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Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...

45
-0

06
7tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

až do

- 50%
Zlavy

OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné

starožitnosti
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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AS izol s. r. o.

HYDROIZOLÁCIA A ZATEPLENIE
plochých striech, bazénov a spodných stavieb PVC fóliou

0902 102 543 tomovic@asizol. sk www.asizol. sk 

laserové zameranie a
cenová ponuka ZDARMA
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

ZAPOŽIČIAVAME:

AKCIAAKCIA AKCIAAKCIA
NA ELEKTRICKÝ

OHRIEVAČ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIAAKCIA

80l - 105,90€80l - 105,90€

AKCIAAKCIA
NA SLOVENSKÉ 

BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servis

AKCIAAKCIA
na radiátory

KORADO, SANICA

Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

AKCIAAKCIA
na kanalizačný

sortiment
na závlahy a

záhradný sortiment
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

Salón Janka
PEDIWEL
Hviezdoslavova 86,
v areáli stavebnín Pramos,
na 1. poschodí
953 01 Zlaté Moravce
0907 071 551
salonjankapediwel@centrum.sk
V salóne, aj v pohodlí
vášho domova, na objednávku
aj na počkanie. V ponuke aj
darčekové poukážky.

    suchá, mokrá, kombinovaná
    -  Ošetrenie zarastajúcich nechtov
    -  Odstránenie kurích ôk
    -  Pomoc a poradenstvo pri mykóze a
        iných ochoreniach

    japonská, francúzska, klasická
    - Gelové nechty - Akrylové nechty

   Para�nové, bahenné z mŕtveho
   mora rúk, nôh a chrbta

    celotelové, čiastocné, povzbudzujúce,
    uvoľnujúce
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0907 652 710
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0907 054 230

Novootvorené

v Zlatých Moravciach
KADERNÍCTVO

Námestie
A. Hlinku 26
(OREGON)
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ZLATOMORAVSKO

Daniela Rezáková  0905 400 025
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
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kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

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

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

Mgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606
Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice

                                  ONETEC

FIBRÓMY, ŽILKY,
HEMANGIÓMY,
PAVÚČIKOVÝ NÉVUS
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou
Kŕmené husi s pečienkou
Morky a moriaky
Kurence
Sliepky na polievku
Nosnice - 17. týždňové

7,50€/kg
9€/kg
4,30€/kg
2,80€/kg
2,90€/kg
7€/kg

rozvoz každú stredu v týždni, cena donášky 4€, minimálny odber 30€

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

6 - týždnové
MORKY
NA CHOV

Ďalšie služby:

   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje

( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny: 
po - pia 7.00 - 16.30

so 8.00 - 12.00

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

OPRAVY PRASKLÍN
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre celú Nitru, Zlaté
Moravce a okolie

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel

0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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INZERCIA
0905 400 025

WWW.REGIONPRESS.SK

Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/redakcie/zapad/zlatomoravsko
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Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
ČASOPISY, LETÁKY, NOVINY, KANC. PAPIER
 Bezplatná skartácia archívu  Výkup priamo u Vás

doma od 100kg!!!  Výmenou za hygienické potreby,
peniaze ihneď  NOVÉ! ADR preprava SK-CZ-SK do 3.5t

OTVORENÉ: Po-Pia 9:00-16:00
Volať len v pracovnú dobu

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany
0915 104 234VÝKUP DOPRAVA 0944 423 566

- Pravidelní dodávatelia
   CENA DOHODOU

VÝKUP
AUTOBATÉRIÍ

od 1.3.2019 ROZŠIRUJEME SLUŽBY
O ODVOZ KONTAJNEROV
ako pre súkromné osoby
tak aj Obecné úrady
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• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

• FASÁDY
• STIERKY
• IZOLÁCIE
• REKONŠTRUKCIE
• OPRAVY STRIECH
• KLAMPIARSKE PRÁCE

• OPRAVA KOMÍNOV

0903 060 490

• BYTOVÉ JADRÁ
  od 1000 €
• VÝSTAVBA RD

0903 060 490
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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

Palivové drevo
tvrdé štiepané

0919 025 455

6 prm
   sypaného dreva

bez dopravy
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zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové

Inzercia
0905 400 025



ZM-19-18 strana- 4

4
ŠKOLA / SLUŽBY, STAVBA

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

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

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

»KÚPIM STARÉHO PIONIERA 
MUSTANGA JAWA 90 SIMSON 
AJ POKAZENÉ, tel.: 0915 215 
406

»Predám 3-izb. byt, 67m2, 
čiast. rek., balkón, cena 86 
000€, tel.: 0917 585 234 
»PREDÁM 2 IZB. BYT V CEN-
TRE, PREROBENÝ, LOGGIA, 
90.000€, tel.: 0917 585 234

»Predám dom s chalupou 
vo Vyhniach, 11 árov poze-
mok, cena dohodou, tel.: 
0905 693 353

»Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti, tel.: 0944 
630 600

»Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 »Predám 
sklolaminátové žumpy 
o objeme 5.000, 8.000 a 
10.000 litrov a vodomerné 
plastové šachty. Cena od 
650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúš-
ku, tel.: 0905 925 991

»ČISTENIE POZEMKOV, KOSE-
NIE ZÁHRAD, tel.: 0907 980 
308

»Predám žito, tel.: 0949 173 
603

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI 
A ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918 
439 124 »ODKÚPIM KRO-
JE, SUKNE, ŠATKY, MINCE, 
BANKOVKY, POHĽADNICE, 
VYZNAMENANIA, PAROŽIE A 
INÉ, tel.: 0903 868 361

»Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 »Peterovi 
Siklienkovi z Hosťoviec pek-
né zážitky na turistikách 
želá kamarátka Adriana z 
Liptovských Sliačov

»HĽADÁM OBČASNÚ PRÁCU 
U MAJSTRA-POM. PRÁCE, 
tel.: 0940 378 407

»54r.hľadá priateľku, tel.: 
0917 049 831 »48 MUŽ HĽA-
DÁ ZRELÚ ŽENU NA ZOZNÁ-
MENIE, tel.: 0907 188 984

Občianska
riadková
inzercia
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    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Prezliekať sa v škole za opačné po-
hlavie, aby sme poukázali na prob-
lematiku sexuálne inak orientovanej 
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný 
spôsob prezentovania tejto témy. Isto, 
na stužkových, akadémiách či v let-
ných táboroch je to zaručený spôsob 
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT 
nejde o komično! Okrem toho, problém 
tzv. transexuálov nie je taký vypuk-
lý. Pri splnení istých kritérií sa im dá 
medicínsky pomôcť. Obávam sa však, 
že si tento „škandál“ odskáču homo-
sexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie, 
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné 
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte, 
že majú inú orientáciu. 

Zámer nemenovanej školy preob-
liecť sa v jeden deň za opačné pohlavie 
považujem za kontraproduktívny a ne-
dôstojný výchovno-vzdelávacej inšti-
túcii. Kontraproduktívny preto, že akti-
vita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí 
v intenciách hyperkonzervativizmu a 
náboženského fanatizmu odsudzujú 
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali 
zámienku. Toho sa potom chytia politi-
ci, ktorí sa utvrdia v presvedčení igno-
rovať sexuálne menšiny. A nedôstojné 
preto, lebo aktivita by sa zmenila na 
šou plnú humoru. Stačí si predsta-
viť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne 
smiech alebo výsmech. Až druhotne 
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci 
školy je viacero menej vyspelých žia-
kov, ktorí si ešte len tvoria názory a v 

tomto procese nemusia prijať zámer 
preoblečených spolužiakov, ba môže 
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k 
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako 
marketingový ťah, možnosť vlastnej 
sebaprezentácie. 

Je veľa iných ciest, ako popularizo-
vať LGBT tému - pripnúť si symbolickú 
stužku, organizovať odborné besedy, 
zaradiť témy tolerancie do vyučovania. 
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy 
treba argumentovať, vysvetľovať, opo-
novať, nie zosmiešňovať (hoc neúmy-
selne) a nie realizovať síce dobre mie-
nené, no kontroverzne vyznievajúce 
aktivity, čím  podráždime odporcov a 
zákonodarcov.   

Je nepopierateľné, že sa u nás hru-
bo porušujú práva sexuálnej menšiny, 
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby ne-
stačilo to, že denne narážajú na krivé 
pohľady časti spoločnosti. Len preto, 
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok 
bude musieť skôr či neskôr Slovensko 
reagovať, ako to postupne robia vy-
spelé štáty. Škola musí byť nástrojom 
na poukázanie na diskrimináciu akej-
koľvek menšiny (požadujú to aj rôzne 
pedagogické dokumenty). Nájsť však 
správny spôsob je v súčasnej silno 
polarizovanej slovenskej realite veľmi 
dôležité a zároveň náročné, no nie ne-
možné. A práve vhodne zvolený spô-
sob vedie k pomoci týmto  menšinám.   

Prezlečme sa v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

75
-2

7
76

-0
03

1
76

-0
03

1

Firma poskytuje jarné zľavy -30%

KAMENARSTVO PIETA
Nové Zámky0907 755 387

´

Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky         
         +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.
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ŽP EKO QELET a.s.

A BEZ POPLATKOV!!!
www.ekoqelet.sk

Bez poplatkov za administráciu!
Bez chodenia na dopravné inšpektoráty!

Bez čakania v radoch!
Navštívte naše zberné miesta

a my odhlásime Vaše vozidlo za Vás!

