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KOMÁRŇANSKO
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Pozor na prílišné sebavedomie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Krásny jarný čas vám želám za celú 
našu redakciu, vážení čitatelia. Najskôr 
jedno obzretie sa v čase a úprimné blaho-
želanie budúcej pani prezidentke, spojené 
s nádejou, že sa jej podarí v úrade hlavy 
štátu naplniť tieto jej slová: „Hodnoty 
ako ľudskosť, humanizmus, solidarita a 
pravda sú dôležité pre množstvo ľudí na 
Slovensku a k týmto hodnotám sa musíme 
vrátiť!“ (Zuzana Čaputová)

Nuž a hneď aj výhľad do nadchádzajú-
ceho týždňa – tam môžeme vidieť veľmi 
silnú symboliku v historických súvislos-
tiach, oveľa starších. Desiateho apríla 1912 
totiž na svoju prvú plavbu vyplával par-
ník Titanic. A o štyri dni neskôr, dvadsať 
minút pred polnocou sa potopil. Nech dá 
Boh večnú slávu jeho obetiam. Tým, ktoré 
nemuseli byť. Keby nebolo samoľúbosti, 
spupnosti, keby nebolo ignorácie zdravé-
ho rozumu, keby nebolo honby po sláve, 
moci a zisku. Nič vám to nepripomína? Ak 
nie, treba precitnúť, ak áno, škoda ďalších 
úvah. Všetkým nám je jasné, o čo ide. A 
určite nielen v ľadovcových vodách Atlan-
tiku.

Nuž a ešte dva významné dátumy nás 
v najbližšom týždni čakajú. Oba je dob-
ré si pripomenúť. Deň narcisov je dňom 
boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v 
žltej farbe umelých a živých narcisov na 

podporu všetkých, ktorí čelia zákernej 
rakovine. Zakúpením tohto jarnej kviet-
ku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí 
spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Finančná zbierka sa vracia 
verejnosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu onko-
logických pacientov i širokej verejnosti. A 
napokon - Medzinárodný deň solidarity 
oslobodených politických väzňov a bojov-
níkov proti fašizmu. Ten nám pripomína 
oslobodenie väzňov z nacistického kon-
centračného tábora v Buchenwalde v roku 
1945. Išlo o jeden z najväčších táborov na 
nemeckej pôde, ktorý zriadili v lete roku 
1937. Ocitlo sa tu približne 250 000 ľudí z 
36 krajín. Počet úmrtí je odhadovaný na 
56 000 osôb, z nich 11 000 Židov. Títo ľudia 
sa stali obeťami nútenej práce v nepriaz-
nivých podmienkach, zomierali v dôsled-
ku hladu, vyčerpania, choroby, ľudských 
experimentov, ale aj činmi a 
zneužívaním SS stráže.

Nie, nechcem skončiť 
smutnou témou, je predsa 
úžasná jar. Užívajme si ju 
plnými dúškami. Našu 
„slovenskú“ jar! Všet-
ko dobré vám!
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

Príspevok na dopravu
alebo na ubytovanie
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Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:
ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz!

Miesto: Dunajská Streda   Info: 0948 395 388

Platové podmienky: 

8,30 eur/h
na živnostenský list
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
v KOMÁRNE
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV
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Poľnohospodársky podnik pôsobiaci
v okolí NZ hľadá

Kontakt: 0917 125 914

strojníka
na samochodný postrekovač HARDI

MZDA 6,50€/ 1 hodina + 0,20€/1 ha 

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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Každý týždeň: 
Komárno, Hurbanovo, Kolárovo

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámská 21 
NOVÉ ZÁMKY

INZERCIA

 

KOMÁRŇANSKO

Kristína Mlatecová  0908 979 443

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (15.000 domácností)

www.nitrazdroj.sk

Corgoň
10%
500 ml + 50 ml naviac
500 ml + 50 ml extra

0,39
 

€
JC 0,71 € / l  (az egységár 0,71€/l)

Cena platí  1. 4. – 30. 4. 2019
Az ár 2019 április 1.-től április 30.-ig érvényes
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NITRAZDROJ, a.s. v roku 2019
oslavuje 25. výročie založenia.
NITRAZDROJ, a.s. 2019-ben ünnepli
magalapításának 25. évfordulóját

25 rokov
25 éve 

az önök közelében

Predajňa (Üzlet) :
Hradná 3, Komárno
- nákup za diskontné ceny pre všetkých
   ( diszkont árak mindenkinek )

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.
További kedvezmény nélkül, a készlet erejéig.
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Váš regionálny predajca

0908 170 998

Aké jedlá sú pre žlčník najriskantnej-
šie?

