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Čas pavučín

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli, 
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“. 
Bude to zrejme tým, že majú svojich 
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súla-
de s gravitačným zákonom visia na 
spodnej časti vlákna a nechajú sa 
unášať neznámo kam.

Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo 
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v 
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž 
opakujú.

Pavučina, spleť pavúčích vlákien, 
symbolizuje v ľudských predstavách 
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie 
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju 
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky po-
tom nechá buď bez povšimnutia, alebo, 
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.

Naša politická predvolebná jeseň je 
podobná. Začali lietať návnady a čaká 
sa na novú korisť. Politici splietajú pa-
vučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac 
voličských hlasov. Aby potom, neskôr, 
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a 
odhodili. Občana a jeho každodenné trá-
penia, starosti a boje o takmer holý život. 
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov 
venovali a to nám musí stačiť najmenej 
ďalšie štyri roky.

Politici vravia o koalíciách, o tom, 
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

litici už preventívne likvidujú aj samých 
seba, ako prípadnú povolebnú konku-
renciu. V najrôznejších mediálnych de-
batách ukazujú, ako sa nenávidia, v lep-
šom prípade neznesú, ako nie sú schopní 
spolupracovať na výkone moci, danej im 
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebez-
pečne naivné – áno, hlúpe v preklade 
– myslieť si, že ich po voľbách budeme 
zaujímať my, občania. Naše problémy, 
problémy rozvoja nášho štátu, jeho eko-
nomiky, vedy, zdravotníctva, školstva, 
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funk-
cie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu 
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekono-
mický Klondike, miestečko, kde rozpúta-
jú novú slovenskú zlatú horúčku.

Je dobré nechať sa unášať. Aj snami. 
Ale mali by to byť z našej voličskej strany 
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rov-
nosti šancí, o delegovanom výkone moci 
a správy štátu, o demokracii 
ako takej. Inak skončí-
me zas na ďalšie volebné 
obdobie iba ako korisť. 
Chyba sa môže stať, raz, 
dvakrát. Ale viackrát ju 
opakujú iba hlupáci, 
nemyslíte?
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• výroba kľúčov 
• autokľúčov
• predaj zadlabávacích zámkov
• otváranie zabuchnutých dverí
• brúsenie reťazí na motorové píly

KĽÚČOVÁ 
SLUŽBA 

0907 494 512 • Levice Mlynská ul. (vo dvore Mlynu)
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INFO: 0915 957 580

REKONŠTRUKCIA interiérov na kľúč 
BEZ STAROSTI.
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7Veľký Ďur 117 / Žemberovce, Na Hôrke 29

robplast1@gmail.com 0907 798 315

www.plastoveokna-robplast.webnode.sk

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO - 65 %

používame
kovania AUBI

6-komorový pro�l SALAMANDER 
5-komorový pro�l ALUPLAST
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Volajte - Hívjon
0915 896 536

Kancelárie:
Komárno, Štúrovo,

Želiezovce

STOP 
EXEKÚCIAM
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SPIĽOVANIE - OPIĽOVANIE 
výruby rizikových stromov

0911 800 679
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Bezpečnostné dvere

SHERLOCK
= vaše bezstarostné zabezpečenie

PO CELÚ GENERÁCIU

ZICHER Levice, Koháryho 6467/107
(vedľa OD Merkury Market, v Stolar centre)
ZICHER Nitra, Damborského 9

www.zicher.sk

ZAZICHRUJTE SA

• 037/6503 549
• 0905 854 248
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ZICHER BONUS
*3 za 3 €

(*3 bezpečnostné doplnky iba za 3€)
do 31.10. 2019
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...
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Kombinovaná spotreba 5,1–5,5 l / 100 km, emisie CO2 116–125 g / km (podľa WLTP). Údaje podľa smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Obrázky sú iba ilustratívne.

  SPOTREBA OD 5,1 L
  VEĽKÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR
  6 AIRBAGOV + KLIMATIZÁCIA
  MANUÁL AJ AUTOMAT

Od 9 490 EUR

 

Nový Mitsubishi

TGA s.r.o., JURSKÁ CESTA 6, LEVICE, mitsubishi@tga.sk tga.mitsubishi-motors.sk
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY,staré hračky, 

LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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0905 383 167

ELEKTRIKÁR
elektroinštalácie
DOMY - BYTY
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0918 709 007

PÔŽIČKY
pre každého
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Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 
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SUZUKI NEWS
����������������������

ZIMNÉ KOLESÁ
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POISTENIE NA ROK 
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»KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ 
BEZ STK TEL:0919420515
»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď. 
0903305388
»Kúpim traktorovú vleč-
ku 5,7,8,9t ponúknite 
0910433620

»PREDÁM 3 IZB BYT V LEVI-
CIACH 0902795748

»Dám do prenájmu dlhodo-
bo 1 izbový byt v dobrej lo-
kalite ul. Nejedlého bližšie 
info. na t. č. 0915207336
»Dam do prenajmu 2-izb.
zariadeny byt na Vinohra-
doch.tel. 0903443608 po 
16.00 hod.
»Prenajmem garzonku v LV 
0907300397

»Kúpim ornú pôdu a 
ttp v Leviciach a okoli. 
0907222056

»Predam 16 a starostlivo 
obrobenu vinicu v Zbrojni-
koch 0918495956

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Kupim ludove kroje 
0902708047
»Kúpim akordeón, heligón-
ku. 0915876860
»KUPIM STAROZITNOSTI. 
STARE MOTORKY, BICYKLE, 
PAROZIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODINY 
VRECKOVE, AJ NARAMKOVE, 
HODINY, SABLE AJ BODAKY, 
A VSETKO CO JE STAROZITNE. 
0903439094.
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124
»PREDÁM STARÉ MINCE VIAC 
CEZ MOBIL VOLAŤ VEČER 
0907677532

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Podstatnou úlohou trestného práva 
v právnom poriadku Slovenskej repub-
liky je ochrana spoločnosti a  jednot-
livca pred trestnými činmi, teda pred 
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadú-
cim správaním, a ktoré porušujú alebo 
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jed-
notlivca. 

