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KAMENÁRSTVO Ján Putifár
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j.putifar@centrum.sk•0903

479 777

96-0029 TT42

Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

031190175

Využ
bezkonkurenčné
ceny!

VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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PRIJMEM PRACOVNÍKA

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

do betonárskej výroby na pozíciu

www.drevodokrbu.sk

MIEŠAČKÁR
SPRÁVCU ZÁVODU
96-003 TT02

KRAJČÍRSTVO
nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

Šitie,
oprava
a predaj
odevov

0908 657 610
www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

96-0211 TT37

96-0007 TT28

Otv.hod.:
PO-PIA
9oo~17oo h.
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0907 652 710

45-0027

Plat: hod. od 6,50 €

0905 410 960

96-001 TT44

Plat: hod. od 8 € (na živnosť)

-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

Vymazávanie
korýtok,
opravy striech
a komínov
0904 272 338

96-0147 TT10

Stíšením to volávala stará mama. Ob- vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad podobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou znateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
zábav a verejného prejavu.
Jej rozšírené používanie nepriaznivo
V liturgickom zmysle to bol kedysi ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednotpredvianočný čas, advent, termínovo sa livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzuzačínajúci štyri nedele pred sviatkom na- je ju.
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavurodenia. V občianskom vnímaní sa často
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda je predovšetkým v správaní mnohých vetakmer o mesiac skôr, a to najmä v pros- rejných činiteľov, politikov, ale aj takzvatredí, kde sa ctili určité mravné princípy ných hviezd divadla, filmu a hudobného
či módneho priemyslu. Takzvané „čiera zásady.
Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému móde, vďaka čomu mnohí z uvedených
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hodchlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer- notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia doby, ich príčinu určite nájdeme buď v
akejsi priam povinnej novosti považujú deviantnom správaní, alebo vo vášni pre
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od alkohol a drogy či v obľube porušovať záich svetonázoru a od ich konceptov „svet- kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny,
lej novej budúcnosti“.
že navodzuje povinnosť smiať
Vulgarita vo verejnom priestore sa sa aj na tom, čo je v slušnej
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna- spoločnosti smutné.
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť,
Nestojí preto aspoň za
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo úvahu porozmýšľať o čase
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, stíšenia, takom čase, ako
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. ho poznali generácie
Neschopnosť používať vlastný rozum a našich starých rojeho degradácia iba na preberanie a ďal- dičov?
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0915 445 364

46)Ï8%.8)7-

96-0003 TT42

Čas vulgárny

0902 163 611

96-0239 TT43
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» - Aký výsledok mala vaša
cesnaková diéta? - Spytuje
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A
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» Pomýli sa raz lekár pri
vyplňovaní dotazníku a do
kolonky „príčina smrti napísal svoje meno.
- Aspoň že raz napíše pravdu - uškrnul sa patológ.
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» Miliardár sa sťažuje lekárovi:
- V poslednej dobe sa mi,
pán doktor, zhoršuje pamäť.
- Buďte rád, budete mať
aspoň čistejšie svedomie.

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)
Každý týždeň:
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady,
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka,
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad
Váhom, Zemianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Bojničky, Červeník,
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice,
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové,
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov,
Madunice, Pastuchov, Ratkovce,
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec
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Hlohovec
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Sereï
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

»- Pán doktor, nemôžem
piť.
- Dajte sem, ja môžem!




 




  

Leopoldov

» Čo je lepšie? Parkinsonova alebo Alzheimerova
choroba?
To je jedno, či to pivo rozlejte alebo zabudnete tam,
kde ste ho položili.

  %  )'    
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

» Muž príde k lekárovi a
hovorí:
- Pán doktor, som ženatý 10
rokov a z toho 9 rokov ma
žena podvádza. Prečo mi
ešte nenarástli parohy?
- Ale veď to sa len tak hovorí, v skutočnosti vám parohy nenarastú.
- Chvalabohu, už som si
myslel, že mám nedostatok vápnika.

