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Týždenne do 31 290 domácností

Už to ani neprekvapuje

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

Klaudi shop

www.prerabka-kupelne.sk

36-0006

0907 173 047, Tešedikovo

AKCIA do 20. októbra:
Vystavené náhrobné kamene
za bezkonkurenčné
výpredajové
výpredaj
ýpredaj
aj
ceny!
y

0907 652 710

nehnuteľností
Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 120.

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0097

iba za

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

IZOLÁCIE

Róbert Bukovský |

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Cenové ponuky ZDARMA

0911 28 88 68

GA19-40 strana

NÁBYTOK NA MIERU

76-0046

ARRI s.r.o.

1

www.strecha.ws

0911 266 549
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0905 746 124

36-0015

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

36-0016

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery

kvalita za rozumnú cenu

07-0012 a 128

36-0144

RK Okná s.r.o

0948 312 754

PREDAJ - PRENÁJOM

36-0009

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

Najkrajšie dekorácie
ku Pamiatke zosnulých
tLBIBODFtJLFCBOZt

333€

Najväčšia výstava
náhrobných kameňov

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

DARČEKOVÁ PREDAJŇA KLAUDI SHOP
Matúškovo 617 tel.: 0915 618 373
Klaudi shop

KAMENÁRSTVO KAJAL

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

45-0027

Teda, nie tak ich krásou, jedinečnosťou, ale tým, že ja si v nich postavím, ja v nich budem robiť to, čo v nich
nikto nesmie. A hoci sú stavby v národných parkoch logicky zakázané, ak nejde o stavby vo všeobecnom záujme občanov či prírody, tak títo stavitelia majú
vybavené všetko v súlade so zákonom.
Postav si chatu v národnom parku,
postav si vilu v mestskom parku. Ukáž,
že si chlap, že si niekto, že môžeš všetko, že si pozemský boh! Že zákony,
slušnosť, morálnosť, etika, civilizovanosť, že to tu je iba pre ten otravný
plebs. Ty predsa máš právo vlastniť. Čo
chceš a kde chceš. Veď na to máš. Peniaze i pozíciu. Si väčší pes predsa.
Nie, neprekvapuje to. Ak niečo
prekvapuje, tak iba to, že takýmto ľuďom pravidelne každé štyri roky časť z
nás, voličov, odovzdáva moc. Právo robiť si čo chcú v spoločenstve, kde väč-

šina ľudí nepochybuje o tom, že smie
robiť iba to, čo jej dovoľujú zákony.
Vypestovali sme si na Slovensku akúsi
dvojstupňovú demokraciu. Na prvom
stupni platia obmedzenia, na tom
vyššom neplatia žiadne. Jeden, z toho
vyššieho stupňa, si stavia haciendu v
národnom parku, druhý, z toho nižšieho, sa teší, že v susednej dedine našiel
prácu na dva týždne. V stredoveku boli
na Slovensku poddaní. Dnes máme
akúsi novú spoločenskú vrstvu – naddaných. Predaných. Zapredaných.
Moci a majetku a neobmedzenosti,
hoci ako obmedzenej a tupej. To naozaj
všetkým nám takéto konštatovanie vyhovuje? Pred tridsiatimi rokmi padali
všade okolo nás predstavitelia boľševickej moci ako smreky počas víchrice.
U nás vyrástli v pevný tridsaťročný les.
O mesiac budeme „oslavovať“ výročie
„spoločensko-politických“
zmien. Treba si položiť
otázku, čo sa vlastne v
otázke vnímania a prístupu k moci , ako aj jej
výkonu odvtedy zmenilo.
Všetko dobré -