Žlčník je dôležitý orgán pri metaboliz-
me tukov. Preto všetky tučné a mastné 
jedlá spôsobujú zvýšenú tvorbu žlče v žlč-
níku. Ľudia s vyoperovaným žlčníkom by 
sa mali vyvarovať jednorazovému príjmu 
mastného jedla. Ale nielen oni. Vyprovo-
kovaná tvorba žlče môže u niektorých ľudí 
vyvolať žlčníkový záchvat, alebo „iba“ ne-
voľnosť, pocity plnosti v bruchu s bolesťa-
mi pod pravým rebrovým oblúkom, nieke-
dy až s vyžarovaním pod pravú lopatku.

Nebezpečné sú všetky vysmážané jedlá 
– vysmážané mastné mäso, ale aj vysmá-
žaná zelenina, podávané často spolu s 
hranolkami alebo čipsami. Rizikové sú aj 
ťažké dezerty, pikantné jedlá, morské prí-
šery, majonézy, kysnuté koláče, oriešky.
Čo pomáha tráveniu

Pred konzumáciou mastného sa odpo-
rúča tzv. stomachikum alebo digestívum 
– najčastejšie aperitív, obyčajne horký 
destilát, citliví ľudia, ktorí vedia o svo-
jich problémoch, obyčajne užijú tablety s 
obsahom enzýmov. Vhodná je aj citróno-
vá šťava v sýtenej minerálnej vode alebo 
sóde, čerstvé jablko alebo plátok ananásu.
Čo je dobre ohľadom na žlčník vypustiť 
na dovolenke?

V prímorských krajinách je častou chy-
bou, ktorú robia ľudia z neznalosti kon-
zumácia morských príšer – darov mora 
spolu s destilátom. Miestni vedia, že naj-
lepšie je k nim víno, inak dochádza často k 
podráždeniu žlčníka. Štipľavé jedlá treba 

rovnako konzumovať obozretne. Chilli 
con carne podľa miestnej receptúry je ťaž-
kou skúškou pre celý tráviaci trakt – môže 
vyvolať pyrózu, teda pálenie záhy, ktorá 
niekedy dokonca môže imitovať až srdco-
vý infarkt, žlčníkový záchvat, alebo navo-
dí „iba“ hnačkovitý stav. Každá odchýlka 
v transporte v tráviacom trakte znamená, 
že potrava alebo jedlo „nesadlo“ a treba sa 
mu do budúcna vyhýbať. 
Najriskantnejšie potraviny, koreniny 
a nápoje

Sú to vlastne všetky vysmážané, ope-
kané a fritované jedlá. U rizikových ľudí 
je vhodné dusenie, restovanie, grilovanie, 
ale nie dlhé. A z korenín hlavne bylinky, 
nie pikantné papriky alebo horčice.
Aké športy môžu podráždiť žlčník? 

Nebezpečné športy v súvislosti so žlč-
níkom u zdravých ľudí neexistujú. Iná 
situácia je u ľudí, ktorí majú v žlčníku tzv. 
piesok, alebo kameň. Tieto sa môžu pri 
náhlom pohybe posunúť a upchať tak pri-
rodzený odtok žlče a žlčníková kolika je 
na svete. Medzi jedlom a cvičením má byť 
minimálne jedna hodina.

Ako Vás bolí pod pravým 
rebrovým oblúkom a vyža-
ruje pod pravú lopatku, 
vyhľadajte lekára. Pravde-
podobnosť podráždeného 
žlčníka je veľká.

Žlčník a strava

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Inzercia
0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018

NEJDE VÁM 
BIZNIS?
KONTAKTUJTE NÁS

novozamocko@regionpress.sk

0907 779 018
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Pri komparácii právnej úpravy náj-
mu bytu podľa Občianskeho zákon-
níka (ďalej len „OZ“) a krátkodobého 
nájmu bytu (ďalej len „KNB“) podľa Zá-
kona o krátkodobom nájme bytu (ďalej 
len „ZKNB“) je možno v  rámci týchto 
úprav badať viacero markantných 
rozdielov, ktoré sa týkajú najmä záni-
ku nájomného vzťahu. Na rozdiel od 
prísne formalizovanej úpravy zániku 
nájmu bytu na základe výpovede ná-
jomnej zmluvy podľa OZ, úprava zá-
niku nájmu bytu zakotvená v ZKNB je 
flexibilnejšia a účastníkom nájomného 
vzťahu poskytuje zmluvnú voľnosť vo 
väčšej miere. 

