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A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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NOVOOTVORENÁ pizzéria ponúka:
• denné menu
• pizza, hamburger
• výber jedál z jedálneho lístka
• možnosť rezervácie na rodinné 
  oslavy, svadby, kary...
• navštívte naše víkendové AKCIE info na FB

 Navštívte nás: Hlavná 179, Andovce
   

ROZVOZ NOVÉ ZÁMKY

minimálna objednávka 8 EUR

GRÁTIS
Pizzéria Oliva
0910 508 888
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Otv. doba: Po - PIA: 7.30 - 16.00
So: 7.30 - 12.00

Považská 89, Nové Zámky
(od svetelnej križovatky pri TESCU smerom 

na Dvory nad Žitavou po pravej strane)
tel.: 0950 400  182

 

Vodárenské kliešte 300mm iba 7,50 Eur, 
Vodovodná batéria stojanková 20,90 Eur, 

Nožnice na rúry 9,50 Eur, zváračka PPR rúr, 
komínové, odkvapové, vodárenské a kanalizačné 

rúry, hadice na vodu a plyn, radiátory, ručné náradie, 
toalety, umývadlá, klince, zámky, roxory a uholníky
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okrem akciového tovaru uvedeného v inzeráte

ZĽAVA 10%

AKCIA:
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Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdatné 
firmy a živnostníkov na spoluprácu:
PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním 

GARÁŽOVÉ BRÁNY   PRIEMYSELNÉ BRÁNY   AUTOMATICKÉ POHONY

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

s DPH

len za 
650€ 
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST

-50%
na okná a 

dvere
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Ďalej ponúkame: 
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií
• pántov a kovaní
• klučiek a skiel

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS
035/64 20 166

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
   (rolety, žalúzie, sieťky)
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Prijmem 
čašníčku 

do pivárne 
U Vargu

0918 422 855
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do novootvore-
nej predajne 

vo Dvoroch nad Žitavou. 
Mzda: 500€ + stravné lístky
VIAC INFO: 0908 580 999

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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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
stavebné rezivo 

od150 €/m
2
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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena
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INZERCIA

 

NOVOZÁMOCKO

Ing. Jarmila Kyselicová  0907 779 018

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

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

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

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 (34.140 domácností)

Právna úprava blízkych osôb je 
v  Občianskom zákonníku upravená 
v dvoch ustanoveniach. 

V  prvom je definovaný pojem blízkej 
osoby a  druhé ustanovenie upravuje ur-
čenie stupňa príbuzenstva. Blízkou oso-
bou sa podľa Občianskeho zákonníka 
rozumie príbuzný v  priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Ide teda o príbuzných 
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič 
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec 
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú 
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní, 
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďal-
šie podmienky uvedené v zákone. Príbuz-
nými sú bez obmedzenia všetci príbuzní 
v priamom rade, čiže predkovia a potom-
kovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Práv-
ne je bezvýznamné, či ide o  plnorodých 
alebo polorodých súrodencov, či majú 
spoločných oboch rodičov alebo len jed-
ného. Manžel sa považuje za blízku oso-
bu, taktiež vtedy, ak nie je členom domác-
nosti, manželia spolu nežijú, nebývajú 
v spoločnom dome alebo byte, prípadne 
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením 
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvá-
ra vzťah blízkych osôb a naopak biologic-
kí rodičia prestávajú nimi byť. 

Iné osoby nemožno pod pojem blíz-
kej osoby zaradiť automaticky. Predovšet-
kým musí medzi nimi byť preukázaný 

rodinný alebo obdobný pomer a  ďalšou 
podmienkou, ktorá musí byť súčasne spl-
nená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú. Rodinným pomerom v  tomto 
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý ne-
možno zaradiť do prvej skupiny. Obdob-
ný pomer sa musí skúmať so zreteľom na 
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu 
medzi osobami, napríklad pestúnsky 
vzťah k  dieťaťu, opatrovateľský vzťah 
k  opatrovníkovi, vzťah manžela k  die-
ťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho 
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsa-
huje na účely trestného práva aj Trestný 
zákon. Takou osobou je príbuzný v pria-
mom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, sú-
rodenec a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
zmysle presne vymedzených trestných či-
nov sa blízkou osobou rozumie napríklad 
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, ro-
dič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj 
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti.