16-0311

Jeden nominant moci stavia chatu
v jednom národnom parku, iný zas
rekonštruuje chatu v inom národnom parku. Ďalší, po ktorom dnes
už ani pes neštekne, zas býva v srdci ďalšieho národného parku. Asi to
bude nejaká epidémia. Nejaká obsesia národnými parkmi.
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Začíname s rekonštrukciou bytu I.
Stalo sa nepísaným pravidlom, že
hneď po odkúpení bytu do osobného vlastníctva prichádza aj všetko, spojené s jeho rekonštrukciou.
Vlastník si často všetky práce musí
urobiť sám.
Nie všetci vlastníci bytov však poznajú aj právne podmienky stavebných
úprav v byte a často ich robia bez komunikácie so správcom domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov, o ohlásení
na stavebnom úrade ani nehovoriac.
Vlastník si po odkúpení bytu zväčša myslí, že si vo vlastnom byte môže
robiť, čo chce. No nie je to celkom tak.
Je potrebné si uvedomiť, že byt je súčasťou bytového domu, konštrukčné prvky bytu sú konštrukčnými
prvkami celého domu a naopak. To
znamená, že zásah do konštrukčného
prvku bytu má v menšom alebo väčšom rozsahu vplyv na všetky ostatné
konštrukčné prvky v dome. Ústava
Slovenskej republiky chráni majetkové práva jednotlivca, avšak iba do tej
miery, kým neohrozujú majetok iných
občanov, čo je v bytovom dome celkom
reálnym a častým úkazom. Vlastník

bytu je podielovým spoluvlastníkom
spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva, zastavaného a priľahlého
pozemku, z čoho mu vyplývajú práva a
povinnosti ustanovené zákonom.
Povinnosti vlastníka
k stavebnému úradu
Vlastník bytu, ktorý pripravuje obnovu, rekonštrukciu, resp. akékoľvek
stavebné úpravy v byte, si musí byť
vedomý toho, že niektoré zásahy je
povinný ohlásiť na stavebnom úrade a
pri niektorých potrebuje požiadať stavebný úrad o rozhodnutie o povolení
stavebných úprav. Ak zasahuje do nosných stavebných konštrukcií, potrebuje aj posudok oprávneného statika.
Musí osloviť príslušný stavebný úrad, v
pôsobnosti ktorého sa byt nachádza, a
zistiť, ako má postupovať, aby sa vyhol
prípadným problémom.
Ak vlastník bytu realizuje úpravy v
byte, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti alebo stavebnému povoleniu,
musí v prvom rade požiadať o vyjadrenie k stavebným úpravám správcu
domu alebo predsedu spoločenstva.
Pokračovanie nabudúce.

PALIVOVÉ DREVO
aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0036

ŠALIANSKO

UPRATOVANIE 0944 445 828
bytov, domov, novostavieb

0944 498 078

36-0148

GALANTSKO
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SERVIS PLASTOVÝCH
okien a dverí

0908 509 882

36-0131
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Slovenčina naša
Nie
navolili, ale zvolili.

650,-

-15%

Galanta

Ša¾a

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

1 600,-

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

» red

Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
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

Slovenčina naša

Nie
vzhľadom k tomu, ale vzhľadom na to.

-30%

-20%
36-0002

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

1000,-

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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
42.845
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

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
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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SLUŽBY, ZDRAVIE, ZAMESTNANIE

GALANTSKO

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)
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a:
ponúk

• 8 - 22 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm

Rozvoz ZADARMO!

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

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

68-06

• mulard kačice na výkrm

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

NOVÁ

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

Objednajte sa
na presný čas

36-0052

a iné kožné problémy riešim

45-0277

DNQ«
ɓ=QDPLHQNDɓŀLON\ɓ
e bez čakania

AUTORIZOVANÝ DEALER
PREDAJ, SERVIS, LEASING
Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Ponúkame

voľné pracovné miesta
na pozície TECHNIK STK
v novootváranej stanici STK v Šali.

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

59-0318

LETÁKY
0905 338 872

Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

Slovenčina naša
Nie rada
(v zmysle zástupu ľudí za sebou), ale rad.

GA19-40 strana
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36-0011

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

Výhody: férový prístup,
osobné ohodnocovanie.
Základná zložka mzdy po uplynutí
skúšobnej doby:
1.200 EUR / Brutto
Viac informácií na stránke www.istp.sk,
v sekcii technik STK. Svoj životopis zasielajte na
našu e-mailovú adresu: stkoksro@gmail.com