OZ upravuje presne určený výpo-
vedné dôvody, ktoré v žiadnom prípa-
de nemožno rozširovať. Naopak ZKNB 
popri zákonných výpovedných dôvo-
doch umožňuje zmluvným stranám, 
aby si zmluvne dohodli ďalšie výpo-
vedné dôvody. Tieto však musia spĺňať 
podmienku, že ide o dôvod, pre ktorý 
nemožno spravodlivo požadovať trva-
nie nájomného pomeru. K zániku KNB 
môže dôjsť aj odstúpením od nájomnej 
zmluvy, pričom rovnako ako pri výpo-
vedi si zmluvné strany môžu osobitne 
dojednať aj ďalšie dôvody odstúpenia 
odlišné od tých, ktoré uvádza ZKNB. 
Odstúpením od nájomnej zmluvy pod-
ľa OZ sa zmluva zrušuje od začiatku. 

Naopak pri KNB sa pri odstúpení 
nájomná zmluva zrušuje od okamihu 
doručenia odstúpenia jej adresátovi. 

Ďalším rozdielom je dĺžka výpovednej 
doby a okamih začatia plynutia výpo-
vednej doby. Podľa OZ je výpovedná 
doba minimálne 3 mesiace, pričom 
začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci doručenia 
výpovede. 

Za určitých podmienok (ak je ná-
jomca v  hmotnej núdzi, ktorú si sám 
nespôsobil) môže byť táto lehota predĺ-
žená o ochrannú dobu, ktorá trvá 6 me-
siacov. Na druhej strane podľa ZKNB 
je výpovedná doba najmenej 1 mesiac 
a pri určitých výpovedných dôvodoch 
len 15 dní, pričom výpovedná doba 
začína plynúť dňom nasledujúcim po 
dni doručenia výpovede a teda proces 
ukončenia takéhoto nájomného vzťahu 
môže byť výrazne rychlejší. 

Výhodou KNB pre prenajímateľa 
je, že v prípade ukončenia KNB mu ne-
vzniká povinnosť poskytnúť nájomcovi 
bytové náhrady. Záverom si dovoľuje-
me upozorniť na podmienku uplatne-
nia právneho režimu ZKNB, ktorou je 
okrem iného aj požiadavka registrácie 
prenajímateľa podľa Zákona o  dani 
z príjmov v zákonnej lehote.

Nájom bytu a krátkodobý nájom bytu

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Možno povedať, že niet lekárne, 
v  ktorej by si pacient nemohol vybrať 
svoje lieky bez papierového lekárskeho 
predpisu. Čo by však mal vedieť každý 
pacient skôr, než mu lekár týmto spôso-
bom lieky predpíše?
1. Pacient má právo aby mu bol vysta-
vený elektronický lekársky predpis

Ak pacient bude počuť vetu od ses-
tričky: „Naša pani doktorka predpisuje 
iba papierové recepty“, tak jednoznač-
ne porušuje zákon, ktorý hovorí, že pri 
predpisovaní lieku je lekár povinný 
vytvoriť tzv. preskripčný záznam – to 
je správny názov pre ľudovo povedané 
elektronický recept. Štátne orgány však 
nateraz takéto postupy tolerujú. 
2. Pacient má právo vybrať si lieky 
v ktorejkoľvek lekárni

Napriek tomu, že mnohí pacienti 
v ambulancii občas počujú vetu „choď-
te dole do lekárne, poslal som vám tam 
recept“, nie je to pravda. Neexistuje nie-
čo také ako odoslanie elektronického 
receptu do konkrétnej lekárne, lekár 
odosiela všetky záznamy na centrálne 
úložisko. To, kde si pacient vyberie svo-
je lieky je len a len jeho rozhodnutie. 
3. Lieky si viete vybrať pomocou rod-
ného čísla

Do roku 2021 budeme mať všetci (vrá-
tane detí) občianske preukazy s  elek-
tronickým čipom. Umožnia prístup 
k  mnohým službám – vrátane prístu-
pu k  službám elektronického zdravot-
níctva. Umožňujú ich aj v  súčasnosti, 

zatiaľ však nie sú zdravotnícke zaria-
denia vybavené ich čítačkami, a preto 
je v  zákone prechodné ustanovenie, 
ktoré umožňuje pacientovi vybrať si 
svoje lieky predpísané elektronickým 
lekárskym predpisom pomocou rodné-
ho čísla.
4. Recept po uplynutí platnosti 
„zmizne“

Platnosť lekárskeho predpisu je už 
roky nezmenená – týždeň platí väčšina 
receptov, tri dni recepty na antibiotiká, 
päť dní na omamné a  psychotropné 
lieky a jeden deň recept z pohotovosti. 
Po prekročení tejto lehoty nie je recept 
lekárnikovi dostupný.
5. Lekár môže predpísať lieky až na 
dvanásť mesiacov

