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

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

Ingyenes állapotfelmérés

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

Szolgáltatásaink:

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

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

e-mail: Leporis@nextra.sk
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objednávky na tel.: 0915 846 824
prevádzka: Patisserie- cukrárske potreby,

Veľkobláhovska 5233, Dunajská Streda (oproti BILLE)
www.facebook.com/patisseriekaramel/

Vianočné pečivo
z kvalitných surovín
1kg balenie obsahuje 15 druhov
Objednávky aj na torty a zákusky
Tlač jedlých obrázkov na počkanie
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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS

NON - STOP!
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tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.

Amerikai kölcsön azoknak is

akik nem kaptak hitelt a banktól

10.000 €-tól 200.000 €-ig.
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KONYHA BÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

JÁTSZÓHÁZAK
   KERTI KIÜLLŐK

ingyenes házhozszállítás 50 km ig.

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 24 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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PALIVOVÉ DREVO
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

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

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

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
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 30.11.2019, 
alebo do vypredania zásob. 

Dunajská Streda

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

Mimoriadna akčná  ponuka pre dôchodcov
so zľavou 15 % na všetky náhrobné kamene.

Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.
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Esztergályos munkák
Speciális menetvágás esztergapadon 

nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  
• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
EXNÁROVA 20, BRATISLAVA RUŽINOV     www.sous-ruzinov.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY

UČEBNÉ ODBORY

Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie 
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.

Ktoré Vám poskytnú širokú paletu odborných zručností, a tým Vás uprednostnia na 
trhu práce, ktorý si žiada šikovných remeselníkov.

PRACOVNÍK MARKETINGU – súhrn obchodných činností s cieľom vytvárať ponuku a dopyt, reklamu a manažment 
                            obchodu a služieb..
MECHANIK LIETADIEL – servisovanie, opravy, generálne opravy lietadiel a leteckej techniky..
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ – správa sietí, montáže sietí, hardware a softwér, rozpoznávanie počítačových 
            komponentov a súčasti PC ..

STOLÁR – práca s drevom, výroba nábytkov, dielov, montáž drevených výrobkov a kovaní, práca s drevom..
ELEKTOMECHANIK – inštalácia, rozvod a montáž elektroinštalácií, § 21 samostatný elektromechanik ..
AUTOOPRAVÁR – servisovanie, opravy a údržba motorových vozidiel, práce vykonávané v autoservisoch ..
INŠTALATÉR – montáž a inštalácia, rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, sanity a technických zariadení .. 

Deň otvorených
dverí

12. 11. 2019
Hurááá na DOD!

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, BA - Ružinov sousba@sous-ruzinov.sk +421 903 409 825 
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Mgr. Bc. Marta Molnárová

0915 896 536

VIANOCE

KARÁCSONY
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Holice
Najnižšie podanie: 80 100,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 26.11.2019 o 12:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká konferenčná miestnosť, Hote-
la SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 
13, 917 01  Trnava, okres Trnava, 
Trnavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 12 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom súpisné číslo 141, garáž súpisné č. 284, 
sklad súpisné č. 285 v obci Holice, časť Póšfa. K domu prislúchajú pozem-
ky parcelné č. 106/70, parcelné č. 106/83, parcelné č. 106/118, parcelné 
č. 106/119 o celkovej výmere 452,00 m2. Predmet dražby je evidovaný 
na LV č. 1404, k.ú. Póšfa. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

INZERCIA
0907 779 019
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy

keď sa vtedy ešte

ktorý 
nu, 
om-
ára 

Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

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 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 



DS19-45 strana 5

REALITY, ZAMESTNANIE / POLITICKÁ INZERCIA DUNAJSKOSTREDSKO
5

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
S

lo
bo

da
 a

 S
ol

id
ar

ita
 (S

aS
) s

.r.
o.

