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Týždenne do 31 290 domácností
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Katalóg EUROLINE
rodinných domov

031190175

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE
Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie, výber
dodávateľa.

novinky
2019

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com
Mobil: 0907 722 309

0907 652 710

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STRECHYNA KĽÚČ

a:
ponúk

3,50 €/m

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09
www.strecha.ws

IZOLÁCIE

NÁBYTOK NA MIERU ODVOZ STAVEBNÉHO
Za rozumné ceny!

A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

t uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047
kontajnermi
t prenájom kontajnerov a el. búracích kladív
t vypratanie bytových a nebytových priestorov

Róbert Bukovský |

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

0911 266 549

Kristián Takáč Tešedíkovo

ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
NEMČINA
SLOVENČINA

ponúka:

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Domáce
morčacie mäso
76-0046

0905 114 300 www.lexanga.sk

Preklad všetkých typov listín

0918 537 780
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36-0005

36-0010

Rozvoz ZADARMO!

§

36-0033

ARRI s.r.o.

• mulard kačice na výkrm

0911 28 88 68

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ
RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

2

• brojlerové kačice na výkrm

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

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

škridla výpredaj

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

16-03

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

1

okrem medicínskych a technických
Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

36-0013

(pri Galante)

Ing.arch.Dana Gálová

07-0012

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

Projekčná kancelária

36-0015

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jedným z najsprofanovanejších slov nielen politického slovníka za uplynulých
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novembra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli,
že sme do našej spoločnosti vpustili aj
slobodu.
Vráťme sa však k spomínanej Charte. Tá tvrdí, že každý má právo, aby
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
vybavovali jeho záležitosti nestranne,
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide
o právo každého na vypočutie pred
prijatím akéhokoľvek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť
administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme
myslenia. Tridsať rokov po...
Pápež František sa vo veľkonočnej homílii veľmi konkrétne venoval
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný,
alebo som otrokom ambícií, bohatstva
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý
tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom?
To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov.
„Premýšľajme dnes nad našou slobodou.“ Povedal pápež František. „Som
slobodný? Alebo som otrokom mojich
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí,
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne,
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...)
Pomyslime na našu slobodu, tento svet
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí:
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je
ešte viac otrok, otrok, otrok.“...
Škoda, že slová svätého otca nevnímajú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bohom, nosia ho na transparentoch a vykrikujú jeho meno vo svojich heslách,
vo svojom otroctve k svojej
modle, ktorou je na Slovensku, žiaľ, čoraz viac
moc, peniaze a sláva.
Takže – aká to vlastne sloboda, keď sme
jej otrokmi? Nie je
najvyšší čas čosi
zmeniť?

36-0048

Položme si otázku – ako občania
Európskej únie – koľkí z nás aspoň
tušia, že existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie a koľkí
z nás ju čítali?
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0911 990 463

45-0027

Nebuďme otrokmi slobody

36-0008
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INZERCIA
Klára Jurásová

0905 338 872

Distribúcia:
Klára Jurásová
0905 338 872
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Galanta

ĪˋɭȶƆǫơ ¥ơ˙ȥơǿ ɭơʽȶȍʡƃǫơ ȇŔ˙ƎȶɭȶƆȥơ ʽˊ࢚
ʽȶȍŖʽŔ ʽȍȥʠ ȥȶɽʋŔȍǌǫơ ǠȶƎȥȶʋơȥǭ Ŕ ɽɢȶȟǫơ࢚
ȥȶȇࡲɽŔȟȶ˖ɭơǿȟơŔǿʡʽŔǠȶʋȶȟƆǫɽŔȥŖȟ
˙ǫȍȶ ȍơɢʁǫơ ɢɭơƎ ɭȶȇȶȟ ࠀࠈࠇࠈ ŔȍơŹȶ ɽŔ ȟŖȟơ
ȍơɢʁǫơʋơɭŔ˖ࡳ¡ʠɽǭȟɢȶʽơƎŔʍ˙ơȟȶǿŔǌơȥơɭŖ࢚
ƃǫŔʋɭǫƎɽǫŔʋȥǫȇȶʽʋȶȟŖɢɭǫʋˋƃǠʋȶȶʋŖ˖ȇŔƃǠǿơƎ࢚
ȥȶƎʠƃǠʁǫơࡲ¥ŔɭȶƎơȥǭɽȟơȥŔɢɭơȍȶȟơɭơ˙ǫȟȶʽ
Ŕ ʽǫơȟơ ʋȶ ɢȶɭȶʽȥŔʍ ȍơȥ Źơ˖ ȶɽȶŹȥơǿ ɽȇʡɽơ࢚
ȥȶɽʋǫࡲ¥ȶɢɭǫƃǠŖƎ˖ŔǫȥŔȥŖɽࡲ0ŔɽʋȶɢȶƆʡʽŔȟơ
ࢧʽˋƆǫʋȇʠࢨ˙ơ˙ǫǿơȟơʽɽȍȶŹȶƎơŔȍơȥơƃǠƃơȟơ
ɢɭơʽ˖ǫŔʍ˖ȶƎɢȶʽơƎȥȶɽʍ˖ŔɽơŹŔŔࢱ˖ŔɽʽȶǿʠȇɭŔ࢚
ǿǫȥʠࡲࡲࡲ þǭ ʽťƆʁǭ ȶɢʋǫȟǫɽʋǫ ƎȶƎŖʽŔǿʡ ˙ơ ȟŖȟơ
ƎȶȇȶȥƆǫʍƆȶŹȶȍȶ˖ŔƆŔʋƢʽ¥ȶʽơȟŹɭǫࠀࠈࠇࠈࡲ
þʠɽŔʠ˙ȥơȟŖȟơȥŔƆȶʽˊǠȶʽȶɭǫʍŔȇɽŔ
ȥơƃǠƃơȟơ ǠŔȥŹǫʍ ȟʠɽǭȟơ ȇȶȥŔʍࡲ qȒŔƎǫŔƃ ȥŔ
ɽơŹŔɽʽȶǿǫƃǠɢɭǫŔʋơȒȶʽƎȶʽȶȍǭȟɽǫɢȶʽơƎŔʍ˙ơ
ȥŔʁŔǌơȥơɭŖƃǫŔɽŔɢȶɽȍơƎȥƢɭȶȇˊʽˊʋɭʽŔȍȶǠȍŖ࢚
ɽǫȶɽȍȶʽȶŔƃǠƃơɢɭơʽ˖ǫŔʍɽʽȶǿɢȶƎǫơȍ˖ȶƎɢȶ࢚
ʽơƎȥȶɽʋǫ˖ŔȥŔʁʠȇɭŔǿǫȥʠࡲ¡ŖƃǠʠʍʽơƎȶȟȶɽʋǫ
ŔȶƎǠȶƎȍŔȥǫơȟơȥǫʍɽʽơʋȶȇȶȍȶɽơŹŔŔࢱɢȶɽʡʽŔʍ
òȍȶʽơȥɽȇȶƎȶɢɭơƎʠࡲ
¡ŔȍǫɽȟơʁŔȥƃʠƃơɽʋȶʽŔʍɢȶɽʽơʋơʁʋʠƎȶ࢚
ʽŔʍʽ˖ŔǠɭŔȥǫƆǭŔʽǫƎǫơʍŔȇȶɽŔʽơƃǫƎŔǿʡɭȶŹǫʍ
ǫȥŔȇ Ŕ ȍơɢʁǫơࡲ ¡Ŗȟơ Ŕǿ ȶɽȶŹȥʡ ɽȇʡɽơȥȶɽʍ ɽȶ
ʁʋŖʋȶȟɢɭơʋȶ˙ơɽŔȟǫƆŔȇŖȟơǠȶƎǫȥˊʠȍơȇŖɭŔࡲ
¥ǫơ ɭŔ˖ ɽȟơ ʽǫơ˖ȍǫ ɽʋŔɭˋƃǠ ɭȶƎǫƆȶʽ Ǝȶ ɢȶȍȶ࢚
ɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋơǿȥơȟȶƃȥǫƃơɢɭȶɽǫȍǫȍơȇŖɭŔŔŹˊɽǫ
ȥŔʁǫơȍƆŔɽࡲ¥ơǠȶʽȶɭǫŔƃȶʽʁơʋȇˋƃǠʋˋƃǠɢȶʋʽɭ࢚
ƎơȥǫŔƃǠ ȇʋȶɭƢ ˖ǠŖȩŔȟơ ȇơƑ ȟơȥǭȟơ ɢɭŖƃʠ