Snáď najzásadnejšou novinkou, kto-
rou e-zdravie uľahčí pacientom život je 
možnosť vystavenia tzv. opakovacieho 
lekárskeho predpisu. Ocenia to zvlášť 
chronickí pacienti, ktorí majú dobre 
a efektívne nastavenú liečbu a ktorí po 
zvážení lekára nepotrebujú časté kon-
troly. A tak pacienti budú môcť navští-
viť svojho lekára raz za pol roka či rok 
a v  intervale, ktorý im lekár stanoví si 
jednoducho iba vyberú lieky v  ktorej-
koľvek lekárni.

E-zdravie je tu na to, aby uľahčilo 
život – lekárom, lekárnikom, ale predo-
všetkým pacientom. Nebojme sa ho vy-
užívať čo najviac a spoločne pracujme 
na jeho zlepšovaní.

Čo má vedieť pacient o e-zdraví?

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.

Celoplošne okrem Prešova
Budúcu prezidentku si voliči väčši-

novo vybrali v siedmich slovenských 
samosprávnych krajoch, výnimkou 
bol iba Prešovský, v ktorom zvíťazil jej 
protikandidát Maroš Sefčovič. Celkovo 
Zuzanu Čaputovú volilo 1.056.582 vo-
ličov, Marošovi Šefčovičovi odovzdalo 
svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť 
dosiahla 41,79 percenta, čo je 1.847.417 
voličov. Oproti prvému kolu bola účasť 
nižšia.

Naša krajina je takmer unikát
Slovensko sa po víťazstve Zuzany Ča-

putovej v sobotňajších prezidentských 
voľbách stane po jej inaugurácii v júni 
ôsmou krajinou Európskej únie, ktorá 
má na čele ženu, informovala agentúra 
AFP. Ženy sú v súčasnosti na čele šty-
roch ďalších európskych krajín, ktoré 
nie sú členskými krajinami EÚ. Erna 
Solbergová v Nórsku, Katrín Jakobsdót-

tir na Islande a Ana Brnabičová v Srb-
sku zastávajú posty premiérky. Salome 
Zurabišviliová je od decembra minulé-
ho roka prezidentkou Gruzínska.

Dámsky klub blahoželal
Prezidentky Litvy a Estónska po-

priali Zuzane Čaputovej k víťazstvu v 
prezidentských voľbách v SR. „Gratu-
lujem, Zuzana Čaputová, novozvolená 
prezidentka Slovenska! Želám vám 
veľa úspechu pri službe svojej krajine 
a jej obyvateľom!“ napísala na Twitteri 
litovská prezidentka Dalia Grybaus-
kaite. Bývalá eurokomisárka je prvou 
ženou na poste hlavy štátu v Litve od 
júla 2009. Rovnakú platformu využila aj 
prvá prezidentka ďalšej pobaltskej kra-
jiny, Estónska, Kersti Kaljulaidová, kto-
rá nastúpila do funkcie v októbri 2016. 
Ku svojej gratulácii dodala: „Teším sa 
na mnohé zaujímavé rozhovory, plod-
nú bilaterálnu spoluprácu a spoločnú 
ochranu našich hodnôt a zásad.“ Ku 
gratuláciám sa pridala aj súčasná pred-
sedníčka Valného zhromaždenia OSN 
María Fernanda Espinosová. „Blahože-
lám Zuzane Čaputovej k jej zvoleniu za 
prvú prezidentku Slovenska. Potrebuje-
me viac žien pri moci, aby sme dosiahli 
zmenu. Pokračujme v budovaní sveta 
so skutočnou rovnosťou pohlaví,“ na-
písala vo svojom tvíte bývalá minister-
ka zahraničných vecí juhoamerického 
Ekvádora.

Rozporné domáce hodnotenie
„Nezávislý kandidát na preziden-

ta SR s podporou strany Smer-SD pán 
Maroš Šefčovič získal v druhom kole 
prezidentských volieb podporu viac ako 
750 000 hlasov našich občanov. Z tejto 

voľby, na rozdiel od opozičných parla-
mentných strán, vyšla strana Smer-SD 
posilnená. Zároveň blahoželáme pani 
Zuzane Čaputovej k zvoleniu za pre-
zidentku Slovenskej republiky.“ To sa 
hovorí v oficiálnom vyhlásení strany, 
ktorá nominovala protikandidáta. Jej 
odchádzajúci podpredseda Peter Kaži-
mír však nesúhlasí so Smerom-SD, stra-
na by podľa neho mala priznať prehru. 
„Ako by mohla byť najsilnejšia politická 
strana v krajine posilnená volebným 
procesom, v ktorom, aby neuškodila 
vlastnému kandidátovi, nemohla sa 
k nemu ani naplno prihlásiť. Jediným 
posilneným je Maroš Šefčovič, ktorý v 
osobnej voľbe získal podporu trištvrte 
milióna voličov zo všetkých kútov Slo-
venska,“ vyhlásil prostredníctvom tla-
čovej agentúry Peter Kažimír. Podľa jeho 
názoru je potrebné si priznať, že strana 
Smer-SD voľby prehrala. 