, P
rie

m
ys

el
ná

 8
, 8

21
09

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

42
13

93
33

  V
yd

áv
at

eľ
: R

E
G

IO
N

P
R

E
S

S
,  

s.
r.o

. Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Nedáme si zobrať štát gaunermi a mafi ánmi! 
Aj keď neustále počúvame o skorumpovaných 
sudcoch a prokurátoroch, nestrácajme nádej. 
V skutočnosti sa len pozeráme pravde do očí a 
veľmi jasne vidíme, kto nás klamal a kto si na-
ozaj ctí spravodlivosť a zákon. Nepodľahnime 
hystérii, pesimizmu a sklamaniu, radšej dajme 
šancu reformám a zdravému rozumu. A práve 
náš štát potrebuje reformy ako soľ. V súčasnosti 
v SaS pracujeme na volebnom programe plnom 
reforiem, ktorého súčasťou je aj reforma justí-
cie. Naša predstava spravodlivého štátu však 
spočíva predovšetkým v zásadných zmenách 
v justícii v podobe prístupnejšieho súdnictva 
pre občana, menej byrokracie a predovšetkým 
v obnovení dôvery v súdnictvo, ktoré bohužiaľ 
ťaží ešte stále veľmi výrazná stigma socializmu. 
Moderný právny štát slúži jeho občanom, mo-
tivuje ich pracovať a podnikať, stíha zločincov, 
učí občanov ctiť si zákony a buduje v nich zdra-
vú hrdosť a vlastenectvo. Verím, 
že pomocou našich reforiem 
budeme mať také súdnic-
tvo, ktoré bude slúžiť predo-
všetkým občanovi a bude 
si ctiť naše zákony. Zdravý 
rozum je najlepší recept!

Slovensko potrebuje reformy 
ako soľ

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Daniel Kravec
Okresný predseda SaS v TT
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

»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
»CZ 175 ŠPORT SKUTER JAWA 
90 250 350 PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica Síd-
lisko. Byt v pôvodnom sta-
ve, výmera 84 m2. Cena: 
54900 EUR. 
Kontakt: 0915 919 758

»kupim 1 az d hektare ornu 
podu a p ornej pody v ce-
cinskej potoni alebo okoli. 
0907222056
»kupim 1 az 2 hektare 
ornej pody vo Velkych 
Kostolanoch alebo okoli. 
0907222056 
»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-
vosť 0907452556

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Elado katlan 60l fazek-
kal, muanyag hordok 
cefrenek 
T: 0907213765
»Kúpim ľudové kroje 
0902708047Kúpim sta-
rú pištol-pušku, ZP mám, 
0902449970

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

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

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

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

»Predam scooter Keway 200, 
0915243381 
»Pedikurozest vallalok,-
keresre hazhoz is megyek!
0915243381

»Chystáte sa vykopať miesto
na bazén či jazierko? Bez-
platne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel. 
0905 578 188  
»Medencét vagy tavat ter-
vez kiásni? A Vrakúň faluban 
ingyenesen átvesze a folde-
t-talajt, tudok segítenni is. 
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem ze-
minu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578 
188
»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLO-
BODNEJ MAMIČKE ZO SOCIÁL-
NE VEĽMI SLABEJ RODINY OB-
LEČENIE A DETSKÚ KOZMETIKU 
AJ CUMLÍKY PRE NOVORODEN-
CA. KOČÍK UŽ MÁM. LEN SMS. 
0907524913

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚ-
ŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁ-
KA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    
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Ochranári prišli pred pár dňami s 
veľmi potešujúcou správou. V po-
horí na česko-slovenskej hranici v 
Javorníkoch sa im podarilo zdoku-
mentovať veľkú vzácnosť. Pribudla 
tam vlčia rodina.