22.10.19 14:46

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

»- Kde si bol?
- U doktora?
- A čo máš za chorobu?
- Neviem, ale pamätám si,
že to má niečo spoločné so
sklom a s ružami?
- Skleróza?
- No to je ono. Ako si to povedal?

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb

Materiály:
HLINÍK, DREVO

» Do ambulancie príde pacient a hovorí doktorovi:
- Pán doktor, potreboval by
som lieky proti chamtivosti. Ale veľa, veľa.

kd

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

0919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

HC19-44-strana
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87-0091

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

» Chodí dedko po nemocnici a mrmle si:
- Žabu? Hm, nie, žabu nie.
Mloka? Hm, nie, mloka nie.
Ide okolo sestrička a hovorí mu:
- Raka máte, dedo, raka!

» U psychiatra:
- Odkedy si myslíte, že ste
princ?
- Odkedy nie som žaba.

relax

3

96-98-2 TT44
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

4

NOVEMBER 89
Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie
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.

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve exkomunistických 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.

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
Históriu je dobré mať na pamäti
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality.
teórie o tom, ako bolo rozšírenie
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali
Aliancie americkým komplotom na
a museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone.
izolovanie Ruska.
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované
■ Potreba garanta
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli,
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má platia dodnes.
Tomáš Valášek
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
O autorovi
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny
Tomáš Valášek je riaditeľom euv čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval
rópskych operácií Carnegie nadácie
sused, v jednom prípade Putinove Rusko,
pre medzinárodný mier a bývalým
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto
veľvyslancom Slovenskej
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v r.
republiky pri NATO.
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice,

HC19-44-strana
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HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ
GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337

www.hanza.sk

96-0005 TT02

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.oknahc.sk
www.oknahc.sk

Plastové

okná a dvere
0903 603 315
oknahc@oknahc.sk
Pribinova 13, Hlohovec

InZerCIA
» red

KA
NOVIN

OKNÁ A DVERE

16

PLOCHÉ STRECHY

0905 444 052

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE

MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE
Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170

Obhliadka, poradenstvo
a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

96-2-2 TT25

Ideálne je mať už hneď na začiatku
v ruke list vlastníctva na stavebný pozemok. A keďže kúpa stavebnej parcely
nie je lacná záležitosť, pred podpísaním kúpnej zmluvy si overte všetky
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si
predstavujete. Overte si či je pozemok
napojený na inžinierske siete. Prípadne, či to vôbec bude možné spraviť.
Stavebné povolenie si tiež vyžaduje určitý čas, ak sa vám nebude dariť,
môže to trvať aj pol roka. Správny orgán, v ktorého kompetencii je vydanie
príslušného povolenia, je síce povinný
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí
stavebného povolenia najneskôr do 60
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z
mnohých zákonných dôvodov môže aj
výrazne predĺžiť.
Nastupuje totiž komunikácia s elektrárňami, plynárňami, vodárňami a
kanalizáciami o postupe vybavenia
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s
ich podmienkami, bude musieť projektant prerobiť projekt podľa pripomienok a proces vybavovania povolenia
sa opäť predĺži. Stavebník si môže stavebné povolenie vybaviť sám. Ak má
dostatok voľných financií, môže zadať
túto úlohu špecializovanej stavebnej
firme.
Žiadosť o stavebné povolenie musí

obsahovať: meno, priezvisko a adresu,
druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcelné čísla a druh stavebného pozemku
s uvedením vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra nehnuteľností, ako
aj parcelné čísla susedných pozemkov
a susedných stavieb alebo ostatných
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti
patria meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo
svojpomocne, základné údaje o stavbe,
jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej
vplyve na životné prostredie a zdravie
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zoznam účastníkov stavebného konania.
Účastníkmi stavebného konania je
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke
alebo iné práva na pozemky a stavby
na nich vrátane susediacich pozemkov
a stavieb. Účastníkom konania je aj
osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, a projektant. Stavebný úrad
oznámi začiatok stavebného konania.
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že
svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.