¥ǫơ ʡɢɭǫȟȥơ Ǡȶʽȶɭǭȟ ȟˊ ȥơƃǠƃơȟơ ʽơƃǫ
˖ŔƎŔɭȟȶ ȍơȥ ƃǠƃơȟơ ǉƢɭȶʽʡ ʁŔȥƃʠ ɭȶʽȥŔȇʡ
ʁʋŔɭʋȶʽŔƃǫʠɢȶ˖ǭƃǫʠƎȶ˙ǫʽȶʋŔࡲþŔȇŔȇȶɢȶȥơǿ
ʽȶȍŔȍǫȥŔʁǫɭȶƎǫƆǫŔȥŔȥŖȟơɽʋǫŔƃǠɢɭơƎࠂ߿ɭȶȇ࢚
ȟǫࡲ7ȥơɽǿʠƃǠƃơȟơǫࢱȟˊɢɭơʋȶ˙ơòȍȶʽơȥɽȇȶǿơ
ȥŖʁƎȶȟȶʽȇɭŔǿǫȥŔȇƎơƃǠƃơȟơ˙ǫʍࡲþȶȥŖɽȟȶ࢚
ʋǫʽʠǿơŔŹˊɽȟơǫʁȍǫƎȶɢȶȍǫʋǫȇˊ
ŔŹˊɽȟơȟơȥǫȍǫʽơƃǫ˖ŖɢŔɽǫȍǫ
ŔࢱǠȒŔƎŔȍǫɭǫơʁơȥǫŔࡲ
-ǠƃơȟơȍơɢʁǫʠŹʠƎʡƃȥȶɽʍ
pre seba, pre svoje deti,
fungujúci štát pre všetȇˋƃǠȒʠƎǭࡲ¥ŔʋȶɢȶʋɭơŹʠǿơ࢚
me vašu pomoc a váš hlas
ʽȶʽȶȒŹŖƃǠࡲơȥɽɢȶȍȶƆȥơ
Slovensko vrátime
ʽʁơʋȇˋȟȒʠƑȶȟࡲ

     

aj kamiónový odber

0902 187 676

36-0036

˖ŔȇȍŔƎŖȟơ ɽǫ ˪ɭȟˊ ŔȍơŹȶ ɢɭơɢǫɽʠǿơȟơ Ŕʠʋȶ
ʽࢱȇʋȶɭȶȟǫʋŔȇɢȶʋȶȟǠȶƎǫȥˊɽʋȶǿǭȟơʽࢱȇȶȍȷ࢚
ȥŔƃǠ ȥŔ ɢȶȍȶɭȶ˖ɢŔƎȥʠʋˋƃǠ ƃơɽʋŖƃǠࡲ Īǫơȟơ
ɢɭơɽȥơɢȶȟơȥȶʽŔʍȇƎơȥŖʁʁʋŖʋ˖ȍˊǠŖʽŔࡲ
¥ȶ ȥơ˖ȶɽʋŖʽŔȟơ ȍơȥ ɢɭǫ ʋȶȟ ɢȶȥʡȇŔȟơ
ɽʽȶǿɢȶǠȒŔƎȥŔɽʽơʋɽʽȶǿơɭǫơʁơȥǫŔࡲȇȶȒʠƎǫŔ
ʽ ࢧɭǫɽʋȶʽˋƃǠࢨ ɭȶȇȶƃǠ ʠ˙ ȟŖȟơ Ɔȶ ɢȶʽơƎŔʍࡲ
-ǠƃơȟơȟơȥơǿŹˊɭȶȇɭŔƃǫơʽơƑɢɭơƎɽŔȥǫơǿơ
ȟȶ˙ȥƢ˙ơ˖ȟȶŹǫȍʠʽǫơȟơȇȶȟʠȥǫȇȶʽŔʍɽƃơ࢚
ȍˋȟɽʽơʋȶȟŔȍơƎʽŔʡɭŔƎˊɽǫȥơʽơƎǫŔʽˊȟơȥǫʍ
ǫȥǉȶɭȟŖƃǫơࡲ ¡Ŗȟơ ɢȍȥƢ ˖ʠŹˊ ȇȶɭʠɢƃǫơ ɭȶ˖࢚
ȇɭŖƎŔȥǫŔŔʽʁơȍǫǿŔȇˋƃǠࢧbǫƃȶʽࢨࢧ%ŔʁʋơɭȥŖȇȶʽࢨ
ŔࢱࢧȶƆȥơɭȶʽࢨࡲ7ʽȶƃǠ˖ȥŔʁơǿࢧǌơȥơɭŖƃǫơࢨŖȥŔ
Ŕࢱ¡ŔɭʋǫȥʠȟŔ˪Ŕ˖ŔʽɭŔ˙ƎǫȍŔɢɭơʋȶ˙ơǿʠȶƎǠŔȍǫȍǫࡲ