A toto sa dobre sleduje
Americký denník The New York Ti-

mes zverejnil hneď päť článkov o výsled-
ku prezidentských volieb na Slovensku.
Publikoval správu agentúry Associated 
Press s titulkom „Liberálny nováčik Ča-
putová bola zvolená za prvú slovenskú 
prezidentku... Liberálna environmen-
tálna aktivistka a relatívny nováčik v 
politike prilákala voličov zhrozených 
korupciou a politikou hlavných strán“, 
píše sa tiež v článku.

Aj Reuters zdôraznil, že Zuzana Ča-
putová využila verejný hnev nad korup-
ciou a zoslabila trend víťaziacich popu-
listov a politikov vystupujúcich proti EÚ 
v Európe. The New York Times publiko-
val ešte ďalšie dva materiály agentúry 
Reuters o vývine výsledkov hlasovania 
po čiastkovom a konečnom sčítaní hla-
sov. Onedlho denník zverejnil aj roz-
siahly článok od vlastných reportérov. 
„Využijúc vlnu nespokojnosti verejnosti 
s rozšírenou korupciou, ale odmietajúc 
zapojiť sa do osobných útokov na svo-

jich oponentov, sľúbila, že vráti slušnosť 
do slovenskej, často toxickej politickej 
klímy,“ napísali reportéri Marc Santora 
a Miroslava Germanová.

„Rozsiahle konšpirácie boli hodené 
do toxickej vyhne rétoriky - v krajine, 
ktorá zaznamenala v posledných ro-
koch výrazný vzostup extrémistických 
skupín. Konečné výsledky sú víťaz-
stvom iného typu politiky,“ píše NYT.
BBC: Kandidátka bez politickej skúse-
nosti porazila vysokopostaveného dip-
lomata
AFP: Pozorovatelia prirovnávajú Čapu-
tovú k Macronovi. 
Reuters: Víťazom prezidentských vo-
lieb je slovenská Erin Brokovichová

( podľa americkej bojovníčky za život-
né prostredie, ktorú vo filme z roku 2000 
stvárnila Julia Robertsová.)

A toto tu ešte nebolo

Spracoval: (ib)
Foto: Financial Times, archív

„Je dôležité snažiť sa na Slovensku o pravdivú a korektnú politiku“ - Z.Č.

Výsledok prezidentských volieb 
je vzburou občianskej spoločnosti

Foto: archív

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Graf a tabuľka                                                                                                              zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka
Počet volebných okrskov          5 940 
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií          5 940  100,00 %
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov1  4 419 883
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní2 a účasť 1 847 417    41,79 %
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku3 1 847 115   99,98 %
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov4 1 808 985    97,93 %

Za všetko hovorí aj titulná strana pon-
delkového vydania najrenomovanej-
ších novín na svete – The Financial 
Times. Napokon, tú si pozrite sami.
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Oficiálnou víťazkou druhého kola 
prezidentských volieb je Zuzana 
Čaputová so ziskom 58,4 percenta 
hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 
percenta hlasov. Oficiálne výsled-
ky potvrdila Štátna komisia pre 
voľby a kontrolu financovania po-
litických strán. 

„Na základe takéhoto výsledku vo-
lieb, sčítania hlasov aj štátna komisia 
skonštatovala svojím uznesením, že za 
prezidentku SR bola zvolená pani Zuza-
na Čaputová,“ vyhlásil predseda komi-
sie Eduard Bárány a zagratuloval víťaz-
ke volieb. Poďakoval zároveň všetkým 
ďalším kandidátom, ktorí sa zúčastnili 
na voľbách, a tiež tým, ktorí sa podieľali 
na ich organizácii.
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Vyspelý štát pomáha slabším

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Tretiu oblasť 
hĺbkového re-
ferenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-

NO) sme nazvali „Slovensko pre slab-
ších“.