96-078-2 TT42

Ide o veľmi vážne rozhodnutie a predpokladá mnohé splnené podmienky.

96-0014 TT41

Púšťame sa do stavby domu

5

96-189-1 TT32

HlOHOveCKO
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Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života
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. Prišiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho snažil 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 dokázal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol
schopný pomáhať svojim bratom a sestrám až do posledného dňa svojho života.
Tony Pereira zrejme už nezíska žiadnu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéfkuchára každý deň: dáva nádej a chuť do
života mnohým ľuďom.
Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme
boli na návšteve vo Venezuele. ACN v krajine
podporuje viacero projektov v stovkách farností. Zapojiť sa do pomoci
trpiacim kresťanom po
celom svete sa môžete na
www.acn-slovensko.org.
Ďakujeme.

Nová značka CALYPSO

www.hodinarstvoemili.sk
OC Galéria TESCO, Trnava
SNP 12, Hlohovec

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

96-0229 TT41

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý
popri svojej práci varí najchudobnejším
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfkuchár Tony Pereira, ktorý pracoval vo viacerých 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 Sebastian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred
nástupom do svojej práce ide na nádvorie,
zapne varič poháňaný starou plynovou nádobou, vezme niekoľko obrovských mosadzných hrncov a každý deň venuje niekoľko
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špeciálnych 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. Každý 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 nemohol prísť, má horúčku, takže som ho nechal
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Najprv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“
Tony je presvedčený, že napriek kríze
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dobrých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrnko. 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

AKCIA -30%
Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH
721190296

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HC19-44-strana
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63-016

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

HlOHOveCKO

sTavba, služby, pOliTiCKá inzerCia

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

ŷóûôāúûðüÿøðāŷóûôāĂúW`W\_]`[W_WZXR^_`[\\[

Nádej je za rohom

96-0006-1 TT02

- klampiarske práce
- predaj a montáž
Predajňa:
škrydlaplechu
Čepenská 3081/119
SEREĎ
od slovenského výrobcu
Otvorené:
- falcovaná krytina na mieru
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

0902 225 267

96-0216 TT42

STAVEBNÝ INŽINIER
s dlhoročnou praxou vykonáva projekty
- situácie osadenia stavieb
- prípojky inžinierskych sietí
- drobné stavby, garáže
- rekonštrukcie a prestavby
- prístavby a nadstavby
- technické posúdenie stavieb
- projekty pre legalizáciu
- novostavby, stavebný dozor

7

Inzerát, ktorý predáva

0905 444 052

Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy,
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých
demokratických opozičných strán. Čo potrebujeme ďalej, je čisté financovanie (u nás samozrejmosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okresnom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 rokov 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, školstva či podnikateľského prostredia, až keď zistíte, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy.
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísané 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 príde. 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.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Aj vy môžete za elektrinu platiť
menej
Keď ma hneval stav veci verejných, povedal
som si, že namiesto kritizovania začnem od seba.
Dnes som poslancom parlamentu a predkladám
konkrétne návrhy, ako ušetriť na cenách elektriny,
tepla, plynu, vodného i stočného. Tiež som dôkazom toho, že zelená v logu SaS nie je iba na parádu
– podieľal som sa na zrušení biomasakru či na pozastavení škodlivej a nespravodlivo dotovanej ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, na ktorú sme sa
všetci skladali. Mojou hlavnou snahou je, aby ste za
energie platili menej, pretože sa to dá. Neplatíte totiž len za to, že vaše žiarovky svietia a radiátory sú
teplé, ale aj za politické rozhodnutia. A to nechcem
nechať len tak. S mojimi kolegami so SaS sme vyrátali, že ročne môže domácnosť ušetriť až 80 eur, ak
by sa mi v parlamente podarilo presadiť 3 zákony.
Predkladám ich pri každej príležitosti, pilujem ich
a zdokonaľujem. Samozrejme, vládni poslanci ich
nikdy neodhlasujú, veď čo by povedal smerácky
minister Žiga?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
63¥71ª='9,+187,(32'/¢+
ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Ja sa však nevzdávam. Vo februári na Slovensku
vznikne nová vláda a karty sa nanovo rozdajú karty a my budeme
pripravení.
Som Karol Galek, člen hospodárskeho výboru NR SR a tímlíder strany SaS, ktorý stráži vaše
účty za energie.