PÍLENIE STROMOV
odvoz drevného odpadu

0904 202 630

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

36-0169
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Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

09-116

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

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

Slovenčina naša
Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.
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Východné Slovensko
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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PRÁCE
V GÁNI
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Plastové
OKNÁ A DVERE
ROKMI OVERENÁ KVALITA

S UBYTOVANÍM

(BMBOUB 4/1

6 - kom
komorové
mor
okná:

Práca v sklade s elektronikou
Nakladanie, vykladanie tovaru, balenie,
chystanie tovaru na palety, práca na VZV a NZV
Práca na 3 zmeny
Mzda 4,45 € / hod. brutto + príplatky a bonusy
Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
Možnosť ubytovania
Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom

SYNEGO - 80

EFORTE - 84

Servisné práce na plastové okná.
4JFUFQSPUJINZ[V

ÇBMÞ[JF

tJOUFSJÏSPWÏSFUJB[LPWÏDFMPUJFŵ tPLFOOÏQFWOÏ SPMPWBDJF
tEWFSPWÏSPMPWBDJF QMJTÏ
tWFSUJLÈMOF
tQPTVWOÏ
tMÈULPWÏ QMJTÏ
tFYUFSJÏSPWÏ$ $ ; ;

.BSLÓ[Z

3PMFUZ
32-0015-1

Kontakt: 0904 516 445

tQMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏ

tXXXTPOJQFYTL

36-0077

GALANTSKO

onuka
Cenová peranie
a zam

36-0168

O!
ZADARM
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Deti si zaslúžia snívať

Sme stále smutnejší

20 436 eur. Toto obdivuhodné číslo
chceme aj vďaka vám opäť navýšiť.
Darujte knihu deťom, ktorých možnosti sú limitované a ich darčekmi sú
zväčša iba základné potrebné veci.
Chceme, aby si pod stromčekom našli
o príbeh, o knižného hrdinu, či o sen
Počas pätnástich rokov Barbo- viac.
„Staň sa Ježiškom na Ježiška,
ra vždy v predvianočnom období
vyberá z detských knižných želaní kúp knižku neznámemu chlapcovi
v pezinských a modranských kníh- či dievčaťu, možno aj Teba na Ježiška
kupectvách a stáva sa tak anonym- nejaký Ježiško prekvapí“- vyzýva Veným knižným Ježiškom. Od detailnej ronika Šikulová, spisovateľka a amstarostlivosti o kone, cez zložitý svet basádorka projektu.
techniky až po napínavý román. VýVianočné obdobie Nadácia REber detí vždy odráža ich záujmy, ciele VIA uzavrie aj magickým živým orloa sny.
jom. Na vianočných trhoch 13. decem„Odmalička nachádzam v kni- bra v Pezinku a 14. decembra v Modre
hách inšpiráciu a motiváciu zmeniť zažijete vystúpenie tradičných i nemôj svet k lepšiemu. Chcela by som tradičných vianočných postáv. Viac
túto skúsenosť sprostredkovať de- informácií nájdete na revia.sk, alebo
ťom, ktoré by ju možno nikdy nemali priamo v kníhkupectvách. Spoločne
a nevynechám ani tento rok.“ hovorí robíme Vianoce o čosi kúzelnejšie.
dlhodobá darkyňa knižiek.

Peter Diamandis napísal knihu Hojnosť a Hans Rosling Moc faktov. Na
faktoch v nich ukazujú, že ľuďom sa
žije stále lepšie.

Modranka Barbora sa aj tento rok
stala anonymným darcom v projekte Nadácie REVIA – Otvor srdce,
daruj knihu a opäť raz poteší deti
zo sociálne znevýhodnených rodín. Skúste to aj vy.

Ako to funguje?
Od 4.11. do 31. 12. 2019 Nadácia
REVIA prináša knižné priania detí
z malokarpatského regiónu do kníhkupectiev Artfórum na Kollárovej
ulici v Pezinku a Folly v modranskej
Kocke, kde ich vy môžete splniť. Veľmi jednoduché. Stačí prísť a kúpiť želanú knižku, ktorá sa páči aj vám. My
ju deťom zabalíme a doručíme pod
Vianočný stromček.
„Vždy keď niekomu darujeme
knihu, darujeme mu kúsok seba.
Kúsok nášho pohľadu na svet, nášho
zmýšľania, nášho vkusu.“ pripomína
ambasádor projektu, novinár a spisovateľ Márius Kopcsay.
V štrnástich predchádzajúci ročníkoch sa nám spolu s knižnými Ježiškami podarilo obdarovať 2 884 detí
knihami v hodnote neuveriteľných

Dokument súvisí s implementáciou
Dohovoru na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO. Koncepcia obsahuje prehľad medzinárodných a slovenských nástrojov kultúrnej
politiky v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, víziu a Návrh rámca
hodnotenia implementácie Dohovoru.
Ide o prelomový dokument, ktorým
väčšina európskych krajín zatiaľ nedisponuje.
„Dokument je zameraný na udržateľný rozvoj nehmotného kultúrneho
dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry
s dôrazom na ich uplatnenie v širšom
kultúrno – spoločenskom kontexte.
Vznikol z nutnosti reflektovať na národnej úrovni obsahové a tematické
rozšírenie Operačných smerníc a ďal-

