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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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sedačky, koberce,
autá, okná...

dezinfekcia ozónom, autá, byty

TEPOVANIE A

UPRATOVANIE RD

0905 434 826
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VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
0907 652 710
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0902 163 611
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3SPRÁVCU ZÁVODU
0905 410 960

Plat: hod. od 8 € (na živnosť)

Plat: hod. od 6,50 €
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PRIJMEM PRACOVNÍKA
do betonárskej výroby na pozíciu
MIEŠAČKÁR
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. 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 ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme 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 veľkonoč-
nej 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 „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ 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 nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?
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Citáty
o slobode

» - „Človeka bez slobody si 
nemožno predstaviť ináč, 
ako človeka bez života.“ 
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský 
spisovateľ 1828 – 1910. 

» „Uvoľnenie zo zeme nezna-
mená pre strom slobodu.“ 
Rabíndranáth Thákur, ben-
gálsky vševed 1861 – 1941.

» „Bieda mení slobodu na 
otroctvo.“ 
Čínske príslovie 

» „Ten, kto hovorí: tu vládne 
sloboda, klame, pretože slo-
boda nevládne.“ 
Gustav Freytag, nemecký 
spisovateľ 1816 – 1895. 

» „Dokiaľ sa budeme držať 
karikatúry slobody, totiž slo-
body vnútorne a duševne sa 
zničiť, budú nezmeneným 
spôsobom pokračovať aj 
vonkajšie účinky takto skres-
lenej slobody.“ 
Benedikt XVI., 265. pápež ka-
tolíckej cirkvi 1927. 

» „Sloboda, ktorá dovoľu-
je človeku blúdiť od cieľa 
k cieľu alebo sa rozplynúť 
v abstraktnej ničote, nie je 
slobodou, ktorou disponuje 
človek, ale slobodou, ktorá 
disponuje človekom.“ 
Jean Hyppolite, francúzsky 
filozof 1907 – 1968. 

» Kto si myslí, že mu slobodu 
druhí vybojujú, ten jej nie je 
hodný.“ 
Milan Rastislav Štefánik, as-
tronóm, politik, generál fran-
cúzskej armády 1880 – 1919. 

» „Život nestačí, povedal mo-
týľ. Treba k nemu slnečný jas, 
slobodu a malý kvietok.“ 
Hans Christian Andersen, 
dánsky autor, autor rozprá-
vok a básnik 1805 – 1875.

» „Absolútna sloboda je 
nedostatok sebaovládania; 
zodpovednosť je sebaovlá-
danie; preto ideálne slobod-
ný človek je zodpovedný 
sebe samému.“ 
Henry Adams, novinár, histo-
rik, akademik, románopisec 
1838 – 1918.

» „Vezmi mu slobodu a už 
nie je človekom, ale poľným 
živočíchom.“ 
Jan Kollár, básnik, jazykove-
dec, protestantský kňaz, spi-
sovateľ a vedecký spisovateľ 
1793 – 1852. 

INZERCIA
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0905 410 960
www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ

DOMY

na kľúč
na kľúč ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

ZIMNÁ

AKCIA

20-30% ZĽAVA

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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80905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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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

0918 726 754

AJ V ZIME

Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Slovenčina naša



HC19-46-strana 3

ZDRAVIE / SLUŽBY, STAVBA, POLITICKÁ INZERCIAHLOHOVECKO
3

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré 
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô-
bec 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 pozna-
ného diabetika platí jeden nepoznaný. Na 
Slovensku máme približne 400 000 diabe-
tikov. 

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 vyšetre-
ní zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, 
alebo minimálne o  človeka s  jeho pred-
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už 
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina 
krvného cukru stúpa v  priemere 8-15 ro-
kov 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 všeobecné-
ho lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy 

je väčšia hrozba vzniku cukrovky

cukrovka u príbuzného prvého stupňa
-

počas tehotenstva zistenú tehotenskú cuk-
rovku

-
ne nameranému vyššiemu tlaku krvi

mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l

hraničnej glykémia nalačno pri predchá-
dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrde-
nom prediabete  

nigricans, obezita ťažkého stupňa 
-

ká choroba srdca, cievna mozgová prího-
-

ných končatín) 
-

rovku – smäd, suchosť úst, 
časté močenie, chudnutie, 
únava najbližšie k hodno-
tám zdravého človeka.

Kedy je podozrenie na vznik cukrovky, 
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie? 

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

metabolizmu a výživy

Je to naOZAJ koža. Kožená galantéria Mercucio prichádza už aj do HM Tesco v Hlohovci.

A nezabudli sme

ani na odmeny!

Tešíme sa na Vás!