150€

PRÁVNIK RADÍ / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Oplotenie pozemkov,
právo či povinnosť?
nebráni účelnému využívaniu pozemkov a
stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že
vlastník pozemku je povinný svoj pozemok
oplotiť. Stanoviskom stavebného úradu však
nie je súd viazaný a aj napriek negatívnemu stanovisku môže rozhodnúť v prospech
vlastníka nehnuteľnosti, ktorý o oplotenie
požiadal. Individuálne posúdenie potreby
oplotiť pozemok musí vychádzať z polohy
pozemku, jeho využívania, susedských
vzťahov a podobne. Dôležitým účelom zriadenia plotu môže byť zamedzenie susedovi
v obťažovaní suseda, prípadne predchádzať
hroziacim škodám. Z toho dôvodu je súd
povinný skúmať, či dochádza, respektíve
či v minulosti dochádzalo k obťažovaniu
alebo či hrozí nejaká škoda na susediacom
pozemku. Nariadiť oplotenie je možné len na
návrh oprávnenej osoby, ktorou je osoba, do
ktorej výkonu práv sa zasahuje – napríklad
sa na záhradu takejto osoby dostávajú
zvieratá zo susediaceho pozemku, ktoré
ničia vlastníkovu záhradu. Oplotenie je podľa Stavebného zákona drobnou stavbou a na
povolenie uskutočnenia tejto drobnej stavby
postačuje ohlásenie takejto stavby.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

GA19-40 strana
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63-0054

S vlastníctvom pozemkov je spojených
viacero oprávnení ich vlastníkov. Každý
vlastník je oprávnený nakladať s vecou,
ktorú má vo vlastníctve podľa svojho
uváženia.
Vlastník má okrem oprávnení v súvislosti s jeho pozemkom i určité obmedzenia,
pretože nesmie neprimerane zasahovať do
práv iných, napríklad susedov, a to aj vzdialenejších. Vlastník pozemku má všeobecnú
povinnosť, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval iného alebo nekonal niečo,
čím by vážne ohrozoval výkon práv iných.
V susedských vzťahoch vznikajú z takýchto obťažovaní či ohrozovaní výkonu práv
iných tzv. susedské spory. Susedské vzťahy
sú upravené v Občianskom zákonníku a tvorí ich súhrn právnych noriem upravujúcich
právne vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým
medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností, medzi ktoré sa zaraďuje i pozemok.
Medzi subjekty susedských vzťahov možno zaradiť fyzické osoby, právnické osoby a
štát. Vo všeobecnosti vlastník pozemku
nemá povinnosť oplotiť svoj pozemok.
Záleží teda len od slobodnej vôle a rozhodnutia vlastníka, či si svoj pozemok oplotí
alebo nie. Oplotenie má viacero funkcií.
Môže slúžiť na zabezpečenie súkromia, ako
prostriedok proti vstupu cudzích osôb na
pozemok a môže tiež slúžiť ako dekorácia
v záhrade. Väčšinou však oplotenie plní
funkciu oddeliť od seba dve cudzie nehnuteľnosti – pozemky. Ak je to potrebné a ak to

SLUŽBY

Otvárame
10. 10. 2019

5

RAIFFEISEN
BANKA
UŽ ČOSKORO
V GAL ANTE

Oslávte s nami 10. 10. 2019 od 11.00 do 16.30 hod.
otvorenie novej pobočky.
Radi vám ponúkneme horúcu čokoládu či sladký koláčik
a zároveň sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať skvelé ceny.
Tešíme sa na vás!

Hlavná 929/6A (OC Galaxia), Galanta
Tel.: 02/5050 5798, 5799, 5800, 5801
po – pia: 8.30 – 16.30
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
www.raiffeisen.sk | info@raiffeisen.sk
32-0145

Raiﬀeisen banka: Tatrtra banka,
b
a. s., odštepný závod Raiﬀeisen banka

GALANTSKO
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Ako na rastúce bruško
Čitateľka Jana (45) má problém s väčším bruchom, ktoré začalo zväčšovať
rásť asi pred piatimi rokmi, dovtedy
nemala žiadny problém s postavou.
Snaží sa stravovať zdravo, ale obľubuje pivo. Každý pondelok drží pôst
- pije čaje, minerálku a šťavy. Má
sedavé zamestnanie - je asistentka.
Odpoveď:
Spôsob ukladania tuku je daný zväčša geneticky. Ženy majú sklon ukladať
tuk do oblasti stehien a zadku a až potom v oblasti brucha. Tento typ sa podľa vizuálneho dojmu z postavy nazýva
hruškovitý, alebo odborne ženský - gynoidný. Muži ukladajú tuk najprv do
oblasti brucha a podľa tvaru hovoríme
o jablkovom - androidnom type. Ale že
to nie vždy platí, svedčí aj prípad Jany,
u ktorej sa tuk ukladá predovšetkým
v oblasti brucha - a nielen v podkoží,
ale aj medzi vnútornými orgánmi. Z
dlhodobého zdravotného hľadiska je
to nebezpečnejšie. Tuk pri brušnej tučnote je hormonálne aktívny a hrozí viacerými ochoreniami hormonálnymi,
metabolickými a postihnutím srdcovo-cievneho systému. Je dôležité rýchlo
sa ho zbaviť. U väčšiny platí – pokles
hmotnosti o 1 kg znamená zníženie obvodu pásu o 1cm.
Ako na to:
1. Dôležité je začať redukčný režim.
Nie hladovku. Samozrejmosťou je vy-