Peter Diamandis hovorí o týchto
zmenách v posledných 100 rokoch ľudstva:
ɧ+UXE¿SU¯MHPSHUFHQW
ɧ'üŀNDŀLYRWDSHUFHQW
ɧ5HGXNFLDQ£NODGRYQDSRWUDYLQ\ 
Dobrým ukazovateľom rozvoja x)
spoločnosti je ušetrený čas, ktorý ľudia ɧ5HGXNFLDQ£NODGRYQDHQHUJLX [
venovali napríklad získaniu potravín, ɧ 9]GHODQRVħ JUDPRWQRVħ VD ]Y¿ģLOD
príprave jedla, získavaniu informácií z 12 percent na 88 percent) a máme
alebo presunu z jedného miesta na prístup k informáciám z celého sveta,
druhé. V Babylone v roku 1750 pred knihám a kurzom kvalitných univerzít
Kristom musel človek pracovať na jed- ɧ'RSUDYDMH[ODFQHMģLD
nu hodinu svetla s lampou so sezamo- ɧ.RPXQLN£FLDMH[ODFQHMģLD
vým olejom 50 hodín. Lojová sviečka v
19. storočí predstavovala 6 hodín práce
Ak sa vám zdá, že svet sa zhoršua petrolejová lampa koncom 19. storo- je, nie je to pravda. Médiá majú radi
čia 15 minút práce. Dnes pracuje človek negatívne správy, ale stačí sa pozerať
na jednu hodinu svetla asi pol sekun- okolo seba. Spomeňte
omeňte
dy.
si, ako sa žilo
o pred
50 rokmi. Kedy
dy sa
Celý svet za posledných 100 rokov naposledy triasla
iasla
zbohatol a bohatstvo sa rozdelilo na- zem, ozývala streľľ
prieč populáciou. Vytvorili sa štyri príj- ba alebo ľudí zabíjal
mové skupiny ľudí. V najchudobnejšej mor. Máme sa lepskupine je asi miliarda ľudí, ktorí za- šie, ale sme
rábajú iba dva doláre na deň. V druhej smutnejší a
sú tri miliardy ľudí, ktorí zarábajú od naštvanejší.
dvoch do osem dolárov denne, v tretej
» Ján Košturiak

Učiť o revolúcii

» Lucia Finková

Na folklórne dedičstvo inak
Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na okovaní vlády
SR Koncepciu udržateľného rozvoja
nehmotného kultúrneho dedičstva
a tradičnej ľudovej kultúry na roky
2020 – 2025.

Čísla hovoria, že zažívame viac
slobody a demokracie, menej násilia
a vojen, máme lepší prístup k potravinám, vode, hygiene, vzdelaniu, žijeme
zdravšie a dlhšie ako naši predkovia.
Napriek tomu, sme stále smutnejší a
nevieme sa tešiť zo života.

skupine žijú dve miliardy ľudí s príjmom osem - 32 dolárov na deň. Štvrtú
skupinu boháčov tvorí jedna miliarda
ľudí s príjmom väčším ako 32 dolárov
na deň. Priemerná mesačná mzda na
Slovensku je 1101 eur.

ších súvisiacich aplikačných dokumentov k Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,
ktoré boli prijaté na medzinárodnej
úrovni v nadväznosti na ciele Agendy
2030. Ich aktuálne zameranie presahuje pôsobnosť a kompetencie rezortu
kultúry,“ vysvetlila ministerka Ľubica
Laššáková.
Hlavným prínosom dokumentu je
koordinácia participácie ministerstiev
pri príprave periodickej Hodnotiacej
správy o stave implementácie Dohovoru na národnej úrovni k 15. decembru
2021 pre Medzivládny výbor Dohovoru
na ochranu nehmotného kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Koncepcia udržateľného rozvoja
nehmotného kultúrneho dedičstva
a tradičnej ľudovej kultúry na roky
2020 – 2025 je verejnosti prístupná na
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24286/1 .

» MK SR

Je tu Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý ukončil vládu komunistov. Súčasťou rôznych dokumentov
isto bude anketa, ako porevolučná
generácia vníma prevrat, aké má
vedomosti o revolúcii.
Médiá ukážu mladých, čo nebudú
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často
odmieta, tak prečo by si mali pamätať
fakty, ktoré nájdu na internete? Nestačí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z
medzníkov, ktoré patria do všeobecného rozhľadu. Navyše ide o zaujímavú tému, ktorá sa dá vďaka početným
prameňom vyučovať názorne, pútavo
a s možnosťou prepojenia s viacerými
učebnými predmetmi. Je to teda prototypová téma na moderné vyučovanie s
využitím skupinovej práce, multimédií,
kritického myslenia a pod. Kde je teda
problém? Veď aj ministerstvo nám prikázalo pridať deviatakom o jednu hodinu dejepisu viac, takže už aj času je.
Ministerstvo školstva teda tento
problém vyriešilo kvantitatívne, aby
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vyučovanie novodobých dejín. Bez kvalitatívnej zmeny! Opakovane kritizujem
štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý bez väčších zmien funguje od roku
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz
učitelia musia uplatňovať vyučovanie
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im
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môže vyčítať, že nestihli naplniť osnovy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine,
matematike a cudzích jazykoch, ktoré
sú testované, a preto sa nemôže stať,
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumožňuje vynechať niektoré témy a venovať
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy,
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda
sa, že školy okrem formálneho vyučovania majú plno neformálnych vzdelávacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi
na e-mail prišlo mnoho ponúk na aktivity súvisiace s týmto rokom. No účasť
v nich prerušia formálne vyučovanie a
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP
nepočíta s takýmito výpadkami vyučovania. Väčšinou sú neformálne aktivity pre žiaka prínosnejšie ako učebnice.
Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní
významných učebných tém. Treba si
ujasniť aj to, ako pristúpime k memorovaniu v situácii, keď máme prístup k
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci
vyhľadať. Na druhej strane memorovanie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám
naspamäť naučené vedomosti pomáhajú, napr. šetria čas.
Opäť tak musím konštatovať, že
vzdelávanie žiakov nepadá iba na učiteľoch, na vôli školy či na pamätaní si
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no praxou je retardujúci centrálny dokument,
ktorý musia naplniť všetky školy.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd
Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie,
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné.
Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšefty,
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú
bandu odstaviť!
Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia,
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom,
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa
silnejší.
To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem
vám, že budeme postupovať spoločne.
29. február bude kľúčový deň v dejinách Slovenska, najmä v dejinách
od revolúcie, za posledných 30
rokov. Pretože po tomto dni spoločne docielime, aby boli gauneri
postavení pred spravodlivý súd.