Do konca novembra
máte exkluzívnu možnosť

získať zľavový kupón
od 10 do 20 %

pri prvom nákupe
nad 30 €, 50 € alebo 80 €.
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Plastové
 okná a dvere
Plastové
 okná a dvere 0903 603 315

oknahc@oknahc.sk
Pribinova 13, Hlohovec

www.oknahc.sk
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVINKA

0903 573 031
0903 275 337
0903 573 031
0903 275 337
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7Chceme férovú šancu!

Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?

pre seba, pre svoje deti, 
fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 

pre seba, pre svoje deti, 
fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 
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V  našej spoločnosti sa na vymáhanie 
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov 
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd-
nych poplatkov je na jednej strane ne-
uhradený poplatok a na strane druhej 
je povinný, ktorý ho má uhradiť. 

Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv-
ky z  rozhodovacej činnosti a  inej čin-
nosti súdov, a to najmä súdne poplatky, 
trovy výkonu rozhodnutia o  výchove 
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna-
lečné a  iné náklady súdneho konania, 
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle-
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá-
haním 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 infor-
mačných technológií a zefektívnenie 
systému vymáhania súdnych pohľadá-
vok. Pred zriadením Justičnej poklad-
nice 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 súd-
ny poplatok neuhradí, stáva sa z neho, 
po uplynutí  stanovenej lehoty na jeho 
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na kto-
rom súdna pohľadávka vznikla, zašle 
o  tejto pohľadávke výkaz Krajskému 
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie 

začína v deň doručenia výkazu Justičnej 
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 rozhod-
nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy 
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ 
Justičná pokladnica nevykonáva roz-
hodnutia sama, môže týmto výkonom 
poveriť súdneho exekútora, ktorého 
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor 
môže vykonať rozhodnutie zrážka-
mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky, 
predajom hnuteľných vecí, predajom 
cenných papierov, predajom nehnuteľ-
ností, 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. 

Vymáhanie súdnych poplatkov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

www.ozonicon.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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 kšeft y, 
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 de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Ak máte doma malého školáka, zrejme to po-
znáte. Robíte spolu úlohy, vysvetľujete učivo...                  
A možno sa pýtate, či nedával na hodine pozor 
alebo učiteľ nevie nič vysvetliť?! Chyba je možno 
v systéme nášho školstva.

 
My v SaS chceme, aby boli šťastné nielen deti, 

ale aj ich rodičia. Netreba preto vymýšľať niečo 
nové a predražené. Riešenie máme na dosah ruky. 
Mňa osobne, keďže sa v našej strane školstvu ve-
nujem, zaujalo Estónsko. Podľa prieskumov má 
jedno z najšpičkovejších školstiev na svete. Tamoj-
šie deti majú menej domácich úloh, no i tak dosa-
hujú v medzinárodných porovnaniach vrcholové 
výsledky. Pritom ako som videl, vyučovacie hodi-
ny vyzerajú úplne ako na Slovensku. 

V čom je teda rozdiel? V tom, čo školy ponúkajú 
žiakom navyše a zadarmo. Nielenže majú „obe-
dy zadarmo“, ale štát hradí aj dopravu, učebnice 
či krúžky. A práve krúžky a voľnočasové aktivity 
pomáhajú slabším žiakom dohnať uči-
vo. Zároveň si však dieťa môže zvo-
liť aktivity podľa svojho záujmu.        
Napríklad plávanie, ale aj roboti-
ku. Ale čo je hlavné, vzdelanie nič 
nestojí. Rodičia sú tak fi nančne 
odbremenení. A to chceme aj u na 
Slovensku.

Nerobme šťastnými iba deti, 
ale aj rodičov

Branislav Gröhling
podpredseda SaS

Školstvo
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,
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IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk
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Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škrydlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Tel.: 0905 206 859 – Šimko I.,  e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- priestor na parkovanie
    osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel
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Ponuka na prenájom
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Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ 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.“

■ 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.

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

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. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  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: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

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.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   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 konfl iktu 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.

■  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?

■   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. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

Kto je Tomáš Valášek
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej republiky
pri NATO.

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6
NOVEMBER  89 

„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.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

ZÁPAS
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Postaviť dom, ktorý nás počas jeho 
užívania finančne nezruinuje, je 
možné. S ohľadom na životné pros-
tredie aj nevyhnutné.

Energetická úspornosť domu sa 
posudzuje za pevne stanovených pod-
mienok. Ide o údaj, ktorý hovorí, aké 
množstvo energie spotrebuje dom pre 
vykurovanie za jeden rok ak platí, že 
teplota úžitkového priestoru bude udr-
žiavaná na 20 °C a ročný priebeh teplôt 
zodpovedá dlhodobému priemeru.

