " ! .+) ./-!/+(  +(% $(
+'+ .'()*8  +1*'+ '+ :0 % ,+
!(+)(+1!*.'0*! +'43(%,+$+,%7 !
5/4/ '/+-0 !,-! 1+:)%+, 7$(1
*!$(1-+3$ 3+17,!*%3! *!1%!3
,(/%7+,/-+1/!:'2*%3 -1+/*8.!./-2 

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

        

6
POLITICKÁ INZERCIA

/%2(-(8-3Ā%23
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
-+361%83:-Ï

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia,
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do
zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj ﬁnančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov
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Pekný a najmä pokojný predvolebný Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič
V sobotu sa môže priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
týždeň, vážení naši čitatelia!
jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokaSúhlasili by ste, aby vaše dieťa učil zujú, že im nejde o vás, ale o seba.
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
Ale hlavne voľte, pretože ak sa neoperovali lekári, ktorí sa možno dobre rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambivyznajú v automobilovej elektroinštalá- cióznejší rozhodnú za vás. Často je už
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár- vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať Preštudujte si ešte dôkladne listiny
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne- kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
spravil?
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
Najmä o tomto by mali byť voľby, a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ- Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše ruku. Európsky parlament rozhoduje
mach, ktoré
o mnohých témach,
rodiny, váš štát.
dodennom
sa nás v každodennom
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič- živote týkajú. Zvoľme si
zdelaných,
vzdelaných,
ne zastupovať iba sami seba, svoje slušných,
údrych zápeňaženky a svoje veľmi úzke stra- čestných a múdrych
nícke či ideologické záujmy. Nevoľte stupcov!
kandidátov s pochybnou, neraz až kriŠťastnú ruku
minálnou minulosťou či dokonca aj prítomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že vám želá
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
sú na kandidátskych listinách, že mávaKandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.

úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO
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na vlakovej stanici v ŠALI.
Mzda: 500€ v čistom +
stravné lístky

0915 896 536
76-0063

Mgr. Bc. Marta
Molnárová

59-0042

VOLAJTE
HÍVJON

na TPP do predajne

VIAC INFO: 0908 580 999
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Masívne oplotenie s 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 €

výrobok

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

07-0016

75-06-3

Slovenský

PREČÍTAJ SI LEPŠIE NOVINY
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Spíte dobre?
my áno...
výe predražené
už50žpirae dprn
0 OBjedncÁhvok
umelé matrace
vyrobené z ropy

zľava 20%
499 €

399 ,S0d0ph€

EDYOQD

3
3UDWHOQ¿SRħDK
SUHK\JLHQX

SUHVS£QRNEH]SRWHQLD
EH]SRWHQLD
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QGXĀD
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SUHU¿FKOH]DVS£YDQLH
S£YDQLH

2UWRSHGLFN¿
$QWLDOHUJLFN¿
$QWLEDNWHUL£OQ\

39&
SUH9DģH]GUDYLH

SUHDOHUJLNRY

,,

OBJEDNÁVAJTE NA:
A: 0905 60
601 198 / WWW.LEVANDULKA.SK
Spite kvalitne vďaka prírodným materiálom

Bavlna

Levanduľa

je dokonalo priedušje známa pre
ný materiál a tvorí ideálnu kombiná- svoje relaxačné a upokojujúce vlastciu s vlnou. Mäkká, silná a príjemná nosti. Vaša myseľ sa upokojí a zana dotyk.
spávanie bude rýchle ako u dieťaťa.
Levanduľa takisto pôsobí proti
moľom a roztočom.
pochádza zo stromu kaučukovník.
Zárukou najvyššej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovákov spí na
fikát 100% prírodného kaučuku.
penových matracoch z PVC,
Kaučuk je najlepšou alternatívou
umelých pen alebo molitánu. Na
rozdiel od pružín nevytvára rušivý
šum, neuchováva statickú elektrinu Ani na seba si neoblečieme tričko z
a lepšie pruží. Spolu s ortopédmi umeliny, radšej z bavlny, prečo posme vytvorili jednu tuhosť ideálnu tom spať na umeline..
pre každého.

Prírodný kaučuk

my
PVC nepoužívame.