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Zelená v logu SaS nie je len
na parádu
Ochrana životného prostredia, klimatická
zmena a obnoviteľné zdroje energie sú témy, ktoré v strane SaS berieme vážne. Ak si na úrovni
Európskej únie stanovíme ambiciózne ciele, mali
by sme na úrovni Slovenska poznať aj cestu, ako
ich dosiahnuť. Kým v prípade vyšších príjmov navrhujeme menej štátu a nižšie dane, v prípade boja
s klimatickou zmenou hovoríme o uhlíkovo neutrálnej energetike či energetických úsporách.
To, že zelená v logu SaS nie je len na parádu, sme dokázali aj v tomto volebnom období.
Donútiť vládu, aby prisľúbila ukončiť dotované
pálenia uhlia v roku 2023 je veľký úspech strany SaS. Okrem toho, že sme to mali v programe
a posledné štyri roky sme k tomu vládu opakovane
vyzývali, neostalo z našej strany iba pri rečiach.
Po zastavení škodlivého prevádzkového pokusu
v jednom z kotlov na uhlie či zabránení ďalšiemu
poddolovaniu územia, sme spísali aj desatoro pre
región Hornej Nitry, ktoré sa stalo podkladom pre
plán transformácie tohto regiónu
na život po uhlí. Pretože nielen
ekonomicky, ale aj ekologicky
zdravé prostredie je tým najlepším predpokladom preto,
aby sa na Slovensku oplatilo
žiť, pracovať a podnikať.

Karol Galek

poslanec NR SR za SaS
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Novembrom 1989

sa boj medzi dobrom azlom neskončil

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová,
pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.
SLOBODA

■

REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu,
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí.
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony.
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■

Tomáš Valášek: „Citlivo a s empatiou. Slovo
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre
ľahostajnosť a bezcitnosť. Ako keby znamenalo
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať
sa o blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou,
že keď sa zbavíme strachu a núdze, budeme viac
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo stovky občianskych združení stavajú detské ihriská,
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku,
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania
k dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to
nie je sloboda. To je krutosť.“

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■

Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou
reakciou na cynizmus a korupciu ľudí aktuálne
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami
sebe. Pasivita je presne to, v čo táto vláda dúfa.
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. ZLYHANIE
Nemusí to tak byť a nie je to tak. Netreba chodiť
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. ■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom
Už v susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom zlyhanie, v čom teda?
priestore, ako je to u nás.
■ Tomáš Valášek: Neviem, či by som použil
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla.
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako
sloboda či láska k blížnemu svojmu. Novembrom
1989 sa boj medzi dobrom a zlom neskončil. Len
sa posunul z roviny konfliktu medzi autoritami
a disentom do roviny zápasu medzi viacerými
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra
a zla je tak starý ako ľudstvo.
VÝZVA

■

REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša
vízia demokracie?

ZODPOVEDNOSŤ

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan
– aký je to občan?
■

Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci
sa dajú zmeniť k lepšiemu. Rovnako aj ten, ktorý
má trpezlivosť a morálnu silu nepodľahnúť
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší
ako v totalite. Kým sme nemali slobodu výberu,
v mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba
sa rozhodovať medzi politickými stranami,
možnosťami – a niesť následky zlých rozhodnutí.
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je
oslobodzujúca a sloboda je úžasne motivujúca,
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A tým
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť
elán a kultivovať túto spoločnosť a vlasť, či
rozumnou politickou voľbou, či občianskym
aktivizmom.
ZÁPAS

■

REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

v prvej trojke dve strany demokratickej opozície,
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne,
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu
a niektorých menších opozičných strán. Mnohé
z tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať,
že vulgárnosť je nástrojom slabých a tých, čo sa
cítia ohrození.

■
■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym

tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom.

SLUŠNOSŤ

■

REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje.
Toto akoby nám chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je
dobrý trend.

Tomáš Valášek: „Prvoradé musí byť obnovenie
dôvery občanov v štát a základnú spravodlivosť.
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne
a vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení
načas, kvalitne a zdvorilo, to je absolútnym
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej
scény. Vo vzťahu k Európe a svetu treba začať
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť
našu suverenitu.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie
v konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi
šéfredaktor Ivan Brožík.
politickými stranami a názormi. To sa dá len
vtedy, ak sa tieto správajú k sebe ako rivali. Keď
Kto je Tomáš Valášek
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú
nepriateľmi a začnú po sebe brechať, priestor na
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie.
pre medzinárodný mier a bývalým
Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme
veľvyslancom Slovenskej republiky
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď
pri NATO.
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Nie prádlo, rohlík, botník, detský
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka,
bielizeň, rožok, topánkovník/skrinka na topánky, detský kočík, šálka.

09-85

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Nie päť euro, Slovenčina naša
ale päť eur – euro skloňujeme.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

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

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Mgr. Bc. Marta Molnárová

KARÁCSONY

7

59-0042

0915 896 536

GA19-46 strana

0905 338 872
Chcete si
podať
inzerát?

VIANOCE

76-0118

0910 970 890

IME

Slovenčina naša

PRACOVNÁ PONUKA:
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

A

Z
JV

34-0191

0918 726 754

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

49-0129
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Rozkladacia sedacia súprava s uložným
priestorom,
Rozmer: 159 x 265 x 84, spanie: 200 x 143
Pôvodna cena 499,- € Akcia 399,- €

Skriňa JOLIN,
šírka 200 cm
Pôvodna cena 289,- € Akcia 240,-€

Obývacia stena FRANCO
šírka 260 cm
Pôvodna cena 299,- € Akcia 240,-€

Obývacia stena STAR
Pôvodna cena 199,- € Akcia 99,- €

Postele XS
postel šírka 90 cm, 160 cm alebo 180 cm
Pôvodna cena 246,- € Akcia od 99,- €

Sedacia súprava BRUNO
rozkladacia s uložným priestorom
Rozmery š: 240 cm, v: 97 cm, hl: 170 cm
Spanie 124 cm x 196 cm
Pôvodna cena 480,- € Akcia od 399,- €

koberce

až -50%
záclony

až -70%
ďaľšie akcie na webovej
stránke
Štýlova obývacia izba
Akcia -50 %

www.nabytok-halasz.sk

tovar
í
n
d
3
do

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

GA19-46 strana
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32-0168

DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), pondelok - sobota 9:00 - 19:00, nedeľa: 14:00 - 19:00,
tel.: 0905/897 852