O spáchaní trestného činu, alebo o po-
dozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trest-
ného činu, pokusu alebo príprave sa môžu 
dozvedieť predovšetkým tie subjekty, 
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľo-
vať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že 
mohlo dôjsť k  spáchaniu trestného činu, 
prípadne k niektorému z jeho vývinových 
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný 
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štát-
ny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú 
povinnosť takéto svoje zistenie bez meška-
nia oznámiť orgánom činným v  trestnom 
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť, 
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom. 

Trestné oznámenie sa podáva or-
gánom činným v  trestnom konaní, teda 
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno 
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, 
telegraficky, telefaxom, elektronickými 
prostriedkami podpísané so zaručeným 
elektronickým podpisom alebo bez zaru-
čeného elektronického podpisu. Podanie 
urobené telegraficky, telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami bez zaru-
čeného elektronického podpisu treba po-
tvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice 
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie 
neupravuje, v  dôsledku čoho je na sa-
motnom oznamovateľovi aké skutočnosti 
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané 
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých 
rysoch opisovať a  poukazovať na skutoč-
nosti, z  ktorých možno vyvodiť záver, že 
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamova-
teľ domnieva, že je trestným činom. Ozna-
movateľ nie je povinný oznámený skutok 
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia 
skutku je úlohou orgánov činných v trest-
nom konaní. Okrem opisu skutku môže 
oznamovateľ v  oznámení uviesť aj údaje 
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala 
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho 
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej 
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o  po-
škodenom či údaje prípadných svedkov. 
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný 
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie 
určené a uviesť aj svoje identifikačné úda-
je. Po podaní oznámenia nasleduje pro-
ces, v  ktorom zo strany orgánov činných 
v  trestnom konaní dochádza k  prevero-
vaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so 
zameraním na zistenie toho, či skutočne 
došlo alebo naopak nedošlo k  spáchaniu 
trestného činu. 

Podanie trestného oznámenia

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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PONÚKAME STAVEBNÉ PRÁCE 
• zatepľovanie fasády 
• ploty (murované, pletivo)
• zámkové dlažby • maľovanie 
• búracie práce • sťahovanie 
• prenájom lešenia • murovanie
• stierky omietky • potery, betónovanie
najlacnejší v okrese + záruka na prácu 

0919211533 • 0940173313
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KAMENÁRSTVO K&K

Levice, Vojenská 2, 1. poschodie

FRANTIŠEK KRAKO
- vyhotovenie pomníkov
- sekanie a zlátenie písmen
- betónovanie základov
- čistenie a opravy hrobov
- krby, parapety, pracovné dosky
   z prírodného kameňa

PO - PI 8:00 - 16:00
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rapavy.t@gmail.com

www.zamocnictvo-rapavy.sk
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www.regionpress.sk
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustračné foto.

Príďte 22. a 23.10.2019 na veľké testovacie dni do Autocentrum CYDA Leviceď

skoda-auto.sk

NOVÁ ŠKODA

KAMIQ
    DO TATIER
       AJ K DUNAJU

DOKONALÉ SPOJENIE
   SUV A MESTSKÉHO VOZIDLA.

210x148 kamiq diler.indd   1 13/09/2019   09:19

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Autocentrum CYDA s.r.o.,      Kalnická cesta 1, 934 01 Levice
Tel.: 036/6312 557, predaj@cyda.sk, www.cyda.sk
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NOVÉ NÁREZOVÉ CENTRUM a LASEROVÁ OLEPOVAČKA

Koháryho 107 - výpadovka na Tlmače

0903 777 542, 0911 919 220

• pílenie drevotriesky na mieru

• olepovanie ABS hranami

• výroba nábytkových polotovarov

• predaj interiérových dverí

• vstavané skrine a kuchyne na mieru
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»KUPIM OD VAS STAROZIT-
NOSTI VETERANY LUDOVE 
VOJENSKE SKLO PORCELAN 
KROJE NABYTOK POZOSTA-
LOSTI.0905674276

»Hladam si brigadu ry-
lovanie a cistenie hro-
bov.0902271798.
»Čistenie hrobov a obnova 
písma, serióznosť, korekt-
nosť a spolahlivosť. Tel.: 
0919 205 521

»55r.hľadá priateľ-
ku0917049831
»Priateľská VŠ 62 hľadá 
partnera pre všetky ročné 
obdobia 0908582422

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, LV zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V pápežskej nadácii ACN počúvame 
každý deň množstvo príbehov. Smut-
ných, strašných, ale aj radostných. 
Všetky hovoria príbeh o Božej láske 
k nám. A o tom, ako tragicky v láske 
zlyhávame my ľudia.

Napriek viacerým pozitívnym sprá-
vam sa dnes nedá písať o inom než o 
Sýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko 
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich. 
Najsmutnejšie na celom konflikte je to, 
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.

Emeritný arcibiskup Hindo pôsobí 
v  Sýrii priamo v kurdskom regióne. S 
predstaviteľmi tohto etnika je v pravi-
delnom kontakte. Práve od neho sme 
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v 
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa 
ľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je 
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých 
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny 
v Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíc-
kych a  50 % ortodoxných kresťanov z 
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam 
podobného, ak nie väčšieho exodu.“

„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí 
všetky snahy o návrat utečencov do ich 
domovov. Naopak, bude začiatkom no-
vej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude 
schopný mať pod kontrolou,“ varuje tak-
tiež arcibiskup Bashar Warda z irackého 
Erbilu. Práve do jeho diecézy utekajú 
mnohí Sýrčania.

V Sýrii navyše pokračujú nepokoje 
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch 

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme kon-
štatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí 
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5 
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne 
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla 
však budú oveľa nižšie.