Aby bolo možné porovnávať ener-
getickú úspornosť rôzne veľkých sta-
vieb, vyjadruje sa energetická spotreba 
v kilowatthodinách (kWh) alebo me-
gajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej 
plochy domu za jeden rok. Spotreba 
energie na vykurovanie = úžitková 
plocha domu x energetická spotreba 
(kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)). 
Podľa toho, aká veľká je ročná energe-
tická spotreba domu sa  u nás domy 
rozdeľujú na stavby z klasických ma-
teriálov, energeticky úsporné domy, 
nízko energetické, pasívne, nulové a 
energeticky plusové domy.

Základom dobrej stavby je vhodný 
konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať 
nároky na statiku, priestorovú tuhosť 

a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou 
etapou stavby je precízne plánovanie 
hrúbky tepelných izolácií, materiály 
a konštrukčný systém, ktoré budú eli-
minovať tepelné mosty a zabezpečia 
potrebnú tepelnú ochranu.

Pri nízkoenergetických domoch 
je hrúbka tepelnej izolácie pomerne 
veľká. Funkčným riešením je v tomto 
prípade skriňový nosník, ktorý pri za-
bezpečení dostatočnej statickej únos-
nosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie 
tepelné mosty. 

Úsporný  dom má niekoľko 
základných znakov:

- nadštandardné tepelné izolácie oproti 
klasickej výstavbe
- kompaktný tvar bez zbytočných výč-
nelkov , jednoduché tvary (štvorec, 
obdlžník)
- presklené plochy, obytné miestnosti  
sú orientované na juh, technické na 
sever
- stavba bez tepelných mostov
- k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné 
zisky zo slnka
- spotreba tepla na vykurovanie je max 
70 kWh/m² za rok , čo je menej ako po-
lovica bežnej stavby.

Úspornosť nie je iba fráza

» red

Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za

333€

TIENIACA TECHNIKA
0
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Stavebná firma MIKROVRT s. r. o. v Leopoldove prijme do TPP:

 strojníka – bagristu 
pracovníka na pretláčacie práce

(mikrotunelovanie)

Mzda: od 6 €/hod.

Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR

3
2

-0
1

5
8WWW.HRBUSINESS.SK

PRÁCA HLOHOVEC
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Ministerka kultúry Ľubica Laššá-
ková predložila na okovaní vlády 
SR Koncepciu udržateľného rozvoja 
nehmotného kultúrneho dedičstva 
a tradičnej ľudovej kultúry na roky 
2020 – 2025. 

Dokument súvisí s implementáciou 
Dohovoru na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Kon-
cepcia obsahuje prehľad medzinárod-
ných a slovenských nástrojov kultúrnej 
politiky v  oblasti nehmotného kultúr-
neho dedičstva, víziu a  Návrh rámca 
hodnotenia implementácie Dohovoru. 
Ide o  prelomový dokument, ktorým 
väčšina európskych krajín zatiaľ nedis-
ponuje.

„Dokument je zameraný na udrža-
teľný rozvoj nehmotného kultúrneho 
dedičstva a  tradičnej ľudovej kultúry 
s dôrazom na ich uplatnenie v širšom 
kultúrno – spoločenskom kontexte. 
Vznikol z  nutnosti reflektovať na ná-
rodnej úrovni obsahové a  tematické 
rozšírenie Operačných smerníc a  ďal-

ších súvisiacich aplikačných dokumen-
tov k  Dohovoru na ochranu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva UNESCO, 
ktoré boli prijaté na medzinárodnej 
úrovni v nadväznosti na ciele Agendy 
2030. Ich aktuálne zameranie presa-
huje pôsobnosť a kompetencie rezortu 
kultúry,“ vysvetlila ministerka Ľubica 
Laššáková.

Hlavným prínosom dokumentu je 
koordinácia participácie ministerstiev 
pri príprave periodickej Hodnotiacej 
správy o stave implementácie Dohovo-
ru 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/Mate-
rial/24286/1 .

Na folklórne dedičstvo inak

» MK SR

Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša
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PLASTIC OMNIUM - HLOHOVECPLASTIC OMNIUM - HLOHOVEC
NOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTANOVÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

PRIDAJ SA
K NÁM!

HĽADÁME NOVÝCH
KOLEGOV DO TÍMU

priemerný mesačný
plat 995 €

VÝROBNÝ OPERÁTOR - priemerný mesačný plat 995 € brutto
(nástupný plat 735 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia + príspevok na dopravu

 + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

VODIČ VZV - priemerný mesačný plat 1.134 € brutto
(nástupný plat 875 €, mesačný bonus do 131 € + ročná výsledková prémia

+ príspevok na dopravu + príplatky za prácu cez víkend a za zmennosť nad rámec zákona)

PONÚKAME VÁM ZAMESTNANECKÉ VÝHODY:
      
            
   
       
     
     
  
            
      
   

KONTAKT:      
       
             

0905 07 07 07
STAČÍ POSLAŤ SMS

„práca PO“ A ZAVOLÁME SPÄŤ

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV NA POZÍCIE:
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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 prenasledo-
vania, alebo diskriminácie. Môžeme 
chodiť do kostola, verejne sa modliť, 
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká-
zať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie 
všetci bratia a sestry vo svete majú ta-
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied-
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre 
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.