POLITICKÁ INZERCIA / ZDRAVIE, SLUŽBY

GALANTSKO
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www.ozonicon.sk

Tenisový lakeť

Zápal

Ľahšie popáleniny

Poúrazové a pooperačné stavy

Uštipnutie hmyzom

Reumatické ochorenia

Kŕčové žily

Použitie u detí od 2 rokov

Podráždená a suchá pokožka

Výživa kĺbov

Regenerácia svalov a šliach

Vhodné pre tehotné ženy

Podporná liečba pri ultrazvuku

PPosunuté platničky

Podporná liečba pri elektroforéze

Karpálny tunel

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami
Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

87-0108

Objednávateľ: Produkčná s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, IČO: 52622452 Dodávateľ: REGIONPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Kúpite v každej lekárni
l kárn

Bolesť

99-0213

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA19-46 strana

splátky od 98 €
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63-0172

balkóny

REALITY

12

WWW.REGIONPRESS.SK

Nie veľaráz, Slovenčina naša
ale veľakrát alebo veľa ráz.

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenčina naša

Prijem plošnej
inzercie

Varianta, rada ľudí v obchode –
varianta rad. Rada má v slovečine
iný význam (Dobrá rada nad zlato.)

tel.: 0905 338 872
e-mail: galantsko@regionpress.sk
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Kedy je podozrenie na vznik cukrovky, Vymáhanie súdnych poplatkov
V našej spoločnosti sa na vymáhanie začína v deň doručenia výkazu Justičnej
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie?
je väčšia hrozba vzniku cukrovky
ɧQDGY£KDDOHERREH]LWDV%0,ʬNJP
ɧP£ORSRK\EXI\]LFN£LQDNWLYLWD
ɧSR]LW¯YQDURGLQQ£DQDPQ«]DSRWYUGHQ£
cukrovka u príbuzného prvého stupňa
ɧXbŀLHQDNSRURGLOLGLHħDVbY\ģģRXS¶URGQRXKPRWQRVħRXDNRʬJDOHERPDOL
počas tehotenstva zistenú tehotenskú cukrovku
ɧYbSU¯SDGH]Q£PHMK\SHUWHQ]LHRSDNRYDne nameranému vyššiemu tlaku krvi
ɧ SUL SRUXFKH PHWDEROL]PX WXNRY  /'/
FKROHVWHURO!PPROO+'/FKROHVWHUROX
mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
ɧSULSRUXFKHJOXNµ]RYHMWROHUDQFLHDOHER
hraničnej glykémia nalačno pri predchádzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrdenom prediabete
ɧVWDY\VSRMHQ«VLQ]XO¯QRYRXUH]LVWHQFLRX
V\QGUµP SRO\F\VWLFN¿FK RY£UL¯ DFDQWRVLV
nigricans, obezita ťažkého stupňa
ɧNDUGLRYDVNXO£UQHRFKRUHQLDLVFKHPLFna mozgová prího
ká choroba srdca, cievna
príhoP GROGD LVFKHPLFN¿ V\QGUµP
ných končatín)
FXNN
ɧSU¯]QDN\W\SLFN«SUHFXNrovku – smäd, suchosť úst,
utie,
časté močenie, chudnutie,
noúnava najbližšie k hodnotám zdravého človeka.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Ako chutí sloboda
V týchto dňoch si pripomíname 30.
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred
30 rokmi sme si slušným, no ráznym
spôsobom vybojovali slobodu.
Vďaka tejto slobode môžeme my,
kresťania, v západnom svete vyznávať
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre
svoju vieru nemusíme báť prenasledovania, alebo diskriminácie. Môžeme
chodiť do kostola, verejne sa modliť,
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie
všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie. V skutočnosti každý siedmy kresťan žije v krajine, v ktorej je pre
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.
Podľa Správy o stave náboženskej
slobody, ktorú každoročne vydáva nadácia ACN, kresťanom často hrozí obmedzovanie slobôd, nútené konverzie
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelávať sa, alebo horšie – ublíženie na zdraví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až
300 miliónov kresťanov po celom svete.
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje.
Naše posledné prieskumy ukazujú, že
až 70 percent nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Za týmito obrovskými číslami sa
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí.
Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať

Bohu, my máme viacero možností. A
tým pádom, myslím si, aj viac zodpovednosti.
V ACN Slovensko preto pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie vyhlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci
prenasledovaným kresťanom. V rámci
neho príde na Slovensko vzácny hosť
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff,
ktorý podá svedectvo o živote v krajine,
kde kresťania tvoria len pol percento
populácie a čelia systematickému prenasledovaniu. Okrem toho pri tejto príležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci
a zabudnutí - odborná publikácia s viac
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapuje stav prenasledovania kresťanov vo
svete.
Slovensko sa uznesením parlamentu nedávno prihlásilo k ochrane náboženskej slobody. Nestáva sa často, aby
za uznesenie hlasovali predstavitelia
všetkých politických strán. Pridajme sa
j
jjednotlivo,,
teda ako krajina, ale najmä
stupu
každý z nás, k zástupu
boda
tých, ktorým sloboda
nie je ľahostajná.
možKonkrétne
ac o
nosti pomoci a viac
moci
akcii Týždeň pomoci
prenasledovaným kresťaw.
nom nájdete na www.
prenasledovani.sk