Blízka osoba

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0907 652 710
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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

76
-0

09
9

      BUK     DUB    HRAB     

krbovedrevonz@gmail.com   

Rozpá te srdce Vášho domu
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Satelity a Antény
Predaj-Montáž-Servis

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

freeSAT-50% Z ava
Skylink,Plustelka,Mindig TV

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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»Kúpim staré motorky 
JAWA, ČZ. Mopedy Stadion 
aj diely.Tel. 0905121391
»Kúpim auto rok 1980 a 
staršie. Platba ihneď.Tel. 
0903305388

»Prenajmem garzonku a 
1-izbový byt v NZ a v Šura-
noch.INFO:.Tel. 0915899339
»Dám do prenájmu zre-
konštruovaný 2-izb. byt v 
NZ.Tel. 0905144110

»Predám RD v Hurbanove, 
vhodný aj na podnikanie.
Tel. 0905144110
»Predám RD v blízkosti Ber-
ku v Nových Zámkoch.Tel. 
0905144110

»Predám 8á záhradu s 
chatkou za Štrandom, tre-
ba vidieť. 0902625153.Tel. 
0903787582

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192 
»Predám satelitný kom-
plet FREESAT bez mesaných 
poplatkov, ročný poplatok 
25EUR, Slovenské, české 
a maďarské programy. 
Montáž zabezpečím.Tel. 
0903122192 
»Odveziem nepotrebnú 
práčku, chladničku, mraz-
ničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192 
»Predám použitú chladnič-
ku, pračku v zachovalom 
stave. Funkčná bez záva-
dy. Zabezpečím satelitný 
príjem DIGI - DIGISPORT. Vy-
bavenie zmluvy a montáž 
dohodou. Tel: 0903122192

»Predám jačmeň 1q /16€, 
Mojzesovo.Tel. 0910176040
»Darujem 2-mesačnú 
mačičku a 4-mesačného 
kocúrika. Prinesiem.Tel. 
0905672251
»Predám cesnak 4€/kg, 
Kmeťovo.Tel. 0902743663

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 5 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    

Nedávno som písal o kritickom 
myslení. Že chýba veľkej časti náro-
da, o tom svedčí to, čo sa deje v me-
diálnom svete, ako ľahko sa ľudia 
manipulujú rôznymi informáciami. 

Slováci nie sú pripravení spracovať 
informačnú explóziu a zdevastované 
školstvo nevytvára dostatočný priestor 
na systematické vedenie žiakov k prijí-
maniu a interpretácii informácií. Otáz-
kou je, či je dnes možné odlíšiť pravé 
informácie od falošných, zavádzajú-
cich, chybných. Isté je, že v súčasnosti 
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že 
ľuďom chýba informačná kompeten-
cia. Využíva sa to najmä na marketing, 
zvyšovanie preferencií a politický boj.  
Dospelo to do stavu, keď aj o dôvery-
hodných informáciách pochybujeme 
alebo ich ignorujeme.

V týchto dňoch sa hovorí o zákaze 
predvolebných prieskumov na dlhšie 
časové obdobie pred voľbami. Aj keď 
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil 
by som aj s výraznejším obmedzením. 
Najmä v situácii, keď sa prieskumy 
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich 
prezentujú ako fakty a veľká časť vo-
ličov ich nekriticky prijíma a riadi sa 
nimi vo voľbách. 

