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Týždenne do 16 370 domácností

Čas vulgárny
Stíšením to volávala stará mama. Obdobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou
zábav a verejného prejavu.

75-112

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad poznateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
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.
rodenia. V občianskom vnímaní sa často
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavuzačínal 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
a zásady.
či módneho priemyslu. Takzvané „čierRuský 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
GARÁŽOVÉ BRÁNY PRIEMYSELNÉ BRÁNY AUTOMATICKÉ POHONY

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

len za

650
€
s DPH

PREDAJ, MONTÁŽ A SERVIS NAŠICH PRODUKTOV.
76-0100

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

www.kling.sk, e-mail: klingslovakia@gmail.com, tel.: +421 948 296 222

PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

59-0346

PLECHY, voliery pre psov
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws
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v krvi už cukrovka
Glukóza je jeden z typov jednoduchých cukrov, sacharidov. Pre ľudské
telo je práve glukóza základný zdroj
energie.
Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva
glykémia. Meria sa pravidelne, je samozrejmou súčasťou preventívnych, ale aj
iných vyšetrení. Optimálna hladina je
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to obyčajne hneď dáva najavo pocitom hladu,
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu
hladinu ako je optimálna človek obyčajne nepociťuje, varovné príznaky chýbajú. Preto je dôležité chodiť na preventívne
vyšetrenia a zistená hodnota glykémie
je smerodajná pri určení poruchy metabolizmu cukrov. Na základe zistenia
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú
cukrovku, diabetes mellitus.
Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčastejšie nalačno a 90-120 minút po jedle.
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže
merať diabetik sám jednoducho pomocou 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 neprekračuje hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii
s tým, že diabetes mellitus (predovšetkým 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
normálnej hmotnosti veľmi
úspešne ovplyvňuje
inzulínová rezistencia,
ktorá je jednou z dvoch
príčin vzniku metabolickej poruchy.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018

     
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.

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

»
Vtipy
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» Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!
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»Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.
»Viete prečo niektorí politici nikdy nemajú chrípku?
Aj vírusy majú svoju hrdosť.

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

»- Prečo majú včely med?
- Lebo majú kráľovnú, keby
mali premiéra, tiež by mali
iba sľuby.
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52-0139

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

»Päť pravidiel politického
života:
1.Nemysli!
2.Ak myslíš, nehovor!
3.Ak myslíš a hovoríš, tak
nepíš!
4.Ak myslíš, hovoríš a píšeš, tak neodpisuj!
5.Ak myslíš, hovoríš, píšeš a
odpisuješ, tak sa nečuduj!
»Vždy som si stál za svojím názorom, a preto som
nezamestnaný...
» redakcia

politická inzercia / bývanie

komárňansko

3
Pripravení prevziať
zodpovednosť

Nádej je za rohom
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.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
63¥71ª='9,+187,(32'/¢+

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.

ÿ,6TO, RÝCHL2DEH]%Ô5$1,$
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Richard Sulík

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

AJ

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Chcem vám pomôcť v ťažkých
časoch
Slovensko je posiate čestnými a pracovitými
ľuďmi. Stačí ísť hocikam na vidiek. Aj napríklad
do takej obce Kolta v okrese Nové Zámky. Možno ju pozná málokto na Slovensku, ale takmer
každý v dedine vie, koľko pracovitých ľudí tam
robí a čo všetko dokážu spraviť. Od elektriny až
po problémy s vodou. A tak je to všade na Slovensku. Všade nájdete takýchto ľudí, ktorí hoci
nie sú každý deň v médiách, tvrdo pracujú, aby
uživili svoje rodiny. Vzali osud do vlastných rúk
nepoliehajúc sa na štát, ktorý sa o nich postará.
Avšak aj títo ľudia sa veľakrát dostanú do náročných situácií, kedy je im otočená spravodlivosť
chrbtom. A preto by mali mať aj oni niekoho, o
koho by sa opreli v týchto ťažkých časoch.

Rodinný dom
Hurbanovo

Najnižšie podanie: 29 625,00 EUR

85_0690

Termín konania dražby:
dňa 19.11.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na
prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01
Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 1232, postavený na parc. č.
3050/1. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako
parc. č. 3050/1, parc. č. 3050/2, parc. č. 3051 o celkovej výmere 1 034 m2
a pozemok parcely registra „E“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc.
č. 443/1 o výmere 84 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5531,
k.ú. Hurbanovo.

52-0005-151

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

Som presvedčený, že z politických strán im to
dokáže najlepšie zabezpečiť strana Sloboda a
Solidarita (SaS), ktorá má slobodu podnikania
a zároveň jeho ochranu vo svojom DNA. Som jej
súčasťou a chcem tu byť pre
vás v každom čase.
Volám sa Ľuboš Pätoprstý a kandidujem vo voľbách
za SaS pod číslom 115.

