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DUNAJSKOSTREDSKO
Týždenne do 33 080 domácností

Kedvezményesebb ár,
mint Szlovákiában
Ingyenes állapotfelmérés

Esztergályos munkák

46)Ï8%.8)7-

Speciális menetvágás esztergapadon
nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

786%29

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa

>%(2

031190175

Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

07-0154

Najčítanejšie regionálne noviny
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„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ha ön is hasonló esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!
Cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6.

(Árkádtól 5 perc sétára)

INZERCIA

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

0907 779 019

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

94-0091-1

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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0905 746 124

Ponúkame poistenie:

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

e-mail: Leporis@nextra.sk

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
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Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

07-0012 a 128

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

32-0156

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

36-0007

Najlepší výber KOTLOV

STRECHYNA KĽÚČ

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

v Šamoríne

BJOÏ

07-0002-1

07-0150

0902 501 802

07-0124

Tel. szám: +36-30/60-99-252
www.colordent.hu, info@colordent.hu

SLUŽBY
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DUNAJSKOSTREDSKO
Redakcia:

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

     

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim babeu v dobrom

stave ale aj nepojazdnú za
rozumnú cenu, prípadne
aj nový motor do babe
210 za rozumnú cenu. Tel.:
0907 779 019
»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

INZERCIA
Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

03 BYTY / predaj
»Predaj 4 izbový byt v
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Západné Slovensko
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

532 682

14 RÔZNE / iné
»Kupim hodinky Schaf-

ausen. tel. 0944137683

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758

52-0139

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

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

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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
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

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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

DS19-44 strana
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BB
KY
LI
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ZA
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SLUŽBY

DUNAJSKOSTREDSKO

3

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka
v Čiernej Vode

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

BEZPEČNOSTNÉ
OCEĽOVÉ DVERE
S MONTÁŽOU

NEMECKÝ
PROFIL

BEZPRACHOVÁ
VÝMENA
zlatý dub

75-112

JESENNÁ AKCIA!
NA PLASTOVÉ OKNÁ

0907 779 019

PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0346

0911 990 463

INZERCIA
16-03

PALIVOVÉ DREVO

07-0155

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

biela

5-komorový okenný profil - šírka 73 mm
6-komorový okenný profil - šírka 82 mm
Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
(bývalá budova ONV, prízemie)
mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

čerešňa

NOVÁ KOLEKCIA
DVERÍ!!!

07-0025

www.agrofruct.sk

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
07-0030-2

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

23. rokov na trhu

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
jablone
3,60- €/ks
hrušky
čerešne 5,00- €/ks
4,80- €/ks
višne
marhule 5,00- €/ks
broskyne 5,50- €/ks
5,00- €/ks
slivky
ringloty 4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
ríbezle
od 2,60- €/ks
egreše
orechy a okrasné dreviny
stolové hrozno od 2,70- €/ks

Bezkonkurenčné ceny!

P
MN ONÚK
OŽS
A
TEV ME AJ
NÉ
ZĽA
VY

ponúka na predaj
stromčeky

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

DS19-44 strana
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63-016

JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Zápasníci z Dun. Stredy získali titul.

Nie budeme Slovenčina naša
sa stretnúť, ale stretneme sa.
DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom - Okoč

» red

Najnižšie podanie: 93 600,00 EUR

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
obe
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Mimoriadna akčná ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.
Ponuka platí do 30.11.2019,
alebo do vypredania zásob.
07-0003-1

52-0005-147

Kontakt: 02/32202721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk,
www.platitsaoplati.sk

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

KURZ
SBS
BRATISLAVA

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

kurz začína 25. 11. 2019

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0106

Volajte: 0904 001 475
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0907 779 019

Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra

KOMÁRNO



LETÁKY

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.

kurz začína 11. 11. 2019



68-06

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 971, postavený na parc.
č. 998/21 a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej
mape parc. č. 998/20, parc. č. 998/21, parc. č. 998/22 o celkovej
výmere 153 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 2936, k.ú. Okoč.

Akčná ponuka so zľavou vo výške 10 %
na všetky výrobky z prírodného kameňa.