Prečo je to problém?
Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu 

ako mediátori medzi šiítskymi a sunnit-
skými moslimami, ktorým pomáhajú 
riešiť vzájomné spory. Kresťania garan-
tujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu 
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabi-
litu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá, 
pretože kresťanstvo je náboženstvom 
zmierenia a odpustenia a práve to Blízky 
východ dnes potrebuje.

Aj kurdské jednotky sa niekedy 
dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zver-
stiev Asadovho režimu. No v súčasnosti 
sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu 
ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Je-
zídi – dýchať slobodnejšie.

A bez slobody nemôže žiaden človek 
žiť svoj život a svoju vieru naplno. 

ACN pomáha v Sýrii už niekoľko ro-
kov. Len v tomto roku sme podporili už 
103 projektov zameraných na humanitár-
nu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže 
každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa 
modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“ 
prihovára sa k nám Bashar Warda, chal-
dejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na 
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj pros-
tredníctvom www.pomocpresyriu.sk.

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

» Pre REGIONPRESS ACN
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LEVICE, Mochovská cesta, tel.: 0902 944 324

ZBER A SPRACOVANIE 
STARÝCH VOZIDIEL S POTVRDENÍM

PRE POLÍCIU SR.

0904 047 272
www.tof isa.sk

UPRATOVANIE

BYTOVÝCH DOMOV

FIREMNÝCH PRIESTOROV
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0907 652 710
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Nie fena
či fenka, ale suka či sučka.

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 422 015
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VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU:

 

   hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm
é é

ý

a a , hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm
hrúbky: 19 - 24 mm

, hrúbka: 24 mm

a
 

a

Saratovská 2, LEVICE

• hydroizolácie striech fóliou 
  Fatrafol 810 so zateplením
• hydroizolácia lepenkou Elastodek
• pokrývačské práce
• tesárske práce
• výroba klampiarskych prvkov 

www.izomer.sk 59
-0
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Vážení priatelia, máte problém so strechou?
Je tu pre vás IZOMER s.r.o., Sv. Michala 4, Levice,

preto volajte 0903 727 829

22
rokov na trhu
1997-2019
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7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

kŕmne

zmesi minerálne

krmiváhnojivá

MJM agro Slovakia, s.r.o.  •  Jurská cesta 8  •  Levice  •  tel.:  0903 491 887

Sme tu 
pre Vás...
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11- ročná prax

Michal Macho

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce
0902 680 207 • 0903 519 876

VCHODOVÉ DVERE od 400 €
PARAPETY 8 €/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 €/ks
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600 x 600    
600 x 900    
900 x 600    
600 x 1200
1200 x 600   
900 x 1200
1200 x 1200 
900 x 1500

1200 x 1500
1500 x 1500
1500 x 1300
1800 x 1300 
1800 x 1500 
2100 x 1500 
2200 x 1500
2400 x 1500 

  78 €
  86 €
  86 €
 95 €
  95 €
125 €
 140 €
 135 €

160 €
195 €
180 €
205 €
220 €
 235 €
 255 €
 300 €

Okná a dvere na objednávku za 2 týždne

NAJLEPŠIA CENA

Všetky ceny vrátane DPH.
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VŔTANIE 
STUDNÍ 

aj v nedostupnom teréne

0949 472 779
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO
SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

-65%
k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA
6-komorový profil za cenu 5-komorového

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal
oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

- sieťky na balkónové dvere
- vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní
- demontáž - montáž - likvidácia odpadu
- rekonštrukcie domov a bytov3
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KUCHYNE SKRINE
Stolárske práce

LACNO Volať: 0904 836 980

INZERCIA
0905 422 015
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

U niektorých ľudí niekoľko rokov 
pred zistením cukrovky možno 
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa 
prediabetes. 

Ide o stav, keď ešte nie sú splnené 
všetky laboratórne kritériá na potvr-
denie cukrovky, ale hladiny krvného 
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú 
poruchu glukózovej homeostázy. 
Je to obdobie, keď sa už organizmus 
nedokáže úplne vysporiadať  s cuk-
rom z potravy, kedykoľvek po jedle 
počas dňa, alebo aj nalačno.

Normálna hladina krvného cuk-
ru, glykémia, je do 5,6 milimólov 
na liter (mmol/l) a  po jedle do 7,8 
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto 
hodnotám znamená, že ide už poru-
chu metabolizmu cukru a môže mať 
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie 
je podľa toho, či bola zachytená zvýše-
ná glykémia nalačno, alebo po záťaži.  
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných 
podmienkach a  nazýva sa orálny 
glukózo-tolerančný test (oGTT).

Hraničná glykémia nalačno má 
skratku IFG z anglického impaired 
fasting glucose. Znamená, že hladina 
krvného cukru ráno na lačno je vyššia 
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a po-
rucha pri vyšetrení po záťaži nebola 
zistená.

Porucha glukózovej tolerancie 

má slovenskú skratku PGT, používa 
sa ale aj IGT z  anglického impaired 
glucose tolerance. Znamená, že hla-
dina krvného cukru pri vyšetrení tzv. 
glykemickej krivky po záťaži je  nad 
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.

Kombinovaná porucha IFG a IGT 
predstavuje kombináciu oboch pred-
chádzajúcich, glykémia je vyššia na-
lačno aj po záťaži. Riziko progresie do 
cukrovky v porovnaní s  izolovanými 
formami je dvojnásobné.

Človek s „pred-cukrovkou“ zväč-
ša nepociťuje žiadne zdravotné ťaž-
kosti. Ale aj bezpríznakové ochore-
nie môže spôsobovať pomalý plazivý 
rozvoj komplikácií, dokonca riziko-
vosť na ne je podobná ako u pacien-
tov už s potvrdenou cukrovkou. Pre-
diabetes je potrebné včas zachytiť, 
lebo je varovným príznakom hrozia-
ceho diabetu, je pravdepodobné, že 
do desiatich rokov sa objaví diabetes 
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy 
je účinná hlavne zmena 
životosprávy. Riziko 
prechodu do cukrovky 
je možné vypočítať. Zá-
visí od mnohých fakto-
rov, ktoré človek môže 
ovplyvniť.