lúčenie sladkostí, ale obmedziť treba aj
chlieb, pečivo, výrobky z múky, zemiaky, ryžu - prílohy. Veľa energie je aj v
tučných smotanových výrobkoch.
2. Denne by sa malo skonzumovať
asi 75 g bielkovín rozložených počas
dňa - predstavuje to jednu porcia mäsa,
pohár mlieka, 100 - 150 g tvarohu.
3. Zvýšiť príjem zeleniny (bez dressingov s obsahom tuku), ktoré sa majú
stať hlavnou súčasťou potravy.
4. Obmedziť sladké nápoje a aj alkohol. Gram alkoholu poskytuje približne
toľko energie ako gram tuku. Pivo patrí
medzi nápoje s vysokým obsahom
energie - preto u konzumentov sa hovorí o pivnom bruchu (ide zväčša mužov
a vlastne je to androidný - jablkový typ
obezity).
5. Zaradiť do programu cvičenie a
pohyb. Spaľuje sa pri tom nielen prebytočná energia, ale aj tvaruje postava.
Nepoznám nikoho, komu nadváha vyhovuje. Najčastejšie ľudia zlyku pevnej vôle.
hávajú na nedostatku
Preto Jane držím palce
v začatom boji, veľa
ytrodvahy a hlavne vytrvalosť.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Sme na začiatku pravidelnej jesennej chrípkovej sezóny, nákaze sa dá brániť

Nepodceňujte chrípku a chráňte sa
Posilnite počas chrípkovej sezóny
obranyschopnosť svojho organizmu
dopĺňaním vitamínov, pravidelným
pohybom i dôkladným umývaním rúk.
Dodržiavajte zásady prevencie na verejných priestranstvách, na pracoviskách, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a doma.
Predovšetkým pre rizikové skupiny ľudí
ako sú seniori, osoby so závažnými chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou,
tehotné ženy a zdravotnícki pracovníci, je
najúčinnejším spôsobom prevencie očkovanie proti chrípke.

Dopĺňajte vitamín C, čistotu
rúk zdôrazňujte najmä deťom
Obranyschopnosť organizmu, vrátane
detského, možno počas chrípkovej sezóny
podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C,
E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a
celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín
C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi,
zelené vňate, kel, kapustu. Na posilnenie
celkovej odolnosti organizmu sa odporúča
udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii v podobe cvičenia a každodenného pobytu na
čerstvom vzduchu. Pomôže tiež dostatok

spánku a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu.

Ohľaduplnosť
a preventívna hygiena
Vstupnou bránou pre pôvodcov chrípky
a prechladnutia šíriacich sa vzduchom, sú
horné dýchacie cesty a spojovky. Ľudia by v
čase chrípkovej sezóny, s dôrazom na ochranu zdravia ľudí v bezprostrednej blízkosti,
mali kýchať a kašľať do jednorazových vrecChirurgická hygiena
Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne dôležité dbať na čistotu rúk, pripomínajte to neustále aj deťom. Ruky si
umývajte čo najčastejšie, aj po použití
jednorazovej vreckovky, a to teplou
vodou a mydlom. V prípade núdze
účinne pomôžu aj dezinfekčné gély
na alkoholovej báze. Pri mydlení rúk
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj za
nechtami. Po dôkladnom opláchnutí
použite jednorazovú utierku alebo
čistý uterák.