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
IME

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0191

Z
JV

A

HC19-44-strana

7

Karol Galek

podpredseda SaS

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

auTO - mOTO, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

AUTORIZOVANÝ DEALER

PALIVOVÉ
DREVO

PREDAJ, SERVIS, LEASING

POLIENKA aj GUĽATINA

od 10 990€

68-06

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-03

8

150€
Námestie Sv. Michala 32, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 948 036 836, e-msil: obchod@cge-systems.sk

ESHOP: www.mont3rky.sk

36-0163

- pracovné odevy
- pracovná obuv
- vychádzková obuv
- rukavice
- pracovné doplnky
- voľnočasové odevy

3 ročná záruka bez obmedzenia km

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance
Ul. 29 augusta, Galanta

www.petrocars.sk

36-0011

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

Slovenčina naša

InZerCIA

75-112

0905 444 052

HC19-44-strana
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Nie mať pekný deň,
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť,
ale stretneme sa.

zamesTnanie

HlOHOveCKO

9

PLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

PRIDAJ SA
K NÁM!
HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV DO TÍMU
priemerný mesačný
plat 995 €

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995 € brutto

(nástupný plat 735 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu
+ príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134 € brutto

(nástupný plat 875 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia
+ príspevok na dopravu + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS
„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

KONTAKT:

HC19-44-strana
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96-0238 TT43

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:

právniK radí, KulTúra / zamesTnanie
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Neplatnosť právnych úkonov
podľa Občianskeho zákonníka
zbavenia týchto následkov.
Právny úkon môže byť zbavený následkov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým,
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnosti 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 neplatnosti, je naproti absolútnej ohraničené
na lehotu troch rokov a začína plynúť po
vykonaní právneho úkonu. Občiansky
zákonník výslovne ustanovuje všeobecnú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno dodatočne schváliť alebo konvalidovať, a to
v prípade, ak odpadne dôvod neplatnosti. 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 alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo,
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť
od ostatného obsahu.

Financie na sanáciu Spišského hradu
Najväčší hradný komplex strednej
Európy sa dočká svojej obnovy. A to v
podobe vládneho návrhu na finančné
zabezpečenie sanácie havarijného
stavu Spišského hradu.
Stavebné práce za 4 820 000 eur budú
ukončené v roku 2022. Spišský hrad je
jedinečným príkladom vývoja hradnej
architektúry nielen v regióne, ale aj v
celoslovenskom a svetovom kontexte.
Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústili
do havarijného stavu viacerých objektov
hradného komplexu. Prijatie urýchlených a účinných opatrení na záchranu si
vyžaduje v súčasnosti najmä románsky
palác a západné paláce. Hrozí zrútenie
múrov, klenieb a dočasných zaisťovacích
konštrukcií, ktorých viacnásobná výmena a skončená životnosť neumožňuje ďalšie opätovné použitie.
Je teda nanajvýš potrebné neodkladne začať s prácami na hradnom brale, Románskom paláci a západných palácoch,
pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva
takmer nezvratnou. Iba urýchlené zača-

tie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu.
Celková výška finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského
hradu – románsky palác a západné paláce bude predstavovať 4 820 000 eur.
Požiadavku na financovanie projektu
Sanácia havarijného stavu Spišského
hradu predložilo ministerstvo kultúry
v Návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci
návrhu prioritných výdavkových titulov.
Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu
kapitoly ministerstva kultúry.
Spišský hrad je národnou kultúrnou
pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku
1993 je vedený aj v Zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, ako
súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a
pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia
európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí (NATURA 2000).

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

» red

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

Slovenčina naša

Slovenčina naša
Nie byť rád za víťazstvo, ale
tešiť sa z víťazstva. Nie parking, ale parkovisko.