Je všeobecne rozšírené, že strane, 
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na 
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť, 
nech by mala ten najlepší program. 
A naopak, strana aj bez programu s 
vysokými preferenciami sa prijíma už 

ako zvolená. Potom sa celá snaha  po-
litického subjektu obmedzuje na sna-
hu o umiestnenie. To stupňujú rôzni 
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne 
prezentujú, ktorá strana bude v par-
lamente a ktorá nebude. A ako menta-
listi vyslovujú súdy o voličovej mysli, 
pričom sa všetko verejne prezentuje. 
Iba po analýze číselnej štatistiky sa 
vnucujú výsledky volieb nekritickým 
konzumentom informácií. Okrem toho, 
prieskumov je niekoľko, diametrálne 
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhod-
nosti sa pochybuje. Napriek tomu sú 
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to 
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríč-
ky popularity škôl či nemocníc. Vychá-
dza sa zo suchých čísel bez ohľadu na 
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko 
merateľná, keďže sa individuálne pra-
cuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky 
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť 
hoci aj najobjektívnejšími číslami, pre-
hliadnu sa skutočné hodnoty. 

Návrh na obmedzenie priesku-
mov teda vítam, lebo potrebujeme 
veľa času, kým volič pochopí, že čísla 
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké 
dotazníky sú skrytou manipuláciou.  
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy 
prieskumami, volič siahne po progra-
me politickej strany a konečne zistí, že 
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás 
vžilo. 

Myslime pri prieskumoch

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

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Slovenská ekonomika stojí dlhé roky na prie-
mysle a výrobe. Budeme sa však musieť zamys-
lieť nad stavom veľkých podnikov, nielen tých     
s podielom štátu. Napríklad Slovenské elektrár-
ne zamestnávali pred rokom 2002 vyše 10 000 
ľudí a boli ťahúňom ekonomiky. Momentálne 
sú živoriacim podnikom s 3000 zamestnanca-
mi, obrovským dlhom a s vplyvom fi nančných 
skupín. Taktiež sa musíme zamyslieť nad stavom 
Železníc Slovenskej republiky.  Tí z vás, ktorí ces-
tujete vlakmi, asi budete súhlasiť, že ich kvalita 
klesá. Nemôžeme si dovoliť ďalej ignorovať dia-
nie v podniku, ktorý zamestnáva 13 000 ľudí. 

A ďalej – čo sa to deje na východe s bývalými 
Východoslovenskými železiarňami? Budeme 
čakať, kým zahraničný investor fi rmu v problé-
moch predá a odíde zo Slovenska? Na tieto citli-
vé témy a zložité situácie neexistujú  jednoduché       
a rýchle riešenia.  To, čo  môžem pre vás spraviť 
je, že budem vnímať a analyzovať situáciu v prie-
mysle. Zasadím sa o zjednodušenie „pravidiel 
hry“ pre zamestnancov a aj zamestnávateľov. 
Budem vždy striktne trvať na dodržiavaní  zá-
konov a pravidiel všetkými stranami – od 
najvyšších činiteľov až po radových 
zamestnancov. 

Som Peter Žiak a som kandidát 
strany SaS č. 146 do volieb 2020.

Čo sa to deje s veľkými 
podnikmi na Slovensku?

Peter Žiak

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, STARÉ 
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel. 
0918439124

»55r.hľadá priateľku.Tel. 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú 
vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpe-
čuje ELET, s.r.o.

Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia 
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá 
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci 
okolo seba negatívne a zlé. 

Slovensko je plné sťažovateľov, nadá-
vačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer 
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia 
okolo seba dobré a neobyčajné veci je 
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo 
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí 
ho kazia je opačný. 

Keď vidím človeka, ktorého činy nie 
sú správne, tak niekedy hľadám pozi-
tívne príklady. Spomínam si na ľudí z 
rovnakým krstným menom, ktorí robia 
niečo dobré a výnimočné. V posled-
ných týždňoch som stretol Vladimíra 
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike. 
Kňaz Vladimír Maslák buduje komuni-
tu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí 
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vy-
soký post riaditeľa výskumného centra 
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť 
našej krajine.