Prediabetes – varovný príznak 
pred vznikom cukrovky

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

metabolizmu a výživy

»„Všetky zemetrasenia a 
katastrofy sú varovania; 
vo svete je príliš veľa ko-
rupcie.“ 
Aristoteles, klasický grécky 
filozof, žiak Platóna a za-
kladateľ západnej filozofie 
-384 - -322 pred n. l. 

»„Pre politikov je korupcia 
a klientelizmus jedom. Ak 
prestanú plniť svoj vlastný 
program, začnú sa starať o 
to, ako si namastiť vlastné 
vrecká.“ 
Miloš Zeman, český prezi-
dent, bývalý predseda vlá-
dy a ekonóm 1944.

»„Slovensko moje, mrzí 
ma, že ťa rátajú k úplatným 
krajinám sveta. Treba to 
zmeniť. Hneď! Bez okolkov! 
Len vedieť, komu mám dať 
a koľko...?!“
Peter Petiška, 1937 – 2012. 

»„Korupcia je neresť taká 
stará, ako ľudská povaha.“ 
André Maurois, francúzsky 
spisovateľ 1885 – 1967. 

»„Korupcia, najneomyl-
nejší symptóm ústavnej 
slobody.“ 
Edward Gibbon, anglický 
historik a člen parlamentu 
1737 – 1794.

»„Peniaze sú hnacou, pro-
duktívnou silou korupcie.“ 
Josef Čapek, český maliar a 
spisovateľ 1887 – 1945.

»„Mier sa rodí zo spravod-
livosti a spravodlivosť sa 
zakladá na pravde.“ 
Ján Pavol II. 264. pápež ka-
tolíckej cirkvi 1920 – 2005.

     » redakcia

Citáty
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0910 633 336 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE

Najčítane
jšie

regionáln
e

noviny
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Dituria s.c.        Otvorené:  PO - SO  9:00 - 20:00 hod.         tel.: 036/63 487 43
Sv. Michala 5, LEVICE                              levice@pacyga.sk mobil: 0917 620 574

VŠETKO -50% 
na celé skladové zásoby
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Kpt. Nálepku 62, 934 01 Levice
0911 109 309 

gourmet.levice@gmail.com

KAČACIE 
HODY
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* Pri kúpe ľubovoľnej kombinácie produktov zaradených do akcie, 
    ktorých výška cashbacku dosahuje v súčte čiastku 300 EUR.                                                                   www.aeg.sk/bezobav

Prispôsobia sa Vašej chuti 
a všetkým Vašim 
potrebám. BEZ OBÁV.

Bernolákova 3, LEVICE

AŽ 300 EUR SPÄŤ       * 

DOPRAJTE SI NOVÉ KUCHYNSKÉ
SPOTREBIČE AEG A ZÍSKAJTE

 

 

 
 

 

,  

4

 

 

 
 

 

Jan Punčochář

,  

jeden z najlepších českých šéfkuchárov 
a držiteľ ocenenia Zlatý kuchár

4
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MURÁRSKE PRÁCE
REKONŠTRUKCIA 
DOMOV, BYTOV

OBKLADY, DLAŽBY
SADROKARTÓN

STIERKY
MALIARSKE PRÁCE
KÚPELNE NA KĽÚČ

Norbert Nochta
0905 832 158
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Dispečing SK - 0950 333 222
Levice
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Nie meme (opakujúca sa 
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém. 

Slovenčina naša

INZERCIA
0905 422 015
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V jeden týždeň 
boli zverejnené 
dve kľúčové na-
hrávky. 90 minút 
rozhovoru Kočner 
- Trnka a 39 hodín 
Gorila. Nahrávka 
Kočner - Trnka je 

nádherným dôkazom o tom, ako mafi-
án úkoluje generálneho prokurátora a 
správa sa k nemu ako k svojmu podria-
denému. Bavia sa o tom, ako vyberali 
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde 
Trnka ako najmocnejší muž prokuratú-
ry zastavil trestné stíhania páchateľov. 
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré 
takto vyberali za trestné stíhanie na 
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s 
mafiou bojujem a tušil som, že takéto 
niečo sa deje za zatvorenými dverami, 
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a 
ako povedal jeden autor detektívok, to, 
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal 
do scenára detektívky, lebo by to čitate-
lia považovali za nemožné.

V tejto súvislosti stojí za zmienku 
zrejme len jediná otázka - prečo je Trn-
ka stále na slobode? Prečo nie je už sko-
ro rok vo väzbe a nebola u neho vykona-
ná domová prehliadka? Zrejme preto, 
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny 
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám 
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak po-
vedané - miesto razantného tlaku na 
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len 
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorum-
povaný Smer.

Za dva dni po nahrávke Kočner - 
Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy 
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico, 
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ... 
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je 
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako 
majiteľ Penty korumpoval (podplácal) 
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z 
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôka-
zov o skorumpovanosti strany Smer.

... avšak nám sa po jej vypočutí 
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý 
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu, 
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico 
priznáva k tomu, že financoval Smer 
nelegálnymi stovkami miliónov korún, 
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva. 
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík 
vybral od sponzorov nelegálnych 250 
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej 
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov 
si nechal ... a Pellegrini-
mu to vôbec nevadí a 
ide tomuto skorum-
povanému podvod-
níkovi robiť garde na 
kandidátku Smeru. 
Prečo? Lebo Pelle-
grini 19 rokov Ficovi 
verne slúžil a zrejme 
o všetkých podvo-
doch vedel.

Mafia nám ukradla Slovensko

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v 
médiách o platoch učiteľov, zakrát-
ko sa objavia správy o ich zlyháva-
ní. Opilstvo, bossing, zneužívanie, 
podpriemerné výsledky. 