Podľa ochranárov sa vlčia svorka 
usadila na česko-slovenskom pomedzí 
ešte v roku 2018. Počas tohtoročnej jari 
priviedla na svet vĺčatá. Ide pritom o 
prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov 
v tejto oblasti od deväťdesiatych rokov. 
„Ochrana vlka obyčajného je jednou 
z priorít v Chránenej krajinnej oblasti 
Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celo-
ročná ochrana na takmer celom území 
správy,“ hovorí zoológ Peter Drengu-
biak zo Štátnej ochrany prírody SR, 
Správy CHKO Kysuce. Reprodukcia a vl-
čie prírastky v Javorníkoch podľa neho 
naznačujú, že potenciál pre život vlka v 
tomto pohorí nepochybne existuje. „Je 
však na nás, ako sa k tejto situácii po-
stavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce 
listom oslovila príslušné lesné úrady, 
ktoré majú kompetenciu usmerňovať 
činnosť užívateľov poľovných revírov 
v Javorníkoch. Cieľom je zabezpečiť 
ochranu vlka v Javorníkoch nielen na 
papieri, ale aj priamo v teréne,“ dodáva 
P. Drengubiak.

Vlčiu rodinku pozorovali
priamo v teréne

Vďaka intenzívnemu monitoringu sa 
ochranárom z CHKO Kysuce podarilo 
spoločne s českými kolegami z Hnu-
tia DUHA a ďalšími spolupracovníkmi 
rozmnoženie vlčej svorky dokonca aj 
odpozorovať a zdokumentovať priamo v 
teréne. „Nízka početnosť, veľké domov-
ské okrsky, plachosť a opatrnosť nám 
neumožňujú stretnúť vlka, alebo rysa 
každý deň. Preto keď k takejto situácii 
dôjde, máme ten pocit malého dieťaťa, 
ktoré dostalo pod stromček vytúženú 
hračku,“ rozrozpráva sa P. Drengubiak. 
„Sú to silné a vzácne okamihy, preto 
nemusím veľmi rozmýšľať, aby som si 
spomenul na predposledné takéto po-
zorovanie. Bolo to v roku 2012, kedy sme 
spolu s kolegyňou mali to šťastie natra-
fiť na vlčiu rodinu so štyrmi mláďatami. 
Zážitok to bol neopísateľný. Veľmi som 

tomu neveril, že ešte niečo podobné v 
živote zažijem a predsa, stalo sa,“ ne-
skrýva ochranár radosť.

Pozorovať správanie vlčej
rodiny berie dych

Peter Drengubiak priznáva, že mož-
nosť opäť pozorovať vlčiu rodinu a jej 
správanie bolo preňho veľmi silným 
zážitkom. Prezrádza, že mláďatá vlkov 
si vedia pospať a preto bola ich aktivi-

ta zväčša pozorovateľná približne od 
ôsmej hodiny rannej. Jedného dňa, však 
tomu bolo inak. „Ani o deviatej ba ani 
o desiatej nič. Tak sme sa aj s kolegom 
Michalom rozhodli, že sa naraňajkuje-
me. Sediac na pňoch vnímajúc v lete už 
vzácne spevy vtáctva a vôňu rána, sme 
zaregistrovali zvláštny zvuk. V hlave 
som ho nevyhodnotil ako známy zvuk a 

tak raňajky zleteli z kolien a vrhol som 
sa po ďalekohľad. Nemýlil som sa. Už s 
ďalekohľadom v ruke sme ten istý zvuk 
začuli ešte raz a prichádzal od šteniat, 
ktoré sa rýchlym krokom presúvali ako 
vláčik, jedno za druhým do blízkeho 
lesa. Bolo zjavné, že sa v lese objavil 
jeden z dospelákov, toho sme však 
nevideli. Mali sme tak konečne mož-

nosť vidieť naraz všetky mláďatá, lebo 
zvyčajne sa mimo ležovisko objavili 
len niektoré jedince, ktoré sa oddávali 
vlčím hrám. Tomu, že posledné mláďa 
zaostávalo za ostatnými asi tak dva met-
re som neprikladal žiadnu váhu. Čas na 
hodinkách 10.15,“ popisuje ochranár 
sled udalostí.