Vzdychači vzdychajú a pozerajú v 
televízii hádky a politikov. Iní si púšťa-
jú nahrávky mafiánov a nemôžu spať. 
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Kaž-
dý z nás môže opravovať svet – nie na-
dávaním pri pive, ale činmi. Predstavte 
si, že by bol pomer slepých a hluchých 

ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú 
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí 
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo 
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú 
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali 
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré pote-
šia a  povzbudia. Tak ako to robí každý 
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela 
krásne fotografie z prírody. 

Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení 
a smutní. Namiesto politických diskusii 
si púšťajte niečo poučné. Na internete 
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vul-
gárnym politikom, sudcom a mafiánom. 
Namiesto rozhovorov medzi zločincami 
si pustite radšej dobrú hudbu alebo au-
dio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolu-
jeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou. 
Verím, že vo februári porazíme kazisve-
tov, ktorí nám pošpinili krajinu zloči-
nom, tiež v pomere 3 : 
1. Vyberme sa radšej 
do lesa. Jeseň priná-
ša nové farby, vône 
a štebotajúce vtáči-
ky. Pekných a dob-
rých vecí je na svete 
viac, ako toho 
škaredého a 
zlého.

Tri ku jednej

» Ján Košturiak

+421 915 998 573
obchod@fenestra-nr.sk
www.fenestra-nr.sk

» GARÁŽOVÉ BRÁNY » SIEŤKY » ŽALÚZIE

Nový showroom
nájdete na

ul. Štúrova 12
Nitra
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0904 047 272
www.tof isa.sk

UPRATO
VANIE

BYTOVÝCH DOMOV

FIREMNÝCH PRIESTOROV
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Nie 
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša Nie 
akonáhle, ale len čo.

Slovenčina naša

K hrobu legionárov na cintorí-
ne pribudla busta a pamätná 
tabuľa 
  Na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch pri-
budla busta veliteľa Jiřího Jelínka a symbolic-
ký hrob československých legionárov, ktorí 
zahynuli v bojoch o mesto. Na podstavci je umiest-
nená tabuľa s menami legionárov, ktorí v roku 
1919, mesiace po oficiálnom uzavretí prímeria 
na konci prvej svetovej vojny, pomáhali vytláčať 
maďarské vojská Bélu Kuna z Nových Zámkov. 
Busta veliteľa legionárskych vojsk Jiřího Jelínka, 
ktorý padol v Nových Zámkoch na konci samotné-
ho konfliktu, bola pôvodne umiestnená na budove 
sokolovne. V 30. rokoch minulého storočia však 
bola odstránená. „Občianske združenie Za troma 
mostami chcelo bustu vrátiť na pôvodné miesto, 
no na národnostne zmiešanom území je to aj po 
100 rokoch stále citlivá téma a tento zámer mest-
skí poslanci neschválili. Ministerstvo vnútra SR 
dalo súhlas s umiestnením busty pri symbolickom 
spoločnom hrobe legionárov na cintoríne,“ uvie-
dol Peter Kijaček z Mestského úradu Nové Zámky. 
Busta a symbolický hrob československých legioná-
rov sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti hrobu 
vojakov, ktorí padli v boji proti maďarským Kunovým 
vojskám. Zo štyroch okolitých cintorínov ich sem pre-
miestnili v roku 1936, v štyroch hroboch leží 203 voja-
kov. Podľa miestneho historika Františka Daniela je 
hrob unikátny tým, že vedľa seba ležia Rusi, Nemci, 
Maďari, Česi, Slováci, ľudia rôzneho náboženského 
vyznania. Nad hromadným hrobom bol v roku 1936 
postavený pomník so súsoším, ktoré je dielom aka-
demického sochára Fraňa Štefunku. Súsošie znázor-
ňuje kľačiaceho vojaka v rakúsko-uhorskej uniforme 
s mýtickou ženskou postavou nad ním. Po Vieden-
skej arbitráži pripadli Nové Zámky Maďarsku, súso-
šie s pamätnou tabuľou bolo v roku 1938 odstránené. 
V roku 2013 spôsobil hrob legionárov v Nových Zám-
koch medzinárodný problém. Vedenie mesta dalo 
všetky štyri hroby splanírovať. Vtedajší prednosta 
mestského úradu Peter Ágh tvrdil, že mesto sa roz-
hodlo vojenské hroby obnoviť. Obvodný úrad v Nitre 
potvrdil, že magistrát nemal súhlas ani schválený 
projekt, pozastavil stavbu a začal voči mestu prie-
stupkové konanie. Na postup mesta ostro reagovalo 
aj české ministerstvo obrany, podľa ktorého mesto 
nekonalo v súlade so zákonom o vojnových hro-
boch. Hroby boli obnovené v roku 2016 a súčasne sa 
po takmer 80 rokoch vrátil späť aj pomník.       » TASR