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

Kaufland Mzda: 3,5868 €/h. brutto
LIDL a BILLA Mzda: 2,9890 €/h. brutto

36-0007

Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Zdravý rozum je
najlepší recept

E

IM
VZ

34-0191

SK.ABAINNOVATOR.COM

Slovenčina naša
Nie
moje meno je, ale volám sa.
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Ľuboš Pätoprstý
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predseda SaS

spravodajstvo

4
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
14 RôZNE / iné
»Kúpim hodinky Heuer. Tel.
0944137683
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683

16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, KM zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života
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

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.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

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.

K hrobu legionárov na cintoríne pribudla busta a pamätná
tabuľa
Na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch pribudla busta veliteľa Jiřího Jelínka a symbolický hrob československých legionárov, ktorí
zahynuli v bojoch o mesto. Na podstavci je umiestnená tabuľa s menami legionárov, ktorí v roku
1919, mesiace po oficiálnom uzavretí prímeria
na konci prvej svetovej vojny, pomáhali vytláčať
maďarské vojská Bélu Kuna z Nových Zámkov.
Busta veliteľa legionárskych vojsk Jiřího Jelínka,
ktorý padol v Nových Zámkoch na konci samotného konfliktu, bola pôvodne umiestnená na budove
sokolovne. V 30. rokoch minulého storočia však
bola odstránená. „Občianske združenie Za troma
mostami chcelo bustu vrátiť na pôvodné miesto,
no na národnostne zmiešanom území je to aj po
100 rokoch stále citlivá téma a tento zámer mestskí poslanci neschválili. Ministerstvo vnútra SR
dalo súhlas s umiestnením busty pri symbolickom
spoločnom hrobe legionárov na cintoríne,“ uviedol Peter Kijaček z Mestského úradu Nové Zámky.
Busta a symbolický hrob československých legionárov sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti hrobu
vojakov, ktorí padli v boji proti maďarským Kunovým
vojskám. Zo štyroch okolitých cintorínov ich sem premiestnili v roku 1936, v štyroch hroboch leží 203 vojakov. Podľa miestneho historika Františka Daniela je
hrob unikátny tým, že vedľa seba ležia Rusi, Nemci,
Maďari, Česi, Slováci, ľudia rôzneho náboženského
vyznania. Nad hromadným hrobom bol v roku 1936
postavený pomník so súsoším, ktoré je dielom akademického sochára Fraňa Štefunku. Súsošie znázorňuje kľačiaceho vojaka v rakúsko-uhorskej uniforme
s mýtickou ženskou postavou nad ním. Po Viedenskej arbitráži pripadli Nové Zámky Maďarsku, súsošie s pamätnou tabuľou bolo v roku 1938 odstránené.
V roku 2013 spôsobil hrob legionárov v Nových Zámkoch medzinárodný problém. Vedenie mesta dalo
všetky štyri hroby splanírovať. Vtedajší prednosta
mestského úradu Peter Ágh tvrdil, že mesto sa rozhodlo vojenské hroby obnoviť. Obvodný úrad v Nitre
potvrdil, že magistrát nemal súhlas ani schválený
projekt, pozastavil stavbu a začal voči mestu priestupkové konanie. Na postup mesta ostro reagovalo
aj české ministerstvo obrany, podľa ktorého mesto
nekonalo v súlade so zákonom o vojnových hroboch. Hroby boli obnovené v roku 2016 a súčasne sa
po takmer 80 rokoch vrátil späť aj pomník. » TASR
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Psíka vám ošetria, iba ak...

Patrón poľovníkov bol ochranca zveri

Prvý november bol hraničný termín na splnenie zákonnej povinnosti... nechať svojho psa (spoločenské zviera) čipovať a zaregistrovať
do registra spoločenských zvierat.

Sv. Hubert bol náruživým poľovníkom, žiakom sv. Lamberta a biskupom v Maastrichte v Holandsku.

Prijatá novela veterinárneho zákona má okrem iného za cieľ sprísniť podmienky pre chov psov a tak obmedziť
výskyt množiarní psov. Práve vďaka
povinnému čipovaniu psov veterinárna správa rýchlejšie zistí, či pes nepochádza z množiarne. Teda, povinné čipovanie prispeje k zlepšeniu súčasnej
neuspokojivej situácie.
Čip sa psom zavádza do podkožia
na ľavej strane krku. Označenie psov
mikročipom vykonávajú všetci slovenskí súkromní veterinárni lekári, ktorí
majú oprávnenie vykonávať veterinárnu liečebnú a preventívnu činnosť a sú
registrovaní v Komore veterinárnych
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat narodených po 31.auguste 2018 platí, že by
mali svoje miláčikov nechať očipovať
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne
skôr, ak mení majiteľa.
Čip má iba registračné číslo, údaje
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy
v centrálnom registri spoločenských
zvierat - teda registri čipovaných zvie-

rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia
tak šetrná, že psa nijako zdravotne neohrozuje. Preto sa tohto kroku majitelia domácich maznáčikov a chovných
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1
mm široké. Mikročip je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je neopakovateľný a jedinečný. Nie je pre
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný,
neobsahuje žiadny zdroj energie. Neobsahuje ani meno majiteľa alebo jeho
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip
nie je možné vyhľadať cez satelit. Povrch čipu je upravený tak, aby psovi
nespôsobil problémy. Telo psa na čip
nereaguje ako na cudzie teleso.
Cenové rozpätie mikročipov má
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis
do očkovacieho preukazu si stanovujú
veterinárni lekári individuálne.
Súkromný veterinárny lekár už
nesmie vykonať veterinárne úkony na
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem
nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán
veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur
do 20 000 eur.

mal však stále predsa len čosi z loveckej záľuby: občas šiel chytať ryby. To sa
mu napokon stalo osudným. Keď sa raz
chystal na rybačku, jeho pomocník tak
Od rannej mladosti až po jeho pre- neobratne narábal s udicou, že vážne
menu v mnohom jeho život pripomína poranil biskupa na ruke. Rana sa zaniektorých ľudí dnešnej doby. Predo- pálila a spôsobovala Hubertovi stále
všetkým v tom, že človek sa správa k väčšie bolesti. Uvedomil si, že mu hrozí
prírode devastačne a samotná príroda smrť. Napriek tomu sa usiloval vykonávšetko len mlčky znáša a čaká, kedy vať biskupské povinnosti. Zároveň si dal
mnohé prečiny voči nej, raz jedným úde- pripraviť hrob v kostole sv. Petra a Pavla
rom rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. v Liége.
Huberta.
Zomrel 30. mája 727. Podľa jeho
Hubert, podľa legendy akvitán- želania ho previezli do Liége a tam ho
sky princ (656-727) poľoval, holdoval a pochovali v pripravenom hrobe. O šestužíval si život, nectil si poklady a dary násť rokov neskôr otvorili jeho hrob a
prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až jeho telo našli neporušené. Zvesť o tom
raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil sa dostala až na kráľovský dvor. Vplyvsa podobe kríža medzi parohmi jeleňa, ný majordóm Karolman prišiel osobne s
ktorého chcel uloviť. Okamžite po tejto veľkým sprievodom do Liége a dal preskúsenosti sa jeho postoj k životu zme- niesť biskupove telo do nového hrobu
nil. Začal viesť pokorný život, neskôr sa pred hlavným oltárom kostola. Bolo to 3.
naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal novembra 743. Tak sa tretí november stal
kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sviatkom sv. Huberta.
sa misijnej činnosti v oblasti Ardén.
Možno práve preto je sv. Hubert patPopri vedení diecézy Hubert pôso- rón poľovníkov, aby každý v sebe našiel
bil ako misionár v južnom Brabantsku a lásku a porozumenie nielen k prírode,
v Ardennských horách (juhovýchodné ale aj k ostatným ľuďom a taktiež mieru
Belgicko), kde bolo obyvateľstvo ešte z vo využívaní odmien, ktoré nám príroda
veľkej časti pohanské. Biskup Hubert poskytuje.

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet

» red

Slovenčina naša

Nie mať pekný deň,
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť,
ale stretneme sa.

Slovenčina naša

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

0907 779 018

20

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
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JESENNÁ AKCIA

splátky od 98 €
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

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.

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

Walesova iniciatíva
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obsahu

Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť

pozýva
(kniž.)

■

Renáta
(dom.)

■

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.

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,

2. as
tajni ky

■

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.

www.facebook.com/krizovkysusmevom

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.

Dedko spomína na staré dobré asy
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky maor ina
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
tajni ky
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom

seriál
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VOĽNÉ
PRACOVNÉ MIESTA

*Mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 610 €,
bonus za dochádzku, výkonový bonus a nadštandardný príplatok za prácu v noci.
Do Kolárova na prácu v trojzmennej prevádzke (výroba káblových zväzkov),
do čistého a príjemného pracovného prostredia hľadáme

OPERÁTOROV VÝROBY

Nadštandardný príplatok
za prácu v noci: 1,40 €/h

+70 € v čistom
vo forme straveniek

Možnosť postúpiť na
vyššie platenú pozíciu

Mesačné prémie

Doprava zdarma

Pravidelné
zvyšovanie platov

Pohovory máme
KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719
E-mail career@kssk.kroschu.com
KROMBERG & Schubert s.r.o.
Priemyselný areál 3206
946 03 Kolárovo

o 8:00 na našej adrese.
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V prípade záujmu nás navštívte!
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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

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIāVIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3
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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

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

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
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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