Bežalo za svojou rodinou
„Od chvíle, ako sa presunuli mláďatá 

do lesa sa neudialo dlho nič. Až o 13.35 z 
lesa vybehlo jedno z nich. Čakali sme aj 
ostatné, ale nič. Zrejme išlo o to posled-
né, zaostávajúce mláďa, ktoré nestíhalo 
za svojimi rovesníkmi. Až do večera sa 
opäť pokoj. Osamotené mláďa sa strie-
davo prechádzalo a ležalo na okraji 

lesa. Radosť z neho zrovna nesálala, 
„sám doma“, bez súrodencov a rodi-
čov. Čas plynul a v podmienkach, kedy 
už bol naozaj problém niečo cez ďale-
kohľad vidieť ,osamotené vĺča som stá-
le pozoroval, sa z blízkeho lesa ozvalo 
vytie. Bolo úplné bezvetrie, a zo záveru 
doliny, kde sa zvuk dobre šíril sa ku mne 
dostali hlasy dospelých vlkov a vzápätí i 

mláďat. Posledné okamihy svetla mi do-
priali vidieť siluetu osamelého vĺčaťa, 
ako sa ženie smerom do lesa, za hlasmi 
svojej rodiny,“ netají Peter Drengubiak 
nadšenie.

Rodinu budú chrániť
V najbližšom období sa budú ochra-

nári snažiť zabezpečiť v čo najväčšej 
možnej miere to, aby rodina zostala ro-
dinou. „Prirodzenú úmrtnosť neovplyv-
níme, no pokúsime sa ovplyvniť aspoň 
tú prípadnú neprirodzenú. Držte rodine 
palce, nech ich obchádzajú choroby, 
pytliaci a majú vždy dostatok potravy,“ 
odkazuje zanietený ochranár.

Foto autor: Peter Drengubiak
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Na slovensko-českom pomedzí pribudla vzácnosť

Nová vlčia rodina v Javorníkoch

Vĺčatá spoznávajú svoje okolie.

Ochranárom sa podarilo nakrútiť aj 
krátke video vlčej rodinky a všetci 
záujemcovia si ho môžu pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=4&v=l1nObgxd6p4

Pozorovanie správania vlčej rodiny.

Vlčiu rodinu budú ochranári chrániť.
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NESTRÁCAJTE ČAS 
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM

Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:

Benefity: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky 
dvoch základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnáva-
teľom nad rámec zákona.

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

 (požadujeme vyučenie v odbore)
   - nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny,
   po zaučení zvýšenie platu o 200,-€ brutto

 (prax min. 5 rokov v odbore)
   - nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto

 (výhodou je prax s VZV)
   - nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
   + príplatky za zmeny

 (požadujeme aktívnu
   komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto 
   + osobné ohodnotenie 70,-€

 – nástupný plat 650,-€ brutto
   + osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky

 (prax min. 1 rok v odbore)
   - nástupný plat 700,-€ brutto + osobné ohodnotenie 50,-€ brutto
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Pracovná ponuka pre SKLADNÍKOV s oprávnením na VzV!

Pracovná zmluva priamo od firmy!

3 - 4 zmeny.

Vynikajúce platové podmienky!

Priemerný nástupný plat 925 Eur/mesiac.

13. a 14. plat.

Doprava individuálna.

Hrubá mzda: 585 - 645 EUR/mesiac + 50 EUR dochádzkový bo-
nus + príplatok za zmennosť + stravné lístky 4 EUR. 3 zmeny.
Doprava zabezpečená!

LEVICE - novootvorené logistické centrum!

KONTAKT: PannonWork Slovakia, 0907 575 818

Šamorín – operátor výroby.
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LEŠENÁRI-PRÁCA
Prijmem partiu lešenárov.

Pracuje sa s fasádnym lešenim cca od 7-16.00.
Práca na dlhodobo v Bratislave a okolí.

Na živnosť fix 100eur/deň

tel.: 0940 617 328

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

ieť nič. 
omu,
všet-

omu,
práva 

prácu 

Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
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