INZERCIA
0907 779 018
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

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 3NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.
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Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia 
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá 
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci 
okolo seba negatívne a zlé. 

Slovensko je plné sťažovateľov, nadá-
vačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer 
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia 
okolo seba dobré a neobyčajné veci je 
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo 
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí 
ho kazia je opačný. 

Keď vidím človeka, ktorého činy nie 
sú správne, tak niekedy hľadám pozi-
tívne príklady. Spomínam si na ľudí z 
rovnakým krstným menom, ktorí robia 
niečo dobré a výnimočné. V posled-
ných týždňoch som stretol Vladimíra 
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike. 
Kňaz Vladimír Maslák buduje komuni-
tu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí 
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vy-
soký post riaditeľa výskumného centra 
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť 
našej krajine.

Vzdychači vzdychajú a pozerajú v 
televízii hádky a politikov. Iní si púšťa-
jú nahrávky mafiánov a nemôžu spať. 
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Kaž-
dý z nás môže opravovať svet – nie na-
dávaním pri pive, ale činmi. Predstavte 
si, že by bol pomer slepých a hluchých 

ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú 
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí 
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo 
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú 
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali 
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré pote-
šia a  povzbudia. Tak ako to robí každý 
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela 
krásne fotografie z prírody. 

Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení 
a smutní. Namiesto politických diskusii 
si púšťajte niečo poučné. Na internete 
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vul-
gárnym politikom, sudcom a mafiánom. 
Namiesto rozhovorov medzi zločincami 
si pustite radšej dobrú hudbu alebo au-
dio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolu-
jeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou. 
Verím, že vo februári porazíme kazisve-
tov, ktorí nám pošpinili krajinu zloči-
nom, tiež v pomere 3 : 
1. Vyberme sa radšej 
do lesa. Jeseň priná-
ša nové farby, vône 
a štebotajúce vtáči-
ky. Pekných a dob-
rých vecí je na svete 
viac, ako toho 
škaredého a 
zlého.

Tri ku jednej

» Ján Košturiak

Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 28.10.2019 do 2.11.2019

Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

JABLKÁ ČERVENÉ
nová úroda
voľný predaj

0,69 €/kg

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA
na domáci spôsob
voľný predaj

MAK MODRÝ
balenie 1kg

KARFIOL
voľný predaj

0,99 €/ks

NAJLEPŠIE CENY V MESTE
ZEMIAKY ŽLTÉ
na zimné uskladnenie
balenie 25kg

REŽEME KAPUSTU
PO-PIA 8.00-16.00

SO 8.00-12.00
Telefonické objednávky

na číslach:
0908 832 973, 0944 706 284,

0902 714 559

KAPUSTA 
REZANÁ
voľný predaj

0,49 €/kg
CIBUĽA ŽLTÁ
balenie 2kg

0,49 €/kg

0,90 €/kg

4,90 €/kg

Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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Už doslova vnútropolitická fraška 
sprevádza posledné dni členstva 
Veľkej Británie v Európskej únii. 
Jej dôsledkom môžu byť aj viaceré 
komplikácie v živote našich obča-
nov, ktorí pracovali či pracujú na 
britských ostrovoch.