vyhýbať sa uzavretým priestorom s vyššou až 12 hodín, na hladkých (neporéznych)
koncentráciou ľudí. V predškolských zaria- povrchoch je to dokonca 24 až 48 hodín.
deniach je potrebné zo zákona vykonávať ta- Vzhľadom na tieto fakty patrí umývanie
kzvaný ranný filter, vďaka ktorému by mala
Upratovanie navlhko
poverená osoba (zväčša pedagóg) v zmysle
V domácnosti sa počas chrípkoochrany zdravia zamedziť, aby sa do kolektívej sezóny odporúča upratovanie
vu dostalo choré či nedoliečené dieťa.
„navlhko“, teda s použitím dezinfekčných prostriedkov s obsahom
Rada hlavného hygienika
chlóru, glutaraldehydu, peroxozlú„Dôkladným umývaním rúk zabraňuječeniny, chlóhexidínu či jódu.
me riziku prenosu rôznych chorôb, vrátane
chrípky a jej podobných ochorení. Umývakoviek, ktoré po použití zahodia do koša. nie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo rúk medzi základné formy prevencie chrípV miestnostiach na pracovisku, vo výchov- veľkej miere predísť rozšíreniu respirač- ky,“ povedal Ján Mikas, hlavný hygienik
no-vzdelávacích zariadeniach a doma treba ných infekcií, rovnako ako hnačkových Slovenskej republiky.
dbať na pravidelné nárazové vetranie. V ochorení a žltačky typu A. Vírus chrípky
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
čase narastajúceho počtu chorých je vhodné prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8
Infografika: ÚVZ SR
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Ako osláviť 17. november

rozhodnú, či vystúpia z budúcej vlády.
Čo to znamená? Že, ak po voľbách
konečne vznikne vytúžená vláda, bude
stačiť Ficovi zohnať 20 hlasov ... a šup
vláda sa rozpadne. To naozaj sme takí
hlúpi? To naozaj len preto, že predseda
KDH nemá odvahu buchnúť po stole a
vysvetliť chlapcom z PS/SPOLU, že takéto móresy nehrozia, si ideme vopred
rozbiť budúcu vládu?
Druhá stránka veci je, že voliči
KDH a mnohí iní konzervatívni voliči
na Slovensku sa cítia týmto prístupom
predsedu KDH zradení, hodení cez palubu. Vidia, že Alojzovi Hlinovi je dnes
prednejšie, aby sa bratríčkoval s liberálmi, robil s nimi fotečky na fejzbúku
a akosi sú mu už ukradnuté záujmy slovenských kresťanov a konzervatívcov.
Ak sa Alojz Hlina nespamätá a nevypovie svoju ponuku voči liberálom z
že to
že
to KDH
KD
DH
PS/SPOLU, môže
doplatí
úplne zničiť a doplatí
ensko,
na to celé Slovensko,
lebo KDH sa znova
u nedo parlamentu
dostane. Už dnes
je KDH o 2% slabšie, ako pred štyrmi
rokmi pred voľbami.
Alojz, spamätajj sa!

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Prečo KDH pomáha liberálom
s registrovanými partnerstvami?
Myslíte si, že
by mali mať dvaja
transexuáli či bisexuáli právo na
adopciu detí? Ja
teda nie a priznávam, že si to ani
len predstaviť neviem. V štátoch, ktoré
zaviedli registrované partnerstvá týchto osôb, zvyčajne následne zaviedli aj
tieto adopcie - vraj, aby neboli ukrivdení voči normálnym manželom. Preto sa
zavedenie registrovaných partnerstiev
považuje za predvoj pre adopcie homosexuálov.
O to väčšie prekvapenie pre mňa je
to, že samotný predseda KDH Alojz Hlina prišiel za ultraliberálmi z PS/SPOLU
s návrhom, ktorý im umožní registrované partnerstvá na Slovensku presadiť.
Zhrození sú z toho aj tisícky voličov
KDH, ktorí volajú po vypovedaní tejto
ponuky, ale vedenie KDH sa tvrdošijne
tvári hluché a slepé.
Slovenskí liberáli sa dlhé roky
snažia o presadenie registrovaných
partnerstiev homosexuálov, ale vždy
im v tom predsedovia KDH dokázali
v koaličnej zmluve zabrániť. Alojz sa
však rozhodol túto dobrú tradíciu zrušiť
a navrhol PS/SPOLU, že keď teda chcú,
nech si teda návrh na partnerstvá predložia ako poslanecký návrh zákona
s tým, že ak sa to stane, tak sa v KDH