Takí učitelia nám robia hanbu a vy-
tvárajú o nás tendenčný obraz. Nekri-
ticky mysliaci laik si však povie: Prečo 
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri, 
keď sa opakuje, že sa nám radikálne 
zvyšujú platy, čomu naša ministerka 
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat 
malý, tak každé jeho navýšenie je veľ-
ké. O tom, ako zaostávame za zahrani-
čím či inými povolaniami, ministerstvo 
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že 
zvyšovanie je minimálne, možno rov-
né zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé 
roky sú učitelia neadekvátne platení a 
toto zvyšovanie slimačím tempom iba 
dorovnáva pretrvávajúce platové kriv-
dy. Milá verejnosť, nemyslite si, že uči-
telia bohatnú každým polrokom. Iba 
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzde-
laniu, výkonu a nenahraditeľnej práci 
pre spoločnosť.

Isto, sú medzi nami učitelia nekva-
litní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja 
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň 
sme na takých odkázaní. Lebo kvalit-
ní z existenciálnych dôvodov hľadajú 
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje 
zvyšovania platov, tak si musí uvedo-
miť, že nízke ohodnotenie sa prejaví 
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej 
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať 

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpe-
čený život bez naháňania príplatkov 
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom 
zamestnaní. Učiteľ má psychicky ná-
ročnú prácu, potrebuje oddych. Ak 
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva 
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď 
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, ale-
bo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní 
zase robia do výšky platu. 

Či chceme, či nie, žijeme v kapita-
lizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na ži-
vot majú. Kvalitný absolvent vysokej 
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď 
si nájde prácu s dôstojným zárobkom. 
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotr-
vačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to 
robia z presvedčenia a sú inak finančne 
zabezpečení. Treba však myslieť na to, 
že generácia, ktorá učí pre potešenie, 
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyv-
nená dravým a drahým svetom, nechce 
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom, 
že pôsobenie v súčasnej škole sa často 
nedá vyčísliť eurami.

Prosím preto verejnosť, aby neve-
rila frázam politikov o obrovskom zvy-
šovaní platov, také neexistuje. Prosím 
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že 
dôsledky zle plateného učiteľa už poci-
ťujeme a naďalej sa budú prejavovať na 
stave spoločnosti, štátu a na generácii, 
ktorá prevezme Slovensko.   

Nízke platy v školstve presahujú 

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

Nie botník, 
ale skrinka na topánky.

Nie billboard, ale bilbord.

Slovenčina naša
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Eva Forgáčová
0903 471 489
Slavomír Forgáč
0903 773 827

www.nehnutelnostilevice.sk
KÚPA A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Nehnuteľnosti Levice s. r. o., ul. Kpt. Nálepku 78, Levice
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Predáme 3-izbový byt v Ipeľskom 
Sokolci, 2 posch., 81,83 m², 
krb, elektrické vykurovanie. 

Cena 11 900 €, prípadne dohodou. 
Tel:036/635 79 43, 635 79 39
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JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ
NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MZDY A PERSONALISTIKA • DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tel.: 0905 919 485 

ÚČTOVNÍCTVO
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                                 Ako vnímavý rodič troch už odrastených 
                            detí viem, že nie je jednoduché dať svoje 
                          ratolesti na opatrovanie nikomu inému, ako 
                      ste Vy sami. Bude mi však cťou, ak si na pomoc 
vyberiete práve mňa. Deň, noc, víkendy či sviatky, snažím 
sa prispôsobiť a byť tu pre Vás. Pracujem na živnosť, bývam 
v dome so záhradou v Hornej Seči a detičky ma volajú teta 
Alenka. Teším sa na Vás. 

RADA POMÔŽEM

0905 644 697
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kúpite u nás
SECOND HAND ODEVY RADO

Kalvínske námestie (budova MIDO), 1. poschodie
LEVICE, tel.: 0917 977 245

KOSTÝMY A MASKY NA

HALLOWEEN
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PRENAJMEM
15m2  a 16m2  

kancelárskych
priestorov  

v administratívnej
budove blízko centra

mesta Levice

0907 560 348
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Veľké Kozmálovce  0948 106 100

cena od 169 EUR 
RUF PINI KAY VALEC RAŠELINOVÉ 

AKCIA DREVENÉ 
BRIKETY
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Pre viac info: 0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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operátorov/ky
skladu

na 2 zmeny TPP, priamo v NR
označovanie, skenovanie dielov,

kontroly komponentov...

Mzda od 700€-837€
/BRUTTO/mes.

+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, stravné lístky

3,83€/deň alebo strava
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

Prijmeme

Blažena Valkovičová
valkovicova@regionpress.sk 

0905 422 015

» Píše sa rok 1985. Dvaja 
chlapci idú po Červenom 
námestí a zrazu sa pred 
nimi otvorí kanál, z ktorého 
vystrčí hlavu starý vysuše-
ný dedko a pýta sa:
- Chlapci, už sa skončila 
vojna? Chlapci si z neho 
vystrelia:
- Nie, ešte nie. Dedo si 
smutne vzdychne:
- Do šľaka aj s tým Napole-
onom – a zalezie späť

»Čo znamená, keď nejaký 
politik povie, že sme všetci 
na jednej lodi?
- Že on chce robiť kapitána 
a my máme veslovať!

»Aký je rozdiel medzi zja-
vením a zázrakom?
Zjavenie by bolo, keby sa 
vo vláde zjavil Duch Svätý a 
povedal im, že to robia zle.
Zázrak by bol, keby na to 
prišli sami.

»- Prečo dnes už nevešajú 
zbojníkov za jedno rebro?
- Pretože sú takí vypasení, 
že to rebro na nich nemož-
no nájsť.

»- Čo je najzaujímavejšie 
na politikovi?
- Že vie zamrznúť na tep-
lom mieste ...