Sociálna poisťovňa upozorňuje ob-
čanov pracujúcich vo Veľkej Británii a 
Severnom Írsku, aby pamätali na to, že 
doklady o ich práci a sociálnom zabez-
pečení z tejto krajiny môžu byť pre nich 
v budúcnosti veľmi dôležité. Vo vlast-
nom záujme by si preto mali uchovať 
napríklad pracovné zmluvy, výplatné 
pásky či číslo sociálneho zabezpeče-
nia. Tieto doklady môžu mať pre nich 
osobitný význam najmä v súvislosti 
s blížiacim sa vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie.

Odkladať si doklady o práci a dô-
chodkovom poistení zo zahraničia je 
všeobecná zásada, pretože môžu po-
istencovi výrazne uľahčiť situáciu a 
urýchliť neskoršie vybavovanie dávok 
na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, 
kam sa presunul. V prípade Spojeného 
kráľovstva je ešte situácia špecifická v 
tom, že na inštitúcie, na ktoré sa v sú-
časnosti vzťahuje povinnosť spolupra-
covať v oblasti sociálneho zabezpeče-

nia s inštitúciami členských štátov EÚ, 
sa po brexite táto povinnosť vzťahovať 
nemusí (napr. povinnosť potvrdzovať 
existenciu poistenia). V takom prípade 
odložené doklady môžu poistencovi 
zásadne pomôcť a ovplyvniť rozho-
dovanie o dávke, ktorú bude poberať. 
Týka sa to i jeho starobného dôchodku, 
pri ktorom sa mu v budúcnosti zohľad-
ní aj obdobie odpracované v Spojenom 
kráľovstve.

Čo sa týka zdravotnej starostlivosti 
- do 31. decembra 2020 sa nič nemení. 
Občania SR, žijúci v Spojenom kráľov-
stve, bez ohľadu na to, kedy do krajiny 
prišli (pred brexitom/po brexite), tak 
isto ako aj turisti – občania SR a štu-
denti – občania SR, študujúci v Spoje-
nom kráľovstve do 31. decembra 2020 
budú mať garantovanú zdravotnú sta-
rostlivosť presne tak ako doteraz.  Do 
skončenia prechodného obdobia bude 
EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoloč-
nú reč na uspokojivom trvalom riešení 
do budúcnosti a to pravdepodobne for-
mou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o 
sociálnom a zdravotnom zabezpečení 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Máte príbuzných vo Veľkej Británii?

» red

Nie naprieč spektrom, 
ale všade, v každej politickej strane.

Slovenčina naša
Ing. Jarmila Kyselicová

kyselicova@regionpress.sk 
0907 779 018
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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Príprava rekonštrukcie „rozpráv-
kového“ domčeka v Novej Sedlici 
pokračuje podľa plánu. Vedenie 
Rozhlasu a televízie Slovenska 
(RTVS) o tom informovalo na roko-
vaní Rady RTVS.

Administratívno-prípravnú časť spo-
lu s verejnými obstarávaniami by RTVS 
rada finalizovala do konca prvého 
kvartálu budúceho roka. Následne rea-
lizačné práce aj s premiestnením a sa-
náciou jednotlivých prvkov objektu by 
mohli byť hotové do konca roka 2020.

Podľa vízií RTVS by výsledkom 
renovácie nemala byť len záchrana 
jedinečného symbolu detstva viace-
rých generácií, ale aj atraktívne miesto 
predstavujúce ďalší impulz na rozvoj 
cestovného ruchu v regióne.