V dnešnej časti vám bližšie predsta-
víme prvé tri zo šiestich otázok, ktoré 
sme venovali problémom slabších ľudí 
na Slovensku, či už ide o starých, cho-
rých alebo sociálne slabších.

12. Bezplatné objednávanie pa-
cientov. Naše hnutie chce presadiť, 
aby zdravotné poisťovne zaviedli pre 
všetkých pacientov bezplatné objed-
návanie na lekárske vyšetrenia. Keďže 
lekári sú zmluvnými partnermi pois-
ťovní, objednávanie by mali namiesto 
lekárov a sestričiek riešiť poisťovne. 
Majú na to totiž personál, a rovnako aj 
financie. Sme v 21. storočí a nemôže byť 
problémom objednanie sa telefonicky 
či cez internet.

13. Stop vykorisťovaniu opatro-
vateľov. Opatrovateľ ťažko zdravotne 
postihnutého príbuzného by mal mať 
nárok na príspevok aspoň vo výške 
minimálnej mzdy. Je hanbou, že matky 

opatrujú svoje ťažko choré deti 7 dní v 
týždni 24 hodín denne len za 200 eur. V 
parlamente som to opakovane hovoril 
až dovtedy, kým sa tento stav len veľ-
mi pomaličky začal ako tak zlepšovať. 
Myslíme si však, že takýto ľudia si za-
slúžia za opatrovanie aspoň minimál-
nu mzdu.

14. Amnestia na úroky z dlhu voči 
štátu (Exekučná amnestia). Sme za 
to, aby človeku, ktorý splatí svoj dlh 
voči inštitúcii verejnej správy, alebo 
podniku, v ktorom má štát podiel, boli 
odpustené úroky z omeškania. Štát v 
súčasnosti vymáha cez exekúcie mi-
lióny pohľadávok. Ak dokážeme dať 
ľuďom amnestiu na iné veci, nevidíme 
dôvod, aby nemohli dať všetky štátne 
inštitúcie amnestiu 
na úroky ľuďom, 
ktorí svoj skutočný 
dlh splatia.

Vyspelý štát 
pomáha slabším 
ľuďom. OĽANO 
taký štát chce. Po-
môžte nám ho pre-
sadiť.
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AFORIZMY
» A. SLÁDKOVIČ
Beda, kto v mori vidí iba 
vodu, kto nepočuje nemú 
prírodu, kto v skalách vidí 
iba skaly.

» H. CH. ANDERSEN
Všetky knihy zožltnú, ale 
kniha prírody má každý rok 
nové, nádherne vydanie.

» WILIAM WORCLOCK
Príroda nikdy nezradí srd-
ce, ktoré ju miluje.

» CICERO
Ak pochopíš krásu prírody, 
nemôžeš zablúdiť.

» ANDREJEV
Príroda bohužiaľ nevie, že 
človek je jej priateľom.

» CLARASO
Príroda je úžasná vec. Ško-
da, že je tak ďaleko.

» redakcia
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Park nevydržal ani týždeň 
Novozaložený park na mestskom pozemku 

za plotom starej nemocnice v Nových Zámkoch 
nevydržal ani týždeň. V pondelok 1. apríla nad-
ránom medzi štvrtou a šiestou hodinou nezná-
my páchateľ prepílil kmene na 20 vysadených 
lipách. „Rezy majú znaky odbornej práce a kva-
litných nástrojov. Niektoré kmene boli vyvrá-
tené, iné zostali stáť na podporných páskach. 
V pondelok predpoludním sme privolali na 
miesto príslušníkov mestskej polície aj Policaj-
ného zboru a podávame trestné oznámenie,“ 
uviedol primátor Nových Zámkov Otokar Klein.  
      Celkovo 30 líp veľkolistých bolo na mestskom 
pozemku vysadených v utorok 26. marca. Vysadila 
ich súkromná spoločnosť, ktorá ich darovala mes-
tu. Lipy mali sedem rokov, obvod kmeňa desať až 
15 centimetrov. Podľa náčelníka mestskej polície 
Jozefa Tökölyho polícia zatiaľ nemá žiadne po-
znatky o páchateľovi či podozrivom. „Je to odľahlé 
miesto lesoparku. Kamery na Sihoti ani v blízkom 
okolí nie sú,“ potvrdil. V januári 2017 podobným 
spôsobom niekto spílil novovysadené stromčeky 
na Zúgove. 

-

» TASR
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Počas uplynulých zopár dní začali 
na krajskej úrovni fungovať policajné 
oddelenia zamerané na envirokrimina-
litu. „Systém, ktorý sme doteraz mali, 
nepostačuje na zhoršujúcu sa situáciu,“ 
povedal riaditeľ odboru envirokrimina-
lity Mário Kern.

