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Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „Ide o zločiny, ktoré majú 
závažnosť zločinov proti ľudskosti, 
keď vedú k hladu, biede, nútenej 
migrácii a k smrti kvôli chorobám, 
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým štýlom, akým hovoril v 30. 
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto 
sú typické prejavy nacizmu, ktorý 
so svojím prenasledovaním Židov, 
Rómov alebo ľudí homosexuálnej 
orientácie predstavuje dokonalý mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia 
k určitej strane... Toto stanovisko sa 
v aktuálnych okolnostiach týka otca 
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti 
aj každého klerika, ktorý by sa anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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
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-REZIVO Agát/Dub
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067
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sedačky, koberce,
autá, okná...

dezinfekcia ozónom, autá, byty

TEPOVANIE A

UPRATOVANIE RD

0905 434 826
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Citáty
o chuti

» „Na svete je jedna reč, 
ktorej všetci rozumejú. Je to 
jazyk nadšenia, vecí urobe-
ných s láskou a chuťou, túž-
bou dosiahnuť to, o čom sní-
vame alebo čomu veríme.“
Paulo Coelho, brazílsky tex-
tár a spisovateľ 1947.

» „Keď sa človek narodí, chu-
tí mu cumeľ. Len čo mu pre-
stáva chutiť, definitívne sa 
končí jediné šťastné obdobie 
v jeho živote.“ 
Antoine de Saint-Exupéry, 
francúzsky spisovateľ a pilot 
1900 – 1944.

» „Starí mládenci sú muži, 
ktorí nekupujú celú fabriuku 
na výrobu šampanského, 
keď majú chuť na pohárik 
šumivého vína.“ 
Peter Ustinov, anglický he-
rec, spisovateľ a dramatik 
1921 – 2004.

» „Úspech obvykle sprevá-
dza tých, ktorí majú chuť sa 
do niečoho pustiť, a nie tých, 
ktorí o všetkom dlho uvažu-
jú a váhajú.“ 
Hérodotos, staroveký grécky 
historik, často považovaný 
za prvého historika -484 - 
-425 pred n. l.

» „Tak ako nemáš jesť len pre 
chuť, tak nesmieš čítať iba 
pre zábavu.“ 
John Ruskin, anglický spiso-
vateľ a umelecký kritik 1819 
– 1900

» „Oceniť múdrosť sa ne-
zhoduje s povahou neve-
domcov….. Majú totiž schop-
nosť vzbudzovať v ľuďoch 
nechuť k skutočnosti.“ 
 Anatole France, portrét od 
Théophila Steinlena 1844 – 
1924.

» „Keď som si prečítal jeho 
verše, povedal som, že vzde-
laný človek sa musí vždy 
ovládnuť, keď dostane chuť 
písať.“ 
Molière, francúzsky drama-
tik a herec 1622 – 1673.

» „Sú aj takí ľudia, ktorí v 
snahe starať sa o svoje súk-
romné imanie alebo z akejsi 
nechutí vyhlasujú, že sa sta-
rajú len o svoje veci. A zrejme 
teda nikomu nekrivdia. Takí 
ľudia síce nekonajú jednu 
nespravodlivosť, ale zato 
upadajú do druhej. Zrádza-
jú spoločenstvo života, lebo 
mu neobetujú nič zo svojich 
snáh, nič zo svojej práce, nič 
zo svojich schopnosti.“ 
Marcus Tullius, Cicero rímsky 
filozof a štátnik -106 - -43 
pred n. l..

INZERCIA
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ŠTRKOVÒA ŠÚROVCE
PREDAJ TRIEDENÝCH ŠTRKOV
022 = 6 €/tona
0/4 = 10 €/tona
Netriedený zásypový štrk = 4,50 €/tona
Zásypový piesok = 5 €/tona
Kameň 22-100 = 6 €/tona
Ornica = 6 €/tona

NAJNIŽŠIE CENY!
do prívesnýchvozíkov nepredávame

Ceny sú uvedené bez DPH

Pracovná doba: utorok - piatok: 8.00 - 16.00 hod., sobota, nedeľa, pondelok: ZATVORENÉ.
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Nie mať za to, 
ale myslieť si, predpokladať.

Slovenčina naša Nie (prísť) 
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

Slovenčina naša
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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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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Ťažba a predaj štrku
ČERVENÍK

Ťažba a predaj štrku
ČERVENÍK

Ponúkame Vám za bezkonkurenčne
najlepšie ceny ťažené prané kamenivo

Frakcie do betónu: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/22
Kamenivo ťažené triedené: 22/63

Ťažená surovina – nepraná,
Skrývkový materiál (zem)

Dbáme na kvalitu kameniva, kamenivo perieme až dvojnásobne v pračke kameniva
Kamenivo pravidelne skúšame a testujeme
Ponuka šitá na mieru pre každého zákazníka
Predaj kameniva aj do osobného auta či prívesného vozíka

Prečo nakupovať

práve u nás a v čom sme

lepší než konkurencia?