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súdnych poplatkov je na jednej strane neuhradený poplatok a na strane druhej
je povinný, ktorý ho má uhradiť.
Súdnymi pohľadávkami sú pohľadávky z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov, a to najmä súdne poplatky,
trovy výkonu rozhodnutia o výchove
maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania,
napríklad náklady tlmočenia. Najdôležitejšou inštitúciou v súvislosti s vymáhaním súdnych poplatkov je Justičná
pokladnica s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky. Zámerom
jej zriadenia bola centralizácia správy
a vymáhania súdnych pohľadávok,
spájanie konania vo vzťahu k jednému
povinnému, zavedenie nových informačných technológií a zefektívnenie
systému vymáhania súdnych pohľadávok. Pred zriadením Justičnej pokladnice boli súdne poplatky spravované a
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica
spravuje a vymáha súdne pohľadávky,
zastupuje štát ako oprávnenú osobu.
V prípade, že sa súdom stanovený súdny poplatok neuhradí, stáva sa z neho,
po uplynutí stanovenej lehoty na jeho
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, zašle
o tejto pohľadávke výkaz Krajskému
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie

pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to
Justičná pokladnica považuje za účelné,
písomne môže vyzvať povinného, aby
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica
má limitované spôsoby výkonu rozhodnutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ
Justičná pokladnica nevykonáva rozhodnutia sama, môže týmto výkonom
poveriť súdneho exekútora, ktorého
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor
môže vykonať rozhodnutie zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky,
predajom hnuteľných vecí, predajom
cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom obchodného podielu
alebo predajom podniku. Každé súdne
rozhodnutie musí obsahovať poučenie,
ale nie v každom poučení sú uvedené
platobné informácie, a preto povinný
častokrát ani nevie, ako má poplatky
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú
evidované a verejne prístupné na portáli
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje
ho na svojom webovom sídle.

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

Občianska
riadková
inzercia

Prijem plošnej
inzercie

01 AUTO-MOTO / predaj

tel.: 0905 338 872

»Predám skúter JAMAHA

X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
filtre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

e-mail: galantsko@regionpress.sk

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely-DOHODA
0908205521

ISTÁ

03 BYTY / predaj
»V Sládkovičove predám

INZERÁ
KTORÝ T,
PREDÁVA

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

0905 338 872

GA19-46 strana

3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844.
»Predám 3 izb. byt v ŠaliVeči. Byt sa nachádza na
3.posch. z 7 poschodového
zatepleného panelového
domu. Výmera je 78m2.
Kompletná rekonštrukcia
prebehla v r. 2012. - 75.000€
- 0915748706
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Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83-0450

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vôbec nemusí uvedomovať, že má nejaké
ochorenie. Cukrovka nebolí.
Typické príznaky sú – smädenie, časté
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté
štádium. Stále platí, že na jedného poznaného diabetika platí jeden nepoznaný. Na
Slovensku máme približne 400 000 diabetikov.
Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu
plne rozvinutých ťažkostí a komplikácií.
A tie bývajú závažné, hlavne zo strany
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetrení zistená glykémia nalačno viac ako 5,6
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika,
alebo minimálne o človeka s jeho predstupňom – prediabetom. Pritom platí, že už
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina
krvného cukru stúpa v priemere 8-15 rokov a podklady na budúce komplikácie sa
postupne v tele rozvíjajú. Včasné zistenie
preto znamená významnú prevenciu pred
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu?
Pri každej preventívnej prehliadke u
osôb bez rizikových faktorov pre vznik
DM ako súčasť preventívnych prehliadok
raz za dva roky v ambulancii všeobecného lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy

04 BYTY / prenájom

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia
04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zaria-

denú garsónku s balkónom
v Seredi, cena: 330 € s energiami, tel.: 0907 038 839
»Prenajmem 2-iz byt v obci
Pata, najomne 300+energie kontakt:0908797212

05 DOMY / predaj
»Predám v obci Čierna Voda

okr. Galanta, pekný znížený
poschodový rodinný dom,
5-izbový, všetky inž. siete,
plastové okná, ústredné
kúrenie, cena 115 000 €.
Tel.: 0905 509 586
»Predaj 4 izbový byt v Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko.
Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena: 54900
EUR. Kontakt: 0915 919 758.

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Prenajmem 5i RD v Galante. 0903 731 710

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám šteniatko nemeckého boxera 3 odcervene
2 zaočkované samčeka po
vysokých rodičov cena dohodou 0944460395
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré hodinky, mince, bankovky, knihy, odznaky. Tel.: 0903 753 758

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám barové stoličky
a stolíky a vonkajšie dvere
aj so zárubňou z dreva tel.
0949225092

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

GA19-46 strana
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QYW°QI

HSOSRÐMĨ

4VIHMQMVSOQMTEHSP
OSQYRMWXMGOÀVIŁMQ
4SHEVMPSWEXSENZÒEOE
SWSFRSWXMEQ2IŁRIN
VIZSP½GMI.¤RSZM&YHENSZM
E1MPERSZM/ċEŁOSZMOXSV°
NIHRS^REÐRIWJSVQYPSZEPMTSŁMEHEZO]RE
SHGLSHOSQYRMWXSZWPSFSHR¬EHIQSOVEXMGO¬
ZSāF]EREWXSPIRMITV¤ZRILSĤX¤XY
4¤HXSXEPMX]REWXEPZĤEORENQ§ZÒEOEWX¤XMW°GSQ
āYH°OXSV°WZSNYX½ŁFYTSŁMZSXIZWPSFSHRIN
OVENMRIHIQSRĤXVSZEPMRER¤QIWXMEGLEZ
YPMGMEGLREĤMGLQMIWX&I^MGLSHZEL]EWMPI
SWSFRSWX°REXVMF½REGLF]OSQYRMWXMWZSNY
QSG^V½ORITYWXMPM

(RIWST§ĨWXSN°QIREOVMŁSZEXOI
4VIHXVMHWMEXMQMVSOQMWEZTSRSZIQFVSZIN
IYJ¶VMMYVSFMPSQRSLSGLÀFOXSVÀGLR¤WPIHO]
TSGMĨYNIQIHSHRIWRSZP¤HEQEǽIE
FMIP]GLKSPMIVSZW½R¤WPIHOEQMRIH·WPIHRSWXM
ÐEWXMRSZIQFVSZÀGLIP°X3RIGIP¬ĤX]VM
QIWMEGIZĤEOFYHIQIQEĨTV°PIŁMXSWĨXMIXS
GL]F]RETVEZMĨ:SZSāF¤GL2IHENQIWMX½XS
NIHMRIÐR½TV°PIŁMXSWĨRE^QIRYHSOSRÐIRMI
2IŁRINVIZSP½GMIYNWĨ
(RIWSWPEZYNIQIZÀVSÐMI2IŁRINVIZSP½GMI
2I^EFYHRMQIZSJIFVY¤VMTVMZSāF¤GLRE
NINMHI¤P]EWTSPSÐRI^QIċQI7PSZIRWOS
-KSV1EXSZMÐ