"#

75-06-8

Termín konania dražby:
dňa 26.11.2019 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Veľká konferenčná miestnosť,
Hotela SPECTRUM, Vladimíra
Clementisa 13, 917 01 Trnava,
okres Trnava, Trnavský kraj.

4

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná dražba
pod označením: DD 11/2019
DD 11/2019
dňa 05.12.2019 o 11:00 hod. Holel LEGEND – kongresová sála,
Gabčíkovská cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda
Predmet dražby :
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve dlžníka: nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, evidované v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 6416
ako: - byt č. 8 na 4.p., vchod o. č. 21 nachádzajúci sa v polyfunkčnom bytovom
dome so súp. č. 241 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 1717/1 na ul.
Becsákovej. Bytový dom so súp. č. 241 je postavený na pozemku – parcele
registra „C“ – parc. č. 1714/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m²
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu so súp. č. 241 o veľkosti 4453/169557
- podiel priestoru na pozemkoch – parcele registra „C“ – parc. č. 1717/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 334m² , parcele registra „C“ – parc. č.
1717/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m² ,parcele registra „C“ –
parc. č. 1717/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m², o veľkosti
4453/169557
55.300 EUR
najnižšie podanie:
minimálne prihodenie:
1.000 EUR
dražobná zábezpeka:
5.000 EUR
Termín obhliadky: 18.11.2019 - 19.11.2019 o 10:00 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.:
0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním
obhliadky. Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta
Dunajská Streda.

59-0038

Členovia tímu majstra:Samuel Bučko, Tomáš Csörgő, Marek Bazsó, András Gaál, Dominik Szakács, Ladislav

n

85_0690

Dunajskostredský zápasníci zís- Csörgő, Balázs Gányovics, Dominik
kali titul majstra v I. Slovenskej do- Botló.
rasteneckej lige!
Tréneri Attila Gaál, Jozef Vajas, Tibor
V sobotu 12. októbra v Šamoríne sa
uskutočnilo záverečné kolo v I. Sloven- Hakszer. Predseda: Roland Hakszer
skej dorasteneckej lige v zápasení voľným štýlom, kde sa rozhodlo ktorý klub
Konečné poradie
získa titul majstra za rok 2019. Na záve1. ZK Dunajská Streda
98 bodov
rečné kolo dunajskostredský zápasníci
2. TJ AC Nitra
84 bodov
prišli ako lídri a nič nenechali na náho3. ZK 1904 Košice
83 bodov
du. Získali štyri medailové umiestne4. ZO Rimavská Sobota
59 bodov
nia, z toho dve zlaté medaile,vo váho5. ZK Baník Prievidza
51 bodov
vej kategórií 55 kg Samuel Bučko a 60
6. ZK Dunajplavba Bratislava 48 bodov
kg Tomáš Csörgő. Najväčší dvaja súperi
7. ZK Corgoň Nitra
47 bodov
Nitra a Košice už nevedeli získať toľko
8. ZK Bánovce n/Bebravou 35 bodov
bodov, aby predbehli zápasníkov Dunajskej Stredy a tak dunajskostredský
zápasníci získali historický titul. S týmto víťazstvom získali historický úspech
dorastenci zápasníckeho klubu. Klub
oslavuje v budúcom roku 50. výročie
vzniku.

SLUŽBY / POLITICKÁ INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

KONYHA BÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c
(pri Galante)

JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK

Pripravení prevziať
zodpovednosť

a:
ponúk

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

Nádej je za rohom

• brojlerové kačice na výkrm

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.

• mulard kačice na výkrm

07-0117

0903 109 238

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0010

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

ingyenes házhozszállítás 50 km ig.