»Čo majú spoločné komáre 
a politici?
Pijú nám krv.

»Vďaka našej vláde bu-
deme pracovať do konca 
života. Vďaka nášmu zdra-
votníctvu to nebude tak 
dlho...

»O korupcii vo vláde sa 
zásadne vždy hovorí v mi-
nulom čase.

»Ako sa začína privatizač-
ná rozprávka? Kde bolo, 
tam nebude...
     » redakcia

Vtipy
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Ak chcete požiadať o dôchodok, 
nemusíte preto vystáť na Sociálnej 
poisťovni rad. Máte možnosť ob-
jednať si termín on-line a prísť na 
konkrétny čas.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí dosiahli 
dôchodkový vek alebo sa k nemu už 
blížite, môžete sa vyhnúť čakaniu v po-
bočke Sociálnej poisťovne a objednať 
si termín spísania žiadosti o dôchodok 
aj on-line. Urobiť tak treba prostredníc-
tvom rezervačného systému na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne. „Vďaka 
tomuto systému si poistenec rezervuje 
presný termín návštevy a prostredníc-
tvom mailu dostane informáciu nielen 
o tom, ktorý konkrétny zamestnanec ho 
vybaví, ale aj aké doklady k tomu bude 
potrebovať,“ objasňuje Peter Višváder, 
hovorca Sociálnej poisťovne.

Ako si objednať termínu
Po kliknutí na stránke Sociálnej po-

isťovne, si vyberiete agendu, ktorú po-
trebuje vybaviť, následne zadáte názov 
svojej obce, tam kde máte trvalé byd-
lisko a systém vám ponúkne najbližšie 
pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po 
zadaní dátumu a presného času systém 
potvrdí termín návštevy a meno pracov-
níka, ktorý bude danú vec riešiť a dosta-
nete aj poučenie o tom, aké doklady si 
treba priniesť. „Rezervačný systém So-
ciálna poisťovňa pre verejnosť zaviedla 
vo všetkých pobočkách v polovici janu-
ára tohto roku a už ho využilo takmer 
30 tisíc poistencov. Najviac z nich teda 
14 964 si rezervovalo termín práve na 
spísanie žiadosti o starobný dôchodok, 
ďalších 3 851 sa touto formou objedna-
lo na spísanie predčasného starobného 
dôchodku,“ hovorí P. Višváder.

Aké doklady treba priniesť
Na spísanie žiadosti o priznanie sta-

robného dôchodku v pobočke Sociálnej 
poisťovne potrebujete nasledovné do-
klady:
-doklad o ukončení vzdelania, teda vý-
učný list, maturitné vysvedčenie, dip-
lom a podobne alebo potvrdenie školy 
odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré 
nebolo predpísaným spôsobom ukon-
čené, 
-vojenská knižka alebo doklad vydaný 
príslušnou vojenskou správou, 
-rodné listy detí, prípadne rozhodnutie 
príslušného orgánu, na základe ktoré-
ho bolo dieťa prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V 
prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnu-
tím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný 
list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo 
v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, 
je potrebné predložiť aj doklad preuka-
zujúci trvanie takéhoto obdobia a to v 
prípade, ak sa žiada o uznanie starostli-
vosti o deti alebo výchovy dieťaťa, 
-potvrdenie o všetkých obdobiach, v 
ktorých občan bol evidovaný v evidencii 
nezamestnaných občanov hľadajúcich 
zamestnanie pred 1. januárom 2001, 
poberal podporu v nezamestnanosti v 
čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 
2003, 
-hodnoverný doklad najmä evidenčný 
list dôchodkového zabezpečenia, po-
tvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho 
právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, 
odkedy dokedy trvalo zamestnanie, 
-potvrdenie zamestnávateľa o období 
zamestnania pred 1. májom 1990 v štá-
toch, s ktorými Slovenská republika 
nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o 
sociálnom zabezpečení. 

Posúdenie nároku 
na minimálny dôchodok

Pri posúdení nároku na minimálny 
dôchodok okrem uvedených dokladov 
je potrebné aj:

-potvrdenie príslušných inštitúcií o 
sume dôchodku vyplácaného z cudziny, 
a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada 
priznať starobný dôchodok, ak sa žiada-
teľovi vypláca dôchodok z cudziny, 
-potvrdenie príslušných inštitúcií o ob-
dobiach poistenia získaných v cudzine, 
ak ich žiadateľ získal. 
-Evidenčný list dôchodkového poistenia 
je potrebný v prípade, že žiadateľ bude 
naďalej zamestnaný u toho istého za-
mestnávateľa aj po dátume, od ktorého 
žiada starobný dôchodok.

Aké potvrdenia ešte 
môžu byť potrebné?
V niektorých prípadoch, môže sociálna 
poisťovňa požadovať aj ďalšie doklady:
-Potvrdenie zamestnávateľa o sume do-
siahnutých vymeriavacích základov
-Potvrdenie o dobe služobného pomeru 
zhodnotenej na účely výsluhového dô-
chodku
-Potvrdenie príslušného útvaru sociál-
neho zabezpečenia ministerstva alebo 
Vojenského úradu sociálneho zabezpe-
čenia
-Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v 
hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok 
a príspevku k dávke v hmotnej núdzi 
-Príslušné uznesenie, nariadenie alebo 
príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vyko-
naných zrážok zo mzdy 

O starobný dôchodok 
môžete požiadať aj spätne

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, ne-
musíte hneď požiadať o dôchodok. Mô-
žete naďalej pracovať bez toho, aby ste 
dôchodok poberali. Ak sa po nejakom 
čase rozhodnete požiadať o dôchodok, 
môžete oň požiadať aj spätne. „Vypla-

tený však poistencovi môže byť najviac 
tri roky spätne od podania žiadosti o 
dôchodok, avšak len za obdobie po do-
vŕšení dôchodkového veku,“ vysvetľuje 
hovorca.