Skúšobná doba 30 dnVámí domov)

Doprava zadarmo (kuriérom až ku

$ŀ6ORY£NRYWU£SLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQ¿FKVNYDOLWRX
VS£QNX Na základe vyjadrení lekárov je jednou
]KODYQ¿FKSU¯ÏLQVSDQLHQDXPHO¿FKPDWUDFRFK
1LHMH Q£KRGD ŀH  6ORY£NRY VS¯ QD XPHO¿FK
PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9£V Y\YLQXOL ULHģHQLH Y
SRGREH SU¯URGQ«KR PDWUDFD ]R 
EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXÏXNXNWRU¿9£P
]PLHUQL SUREO«P\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSģ¯
VS£QRN
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Za pokoj (nielen) na Srí Lanke
Útok islamských militantov na kostol
v Burkina Faso z nedele 12.mája, pri ktorom
zahynulo spolu 6 ľudí, vrátane kňaza, opäť
pripomenul svetu problém so stupňovaním útokov na ľudí rôzneho vyznania
pre svoju vieru. Pritom od série krvavých
útokov na Srí Lanke, ku ktorým prišlo na
Veľkonočnú nedeľu a ktoré pripravili o život
viac ako 250 nevinných ľudí, uplynuli len
dva týždne. Situácia ľudí prenasledovaných, diskriminovaných či dokonca
zabíjaných pre svoju vieru, v prípade
Burkiny Faso aj Srí Lanky pre kresťanské
presvedčenie, sa v mnohých častiach sveta rapídne zhoršuje. A to aj v krajinách,
kde až doteraz nič takémuto prenasledovaniu kresťanov nenasvedčovalo. Otec
Malako Leondard Fernardo, provinciál
Rádu františkánov na Srí Lanke, sa pre pápežskú nadáciu ACN vyjadril, že takýmto
teroristickým útokom predtým na Srí
Lanke nič nenasvedčovalo. Napriek
týmto hrozným činom, teraz, po útokoch,
kresťania spolu so svojimi kňazmi neživia
nenávisť a túžbu po odplate, ale čerpajú silu
vo viere, ktorá premáha každé zlo. Aj keď
stále majú strach, nechcú sa pomstiť a ubližovať druhým. K tomu, aby zostali pokojní
a nebrali právo do svojich rúk, vyzval ľudí
v tejto skúšanej krajine aj kardinál Malcolm
Ranjith.
Naša nadácia ACN viac ako 70 rokov
pomáha všetkým prenasledovaným,
diskriminovaným a trpiacim za svoju
vieru, všetkým, ktorí nemôžu slobodne vyznávať a praktizovať svoje kres-

ťanské presvedčenie. Na mnohé situácie
náboženského prenasledovania a diskriminácie, upozorňujeme aj vo svojej Správe
o stave náboženskej slobody vo svete, s ktorou prichádza každé dva roky. Podľa zatiaľ
poslednej z roku 2018 (v ktorej sú spracované údaje od júna 2016 do júna 2018), až v 21
krajinách na svete sú ľudia rôznych vierovyznaní stále prenasledovaní.
Kresťanom na Srí Lanke ACN pomáhala
v minulosti a pomáha aj teraz, keď je minoritná kresťanská komunita krajiny v strachu a potrebuje obzvlášť našu podporu.
Z aktuálnych projektov ACN určených
pre Srí Lanku môžem spomenúť napríklad
podporu diecéznych programov v krajine
v rámci národného Roka mládeže 2019,
podporu duchovnej obnovy kresťanských
rodín či rôznych programov pre deti, mládež a dospelých. Srí Lanka si zaslúži svoju
šancu. „To nie je o ceste k mieru. Mier
a pokoj musia byť cestou,“ dodal otec
Malako Leonard Fernando. V nadácii
ACN urobíme všetko pre to, aby sa život ľudí
(nielen) na Srí Lanke odvíjal bez násilia
tu poa aby ľudia našli cestu
koja .
Viac sa o nadácii ACN,
h (aj
aktuálnych projektoch
r
tých na Srí Lanke či v Burstiach
kina Faso) a možnostiach
te na:
ich podpory dozviete
o.
www.acn-slovensko.
org