Nie destinácia (turistická),
ale lokalita, cieľ, stredisko.
Nie byť v pohode,
ale mať pokoj, mať dobrú náladu.

SBS GUARDING s. r. o.

strojníka – bagristu
pracovníka na pretláčacie práce

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

príjme strážnikov na prevádzky

v Hlohovci
96-0221 TT39

(mikrotunelovanie)

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

» „Učíme sa pre život, nie
pre školu.“
Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 65 pred n. l..

0904 996 772

PRÁCA HLOHOVEC
92/$-7(
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» „Nikdy som nedopustil,
aby škola stála v ceste
môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain, americký autor
a humorista 1835 – 1910.
» „Hlupák má jednu veľkú výhodu pred človekom
vzdelaným - je sám so sebou spokojný.“ Napoleon
Bonaparte, francúzsky panovník, vojenský a politický
vodca 1769 – 1821.

2SHUȢWRUYȻURE\SULDPRGRNPHɽDP]GDRGź
SUȮSODWN\VQȢVWXSRP,+1(ɋD8%<729$1ȓ0

85_0690

Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

» „Dieťa vzdelávané iba
školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana, španielsko-americký filozof
20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 – 1952.

83-0421

Stavebná ﬁrma MIKROVRT s. r. o. v Leopoldove prijme do TPP:

Mzda: od 6 €/hod.

Citáty
o vzdelaní

Nie neriešim politiku, ale politi- Slovenčina naša
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.

36-0007

Občiansky zákonník definuje právny
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä
k vzniku, zmene alebo zániku tých
práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
Právny úkon sa musí urobiť slobodne
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je
neplatný. Neplatnými sú tie právne úkony, ktorým chýba niektorá z náležitostí,
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyžadované 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 vyplýva, že každý sa jej môže dovolávať.
Súd musí vždy prihliadať na absolútnu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu.
Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením, ako je tomu
v prípade relatívnej neplatnosti právnych
úkonov a nemôže byť konvalidovaná ani
dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolútne neplatného právneho úkonu, zakladá
v zmysle Občianskeho zákonníka bezdôvodné obohatenie. Naproti tomu relatívna
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona,
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke
platnosti daného právneho úkonu, to znamená, že takýto právny úkon spôsobuje
následky akoby bol platný, až do momentu

Najčítanejšie regionálne noviny

» „Škola produkuje veľa
ľudí, ktorí vedia čítať, ale
nevedia rozlišovať, čo za
prečítanie stojí a čo nie.“
Thomas Macaulay, britský
historik a politik 1800 –
1859.

zamesTnanie

HlOHOveCKO
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Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

»01auto-moto/predaj
1
AUTO-MOTO / predaj

4,42 € / hod.

»02auto-moto/iné
AUTO-MOTO 2/ iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ,
tel.: 0908 205 521
» Kúpim starý TRAKTOR Zetor 15 - Zetor 25 - Super
50 - Skoda 30 - 3011 - aj iný
- Pasak, Bolgar - staré auto
veterán, tel.: 0908 146 946
» byty/predaj 3

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

03 BYTY / predaj

»04
byty/prenájom
4
BYTY / prenájom
»07
reality/iné
REALITY7/ iné
» Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti, tel.: 0944
630 600
»08
stavba
8
STAVBA

stravné lístky v hodnote 3,83 €

»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ
»10záhrada,
zverinec
10
ZÁHRADA
A ZVERINEC
»14rôzne/iné
RôZNE /14iné
» Kúpim starožitné predmety akékoľvek, motorky,
bicykle, babety... platba
ihneď, tel.: 0903 269 176
» Kupim hodinky Schaffhausen, tel.: 0944 137 683
» Kúpim hodinky Heuer, tel.:
0944 137 683
»15hľadám
prácu
15
HĽADÁM
PRÁCU
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA

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

96-0004 TT42

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

HC19-44-strana
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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
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