Podľa Správy o stave náboženskej 
slobody, ktorú každoročne vydáva na-
dácia ACN, kresťanom často hrozí ob-
medzovanie slobôd, nútené konverzie 
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá-
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra-
ví, 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 motivova-
ných útokov je namierených proti kres-
ťanom.

Za týmito obrovskými číslami sa 
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. 
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž-
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá-
ja, 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 zodpo-
vednosti.

V ACN Slovensko preto pri príleži-
tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vy-
hlasujeme 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 pre-
nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prí-
ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci 
a zabudnutí - odborná publikácia s viac 
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapu-
je stav prenasledovania kresťanov vo 
svete.

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby 
za uznesenie hlasovali predstavitelia 
všetkých politických strán. Pridajme sa 
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo, 
každý z nás, k zástupu 
tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Konkrétne mož-
nosti pomoci a viac o 
akcii Týždeň pomoci 
prenasledovaným kresťa-
nom nájdete na www.
prenasledovani.sk

Ako chutí sloboda

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v 
zimnom, na zdravie rizikovom obdo-
bí, si pripomenieme často zabudnu-
té, no mimoriadne účinne lieky, kto-
ré máme v komore či v chladničke.

Ako inak začať, ak nie cibuľou? 
Pridávame ju ako základ do takmer 
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“ 
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa 
je však zázračný liek už viac ako 5000 
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza 
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že 
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a 
západnom Pakistane. V Egypte bola 
cibuľa predmetom uctievania. Rimania 
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili 
si ju aj do svojich provincií v Anglicku 
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa 
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť 
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov, 
úplavice, či bolesť v krížoch.

Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek 
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule 
chráni pred rakovinou a infarktom, 
posilňuje obranyschopnosť nášho or-
ganizmu pred chrípkovým vírusom. 
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu do-
káže spôsobiť priam zázrak pri kašli a 
bolestiach hrdla.

Jej pozitívne liečebné účinky sa 
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju 
používame ako čerstvú zeleninu a nie 
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa 
je zdrojom takých minerálnych látok, 
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový 
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že 

pri šúpaní či krájaní cibule často ne-
dokážeme zadržať slzy. Malý tip od ra-
kúskych vedcov - slzám ľahko zabráni-
me, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme 
pred krájaním v studenej vode.

Počas chrípkovej epidémie by sme 
teda nemali zabudnúť na to, že možno 
práve v kuchyni nájdeme výborný a ce-
novo dostupný liek proti chrípkovým 
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne 
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno 
pripísať obsahu rastlinného hormónu 
zvaného glykoquín. Ten predlžuje roz-
klad inzulínu v organizme a zároveň 
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jed-
noduchá, čím viac cibule diabetik zje, 
tým bude jeho hladina cukru nižšia. 
Zaujímavosťou je, že zjedením suro-
vej cibule sa údajne dá zastaviť alebo 
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha 
sa pripisuje jej antialergickým účin-
kom a tiosulfinátu (zložka éterických 
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne 
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa pre-
javí už pár minút po zjedení.

Lekárnička z prírody – cibuľa

» red
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stravné lístky v hodnote 3,83 €

SKLADNÍK
4,91 € / hod.

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

OPERÁTOR
4,42 € / hod.

» auto-moto/iné 2

» Predám úplne nové zim-
né pneumatiky Nexen WIN-
GUARD SNOW G WH2 175/65 
R14 82T. Celá sada 4 ks, 
cena: 120 €.
Tel.: 0905 940 271.
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ, 
tel.: 0908 205 521
» byty/prenájom 4

» Dám do prenájmu dlho-
dobo byt v Trnave, Teodora 
Tekela 11, tel.: 0904 343 
008 
» reality/iné 7

» Kúpim Váš dom, byt. Plat-
ba v hotovosti, tel.: 0944 
630 600 
» hobby a šport 11

» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, od-
znaky, tel.: 0903 753 758 
» Predám starožitný stolík, 
mangel, šijací stroj Sien-
ger - všetko pôvodný stav. 
Bližšie inf. na tel.: 0917 629 
848 
» rôzne predaj 13

» Predám knihy vydané v 
rokoch 1950 až 2018, rôzne 
žánre / krimi, beletria, en-
cykl. / cena 0,50 - 3 € za 
kus, tel.: 0917 629 848 

» zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP TT 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    
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slobodu 

Ak ste tieto noviny dostali 

“Novembra 89”

V roku 1989
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