» P. Martin Mária Barta

duchovný asistent ACN

Lexaurin ako indikátor kvality
farmakoterapie na Slovensku
Možno si ešte spomíname na nedostupnosť viacerých životne dôležitých liekov pred dvoma – troma
rokmi. Avšak to všetko nebolo nič
oproti tomu, keď zrazu chýbal Lexaurin.
Učebnice farmakológie striktne
uvádzajú, že používanie benzodiazepínov nemá byť dlhodobé. Prísnejší
autori hovoria o týždni až dvoch, súhrny charakteristických vlastností jednotlivých benzodiazepínov o jednom
až troch mesiacoch. Samotný Lexaurin má medzi indikáciami symptomatickú liečbu úzkosti ťažkého stupňa,
subjektívne nezvládnuteľný pocit úzkosti v spojitosti s nespavosťou, stavy
úzkosti a tenzie, agitovanosť a nespavosť. Je možné použiť ho pri funkčných
poškodeniach kardiovaskulárneho,
respiračného, gastrointestinálneho
traktu, či psychogénne podmienenej
bolesti hlavy. Doba trvania liečby
má byť čo najkratšia a nemá byť
dlhšia ako osem až dvanásť týždňov,
vrátane doby potrebnej na postupné
znižovanie dávky. Dĺžka liečby nemá
prekročiť tento časový interval bez
predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.
Ako sú tieto limity v praxi dodržiavané a kto ich vlastne kontroluje? Keďže benzodiazepíny nie sú hradené
z verejného zdravotného poistenia,

údaje o ich predpisovaní a výdaji neboli súčasťou údajov, ktorými disponuje zdravotná poisťovňa. Súčasťou
e-zdravia však už tieto údaje budú a
po hystérii, ktorá zavládla okolo nedostupnosti jedného z mnohých benzodiazepínov sa snáď začnú tieto dáta
zodpovedne vyhodnocovať.
Už dnes však môžeme zodpovedne
povedať, že čosi ako „chronický pacient“ by v prípade benzodizepínov
malo existovať výnimočne. Viaceré
publikácie potvrdzujú, že zvlášť u
starších pacientov sú benzodiazepíny predpisované zvykovo, dlhodobo a zbytočne, resp. neefektívne
– pričom sú pacienti, ktorí dokonca
užívajú kombináciu viacerých benzodiazepínov aj niekoľko rokov. Informácie o tom, že benzodiazepíny vo
vyššom veku majú oveľa vyššie riziko predávkovania a vzniku závislosti sú pri tom roky známe.
„Kauza“ Lexaurin by mala byť preto
poučením. Komercia, ktorá sa pevne usídlila v slovenskej medicíne
a farmácii nie je dobrá a snáď už
nastal čas, kedy ukazovateľom kvality
budú konkrétne medicínske dáta, merateľné výsledky zdravotného stavu
jednotlivca a populácie a nie iba obrat,
zisk či marža.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

Akých kolegov a šéfov si pamätáme Bez cieľa
Nebýva zvykom, že sa zorganizujú bývalí pracovníci, ktorí dostali
výpovede, resp. sami skončili s
pracovným pomerom, aby sa neformálne stretli na grilovačke so
súčasnými.
Človek totiž po takej neblahej skúsenosti odchodu obyčajne „zavrie“ dvere
za minulosťou a snaží sa prerušiť kontakty. Na jednom takom stretnutí som sa
po istom váhaní zúčastnila. A bola som
milo prekvapená, ako liečivo to pôsobí.
Nielen na tých ex-zamestnancov, ale aj na
tých terajších. Pritom nešlo v prvom rade
o sťažovanie sa na pomery minulé, ani o
vyzvedanie na tie súčasné. Skôr o isté zrelativizovanie potreby naviazať sa na istú
oblasť práce a typ ľudí.
Všetci sme si niečím prešli. Skúsenosť
nás naučila a posunula. Na povrch vyplývali podstatnejšie veci v živote, ako
sú zdravie, zomknutosť rodiny, ľudskosť,
porozumenie, obyčajná zhovievavosť, odpustenie. Zhodli sme sa na tom, že prestíž, honba za prvenstvom, úspech,
kariéra človeku na hodnote nepridávajú. Aj bývalých šéfov a kolegov sme
si zapamätali práve po linke ich ľudského
prístupu. Ten sa, pochopiteľne, najčastejšie viazal s ich rozumovou a emočnou
inteligenciou, s ich osobnostnou vyváženosťou. Bolo to príjemné a sebareflektívne
zistenie o pominuteľnosti všetkého, čo sa
viaže na individualizmus a vlastný prospech. Hoci by sa to zakrývalo rôznymi
nálepkami „nevyhnutnosti“ udržania sa

