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SEZÓNNE
ZĽAVY

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

MASTER GROUP s.r.o.

TERASY  PRÍSTREŠKY

www.mgroupsro.sk
0915 927 993    0940 707 621

za bezkonkurenčnú cenu!

S nami sa na cene dohodnete!
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Telefón:

Jozef Hatala
Záhradkárske potreby
ČSL Armády 19
HUMENNÉ

0915 695 545 

Predaj
ovocných
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v
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VÝROBA A MONTÁŽ VÄZNÍKOVÝCH KROVOVVÝROBA A MO

0907 208 278      info@drevovyrobavamas.eu      www.drevovyrobavamas.eu

UŠETRITE PENIAZE A ČAS!
na Vašej streche inštaláciou krovu

touto technológiou

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu.

RÝCHLO A KVALITNE
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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MAĽOVANIE  INTERIÉROV
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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0915 549 895

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom 
lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo,  pracovné oblečenie 
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto  
+ 8€ netto za odpracovaný deň
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RYBIA FARMA
GERLACHOV okres Bardejov

0903 845 321 - 0905 371 565 w
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PREDAJ
RÝB
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PREDAJ PSTRUHOV
KAPOR VIANOČNÝ
Predaj po 15.12. 2019
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?
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PÔŽIČKY
0918  597  014

pre dôchodcov, zamestnaných, živnostníkov,
opatrovateľov.

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

TTTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaazzzzzzz jjjjjjjjjjjeeeeeeeeeee  tttttttttteeeeeeeeennnnnnnnnnTeraz je ten
    sssssssssppppppppppprrrrrrrráááááááááávvvvvvvnnnnnnnnnyyyyyyyyyy čččččččččaaaaaaasssssssss,,,,,, ppppppppppprrrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmmýýýýýýýýýýššššššššššľľľľľľľľľaaaaaaaťťťťťťťťť
        nnnnnnnnnaaaaaaaadddddddddd  rrrrrrrrrooooooooobbbbbbbbbbboooooooootttttttttiiiiiiiiiccccccckkkkkkkkkkkoooooooouuuuuuuuuu  kkkkkkkkkkkoooooooossssssssaaaaaaaaččččččččččkkkkkkkkkkkoooooooouuuuuuuuuu..nad robotickou kosačkou.

Teraz je ten
    správny čas, premýšľať
        nad robotickou kosačkou.

Zameranie,
konzultácia ZDARMA
Zameranie,
konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

0919 370 730, 0919 383 363

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

kde potrebujete.Staviame tam,

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Tento mesiac sme si pripomenuli medzinárodný 
deň zredukovania prírodných katastrof. Je možné, 
že v časoch meniacej sa klímy ich, žiaľ, bude pri-
búdať. Hrozia nám extrémy v počasí - dlhé suchá, 
ktoré sa budú striedať s prívalovými dažďami.                
Potrebujeme na to našu krajinu pripraviť.

 
V tomto smere plnia výbornú úlohu močiare, kto-

rú majú jedinečnú schopnosť udržať v sebe vodu 
tak, aby nevyschla, a zároveň ju vsať, keď veľa prší. 
Prakticky fungujú ako špongia. Na Slovensku máme 
takých močiarov viac. Osobne som sa ešte ako akti-
vistka v 90-tych rokoch podieľala na záchrane ná-
rodnej prírodnej rezervácie Šúr, vzácneho močiara, 
ktorý sa nachádza pod Malými Karpatmi.

 
Šúr je v permanentnom ohrození stále. Močiar 

potrebuje svoje ochranné pásmo, v ktorom sa však 
stále viac stavia a časom sa môže stať, že vyschne     
a svoju vodozádržnú schopnosť stratí. Pokiaľ sa ch-
ceme zodpovedne pripraviť na zmeny klímy, potre-
bujeme mať v ochrane močiarnych lokalít prioritu. 
My na to v našom zelenom programe 
myslíme. Chceme ochrániť mo-
čiare, aby ony ochránili nás. 
Dajme v tomto zelenú zdravé-
mu rozumu. Som Anna Zema-
nová, poslankyňa parlamen-
tu a tímlíderka SaS pre životné 
prostredie.

Chceme ochrániť močiare, 
aby ony ochránili nás

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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TIP na výlet

Historický park
Trebišov
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

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 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY - 
PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu:

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%.
Akcia platí aj pri objednávke e-mailom
kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

Rampová 4, 040 01 Košice
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Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy
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 ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka0944 720 932

 zameranie   odborné poradenstvo
 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE!
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
 záruka minimálne 20 rokov

Slovenská firma
NAJLEPŠIA

CENA
NA TRHU

už 10 rokov

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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BETÓNOVÉ PLOTY
/

Platí do odvolania

AKCIA 1 2 DPH
10%
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0918 477 323  |  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 €
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390 EUR
1090 EUR

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ, 
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com

61
_0

07
3NE

MÁ
TE

 PR
ÁC

U

85
_0
69
0

51
-0
09
4

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

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Nie budeme 
sa stretnúť, ale stretneme sa.

Slovenčina naša Nie dať to 
(víťazstvo), ale dokázať to.

Slovenčina naša
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Hľadáme vodičov 
skupiny C, E, D
Získajte prácu v stabilnej spoločnosti 

€ 057  do žu motalp s  mesačne.
Príplatky za nočné zmeny, za prácu cez víkend, 
za prácu nadčas, za štátny sviatok

Viac na www.kosit.sk, 0903 822 822 alebo na vodici@kosit.sk Róbert Vaško
vodič zimnej údržby
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ponúka dlhodobú prácu na TPP a živnosť
pre jednotlivcov a partie v Prefách

KONTAKT:  0905 902 180   •   0905 655 360
personalna@iwin.sk   •   praca@iwin.sk   •   www.iwin.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125 

iwin
services spol. s r.o.

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

Mzda: 650 - 1.100 EUR/mesiac v čistom

Zlievarenské profesie: odlievač, palič, tavič, brusič,
lakovač, formovač, žeriavnik, jadrár, zlievarenský robotník

TESÁR, BETONÁR, VIAZAČ ARMATÚR,
ZVÁRAČ, ZÁMOČNÍK, ŽERIAVNIK

(prevádzky Sereď, Sučany, Senec, Kysak) v nasledovných profesiách:

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma

Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

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