Dolný Štál

5

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

Chcem bezpečnejšie Slovensko
Ing. Róbert Tánczos väčšinu svojho profesijného života zasvätil službe štátu. Pôsobil v Policajnom zbore SR na rôznych úrovniach riadenia. Vyštudoval krízový manažment vo verejnej
správe na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a bezpečnostný manažment na
Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Svoje
skúsenosti a znalosti chce využiť pre potreby
ľudí. Irituje ho byrokracia, ktorú chce vymeniť
za jednoduché riešenia a korupcia, ktorá je na
Slovensku stále vážnym problémom. V súkromí
je milujúcim manželom, otcom a vášnivým motoristom, ktorý svoju záľubu doviedol až na pozíciu viceprezidenta Ústredného Automotoklubu Slovenska a riaditeľa sekcie mototuristiky v
Slovenskej asociácii route 66. Jeho snaha aktívne pomôcť v politike ho priviedla až na kandidátku SaS, kde kandiduje s číslom 59. Je okresným predsedom SaS v Dunajskej Strede a je
spolutvorcom programu SaS pre vnútornú bezpečnosť. Vnútornú bezpečnosť vníma ako sústavu fungujúcich mechanizmov
štátnej a verejnej správy, súhrn
bezpečnostných podmienok,
legislatívnych noriem a opatrení, ktorými štát zabezpečuje
demokraciu, ekonomickú prosperitu, bezpečnosť občanov,
ako aj presadzovanie právnych
a morálnych noriem.

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

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
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Čas vulgárny
Stíšením to volávala stará mama. Obdobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou
zábav a verejného prejavu.
V liturgickom zmysle to bol kedysi
predvianočný čas, advent, termínovo sa
začínajúci štyri nedele pred sviatkom narodenia. V občianskom vnímaní sa často
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda
takmer o mesiac skôr, a to najmä v prostredí, 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, priemernosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia
akejsi priam povinnej novosti považujú
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od
ich svetonázoru a od ich konceptov „svetlej novej budúcnosti“.
Vulgarita vo verejnom priestore sa
stáva synonymom pre „smutnosť“, únavu 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 ďalšie hlásanie vulgárností iných, aj to je

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad poznateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
Jej rozšírené používanie nepriaznivo
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednotlivca, znižuje slovnú zásobu a obmedzuje ju.
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavuje predovšetkým v správaní mnohých verejných činiteľov, politikov, ale aj takzvaných hviezd divadla, filmu a hudobného
či módneho priemyslu. Takzvané „čierne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hodnotu“. 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 zákon. 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 rodičov?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie neriešim politiku, ale politi- Slovenčina naša
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.
rokov
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Neplatnosť právnych úkonov
podľa Občianskeho zákonníka
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

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.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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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,
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ZAMESTNANIE

Na našu jednozmennú
prevádzku v Dolnom Bare
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:

NESTRÁCAJTE ČAS
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM
Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:

Závozník
zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného
zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 545 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 200 EUR.
Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 576 274.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na
07-0153

www.fcc-group.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY PRIEMYSELNÉ BRÁNY AUTOMATICKÉ POHONY

Zateplená brána 2500x2020 s pohonom a ovládaním
Staňte sa našim veľkoobchodným partnerom!
Hľadáme zodpovedné a technicky zdarné
firmya živnostníkov na spoluprácu:

650
€
s DPH
76-0100

PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.
www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

mĄăþüôò÷ðýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 1000,-€ brutto
qûôúăāþăôò÷ýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny, po zaučení
zvýšenie platu o 200,-€ brutto
ÙóāűñĎāĉóąı÷ðòıò÷ĉðāøðóôýı (prax min. 5 rokov v odbore)
- nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto
þóøĝúþýăðùýôāþąĢ÷þÿāôúûðóðĝð (výhodou je prax s VZV)
- nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
+ príplatky za zmeny
pøĂÿþýôýăÿāôÿāĎąýðĉĎúðĉýıòúþüĂôāąøĂô (požadujeme aktívnu
komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 70,-€
|āðòþąýıúþóóôûôýøðpq|{FóøĂÿþýôýă – nástupný plat 650,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky
ÙĝăþąýıúRÙĝăþąýıĝúð (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 700,-€ brutto + osobné ohodnotenie 50,-€ brutto
tqyðýðöôā (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 2000,-€ brutto
tqôò÷ýøúRwþþāóøýĎăþā (prax min. 1 rok v odbore)
- nástupný plat 1000,-€ brutto
Beneﬁty: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky dvoch
základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec
zákona.

len za

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

7

V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na:
÷āüôăāðýĂĂú alebo kontaktujte nás na tel. čísle: +421 31 3234 257
alebo na mobilnom tel. čísle: +421 918 776 927

07-0149

DUNAJSKOSTREDSKO
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ODHALILI SME POSKOKA MAFIE
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: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
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