Vráble    0911 611 924  
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Voľby sa uskutočnia v celej Euró-
pe v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na 
Slovensku  to budú v poradí štvrté 
voľby do Európskeho parlamentu,  
ich termín je určený predsedom 
Národnej rady Slovenskej republi-
ky na sobotu 25. mája 2019.

Voľby do Európskeho parlamentu 
(EP) sa uskutočnia v členských štátoch 
Únie na rôznych úrovniach. V Belgicku 
a Taliansku sa voľby konajú na regio-
nálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku 
a Španielsku, v susednej ČR, ale i na 
Slovensku na celoštátnej úrovni. V 
Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú 
kombinovaným systémom a v niekto-
rých členských krajinách EÚ sú voľby 
dokonca povinné - Belgicko, Grécko, 
Luxembursko. Pre všetky spôsoby vo-
lieb však platí zásada, že sa ich môžu 
zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň 
volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že 
za poslancov EP môžu byť volení obča-
nia starší ako 21 rokov. Prirodzene, že 
sa dodržiava i zásada rovnosti mužov 
a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v 
jednom členskom štáte EÚ a princíp taj-
ného hlasovania.

Slovenský nezáujem
V nateraz posledných voľbách do EP 

odovzdalo pre kandidátov svoj hlas iba 
trinásť percent oprávnených voličov. 
Zvolení tak boli teda väčšinovo tí, ktorí 
majú väčšie fanúšikovské tábory, alebo 
verne poslušných voličov, ktorí volia 
toho, koho nakáže voliť ich „rodná“ 
strana. Ak chceme zvoliť odborníkov 

a nie iba tých, ktorí si chcú v Bruseli 
zarobiť, musíme sa na týchto voľbách 
zúčastniť vo väčšom počte. Volieb do 
Európskeho parlamentu sa nateraz 
podľa prieskumov plánuje zúčastniť 20 
percent voličov na Slovensku.  

Význam rozhodnutia ísť voliť
Voľby do Európskeho parlamentu 

zabezpečujú prostredníctvom volených 
poslancov reprezentáciu občanov v roz-
hodovacom procese Európskej únie a 
zaisťujú jej demokratické fungovanie. 
Európsky parlament je práve vďaka 
tomuto volebnému procesu hlasom 
občanov, pričom má spolu s Radou EÚ 
rovnocennú rozhodovaciu právomoc v 
legislatívnom procese EÚ (s výnimkou 
právomocí výlučne v kompetencii člen-
ských štátov). Keďže výrazná časť legis-
latívy členských štátov je transformova-
ná z európskej legislatívy, majú voľby 
do EP pre členské štáty mimoriadne 
veľký význam.

Voľby sú o témach súčasnosti
My Európania čelíme mnohým vý-

zvam, od migrácie po zmenu klímy, 

od nezamestnanosti mladých ľudí po 
ochranu osobných údajov. Žijeme v stá-
le globalizovanejšom, konkurenčnom 
svete. Referendum o brexite zároveň 
ukázalo, že Únia nie je nespochybniteľ-
ný projekt. A hoci väčšina z nás považu-
je demokraciu za samozrejmosť, zdá sa, 
že je stále viac ohrozená, a to vo svojom 
myšlienkovom základe, ako aj v praxi. 
Európska Únia sa angažuje vo všetkých 
týchto a mnohých ďalších otázkach – od 
oživenia obchodu po ochranu spotrebi-

teľov a podporovanie výskumu. Podpo-
rovali dôvod, prečo ísť voliť, a obhajova-
li samotnú myšlienku demokracie – že 
všetci spoločne rozhodujeme o tom, v 
akej Európe chceme žiť. Zúčastnením sa 
na voľbách rozhodujeme, ich ignorova-
ním môžeme iba kritizovať.

Ďalšie informácie k voľbám do Eu-
rópskeho parlamentu sú uverejnené 
na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky http://www.minv.
sk/?volby-ep                                                 (ib)

Európsky parlament je hlasom občanov, má s Radou EÚ rovnocennú právomoc 

Budeme voliť tých, ktorí rozhodujú 
v Bruseli aj o nás

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu                                            foto zdroj EP

SPOLOČNOSŤ

Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu 
na území Slovenskej republiky má ob-
čan Slovenskej republiky, ktorý má na 
území Slovenskej republiky trvalý po-
byt a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku a občan iného 
členského štátu Európskej únie, ktorý 
má na území Slovenskej republiky tr-
valý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť 
do Európskeho parlamentu na území 
Slovenskej republiky má aj občan Slo-
venskej republiky, ktorý, nemá na úze-
mí Slovenskej republiky trvalý pobyt 
a ani na území iného členského štátu 
Európskej únie, najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň 
konania volieb sa zdržiava na území 
Slovenskej republiky. 