KulTúra / zamesTnanie
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QMRMWXIVWXZE ǽRERGM° E REĤPM QSŁRSWXM EOS F]
QSLPMŁIPI^RMGIYĤIXVMĨREWZSNINTVIZ¤H^OI
HIWMEXO] QMPM¶RSZ IYV KIRIV¤PR] VMEHMXIā T¤R
8O¤ÐWEVS^LSHSPEYHMXFSNOSXSZEĨEREZVLSP
LSGIPÀLSHMĨHSOSĤE
,RYXMI 3Ā%23 TVIXS Z]^ZEPS QMRMWXVE
HSTVEZ] EF] ZSÐM RIWGLSTRÀQ QEREŁ¬VSQ
Z]ZSHMP^SHTSZIHRSWĨ
4S XPEOY R¤ĤLS XMIċSZ¬LS QMRMWXVE HSTVEZ]
.¤RE 1EVSW^E TVMĤMIP S WZSNY WXSPMÐOY YŁ
HVYLÀVMEHMXIāŀ76

1EVXMR +PZ¤Ð FSP W½ÐEWĨSY SVKERM^SZER¬LS
^PSÐMRY :IHIP Sc T¤GLER° XVIWXRIN ÐMRRSWXM E
Z]FEZSZEP NIN OV]XMI 3HLEPMPM WQI ÒEPĤMILS
TSWOSOE QEǽI 3OVIQ ^FEZIRME JYROGM° E
SHGLSHY ^ TEVPEQIRXY QYW° F]Ĩ ^E WZSNI
OSRERMITSWXEZIRÀENTVIHW½H

: LRYX° 3Ā%23 ZIV°QI ŁI  JIFVY¤VE
WEXSXSQEǽ¤RWOIHSQMRSHIǽRMX°ZRI
VS^TEHRI

436%>1)
SPOLU
MAFIU

4VIHVSOSQWQIYTS^SVRMPM
RER¤OYT^F]XSÐR¬LSE
TVIHVEŁIR¬LSTS^IQOY
TVM (IZ°RWOIN 2SZIN :WM
^E OXSVÀ ^ETPEXMPM ŁIPI^RMGI
ZMEGEOSQMPM¶RIYV
4S XSQXS ĤOERH¤PI OXSVÀ ZIHIRMIŁIPI^R°G
RIZIHIPSSH·ZSHRMĨSHMĤMIP^SWZSNINJYROGMI
KIRIV¤PR]VMEHMXIāŀ761EVXMR)VH¹WW]

4VIPITĤ°ŁMZSXR¤WZĤIXOÀGL

1EVXMR)VH¹WW].YVEN8O¤Ð

.¤R1EVSW^

/VMXMGO¤ WMXY¤GME RE ŁIPI^RMGMEGL WE ZĤEO
^ÒEPIOE RIOSRÐ° %O WE RIVS^FILRI ½HVŁFE
XVEX° E ZPEOSZ ŁIPI^RMGMEQ LVS^° OSPETW RE
OXSVÀYTS^SVċYNILRYXMI3Ā%23YŁHPLĤ°ÐEW
1MRMWXIVHSTVEZ]VT¤HVWIOQYW°OSREĨ

4S^R¤QITVSFP¬Q]EPIQ¤QIENVMIĤIRME
8MI WQI TSHVSFRI RET°WEPM HS R¤ĤLS
TVSKVEQY 743Ā%,0-: (346%:% OXSVÀ
R¤NHIXIENRE[[[WTSPELPMZEHSTVEZEWO

POMOHLI SME
1)787/ 1%3&)'2 1430-'%.831
:ÒEOE MRMGMEX°ZI LRYXME 3Ā%23 WE TSHEVMPS
TVIWEHMĨZÀWPYLSZ¬H·GLSHO]TVIQIWXWOÀGL
ESFIGRÀGLTSPMGENXSZ8ÀQXSWEMQ^PITĤ°MGL
TVIHH·GLSHOSZÀŁMZSX
2¤VSO RE H¤ZOY SWSFMXR¬LS WSGM¤PRILS
TSMWXIRME HPLSHSFS TVIWEH^SZEP R¤Ĥ
TSWPERIG 1EVXMR *IGOS RS EŁ XIVE^ FSPM
OSEPMÐR° TSWPERGM SGLSXR° YZMIWĨ RSZIPY
^¤OSREHSTVE\I8IRXSOVSOXEORIFYHIQEĨ
HSTEHREĤX¤XR]VS^TSÐIX