Ľudový dom v Novej Sedlici, naj-
východnejšej obci SR v okrese Snina, 
s rozlohou viac ako 37 štvorcových 

metrov postavili v prvej polovici 20. 
storočia. Od roku 1987 je národnou 
kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994 
až 1996 prešiel komplexnou obnovou. 
Avšak bývalá majiteľka sa odsťahova-
la do Českej republiky, nehnuteľnosť 
začala chátrať, v súčasnosti je v značne 
zdevastovanom stave. RTVS s cieľom 
rekonštrukcie koncom roka 2018 kúpi-
la od obce pozemok, na ktorý domček 
premiestni, a tiež samotnú nehnu-
teľnosť. V rámci rekonštrukcie na 
domčeku vymenia strechu, poškodené 
drevené hranoly, stropný krov, oke-
nice a okná, dvere, drevené podlahy. 
Vymurujú tiež komín a nanovo zvonku 
i znútra dom omietnu. RTVS má k dis-
pozícii i dotáciu vo výške 74.500 eur, 
ktorú jej pridelilo Ministerstvo kultúry 
(MK) SR z dotačnej schémy Obnovme 
si svoj dom. Vo vynovenom domčeku 
zriadi RTVS stálu expozíciu depozitára 
detských programov.

Domček deduška Večerníčka ožije

» TA SR

Obete hôr si na Symbolickom cin-
toríne pri Popradskom plese uctili 
ich príbuzní, priatelia či známi. 

„Od poslednej pietnej spomienky 
pribudlo v limbovom háji pod Ostrvou 
ďalších osem tabuliek s menami tých, 
ktorí prišli o život v Tatrách či iných 
horstvách,“ informovala Martina Pet-
ránová zo Štátnych lesov Tatranského 
národného parku (ŠL TANAP-u), ktoré 
spomienku každoročne organizujú a 
zároveň sú správcom Symbolického 
cintorína.

Účastníci sa už tradične zišli na Po-
pradskom plese a prečítaním mien obe-
tí Tatier na slovenskej i poľskej strane 
za posledný rok vzdali hold všetkým, 
ktorí v horách prišli o svoj život. Pietny 
akt už tradične ukončila omša.

„Momentálne sa pod Ostrvou 
nachádza 386 tabuliek, na ktorých je 
vygravírovaných dokopy 511 
mien obetí hôr. Za rok pribudlo 
osem tabuliek s 13 menami, 
pričom šesť ľudských životov 
si vyžiadali Vysoké Tatry,“ pri-
pomenula Martina Petránová. 
Schvaľovanie nových tabuliek 
s menami obetí je v kompe-
tencii Kuratória Symbolického 
cintorína, ich inštalovanie má 
na starosti Stredisko terén-
nych služieb ŠL TANAP-u. 
Správca cintorína sa stará aj 
o údržbu celého areálu vráta-
ne povestných detvianskych 

krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza 
zvon s mottom Mŕtvym na pamiatku, 
živým pre výstrahu!

Symbolický cintorín (1525 m) je 
turistami hojne navštevované pamät-
né miesto v blízkosti Popradského 
plesa pod západnými stenami Ostrvy. 
Nachádza sa v limbovom poraste na 
pamiatku tých, čo nechali svoje živo-
ty vo Vysokých Tatrách a výnimočne i 
Tatrancov, ktorí zahynuli vo svetových 
horách. Pre návštevníkov je každoroč-
ne uzavretý od 1.novembra do 15.júna. 
Propagátorom, ako aj konkrétnym rea-
lizátorom myšlienky založiť symbolic-
ký cintorín obetí hôr bol akademický 
maliar Otakar Štáfl (1884 až 1945), kto-
rý sa spolu s manželkou a niekoľkými 
priateľmi pustil r. 1936 do výstavby die-
la. Verejnosti ho odovzdali r. 1940. 

Pamiatka na tých, ktorí sa nevrátili

» red

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

z Nových Zámkov a okolia.
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Nie vzhľadom k, ale vzhľa-
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Slovenčina naša

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0907 779 018
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Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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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 

V prípade záujmu nás navštívte!  

Pohovory máme  
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  

o 8:00 na našej adrese. 

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 

Možnosť postúpiť na 
vyššie platenú pozíciu  

Mesačné prémie 

Pravidelné  
zvyšovanie platov Doprava zdarma 
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