na trhu.
Porevolučné súťaživé prostredie
nás totiž našlo tak trochu eticky
nepripravených na silný tlak proti
svedomiu. Mnohé nepopulárne prepúšťania v mene reštrukturalizácie či šetrenia
sa napokon odrazili v ešte väčších finančných a inštitucionálnych problémoch
podnikov. Skončilo mnoho múdrych ľudí
a ich skúsenosť v nenávratne. Nie že by
bol dôvod na plač a sentiment, dôležité
je zmeniť filozofiu prístupu. Prehodnotiť
„ekonomickú hodnotu“ pracovníka už
nielen podľa čísel a výkonu, ale aj podľa
charizmy, vplyvu a pohodovej atmosféry,
ktorú je schopný šíriť do okolia či podľa
autority jeho mena. Takýto pracovník je
schopný motivovať k dobrému, byť nápomocný a sprevádzať aj ostatných v pracovnom procese. Ak nevidí svoj jediný cieľ v
presadení sa, je slobodný od otrockej väzby na peniaze a nemá nutkavú potrebu
zapáčiť sa šéfovi, vydáva svedectvo oveľa
hlbšieho impulzu k práci.
Tvorivosť práce totiž nepozostáva iba v
ustavičnom vymýšľaní niečoho nového, v
neprestajnej zmene, ale aj v prehodnocovaní doterajšieho formou spájania, nadväznosti, inkluzívnosti ľudí a ich schopností, v intuitívnom odhade dôsledkov
reforiem na zisk, ale aj na chuť pracovať
a byť súčasťou užitočného diela. Len taký
človek sa raz môže stať pozitívnou stopou
v živote druhých.

» Mária Raučinová, Fórum života

O ľuďoch bez cieľa sa hovorí, že nevedia riadiť svoj život. Manažéri podnikov neustále vytyčujú ciele, rozdeľujú ich na jednotlivé oddelenia a ľudí,
kontrolujú ich plnenie. Výkonnosť
človeka je schopnosť zameriavať sa
na priority.
Priority sú činnosti, ktoré nás dovedú do cieľa. Problém cieľov je niekedy v
tom, že nám ich definuje niekto druhý,
alebo naše vlastné ego. Dôležitejšie je
smerovanie – aký život chceme žiť, akú
stopu chceme zanechať?
Lao’c napísal: „Ak sa vzdáte cieľov,
všetko sa vám podarí. Na svete sú úspešní tí, ktorí sa vzdali cieľov. Pri svojom
snažení môžete totiž zabudnúť, že svet
je viac ako len víťazstvo.“ Iba vytyčovanie a dosahovanie cieľov môže viesť k
honbe za dobrým pocitom z dosiahnutia
cieľa, k ďalším ambicióznejším cieľom a
postupnému vzďaľovaniu sa od šťastia –
vďačnosti za to, čo máme, radosti z toho,
čo práve prežívame.
Čo sa stane, keď sa každý deň budeme venovať veciam, ktoré sú kľúčové
– láska a vzťahy k blízkym ľuďom, zlepšovanie seba, budovanie užitočných návykov, modlitba, cvičenie, učenie...?
Veriaci ľudia vedia, že odovzdanie sa
Bohu, je tá najväčšia forma zjednodu-

šovania života. Nechať život plynúť a s
úžasom sledovať, že ciele a projekty, ktoré sme si plánovali, nie sú ničím v porovnaním s tým, čo pre nás pripravil Boh.
Nemať ciele neznamená sedieť na
mieste a nič nerobiť. Robíme to, čo nám
vnútorne robí dobre. Človek je stvorený
tak, že správne veci mu prospievajú a
nesprávne ho ničia. Naše plány a ciele sú aj tak každý deň konfrontované s
tým, že stretávame nových ľudí, objavujeme v sebe a vo svete okolo ďalšie
inšpirácie. Neustále sa nám otvárajú
nové ciele a vedú nás k ďalším krokom.
A práve v tom je život krásny.
Som presvedčený, že firmy budúcnosti budú mať menej cieľov a viac radosti z každodennej práce. Bude v nich
menej kontrol plnenia cieľov a viac nadšenia z nových nápadov a výsledkov.
Menej úsilia saa bude
ovaniu
venovať generovaniu
ešte vyšších ziskov
v, ale
pre akcionárov,
viac sa budú ľudia
sústrediť na to, čo
dáva zmysel a je
prospešné
ľuďom a prírode.