Príklad: Ak ste napríklad dôchod-
kový vek dovŕšili 15. decembra 2014 a 
o dôchodok požiadali v tomto roku 20. 
septembra 2019 so spätnou platnosťou, 
bude vám vyplatený iba od 20. septem-
bra 2016, čiže najviac tri roky spätne.

Kto môže poberať viac 
starobných dôchodkov?

Ak ste pracovali v cudzine, môžete 
poberať aj viac starobných dôchod-
kov. Nárok na starobný dôchodok vám 
môže pritom vzniknúť z každej krajiny, 
kde ste pracovali a odvádzali poistné. 
Ak máte bydlisko na území Slovenskej 
republiky a boli ste dôchodkovo pois-
tený teda zabezpečený v štáte, na ktorý 
sa vzťahujú koordinačné nariadenia 
Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým 
má Slovenská republika uzatvorenú 
medzinárodnú zmluvu o sociálnom 
zabezpečení, máte možnosť požiadať o 
priznanie dôchodku aj z týchto štátov 
priamo v príslušnej pobočke Sociálnej 
poisťovne v mieste bydliska. „Sociálna 
poisťovňa, ústredie rozhodne o nároku 
na dôchodok a jeho výplatu z dôchod-
kového poistenia Slovenskej republiky 
a súčasne uplatní nárok na dôchodok 
z dôchodkového poistenia u nositeľa 
sociálneho zabezpečenia v daných štá-
toch. Tí potom rozhodnú o nároku na 
dôchodok z ich dôchodkového poiste-
nia. Toto dôchodkové poistenie však 
musí spravidla trvať aspoň jeden rok,“ 
dodáva P. Višváder.

Príklad: Takže dôchodca, ktorý 
pracoval na Slovensku a tiež naprí-
klad v Rakúsku, v oboch štátoch spl-
nil podmienky nároku na dôchodok 
a jeho výplatu, môže poberať dva dô-
chodky – jeden zo Slovenska a jeden 
z Rakúska.

Zdroj informácií: Sociálne poisťovňa
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Dôchodca môže poberať aj viac starobných dôchodkov

Kedy a ako požiadať o starobný 
dôchodok

Termín spísania žiadosti o dôchodok si môžete objednať aj on-line. 
foto autor stevepb pixabay

Vezmite si všetky potrebné doklady
Pamätajte na to, že ak nedoložíte k 
vašej žiadosti všetky potrebné do-
klady, bude si ich musieť poisťovňa 
vyžiadať, čo spravidla predĺži čas 
vybavovania dôchodku.

Ak ste pracovali v zahraničí môžete poberať viac starobných dôchodkov. 
foto autor Pasja pixabay

DÔCHODKY Najčítanejšie regionálne noviny
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Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu. 

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfl ik-

tov; rozpočty na obranu a  veľkosti ozbrojených 
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok 
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po 
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc 
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.  
 
■   Zabudnuté boje o pokoj

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989 
boli obrazovky našich televízií plné streľby. 
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke 
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili 
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame 
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty 
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane 
rumunského diktátora a  jeho manželky Eleny. 
V  skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku 
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom 
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí 
vojne medzi Arménskom a  Azerbajdžanom 
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho 
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej 
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a 
každý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí.

■   Štvrť milióna obetí
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na 

bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku 
(1991-93), v  Tadžikistane (1992-97), konfl ikt v 

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale 
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku 
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie; 
bližšie k  našim hraniciam sa prevalili vojny a 
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až 
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse 
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí. 
Vyše milióna vyhnali z domovov. 

■   Zhubné dedičstvo boľševikov
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je, 

že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne na-
cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď 
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje 
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali 
semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality. 
Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý 
vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch 

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s  mnohými 
národnosťami.  Svoju moc si upevnil tak, že po-
prekresľoval hranice a  popresúval celé národy. 
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný 
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa 
ich zastal a aby ich bránil.

■   Násilie hrozí stále
Väčšina bojov sa odohrala dávno a  ďaleko 

od nás, ale jedno poučenie z  nich je dodnes aj 
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za 
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých 
okolností schopné násilia. Garantmi pravid-
iel a  stability sú dnes pre nás Európska únia 
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí, 
že veľké štáty v  Európe si zväčša riešia spory 
s  menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch 
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným 
miestom na život, ako dnes je. 

Garantmi pravidiel a stability
je dnes pre nás Európska únia a

Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým 
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia 

spory s menšími mierovou cestou. 
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola 
oveľa menej príjemným miestom na život,

ako dnes je.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 2NOVEMBER  89 
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LEVICE

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Sklamanie pestovateľov je v týchto 
dňoch veľké. Tradičný jesenný ritu-
ál – obíjanie, zber a sušenie orechov 
tento rok na Slovensku nebude.

Páchateľ je vrtivka orechová (Rha-
goletis completa), muška, ktorá zničili 
úrodu orechov na celom Slovensku. 
K základným príznakom prítomnos-
ti vrtivky orechovej patria vpichy na 
šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. 
To sa deje asi tak v auguste.Okolo vpi-
chov dochádza k farebným zmenám, 
šupka postupne hnedne až sčernie. V 
miestach napadnutia pozorujeme lar-
vy. V prípade skorého napadnutia, čo 
sa tento rok stalo, sú plody scvrknuté, 
mäknú a opadávajú zo stromu.

