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ZLATOMORAVSKO
č. 44 / 1. NOVEMBER 2019 / 23. ROčNÍK

NITRA (Chrenová)
Fatranská 5A
www.lasercenter.sk
0940 83 83 55

DERMATOLOGICKÁ - KOŽNÁ
AMBULANCIA
na priamu platbu

NOVÁ

a iné kožné problémy riešime bez čakania
Objednajte sa
na presný čas
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových
ŽALÚZIE SIETE

0940 765 8880940 765 888

ŽALÚZIE SIETE
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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 - 109,50€

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
skrinka 55

+ umývadlo
rôzne odtiene

cenacena

64,90 €64,90 €

na plynové kotle
PROTHERM
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KADERNÍCTVO

BEZ OBJEDNÁVKY aj s objednaním
od októbra PO-PI 8:00-18:00,
SO 8:00-12:00

Stylistky

We are local hairdressers offering complete hairdressing services.
For an appointment in our salon with english/german speaking

stylist, please call 0948 907 904.

Nám. A. Hlinku 26
Zlaté Moravce
(OREGON)
0907 054 230
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

živých
MORIEK
KURENIEC

Kŕmené husokačice s pečienkou

Kŕmené husi s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,50€/kg

9€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU

PREDAJ

Zemiaky na uskladnenie, cibuľa a rezaná kapusta

AUTODOPRAVA
do 3,5t + ADR

AUTODOPRAVA

+

do 3,5t + ADR
Horná 189/36, Čierne Kľačany         0915 104 234Horná 189/36, Čierne Kľačany         0915 104 234

JV Eko-Trans, s.r.o.

ODVOZ KONTAJNEROV
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PIJAVICA
LEKÁRSKA
        ... mohla by vám pomôcť

Pre viac info:
0918 555 703
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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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REKONŠTRUKCIA
BYTOV A DOMOV

KÚPEĽNE NA KĽÚČ

MUROVANÉ PLOTY 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 

0951 203 553

ZATEPLENIE
ZABEZPEČENIE MATERIÁLU 0907 652 710
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Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany 

rezakova@regionpress.sk

Redakcia: Kmeťkova 10 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
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KS    20.730 Košicko okolie
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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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RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH
+
ZADARMO

Potrebujete
vizitky ?

1 000 ks len za 33 € bez DPH

0905 400 025

Lacne-vizitky.sk
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60905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely-DOHODA ISTÁ, tel.: 
0908 205 521 »Kúpim staré 
mopedy, pionier, babeta, 
stadion aj diely, tel.: 0949 
154 017 »Kúpim starý TRAK-
TOR - Zetor 15 - Zetor 25 - 
Super 50 - Skoda 30 - 3011 - 
aj iný - Pasak, Bolgar - staré 
auto veterán, tel.: 0908 146 
946 »Kúpim auto rok 1980 
a staršie. Platba ihneď, tel.: 
0903 305 388

»Predám v Novej Bani časť 
Bukovina rovinatý, slnečný 
pozemok 3200 m2, voda, 
elektrika na chatu či dom, 
príp. chov koní. V blízkosti 
lyžovanie Drozdovo, tel.: 
0903 575 921

Občianska
riadková
inzercia

Pokračovanie
na strane 5

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
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7:00 - 17:00
Sobota:
8:00 - 12:00

OTVÁRACIA DOBA

NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

od 70 €/bmod 113 €/bm

Kombinácia
NEREZ
SKLO

DREVO

PLETIVÁ
STĹPIKY

- ploché - štvorcové - kruhové
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Jozef Petrovič

sypkého a stavebného materiálu do 6 ton
trojstranným sklápačom s hydraulickou rukou

0910 434 770 petrovicjozef@centrum.sk

PREPRAVA
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY
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ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

Tehelná 4, 953 01 Zlaté Moravce
(v areáli BenátCentrum)

pondelok - piatok 7.00 – 16.00 hod.
E-mail: zmelektro@kfte.sk 

Web: www.kfte.sk        mob: +421 948 913 357

VEĽKOSKLAD A PREDAJŇA

Elektro Kocian s.r.o.

• ZÁSUVKY 
• SVIETIDLÁ
• LED ZDROJE
• BLESKOZVODY

• KÁBLE 
• ISTIČE
• STYKAČE
• VYPÍNAČE
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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
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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
6
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Slovensko už 5 rokov patrí medzi špičku Európy. 