8%/837%ŀ-032%703:)27/9>%838%0-8=
71 168 SHW½HIRÀGLāYH°TSPMXMGO¬XVIWXR¬ÐMR]
51 TSPMXMGOÀGLZ§^ċSZZSZ§^IR°^SQVIPS
8 240 SW·FSHZPMIOPMZVSOSGLHSX¤FSVSZR½XIRÀGLTV¤G
42 āYH°^SQVIPSTVMTSOYWIS½XIOGI^ŁIPI^R½STSRY
1 042 VSH°RFSPSTSÐEWEOGMI&R¤WMPRIZ]WĨELSZERÀGL^QMIWXREZMHIO
3 142 VILSāR°ÐSOEVILSāR°OSZR¤WMPRIZ]ZPMIOPM^OP¤ĤXSVSZTSÐEWEOGM°6E/
37 SFIX°WMZ]ŁMEHEPESOYT¤GMEZSNWOEQM:EVĤEZWOIN^QPYZ]ZEYKYWXI
(IWEĨXMW°GI VSH°RXVTIPMTVIXSŁIMGLTV°FY^R°IQMKVSZEPMEPIFSOVMXM^SZEPMVIŁMQ

(SŁEHYNQIWE
>1)2=
.¤R&YHENTEXVMPQIH^MZIH½GITSWXEZ]2SZIQFVE
(RIWTVMTSQ°REŁIVSZREOSEOSTVIHMQMVSOQMQEN½ZĤIXOYQSGZVYO¤GL
āYHME4V¤ZIZÒEOERMQTEHSPOSQYRMWXMGOÀVIŁMQEZÒEOESF]ÐENRÀQāYÒSQOXSV°
TV°HYZSPMĨQSŁITEHR½ĨENVIŁMQ*MGE/EPMċ¤OE/SÐRIVE+PZ¤ÐE.EROSZWOIN
&EĤXIVR¤OE8SXSNINILSR¤ZSHEOS7PSZIRWOSZ]XVLR½Ĩ^V½OQEǽI
&YÒXIEOX°ZRMREPSO¤PRIN½VSZRM
ŀMEHENXI^QIR]ZĤEHITVMEQSXEQOHIŁMNIXIREPSO¤PRIN½VSZRM0IFSVIKMSR¤PRE
TSPMXMOEÐEWXSWQVH°XÀQMWXÀQOSVYTÐRÀQFELRSQEOSX¤GIPSR¤VSHR¤>QIRE
RITV°HIREXVZEPSEOX½^QIRYc^LSVERIFYHIWTVIZ¤H^EĨEN^QIRE^HSPESH
PSO¤PR]GLTEVPEQIRXSZQMIWXESFG°c
>½ÐEWXċYNXIWETVSXIWXSZ
ÑEPĤSYQSŁRSWĨSYEOSTSQ·GĨO^QIRINI½ÐEWĨcREHIQSRĤXV¤GM¤GLTVSXM
QEǽM&I^XÀGLXSTVSXIWXSZSFÐERSZENHIQSOVEXMGOÀGLTSPMXMOSZ ^EÐEPMWQI
TVIHOSQTPI\SQ&SRETEVXITEQ§X¤XI# cF]WER¤QHSHRIWWQMEP^½VEHYZP¤H]
/SÐRIVSZWYWIH*MGS^QMRMWXIVWXZEZR½XVE/EPMċ¤OREcTVSOYVEX½VIF]VS^LSHSZEP
ģYǾMEVWO]E8VROEREQMRMWXIVWXZIWTVEZSHPMZSWXM.EROSZWO¤ZTEVPEQIRXIF]VMEHMP
WGL·H^I+PZ¤ÐXÀGLZĤIXOÀGLWETSHEVMPSTSWPEĨTVIÐYŁXIVE^TVIHZSāFEQMcc
:¤ĤLPEWNIH·PIŁMXÀ
7PYĤRÀcEÐIWXRIWTVEZSZERÀĤX¤XQ·ŁIXIŁMEHEĨcENcTIX°GMEQMEEOXMZMXSYREMRXIVRIXI
2SELPEZRI½ÐEWĨSYZSZSāF¤GLc1SFMPM^YNQIcE^°WOEZENQIZSPMÐSZ^QIR]ZS
WZSNMGLVSHMR¤GLENZcSOSP°c:]WZIXāYNXIMQŁI^¤TEW
QIH^MWMPEQMQMRYPSWXMEHIQSOVEXQMcNIXEOÀXIWRÀŁIc
SZÀWPIHOYVS^LSHRIOEŁHÀLPEWc
V roku 1989WQI^EÐEPMFVEĨREĤIZIGMZIVINR¬HS
ZPEWXRÀGLV½O:ÒEOEc2SZIQFVYWQI^°WOEPMcWPSFSHY
TSWXYTRIENcZPEWXRÀĤX¤X(SO¤ŁQIXIVE^ŁIWMLS
RIRIGL¤QIYOVEHR½ĨERM^QEǽERM^SZEĨ:SāXIMFE
TSPMXMOSZÐSOSRIÐRIREWXSPMEWTVEZSHPMZSWĨ-REOWE^PS
FYHIZVEGEĨST§ĨEST§Ĩc
9O¤ŁQIcQEǽMŁIQ]WQIXYHSQE
.¤n &YdaN

,RYXMI3Ā%23
WMZ¤ŁM
slobodu
EHIQSOVEGMY

%NTVIXSTSÐEWSOV½LPILSZÀVSÐME

2IŁRINVIZSP½GMI

TVMTVEZMPS
WTSQMIROSZÀTVSKVEQ
Ak ste tieto noviny dostali
v dostatoÐnoQ TVedstiLY
TS^ÀZEQIZ¤WZRIHIāY
RSZIQFVESLSH
RE2¤QIWXMI724Z&VEXMWPEZI

>EŁMXIYHEPSWXM

“Novembra 89”
REZPEWXRINOSŁM

3FNedn¤vateā 3&=ÏA.2 Ā9(-A a ne^¤visl¬ osoFnosti 3ĀA23  >¤QoGk¤    &Vatislava -Ï3  (od¤vateā 'A14A-+27 sVo ģteJana 1oy^esa    6YŁoQFeVok -Ï3 
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