Špecialisti na envirokriminalitu 
budú aj naďalej na okresnej úrovni a 
školiť sa majú aj obvodní policajti, aby 
vedeli, ako reagovať. „Dnes sme v si-
tuácii, keď máme viac ako 200 obvod-
ných oddelení, a keď sa takýto prípad 
stane, príde tam policajt, ktorý s týmto 
nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trest-
nú činnosť sú však absolútne zásadné 
prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí 
miesto činu, už to nijako nezachráni-
me,“ priblížil Kern. Ponovom bude na 
túto problematiku vyčlenených viac ako 
100 policajtov. Zmení sa aj prideľovanie 
prípadov.

„To, čo je teraz na obvodoch, bude 
na okresoch a to, čo je teraz na okre-
soch, bude na krajoch. Tam sa ocitnú tie 

závažné veci,“ vysvetlil Kern. Najzávaž-
nejším prípadom a medzinárodnému 

vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať 
Prezídium.

Kern zdôraznil, že vznik nových pra-

covísk neznamená to, že doteraz polícia 
envirokriminalitu neriešila.  Problé-

mom je tiež podľa jeho slov najmä vy-
soká latencia. Pri niektorých trestných 
činoch sa podľa jeho slov neodhalí ani 

tretina prípadov. Posilnenie kapacít na 
vyšetrovanie envirokriminality ocenila 
aj Generálna prokuratúra a Slovenská 
inšpekcia životného prostredia.

„Chceme zaviesť taký systém, aby sa 
envirokriminalita nikomu na Slovensku 
nevyplatila, a to môžeme iba vo vzájom-
nej koordinácii všetkých zložiek,“ uvie-
dol generálny riaditeľ inšpekcie Róbert 
Ružička. Prokurátor Ladislav Hanniker 
pripomenul, že aj na generálnej pro-
kuratúre a krajských prokuratúrach 
existujú špecialisti, ktorí sa venujú envi-
rokriminalite. Potrebujú však partnerov 
v iných zložkách. „Po takýchto partne-
roch voláme desať rokov,“ konštatoval.

Za environmentálnu činnosť sa v 
súčasnosti považuje napríklad výstavba 
čiernych stavieb, ohrozenie a poškode-
nie životného prostredia, pytliactvo, 
krádež dreva i týranie zvierat. Spadá 
sem tiež neoprávnené nakladanie s 
odpadmi, vypúšťanie znečisťujúcich 
látok, porušovanie ochrany rastlín, ži-
vočíchov, stromov a krov.       Zdroj: TA SR

Zmeny v potieraní envirokriminality

ilustračné foto                                                            zdroj foto: Štátna ochrana prírody SR                                                                                               
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Sme medzinárodná spoločnosť založená v Španielsku v roku 1924. Zaoberáme sa s výrobou medených a 

Kosihách (okres Komárno) vyrábame izolované a neizolované vodiče od roku 2007. Využívame 
technológiu ťahania drôtu za studena, extrudáciu a povrchovú izoláciu  lakovaním a papierom. 

Hľadáme nových kolegov do našej výroby na obsluhu výrobných liniek. 

Ponúkame: 
- nástupný plat - 600€/mesiac, mesačný bonus - 100€/mesiac 
- po zaučení  zvýšenie platu a bonusu 
- autobus zadarmo zo smerov:  Komárno, Nová Stráž, Čalovec, 
Kameničná, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Bodza, Tôň, 
Trávnik, Číčov, Klížska Nemá; ostatné smery: príspevok na 
dochádzku 
- stravné lístky v hodnote 3,60€ 
- príplatky: za chemický faktor (lak) 80€/mesiac, za hluk 0,59€/h, 
za nočnú zmenu 0,96€/h 
-  
- firemné akcie 
- možnosť odborného a kariérneho rastu 
- možnosť platených nadčasov (3,85€/h + 35% základného platu, 
príplatky) 
- krátky a dlhý týždeň v práci (2 a 5 dní) 

Očakávame: 
- ochota a chuť pracovať 
- zodpovedný prístup k práci 
- pravidelná dochádzka 
- technické vzdelanie / myslenie 
- dobrý zdravotný stav 
- ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, v 12h 
zmenách 

Kontaktné údaje:  
035/7902836 
hkovacs@vicentetorns.com 
Športová 348, Veľké Kosihy 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