Prvá rada, ako zachrániť budúcoroč-
nú úrodu znie – všetky opadané časti 
z orecha – plody i listy po skončení 
opadu spáliť. Lenže, zároveň treba 
varovať, že spaľovanie bioodpadu je 
v rozpore so zákonom, takže, zostáva 
asi iba nahrabať všetko na hromadu a 
tú po určitých vrstvách presýpať váp-
nom. Použitie insekticídov sa neodpo-
rúča – vo voľnej prírode a v záhradách 
by mohli škodiť vtákom, sliepkam, a 
iným živočíchom. Vhodné je priestor 
pod stromom dobre porýľovať. Potom 
príde jar a na jar už máme viac možnos-
tí. Napríklad pokryť zem fóliou, resp. 
netkanou textíliou, čím sa zabráni vy-

leteniu vyliahnutých dospelých jedin-
cov z pôdy. Počas sezóny odporúčame 
do koruny stromu inštalovať žlté lepové 
dosky, ktoré svojou farbou lákajú škod-
cu (okolo 5 ks podľa veľkosti koruny), 
ktoré je potrebné vymieňať približne 
každé dva až tri týždne.

Chemická ochrana je zameraná pre-
dovšetkým na likvidáciu vrtivky ešte 
pred nakladením vajíčok. S chemickou 
ochranou je potrebné začať začiatkom 
júla a v 7 – 14 dňových intervaloch 
ju opakovať do doby asi mesiac pred 
zberom. Vajíčka nakladené po tomto 
termíne už nemajú dostatok času na 
vývoj a spôsobenie škody. V súčasnosti 
však nie je v Slovenskej republike auto-
rizovaný žiadny prípravok na ochranu 
rastlín proti tomuto škodcovi.

Ako si k budúcemu roku 
ochrániť orechy

» red

Projekt Detský čin roka je školský 
projekt zameraný na netradičnú 
formu etickej výchovy a zanecháva 
výraznú stopu na deťoch pri uve-
domovaní si skutočných ľudských 
hodnôt v našej každodennosti. 

Projekt deti motivuje ku konaniu 
dobrých skutkov a ponúka veľkú šká-
lu pozitívnych reálnych detských hr-
dinov, ktorí v skutočných situáciách 
vedeli nájsť tie správne riešenia. Deti 
sa učia porozumieť realite cez  skúse-
nosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným 
príbehom majú možnosť pochopiť, že  
pomoc a spolupatričnosť môže mať rôz-
ne podoby. Deti, ktoré príbehy čítajú, 
majú príležitosť sa vcítiť do reálnych 
detských hrdinov a cez ich priamu 
skúsenosť si uvedomiť ich vlastné mož-
nosti. Počas doterajších 19 rokov fun-
govania projektu sa do neho zapojilo 
1 500 000 detí z celého Slovenska. 

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v  nasledovných 
siedmich kategóriách:

1. Záchrana ľudského života 
2. Pomoc v rodine 
3. Pomoc rovesníkom 
4. Pomoc ľuďom 
5. Pomoc prírode 
6. Dobrý nápad 
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľ-

ký Čin 
Školy môžu zasielať svoje hlasy 

poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Verejnosť sa môže do hlasovania 
zapojiť cez portál: http://detskycin.lu-
dialudom.sk

Online anketa pre verejnosť v spo-
lupráci s darcovským portálom Ľudia-
Ľuďom.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí to-
uto formou môžu prispieť na projekt, 
podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať 
dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta 
ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré 
projekt prináša a zároveň je to prejave-
nie rešpektu a akceptácie detí zo strany 
verejnosti .

Jeden skutok za všetky kategórie, 
ktorý získa najväčšiu podporu verej-
nosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽu-
ďom.sk. 

Obe hlasovania budú prebiehať do 
30. novembra 2019.

Výnimočné deti a výnimočné veci

» red
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Bližšie informácie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí 
alebo mailom zoltan.molnar@rudolph-log.com 

alebo telefonicky 0905 240 492.
**podmienky vyplatenia 14-ej výplaty budú upresnené na pohovoroch!

RUDOLPH LOGISTICS SLOVAKIA, 
MLYNSKÉ NIVY 16, BRATISLAVA 821 09

• Nástup možný IHNEĎ
• Práca na plný úväzok od 4,45EUR/hod., po skúšobnej dobe 4,70EUR/hod.
• Trojzmenná prevádzka
• Dochádzkový bonus v hodnote 85 EUR/mesiac (za 100%-nú dochádzku)
• 13. výplata v hodnote 550 EUR (v júni)
• 14. výplata v hodnote 550 EUR**(v decembri)

s priemerným nástupným platom 916 EUR/Mes.
Ďalšie príplatky:
• Príplatok za prácu v noci + 1,50 EUR/hod.
• Poobedňajšia zmena + 0,24EUR/hod
• Príplatok za prácu cez víkend - sobota + 50 %, nedeľa + 100 %, štátny 
sviatok +150% z

 
priemerného zárobku

• Príspevok na cestovné náklady 0,15 EUR/km (len na cestu do práce 
a

 
max.3EUR/deň)

Stravné lístky 4EUR/deň– 77,5 % hradí zamestnávateľ

SKLADNÍKOV S OPRÁVNENÍM NA VZV

Hľadáme do našej novootvorenej Levickej pobočky:
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Prijmeme do TPP 
alebo na brigádu

Bližšie info:
0908 796 832

Plat: 3,60 € 

pracovníčku
do čistiarne
v Leviciach.

brutto/hod.
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ÚVERY
od 18 r. do 75 r.
od 500 €  do 10.000 €

NÍZKY ÚROK 
SCHVÁLENIE IHNEĎ
0948 496 543
0903 795 262 
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prijme
vodiča MKD
na pravidelné trasy

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E

KKV a zdravotné testy

Kontakt: 0948 723 767

Víkendy doma, prípadne
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča
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0902 124 495
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šahách

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

Platové podmienky: 
728€/Brutto + diéty, mesačné odmeny

z Levíc a okolia.
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Nie pomazánka s kmínom, 
ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo, 

ale čipkovaná bielizeň.

Slovenčina naša

Nedostávatepravidelne
NAŠE 
NOVINY
do schránky
a chceli 
by ste?

distribucia.lv@regionpress.sk

0905 422 015

Kontaktujte nás:

VIZITKY
0905 422 015
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

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

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091 

od  850 eur do 1300 eur

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
85
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne BruttoPomocný záhradník 