7

Čoskoro si pripomenieme tridsať rokov od nežnej revolúcie. Čo keby sme
to oslávili tak, že pomôžeme tým,
ktorí to dnes potrebujú?
Možno to neviete, ale kresťania sú v
skutočnosti najviac prenasledovanou
náboženskou komunitou na svete. Vyplýva to z analýzy, ktorú sme v ACN
vypracovali na základe údajov zo 196
štátov. Každý siedmy kresťan, žiaľ, žije v
krajine, kde je ohrozené základné ľudské
právo na slobodu myslenia, a toto právo
zahŕňa aj slobodu vierovyznania. Vo
svete sa nábožensky motivované útoky
stále stupňujú a až 70 percent z nich je
páchaných na kresťanoch.
Pred niekoľkými dňami nás zarmútila správa arcibiskupa Sebastiana
Shawa z Lahore v Pakistane. Prostredníctvom kancelárie ACN informoval, že
v jeho krajine nebezpečne vzrástol počet
násilných konverzií na Islam. Ale čo je
ešte horšie, radikálni islamisti sa v tomto
prípade zameriavajú na mladé dievčatá,
ktoré často majú len štrnásť rokov. Unesú
ich a pod zámienkou, že neprestúpili na
moslimskú vieru, im ubližujú. Ide predovšetkým o kresťanské a hinduistické
dievčatá.
„Únos je zločin a my k nemu musíme
pristupovať ako k zločinu,“ upozorňuje
arcibiskup Shaw. Po zlej skúsenosti s
políciou išiel arcibiskup priamo za vládnymi predstaviteľmi, aby tento problém
riešili. „Vláda sa našej žiadosti chopila a
spolu s moslimskou radou usporiadala
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stretnutie so mnou a s lídrami moslimských a hinduistických komunít.“ Dobrou správou je, že tieto zločiny odsudzujú
aj samotní moslimovia – radikálni fanatici totiž nekonajú v súlade s ich vierou.
Podobné zločiny sú v mnohých častiach sveta na dennom poriadku. Až 300
miliónov kresťanov žije na mieste, kde sú
pre svoju vieru znevýhodňovaní. Mnohým hrozí prepustenie z práce či nedostupné vzdelanie pre ich deti. Viacerým
však hrozí aj ublíženie na zdraví či priamo smrť. Taká je realita sveta, v ktorom
žijeme.
Napriek tomu netreba strácať nádej.
Nestráca ju ani arcibiskup Shaw: „Veríme, že situácia sa obráti k lepšiemu. Vyše
60 percent kresťanov tvoria u nás mladí
ľudia. Pomáhame im dosiahnuť kvalitné
vzdelanie a stať sa profesionálmi.“
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby za
uznesenie hlasovali predstavitelia všetkých politických strán. Pridajme sa teda
ako krajina, ale najmä jednotlivo, každý
z nás, k zástupu tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
Ak chcete podporiť tých, ktorí bojujú
za svoju slobodu viery, podporte projekty ACN cez náš web www.acn-slovensko.
org. Ďakujeme.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

nosť v ničote. Aj preto je opodstatnené
„blicovanie“ žiakov práve počas školy
- ide o štrajk za budúcnosť narodených
i nenarodených.
Výsmech mladej a spravodlivo
nahnevanej Grétky či iných mladých
účastníkov zelených protestov je najväčšie chrapúnstvo. Mnoho ráz hovoríme o tom, že mládež je pasívna, že
sa o nič nezaujíma. A keď spraví veľký
krok, smejú sa jej, vyhrážajú, ponižujú
ju, smejú sa jej prejavu. Verte, keby som
bol v kontakte s ľuďmi, čo rozhodujú o
osude planéty, povedal by som im bez
cenzúry expresívnejšie vety, ako vyslovila Gréta. Pretože ochrana prírody
nesmie mať mantinely. Je úplne jasné,
že nemôžeme znížiť rôzne škodliviny
na nulu. Presúvame sa, potrebujeme
elektrinu a teplo, neprežijeme bez chémie. Ale dá sa nájsť stredná cesta a mladí ju aj ponúkajú. Ale stáť v čele štátu
a vyhlasovať, že sa nič nedeje, pričom
práve ten štát trpí zmenami klímy, je
arogantná ľahostajnosť, ktorá zasiahne
a už zasahuje celý svet.
Iba chudák sa smeje aktivistom,
ktorí predvídajú. V oblasti klímy je
predvídanie jednoduché. Preto sa ja
smejem schválne zaslepeným, ktorí kreslia budúcnosť bez prírodného
pozadia. Takí však vyslovujú ortieľ v
mene ľudstva...