My rozhodujeme o tom, kto za Slovensko zasadne do týchto lavíc.     foto zdroj EP

Dátum volieb
Voľby do Európskeho parlamentu v 
roku 2019 sa na Slovensku uskutoč-
nia v sobotu 25. mája. 2019. V poradí 
dvanáste voľby do Európskeho parla-
mentu, zároveň štvrté na Slovensku, 
sa uskutočnia v EÚ v rámci celoeuróp-
skych volieb do Európskeho parlamen-
tu od 23. mája do 26. mája 2019.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky:
- vo volebnom okrsku, v ktorého 
  zozname voličov je zapísaný,
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
  na základe hlasovacieho preukazu 
  alebo
- na základe slovenského cestovného 
  dokladu, ak nemá trvalý pobyt 
  na území Slovenskej republiky a ani 
  na území iného členského štátu 
  Európskej únie.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný 
hlasovací preukaz, predloží spolu s 
občianskym preukazom alebo pobyto-
vým preukazom občana Európskej únie 
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsko-
vá volebná komisia odoberie. Potom 
okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voli-
čov a vydá voličovi hlasovacie lístky a 
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-
ky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do priestoru určeného na úpra-

vu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní. V osobitnom 
priestore určenom na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží volič jeden z hlasova-
cích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky 
alebo na jednom z hlasovacích lístkov 
vyznačí odovzdanie prednostného hla-
su zakrúžkovaním poradového čísla 
najviac u dvoch kandidátov. Potom 
hlasovací lístok vloží volič do obálky a 
následne do volebnej schránky. Na po-
žiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvo-
de volebného okrsku, pre ktorý bola 
okrsková volebná komisia zriadená.

6
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Návšteva psychiatra nemusí byť 
nepríjemná a  ponižujúca záležitosť. 
Aj keď stále pretrváva v časti verejnos-
ti názor, že ak niekto navštívi tohto 
špecialistu, musí byť isto blázon. Na-
šťastie, vďaka osvete v  oveľa menšej 
miere ako tomu bolo v minulosti.

Psychiatrická ambulancia pomá-
ha pacientom s  nesmiernym množ-
stvom duševných ochorení. V  prvom 
rade dobrý psychiater pacienta po-
čúva a pýta sa otázky, ktoré pacienta 
aj jeho dovedú ku koreňu problému. 
V  prvom rade sa totiž musí dostať 
k  podstate pacientovej smutnej nála-
dy, nepohody či rozrušenia. Tento pro-
ces nie je krátky a prebieha v komornej 
atmosfére. Mýty o starých, apatických 
a  vyhorených psychiatroch sú vďaka 
recenziám pacientov stále viac minu-
losťou.

Až po dôkladnom a  podrobnom 
rozhovore psychiater pristupuje k lieč-
be, ktorá sa neopiera iba o lieky. V prí-
pade sezónnej depresie či reaktívnych 
porúch, ktorých podstata sa dá efek-
tívne odstrániť, ukazuje pacientovi 
jednoduché kroky na zlepšenie vzťa-
hov, zvýšenie zdravého sebavedomia, 
či dosiahnutiu vnútorného pokoja 
a pohody.

Nebojte sa! Ak ste sa dostali do 
situácie, z  ktorej aktuálne nevidíte 
východisko a svet sa vám zdá čierny 
a  surový, verte, že vždy je cesta ako 
prekonať prekážky a závažné životné 
okolnosti. Dnešná doba je mimoriad-
ne turbulentná a na piedestál sa tlačia 
veci ako úspech, kariéra a mamon. So-
ciálne siete nám predstavujú povrch-
nosť a  lesk ako štandard. Je to však 
rovnaký mýtus ako strach z psychiat-
ra. Zdravý ľudský organizmus s čistou 
hlavou dokáže reagovať na tieto zme-
ny veľmi konštruktívne, ak ho spoloč-
ne pomôžeme uzdraviť.

Nehanbite sa! Ambulancia psy-
chiatra je intímnym miestom, kde je 
na prvom mieste vaše zdravie a  prí-
beh. Odhoďte predsudky , pretože 
ide o vás a vaše duševné, tiež fyzické 
zdravie. Aj v prípade duševných ocho-
rení je najdôležitejšia pre-
vencia a osveta. A snaha 
ako pacienta, tak aj psy-
chiatra, dosiahnuť zdra-
vú myseľ a  východisko 
z problémov, ktoré majú 
vždy riešenie. 

Psychiatria mýtov zbavená

» Miško Scheibenreif
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Príbeh o prútoch

Pritom nás viac

Naše riešenia sa 

Vážime si, že 

Zlodeji vo vládnych

» Miroslav Bebllavý Aktuálne vydanie nájdete aj na:
www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo/redakcie/zapad/zlatomoravsko
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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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0915 863 227 - 0911 168 982

DOVEZIEM 85
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www.perodrazka.sk
TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ 

DREVENÉ
OBKLADY
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