DLHOTRVAJÚCA BOLESŤ ČASTO OVLÁDNE CELÝ NÁŠ ŽIVOT. BOLESŤ NÁS OBMEDZUJE NIELEN 
PRI BEŽNÝCH KAŽDODENNÝCH ČINNOSTIACH, ALE MÔŽE UKONČIŤ NAŠE ŠPORTOVÉ AKTIVITY A 
DOKONCA AJ POHYB AKO TAKÝ.  NAJVIAC SA VŠAK OBÁVAME TOHO, ŽE BOLESŤ OBMEDZÍ NAŠU 
PRACOVNÚ AKTIVITU, RESP. NÁS PRINÚTI ODÍSŤ Z PRÁCE ÚPLNE.
AKO SA DÁ ŽIVOT V BOLESTI 
VRÁTIŤ K NORMÁLNEMU ŽIVOTU ? 
Spýtali sme sa na to odborníčky 
MUDr. Soni Paule z Centra liečby 
ochorení pohybového aparátu, kde 
je už 5 rokov poskytovaná NBST 
terapia : 

Je pravdou, že až 90 % ľudí trpí 
v rôznom období svojho života 
bolesťami  kĺbov a chrbtice?
Áno, pričom najčastejšími príčinami 
bolesti sú artrotické zmeny na 
kĺboch a zmeny na medzistavcových 
platničkách, pričom príčiny ich 
vzniku sú rôznorodé.
Zdravý kĺb funguje ako dobre naole-
jované ložisko – bez trenia. 

Chrupavka pôsobí ako tlmič nárazov, 
a teda kĺb so zdravou chrupavkou je 
schopný plnej funkcie. Vážnosť 
ochorenia narastá s vekom. Už pri 
malej nerovnosti či nesprávnom 
zaťažení sa styčné plôšky o seba 
otierajú, chrupavka sa stáva 
drsnejšia, objavujú sa trhliny a 
deštrukci. Kĺbová štrbina sa pritom 
zúži, a tým sa zhorší aj pohyblivosť 
kĺbu. 

Ako sa prejavuje  artróza?  Čo 
máme robiť,  keď  kĺb už bolí?
Prvým príznakom rozvinutej artrózy 
je ranná - štartovacia bolesť kĺbu 
spojená s pocitom stuhnutia 
svalov i úponov. Neskôr sa bolesti 
objavujú po dlhšej chôdzi či väčšej 
záťaži. Pokročilá artróza sa prejavuje 
bolesťou už aj počas relatívneho 
pokoja a najmä v noci. Z chrupavky 
ostávajú len malé ostrovčeky, ktoré 
stratili pružnosť. Poškodený kĺb 
reaguje zápalom, opuchom, 
zvýšenou bolesťou, ochabnutím 
svalstva i obmedzeným pohybom v 
kĺbe. Keď už nepostačujú  bežné 
liečebné metódy, prichádza na rad 

operačné riešenie, príp. umelá 
náhrada kĺbu. 
V mnohých prípadoch však rekonva-
lescencia prebieha dlhé týždne až 
mesiace a pacient je vyradený 
z bežných aktivít. Rehabilitácia je 
zdĺhavá a aj návrat do práce býva 
problematický.
Existuje aj prijateľnejšie riešenie?
Našťastie už áno. Až donedávna u 
nás neexistovala žiadna terapia, 
ktorá by riešila aj samotnú príčinu 
ochorenia – úbytok chrupavky či 
kostnej hmoty. Klasická liečba tak 
bola zameraná na dočasné 
potlačenie bolesti a oddialenie 
operačného riešenia. Pokrok 
v medicíne sa však výrazne prejavil aj 
v tejto oblasti a lekári v spolupráci 
s poprednými vedeckými ústavmi 
v Nemecku  vyvinuli kauzálnu 
(príčinnú) terapiu, ktorou je 
magneticko - rezonančná metóda 
rastu bunkových jadier  (MBST 
terapia). 
MBST terapia  je revolučná 
inovatívna procedúra v tom, že 
pôsobí práve v tých častiach tela, kde 
vznikajú signály stimulujúce regen-
eráciu. Oprávnene ju nazvali  med-
icínou budúcnosti, pretože bez 
invazívneho operačného zásahu 
dokáže naštartovať telu vlastné 
regeneračné procesy v poškodených 
bunkách kĺbov a kostí.