» Ján Košturiak
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Znamienka bez bolesti

Vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov dohodou
Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.

Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predNajčastejšie využívaným spôsobom metné zásady a v dohode o vyporiadavyporiadania BSM je uzatvorenie do- ní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
hody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vy- že všetky aktíva by nadobudol len
poriadaní BSM možno uzatvoriť ústne, jeden z bývalých manželov, bol by tapísomne a mlčky - konkludentne, pri- kýto právny úkon s najväčšou pravdečom Zákon vyžaduje písomnú formu podobnosťou považovaný za absolútlen v prípade, že sa takáto dohoda týka ne neplatný právny úkon. O platnosti
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty takejto dohody o vyporiadaní BSM by
je však vhodné dohodu o vyporiadaní bolo možné uvažovať v prípade exisBSM uzatvoriť v písomnej forme, ke- tencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
ďže pri ústnej či konkludentnej forme uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
dohody existuje väčšie riziko budúcej na zmysel vyporiadania BSM je dohospornosti, týkajúcej sa zhody prejavov du o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
vôle bývalých manželov.
až po jeho zániku.
V súvislosti s formou dohody o vyTo znamená, že dohoda uzatvorená
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že v čase pred zánikom BSM by bola pre
aj napriek možnosti uzavretia dohody rozpor so zákonom neplatná.
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporia» Tím advokátskej kancelárie
dania BSM potrebné riadiť sa určitými
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

Aj keď je počasie v posledných týždňoch mimoriadne turbulentné,
čoskoro k nám opäť zavítajú tropické horúčavy a dni plné slnka. Aj tento rok je nesmierne dôležité myslieť
na svoju kožu a materské znamienka.
Na slnku s mierou
Aj pri letných radovánkach a opakovaní je nevyhnutné, aby sme mysleli
na svoje zdravie. Materské znamienka,
teda pigmentované kožné útvary sú na
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé.
Znamienka sú vrodené alebo získané
deformity kožného povrchu.
Opaľujme sa s rozumom
Aj keď máme akokoľvek odolný a
zdravý organizmus, každé znamienko sa pri nadmernom pobyte na slnku
kože stať nebezpečným. Znamienka sú
v podstate drobné nádory kože a treba
ich mať neustále pod kontrolou a venovať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe
po bronzovej pokožke teda hráme nebezpečný vabank.
Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch
vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žiarenie. Dôležité je to najmä pri svetlom
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný
na nárazové spálenie sa na prudkom

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez slnka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravidelne preventívne prehliadky.
ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných
varovných príznakov, bezodkladne
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne
vyšetrí jednotlivé znamienka dermatoskopom a jednoznačne rozozná „nebezpečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravidelného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne
ohraničené od okolitého kožného reliéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo prirodzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým príznakom je aj vyvýšenie znamienka nad
úroveň okolitej kože
V prípade klinicky a histologicky
nebezpečných znamienok sa vykoná
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému pocitu z chirurgického výkonu,
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mierou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si
zachová sviežosť a elastickosť a vyhnete sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie,
čo pre zdravie svojej pokožky môžete
urobiť.

» Miško Scheibenreif

Staňte sa odporúčaným elektrikárom
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom
Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť,
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte
svoju
klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť
ponuku vašich služieb na stránke
Západoslovenskej distribučnej?
Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu
preverených elektrikárov a technikov
a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom,
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari
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Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
trá
sa menej hrajú vonku, menej času sa tráadách,
vi vonku, či už v záhradách,
jbežpri športoch, alebo najbežend
nejšej chôdzi. Tento trend
je celosvetový a preto aj je
uD
nízka hladina vitamínu
o,
pozorovaná celosvetovo,
nás nevynímajúc.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.
Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.
Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.

Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
„Neverila som, že režim, kedy sme rozumom aj srdcom. Pretože my sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
ľudia zomierali pre besnenie názorov Nechceli sme, aby čo i len náznakom
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbosí v noci a v zime po lesoch, boli sme bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
smädní a hladní, že ten režim bude nie- všetko raz a navždy zostalo mementom
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred doby a varovaním.“
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
Pani Emília v časoch vojny dostala
tie myšlienky sa môžu v civilizova- reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha- zimy v lese keď sa ukrývali pred fašisnebné myšlienky hlásajú priamo alebo tami. A dostala týfus keď pila z potoich cynicky skrývajú do odkazov.
ka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
Ospravedlňujem sa za moju generá- vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro- rozum.
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili
» red

STABILNÁ PRÁCA PRE DODÁVATEĽA JAGUAR LAND ROVER V NITRE

PICKER
možný mesačný hrubý zárobok: až 805 €

základná mesačná hrubá mzda 700 € + výkon. bonusy:
1.mesiac: +5%, 2.mesiac: + 10%, 3.mesiac: + 15%

mo
možný
prechod do kmeňového stavu
dvojzmenná prevádzka
Príďte sa informovať osobne na stretnutiach:

NITRA: každý utorok o 09:00 + každý štvrtok o 14:00
budova ManpowerGroup Nitra, Fraňa Mojtu 19

GALANTA: každý piatok o 11:00,
Mestský úrad, Mierové námestie 940/1

Viac informácií:

0800 29 29 29
nitra@manpower.sk
www.pracujvnitre.sk
07-0009-5

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

Prosba babičky plnej človečiny
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Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!
Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi
na tragické historické obdobie.
Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické
postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.
Otázkou je, prečo mladých ľudí oslovujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zriadenia. Politici sa vyhovárajú na médiá
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku.
Ak by sme denne neboli svedkami nemorálneho, arogantného a devastačného správania moci, médiá by neškandalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré
síce nepreferujú zločinecké ideológie,
ale konajú tak, že je to v rozpore s rozumom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá
nadobudla pejoratívny ráz. Je známe,
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku
kadejakým alternatívam. Nepoučia sa,
kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú
mladí.

skupení môžu pôsobiť v politike napriek
názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené,
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako
sa dá očakávať, že si získajú popularitu.
Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí.
Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskupenie, sú prívržencami zločineckej
ideológie. Málokedy sa takáto strana
oficiálne hlási k propagácii neľudského
režimu.

Dobrá muška
Avšak reční o problémoch, ktoré vedia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich
doterajšie vlády ignorovali. Problémy so
sociálne neprispôsobivými, vnucovanie
nevýhodných pravidiel inými štátmi,
znevýhodňovanie domácich firiem, poľnohospodárov, degradovaná mediálna
kultúra a pod. Hovoria dôrazne a populisticky, keďže nemajú vládnu moc. Volič
rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i radikálne riešenia každodenných problémov. Pritom zabudne na to, že keď mali
šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo
im tiež získa hlasy.

Sporná legálnosť
Vinou zabetónovaného systému je aj
to, že predstavitelia kontroverzných zo-

Miesto školy
Škola v tvorení názoru budúcich vo-

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom
ličov ťahá za kratší koniec. Posledné
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú
analýzu a na aktuálne problémy. Škola
nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na
základnej škole sa nám ako-tak podarí
viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú
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prácu. Po prechode na strednú školu si
už sami formujú názor, učitelia sú jedine
mentormi, no záverečné presvedčenie
študentov závisí od toho, čo som písal
vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti.
Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča.
Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
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OBČIANSKA INZERCIA / ZAMESTNANIE
Občianska
riadková
inzercia
08 STAVBA
»Predám sklolaminátové

žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám benzínové čerpa-

dlo na polievanie záhrady
0948818250

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350
»Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky,
. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Kúpim starú pušku-pištol
ZP mám, 0902449970
»Kúpim staré odznaky,
mince, pohľadnice, hodinky, bankovky a starožitnosti. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim ľudové kroje
0902708047

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
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, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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UBYTOVANIE

PRE ROBOTNÍKOV V GABČÍKOVE
/ Aj väčšie skupiny /

0918 669 221

0905 338 872

52-0078

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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terasy

63-0054

balkóny
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu



KRBY

BY
OPERÁTOR VÝRO
tto
ne
800 - 1000 EUR/



tto
900 - 1100 EUR/ne





11 EUR/hod.
   
vanie)
(príjem tovaru, štítko
vzdelanie
é
lsk
ko
oš
nutné stred
tto
900 - 1100 EUR/ne
.sk
er
kt
www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362
362,-€

grily,
viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: - 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112
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DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

  

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177
0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