Pozorujem vystresovaných ľudí. Naháňajú sa, nestíhajú, sú vyčerpaní a
nespokojní so svojim životom.
Keď je vyčerpaná nádrž, treba ju doplniť, keď je vyčerpaný človek, musí načerpať silu a energiu. Viac pracovať nepomôže. Ak niekto dlhodobo pracuje príliš
veľa, jeho výkon klesá.
Všímam si niekoľko skupín ľudí, ktorí
sa dostávajú do stresu:
Perfekcionisti – sú tak posadnutí dokonalosťou riešenia, ktoré hľadajú, že majú
problém veci dokončiť a neustále sú nervózni z toho, že „to nie je dosť dobré“ a
„ostatní to neurobia tak, ako treba“, takže
ich treba neustále kontrolovať, alebo si to
radšej urobiť sám.
Záchranári sveta – sú neustále v nasadení, radi pomáhajú a obetujú sa, nikomu
nevedia povedať nie, až kým nepadnú –
vyhorení a vyčerpaní.
Nemajú jasné priority – chaotici, ktorí
sa neustále naháňajú, preskakujú z jednej
veci na druhú, nič poriadne nedokončia
ale neustále začínajú nové projekty. Nevedia si jasne stanoviť svoje smerovanie a
priority, na ktoré by sa mali sústrediť.
Majú vyššie ambície ako schopnosti
– majú v sebe veľkú ctižiadostivosť, vytý-

čili si také ambiciózne ciele, na ktoré buď
nemajú talenty alebo energiu. Ženú sa za
niečím, čo možno ani nepotrebujú a zbytočne sa dostávajú pod tlak.
Určite by sa dali definovať aj iné skupiny ľudí, ktoré prežívajú dlhodobý stres
a spôsobujú si tak problémy. Mnohí ľudia
spôsobujú stres druhým. Medzi nich patrím
aj ja. Niekedy sú to tí, ktorých baví to, čo
robia a vyžadujú to aj od druhých. Nechcú
pochopiť, že ľudia sú rozdielni a majú svoje
vlastné motivácie. Keby zamestnancov bavilo podnikanie tak, ako ich zamestnávateľov, mohli by si svoje úlohy vymeniť.
Mnohí ľudia si kladú otázku, ako majú
bojovať proti stresu a neuvedomujú si, že
je to niekedy boj proti sebe samému. Stres
je našou súčasťou. Je dobrý aj zlý stres.
Adrenalín ľuďom v určitých situáciách zachraňuje život a pomáha dokončovať veci.
Namiesto bojaa proti
stresu je lepšiee stres
prijať, pochopiťť jeho
ať ho.
príčinu a ovládať
Tak, ako všetkyy obbnosti,
lasti našej osobnosti,
ájajú
kde sa v nás spájajú
anjeli aj démoni.

» Ján Košturiak

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ

LETÁKY
0905 338 872
WWW.REGIONPRESS.SK

VANIE MOV
O
T
A
R
UP VÝCH DO STOROV
BY TO NÝCH PRIE
FIREM
0904 047 272

www.tofisa.sk
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47-014

Odmalička mám vzťah k životnému
prostrediu. Už pred nežnou revolúcie sme sa v škole učili o jeho znečisťovaní. Preto nepotrebujem mediálne známu aktivistku-tínedžerku,
aby ma primäla k rozmýšľaniu o
klíme, ktorá sa citeľne mení.
Avšak, rešpektujem ju za to, že svetovo otvorila veľmi dôležitú tému a
pomenúva vinníkov, ktorým je vlastný
cynizmus, kapitál a arogancia, a nebojí
sa im to povedať úprimne, rázne. Že sa
jej tém a aktivít chytili médiá, mi vôbec
neprekáža. Toto žieňa dokázalo aktivizovať tisíce mladých, ktorí sa stotožnili
s názorom, že zopár mocipánov vo vraj
rovnocennom svete rozhoduje, či prežijeme na Zemi. Mladá aktivistka napriek
všetkému a svojim osobným problémom vytrvala, až si jej tému všimli.
Ako človek, ktorý pracuje so žiakmi,
s hrôzou sledujem výsmešné statusy zo
sveta dospelých (!), neraz od osobností, ktoré smerujú násťročnej aktivistke.
Neraz ju prirovnávajú k sfanatizovaným nacistom, čo je až nechutné. Je to
odplata za to, že podráždila bohaté firmy, politikov, šejkov, ktorí žijú zo znečisťovania planéty. Podráždila ich šírením strachu z toho, čo bude. Ak sa nič
nezmení, už naše deti zažijú katastrofálne výčiny trpiacej Zeme. A budú ničivejšie ako tie, ktoré na vlastnej koži
sledujeme deň čo deň. Chodenie do
školy sa popri týchto problémoch javí
ako zbytočná snaha vytvoriť si budúc-