Ako prebieha liečba? 
Liečba prebieha v  modernej 
liečebnej jednotke, ktorá pracuje na 
tom istom princípe ako MRI diagnos-
tická metóda a ktorá cielene podľa 
konkrétnej diagnózy pacienta 
pôsobí na špecifické tkanivové 
bunky a spúšťa proces regenerácie 
chrupavky a kostí. 
Výsledným efektom je  zreteľný 
rast objemu a hrúbky kĺbovej 
chrupavky (liečba artrózy) 
a zvýšenie hustoty kostí (liečba 
osteoporózy).
MBST terapia je celosvetovo 
najúčinnejšia neinvazívna terapia  na 
ošetrenie kĺbových a kostných 
ochorení a ošetrenie ochorení 
látkovej výmeny v oblasti kostí, 
pretože sa nezameriava  iba na 
symptómy, ale ak ma základné 
príčiny ochorenia. Napr. vo 
Švajčiarsku a Nemecku sa metóda 

úspešne využíva a neustále 
zdokonaľuje na špičkových klinikách 
už viac ako 23 rokov s 80% - nou 
úspešnosťou. Je vhodná pre všetky 
vekové kategórie a o jej vhodnosti 
pre pacienta rozhodne lekár, ktorý 
následne terapiu nastaví podľa 
konkrétnej diagnózy.  Terapia je 
účinná až do 3. stupňa artrózy, keď 
predpokladáme, že v kĺbe je zacho-
vaná aspoň nejaká chrupavková 
vrstva, ktorú dokážeme regenerovať.

Aké sú výhody tejto terapie?
Liečba je bezbolestná a nemá žiadne 
vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí 
tu žiadne riziko infekcie, krvácania či 
zrastov. Výhodou je, že pacient 
nemusí prerušiť pracovný proces či 
svoje pohybové aktivity. Ustúpenie 
bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu 
často nastupuje už počas terapie. 
Princíp, na ktorom  MBST terapia 
pracuje,  bol  ocenený Nobelovou 
cenou za rok 2017 v oblasti medicíny 
a fyziológie.
Prekvapivé  výsledky MBST terapie v 
liečbe kĺbov a najnovšie i v liečbe 
porúch medzistavcových platničiek 
chrbtice, sú pravidelne publikované 
renomovanými klinikami na celom 
svete  a záujem o túto úspešnú 
neinvazívnu formu liečby neustále 
stúpa. Nedávno sa napr. otvárali 
nové MBST kliniky vo Viedni a Paríži. 

Na Slovensku je MBST terapia posky-
tovaná v Sun Medical centre v 
Leviciach, kde s ňou máme už 5 - 
ročné skúsenosti, pomocou ktorých 
dokážeme terapiu nastaviť podľa 
individuálnych potrieb pacienta a 
dosiahnuť jej maximálnu  účinnosť.  
Našim pacientom vychádzame v 
ústrety  poskytovaním terapie aj vo 
večerných hodinách a taktiež počas 
víkendových dní.

       SUN MEDICAL CENTRUM
A. Kmeťa 39, Levice 

www.medtec.sk,
0949 67 77 99

Unikátnou  liečbou  kĺbov a chrbtice dokážeme odstrániť  nielen bolesť,  ale aj jej príčinu!
»Predám murovanú po-
schodovú chatu v Bátov-
ciach pri priehrade Lipovina, 
voda, elektrina, tel.: 0905 
844 163 »Kúpim pozemok, 
ornú pôdu. Platba ihneď, 
tel.: 0944 469 960 »Kúpim 
Váš dom, byt. Platba v ho-
tovosti, 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

»DARUJEM MAČIATKA DO 
DOBRÝCH RÚK. AJ PRIVEZIEM, 
tel.: 0907 037 538

»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE, tel.: 0918
439 124

»Kúpim hodinky Schaf-
fhausen, tel.: 0944 137 683 
»Kúpim hodinky Heuer, tel.: 
0944 137 683

»ROBÍM RôZNE POMOCNÉ 
PRÁCE NA STAVBÁCH, tel.: 
0940 378 407

»Hľadám diskr. Ženu, tel.: 
0911 348 694 »55r hľadá 
priateľku, tel.: 0917 049 831 
»58r. rozv. bývajúci sám v 
rod. dome si hľadá štíhlej-
šiu ženu, ktorá by prišla ku 
mne bývať. Ponúkam lásku 
a oporu, tel.: 0949 536 177

Občianska
riadková
inzercia

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    

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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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.