:ÀWPYLSZÀ H·GLSHSO ^°WOE OEŁHÀ TSPMGENX
OXSVÀZSFIGRINTSP°GMMSHTVEGSZEPVSOSZ
2¤VSO QY Z^RMORI TS HSZĘĤIR°  VSOSZ
Ec FYHI TPEXMĨ EŁ HS HSZĘĤIRME NILS
H·GLSHOSZ¬LS ZIOY .ILS ZÀĤOE FYHI  
TVMIQIVRIN Q^H] SFIGR¬LS TSPMGENXE Ec TVM
W½ÐEWRSQZIOYSHGLSHYHSH·GLSHOYF]WE
QEPSFIGRÀQTSPMGENXSQZ]TP¤GEĨTSHSFY
VSOSZ3FIGRÀQTSPMGENXSQWQIXEOYQSŁRMPM
TVIŁMĨH·WXSNRÀTVIHH·GLSHOSZÀZIO

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIāVIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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2ETVMIOXSQYŁINILSJYROGMEFSPESHXSLXS
QSQIRXY RIYHVŁEXIāR¤ IĤXI WX¤PI WE WREŁ°
WZSNI^ZV¤XIR¬OSRERMI^ELQPMIZEĨ
>OSQYRMO¤GMIZ]TPÀZEŁI+PZ¤ÐOPEQEPOIÒ
XZVHMPŁIW/SÐRIVSQWERETSWPIH]WXVIXSP
TVIH WMIHQMQM VSOQM 4SHāE QSFMPRIN
OSQYRMO¤GMIWEWXVIX¤ZEPMTVEZMHIPRI2EZ]ĤI
NITSHāE^ZIVINRIRÀGLWTV¤Z^VINQ¬ŁI+PZ¤Ð
^EFI^TIÐSZEP OV]XMI TVI QEǽ¤RSZ /SÐRIVE
Ec&EĤXIVR¤OE
4SXZVHMPSWEŁITSHTVIHWIHETEVPEQIRXY^E
WXVERY 71)67( 1EVXMR +PZ¤Ð WE W QEǽ¤RQM

WXVIX¤ZEP Z]FEZSZEP TVI RMGLc VS^LSHRYXME
Oā½ÐSZÀGL āYH° Zc ĤX¤XRIN WTV¤ZI HSWEH^SZEP
HSSVK¤RSZĤX¤XRINWTV¤Z]āYH°TSHāEŁIPERME
1EVM¤RE/SÐRIVEEcTSWO]XSZEPMQMRJSVQ¤GMI
^cZ]ĤIXVSZEG°GLWTMWSZ1EVXMR+PZ¤ÐWEWZSNMQ
OSRER°Q Z]WQMEP ZĤIXOÀQ WPYĤRÀQ āYÒSQ
OXSV°ZIVMEZWTVEZSHPMZSWĨ
8¤XS OSQYRMO¤GME NI TSLāEH HS JYRKSZERME
QEǽIEcNIH·OE^SQŁITSHTVIHWIHE2676

031190175

1EVMER /SÐRIV QEP ǇRE TSZIPǅ RMIPIR
WYHGSZTVSOYV¤XSVSZÐMTSPMGENXSZEPIEN
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^S 7QIVY7(
1EVXMRE+PZ¤ÐE
>S WZSNLS TSWXY QYW° SH°WĨ  RIHSFVSZSāRI
-KSV1EXSZMÐRENTVZ^ZIVINRMPWTV¤ZOXSV¬
WM +PZ¤Ð Z]QIRMP Wc 1EVMERSQ /SÐRIVSQ
ZcVSOSGLEŁ