Najčítanejšie regionálne noviny

Vystresovaní

Zelené protesty

80-0002
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SBS GUARDING s. r. o.

HĽADÁME VODIČOV AUTOBUSU
v prímestskej doprave.

príjme strážnikov na prevádzky

- práca v stabilnej ﬁrme s kvalitným vozovým parkom
- široký sociálny program
- priemerná hrubá mesačná mzda vodiča je 1200€

Kontakt: 031/590 25 11

www.sadds.sk

INZERCIA
0905 338 872

Prijme do pracovného pomeru

PONUKA PRÁCE
Prijmeme
PREDAVAČKU

Pracovníka na zber TKO
v meste Šaľa
t1SÈDBJCBOBKFEOV[NFOVPEI

t/ÈTUVQOâQMBUPEȽ

na TPP do predajne
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0908 580 999

t7FEFOJFOÈLMBEOÏIPWP[JEMB [BCF[QFǏFOJF
ESPCOâDIPQSÈWBÞESäCZOBWP[JEMF
t1SFQSBWBTBVTLVUPǏǪVKFQSFWBäOF
WNFTUFÀBǥB

76-0101

na vlakovej stanici
v ŠALI. Mzda: 500€ v

Vodiča nákladného vozidla
v meste Šaľa

Prijmem
Prijmeme

t/ÈTUVQOâQMBU
PEȽ

operátorov/ky
skladu
na 2 zmeny TPP

označovanie, skenovanie dielov,
kontroly komponentov...

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu spoločnosti, ,PSZUPWTLÈ
-VäJBOLZ prípadne na email: NPMOBSPWB!FOWJHFPTTL

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky
3,83€/deň alebo strava

Mahax Slovakia, s.r.o.

45-0008

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ
Pre viac info: 0948 592 954

52-0017-33

Nie zbrklý, ale nerozvážny, Slovenčina naša
prenáhlený, nepremyslený či splašený.

75-06-3

Viac info na tel.č. 1
45-0294

Slovenčina naša
Nie
bizardný, ale bizarný.

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!

07-0141

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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V prípade záujmu nás navštívte!
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla
dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

03 BYTY / predaj
»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zaria-

denú garsónku s balkónom v Seredi, cena: 330 €
s energiami, tel.: 0907 038
839

07 REALITY / iné
»Prenajmem 5i RD v Ga-

lante. 0903 731 710

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»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
° Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33.
10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim rôzne starožitnos-

ti aj v poškodenom stave.
Tel.: 0903 753 758
»Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350

13 RÔZNE / predaj
»Predám barové stoličky a
stolíky a vonkajšie dvere aj
so zárubňou z dreva tel.
0949225092

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
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vírivky | sauny
hydromasážne vane
Showroom KOŠICE | Mlynská 5

Vírivka

0905 860 667 | 0915 285 700

tna

AKC

www.wellis.sk

66-0166

| 0918 996 003

3-mies

s DPH
2.99IA0 3€.890 €

Showroom BRATISLAVA | Trenčianska 57
(vedľa ČS SHELL)

SUN

PRÁCA V ČR
OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

polohovateľné - sklopné

WWW.KONSTRUKTER.SK

5%

19

-2

20

A

0.

.1

31

0944 556 070, 0944 113 140

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

131190397

0800 500 091

AK
CI

PRACUJ
U NÁS

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

do

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0005

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

85_0659

 

52-0134

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

34-0171

MZD A OD 850 €
DO 1300 €
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