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

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
45
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OČNÁ OPTIKA

Vráble, Levická 16
smerom k poliklinike

OPTAL, s.r.o.každoročná 30 % zľava

na všetky okuliarové rámy

 037/783 35 49

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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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

Pred viac než rokom sme predstavili reformu SaS 
s názvom 105x lepšie zdravotníctvo. Vyzvali sme 
odbornú i laickú verejnosť, aby nám dali pripo-
mienky a názory. Odvtedy sme absolvovali desiat-
ky až stovky stretnutí s občanmi, zdravotníckymi 
pracovníkmi, pacientskými organizáciami, exper-
tami na verejné fi nancie, zdravotnícku legislatívu,   
predstaviteľmi poisťovní či farmaceutického prie-
myslu.

Všetci sme sa zhodli, že hlavnou výzvou pre slo-
venské zdravotníctvo je nutnosť jeho zmeny z admi-
nistratívno-byrokratickej mašinérie, kde je pacient 
často len číslom či diagnózou, na systém, kde bude 
pacient v centre všetkého úsilia. Všetky zdroje, ktoré 
má zdravotníctvo k dispozícii - ľudské, fi nančné i ma-
teriálne, sa musia využívať na prospech pacientov.  
Kritériom úspešnosti budú merateľné parametre:
• zvyšovanie počtu rokov života prežitých v zdraví,
• znížovanie počtu odvrátiteľných úmrtí.

Cieľom musí byť dosiahnutie parametrov veľmi 
blízkych hodnotám štátov s podob-
nými zdrojmi a životným štýlom, 
ako je napríklad Česká republika. 
Sme pripravení prevziať zodpo-
vednosť. Máme všetko potrebné: 
program, ľudí, zázemie a od-
hodlanie zmeniť zdravotníctvo 
tak, aby dobre slúžilo občanom          
Slovenska.

Pacient musí byť stredobodom 
záujmu

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Martin Barto
člen zdravotníckeho tímu SaS
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NDF spol. s r.o., Trenčianska Teplá prijme

VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY
Obdobie november 2019 - január 2020 s možnosťou pokračovania v PP.
Plat min. 70 €/deň. Mesačný dochádzkový bonus
až do výšky 200€. Bezplatné ubytovanie.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

 vyšetrenie vodiča

Prijmeme
operátorov/ky skladu

na 2 zmeny TPP v NR
Mzda od 714€-858€

/brutto/mes

0948 592 954
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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+ príplatky podľa ZP, bonusy
do výšky 15%, SL 3,83€/deň

alebo strava.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ

85
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0

» - Aký výsledok mala vaša 
cesnaková diéta? - Spytuje 
sa lekár pacienta.
- Stratil som 8 kg. A všetkých 
známych.

» Pomýli sa raz lekár pri 
vyplňovaní dotazníku a do 
kolonky „príčina smrti napí-
sal svoje meno.
- Aspoň že raz napíše prav-
du - uškrnul sa patológ.

» Miliardár sa sťažuje le-
károvi:
- V poslednej dobe sa mi, 
pán doktor, zhoršuje pa-
mäť.
- Buďte rád, budete mať 
aspoň čistejšie svedomie.

» Čo je lepšie? Parkinso-
nova alebo Alzheimerova 
choroba?
To je jedno, či to pivo roz-
lejte alebo zabudnete tam, 
kde ste ho položili.

» 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!

» 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 ho-
vorí, v skutočnosti vám pa-
rohy nenarastú.
- Chvalabohu, už som si 
myslel, že mám nedostatok 
vápnika.

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

» Príde pacient k lekárovi a 
sťažuje sa, že má hnačku. 
Lekár mu dá lieky na upo-
kojenie. Pacient reaguje:
- Ale ja nie som nervózny, ja 
mám len hnačku!
Za dva dni príde na kontro-
lu a lekár sa pýta:
- Máte ešte hnačku?
    • Mám, no a čo?

VTIPY
lekárske
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