Vodozádržné opatrenie 
Súťaž Pre vodu, ktorá sa venuje riešeniu kon-

krétnych problémov pri hospodárení s vodou 
v mestách a obciach na Slovensku, sa dostala do 
terénnej fázy. Štvorica študentov z Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU 
informovala predstaviteľov mesta o svojom ná-
vrhu riešenia vodozádržného opatrenia v meste.  
      Študenti budú v rámci súťaže riešiť Majzonovo 
námestie v Nových Zámkoch s dôrazom na vodo-
zádržné opatrenia. „Je to verejný priestor s mimo-
riadnym potenciálom a významným historickým 
odkazom. Tento priestor kedysi lemovali hradby 
známej renesančnej protitureckej pevnosti, pod 
ktorými bola vodná priekopa – súčasť dômyselné-
ho architektonického, inžinierskeho a vodohospo-
dárskeho diela,“ povedal vysokoškolský učiteľ na 
katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI 
a vedúci školského tímu Attila Tóth.  V januári 
tohto roku Nadácia Ekopolis zozbierala v rámci 
aktuálneho súťažného ročníka päť modelových 
situácií a reálnych problémov. V kategórii štu-
dentských školských tímov boli vytvorené tri tímy 
na riešenie niektorej z nominovaných situácií. 
V druhej, otvorenej kategórii si súťažiaci študenti a 
mladí ľudia do 30 rokov môžu vybrať konkrétne za-
danie zo zoznamu, prípadne môžu spracovať svoj 
vlastný inovatívny návrh hospodárenia s vodou. 
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2019. Záštitu 
nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného 
prostredia SR László Sólymos. 

» TASR

INZERCIA
0907 779 018

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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Počas uplynulých zopár dní začali 
na krajskej úrovni fungovať policajné 
oddelenia zamerané na envirokrimina-
litu. „Systém, ktorý sme doteraz mali, 
nepostačuje na zhoršujúcu sa situáciu,“ 
povedal riaditeľ odboru envirokrimina-
lity Mário Kern.

Špecialisti na envirokriminalitu 
budú aj naďalej na okresnej úrovni a 
školiť sa majú aj obvodní policajti, aby 
vedeli, ako reagovať. „Dnes sme v si-
tuácii, keď máme viac ako 200 obvod-
ných oddelení, a keď sa takýto prípad 
stane, príde tam policajt, ktorý s týmto 
nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trest-
nú činnosť sú však absolútne zásadné 
prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí 
miesto činu, už to nijako nezachráni-
me,“ priblížil Kern. Ponovom bude na 
túto problematiku vyčlenených viac ako 
100 policajtov. Zmení sa aj prideľovanie 
prípadov.

„To, čo je teraz na obvodoch, bude 
na okresoch a to, čo je teraz na okre-
soch, bude na krajoch. Tam sa ocitnú tie 

závažné veci,“ vysvetlil Kern. Najzávaž-
nejším prípadom a medzinárodnému 

vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať 
Prezídium.

Kern zdôraznil, že vznik nových pra-

covísk neznamená to, že doteraz polícia 
envirokriminalitu neriešila.  Problé-

mom je tiež podľa jeho slov najmä vy-
soká latencia. Pri niektorých trestných 
činoch sa podľa jeho slov neodhalí ani 

tretina prípadov. Posilnenie kapacít na 
vyšetrovanie envirokriminality ocenila 
aj Generálna prokuratúra a Slovenská 
inšpekcia životného prostredia.

„Chceme zaviesť taký systém, aby sa 
envirokriminalita nikomu na Slovensku 
nevyplatila, a to môžeme iba vo vzájom-
nej koordinácii všetkých zložiek,“ uvie-
dol generálny riaditeľ inšpekcie Róbert 
Ružička. Prokurátor Ladislav Hanniker 
pripomenul, že aj na generálnej pro-
kuratúre a krajských prokuratúrach 
existujú špecialisti, ktorí sa venujú envi-
rokriminalite. Potrebujú však partnerov 
v iných zložkách. „Po takýchto partne-
roch voláme desať rokov,“ konštatoval.

Za environmentálnu činnosť sa v 
súčasnosti považuje napríklad výstavba 
čiernych stavieb, ohrozenie a poškode-
nie životného prostredia, pytliactvo, 
krádež dreva i týranie zvierat. Spadá 
sem tiež neoprávnené nakladanie s 
odpadmi, vypúšťanie znečisťujúcich 
látok, porušovanie ochrany rastlín, ži-
vočíchov, stromov a krov.       Zdroj: TA SR

Zmeny v potieraní envirokriminality

ilustračné foto                                                            zdroj foto: Štátna ochrana prírody SR                                                                                               
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto
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900 - 1100 EUR/netto
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11 EUR/hod.
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NAJLEPšIE CENY INZERCIE
0907 779 018