Pracovná doba: pondelok – piatok, v čase od 07:00 do 15:15 hod. Expedícia kameniva: 0918 707 258, mail: e.cervenik@alas.sk, d.ramsik@alas.sk
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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

1616

Ergonómia je veda zaoberajúca sa 
vzťahmi vznikajúcimi medzi člove-
kom a prostredím ktoré ho obklopuje. 
Či už ide o tvary, materiály, osvetle-
nie, rozmery a pod. Cieľom je pripra-
viť také podmienky, ktoré podporujú 
optimálny výkon človeka a jeho po-
hodu. 

Rodinné domy na Slovensku sa od 
roku 1998 zmenšili priemerne o polovi-
cu. Kým kedysi sa u nás stavali domy, 
ktoré mali v priemere 250 metrov štvor-
cových, dnes je to 90 až 110 metrov 
štvorcových.

Trend súčasnosti je zjavný: býva-
nie sa bude naďalej zefektívňovať, a to 
pokiaľ ide o stavebné materiály, ener-
getické úspory či ergonómiu interiéru. 
Do domu s obytnou plochou 100 m² sa 
pohodlne zmestí rodina s dvoma alebo 
viacerými deťmi. Dôraz sa dnes kladie 
na ergonómiu bývania, čím sa výrazne 
zvyšuje funkčnosť príbytku. Absolút-
nou nutnosťou je dostatočné množstvo 
úložných priestorov, parkovacie mies-
ta, ale aj súkromie a priestor na spoloč-
ne trávený čas.

Spoločnou charakteristikou všet-
kých priestorov v byte zostáva vzduš-
nosť, nenútenosť, individuálny výraz a 
štýl, pohodlie, komfort, enormné vyba-
venie technikou a dôraz na ekologické 
aspekty.

Klasická „parádna“ obývačka pre 
návštevy už je prežitok. V súčasnom 
európskom slovníku nahradila pojem 
obývacia izba nová koncepcia - priesto-
ry pre spoločné aktivity a oddych čle-
nov domácnosti. Je to obytná zóna, 
ktorú tvoria navzájom sa prelínajúce 
priestory. Spojenie haly, obývačky a 
jedálne či kuchyne prináša novú kva-
litu nielen do vzhľadu interiéru, ale i do 
spoločenského života rodiny a vzájom-
nej komunikácie jej členov. 

Spálňa je ozajstnou oázou odpočin-
ku, v ktorej dominuje vysoko kvalitné 
a hygienické lôžko, poskytujúce pod-
mienky na zdravý spánok a kvalitný 
odpočinok. Veľmi aktuálne sú praktic-
ké záhlavia postelí, riešené ako panely 
s nikami či možnosťou upevnenia poli-
čiek a iných prvkov. 

Detská izba sa zariaďuje variabilný-
mi typmi nábytku, ktoré rastú spolu s 
deťmi a i tu získava prioritu masívny 
nábytok s výbornými úžitkovými vlast-
nosťami.

Pracovňa v byte stojí v zahraničí 
na pokraji záujmu. Všeobecne sa za-
znamenáva odklon od tzv. domácich 
kancelárií a uprednostňuje sa vyššia 
miera oddelenia súkromnej sféry od 
pracovnej.

Stavbu si vopred musíme 
ergonomicky predstaviť

» red
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Na základe každoročných negatív-
nych zistení v sortimentnej skupi-
ne vianočných svetelných reťazcov 
Slovenská obchodná inšpekcia 
(SOI) odporúča spotrebiteľom, aby 
pri ich nákupe boli obozretní.  

Spotrebitelia by si mali pred kúpou 
výrobku nechať tovar rozbaliť a pred-
viesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod 
na použitie, podmienky záruky a iné 
informácie pre spotrebiteľa musia byť v 
slovenskom jazyku.

Všímať si treba najmä:
- údaj o výrobcovi, dovozcovi,
- označenie CE,
- návody na používanie,
- informácie o vhodnosti výrobku pre 
vnútorné alebo vonkajšie použitie,
- samotné vyhotovenie svetelného re-

ťazca:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou ob-
jímkou musí byť min. 1,5 m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou 
cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie 
stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia 
na zmenu režimov svietenia, prívodnej 
šnúry a pod.)

Kontrola bezpečnosti
SOI každoročne vykonáva kontro-

ly zamerané na overenie, či vlastnosti 
svetelných vianočných reťazcov, ktoré 
deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpo-
vedajú skutočnosti a či sú z hľadiska ich
technického vyhotovenia bezpečné. 
Svetelné reťazce patria medzi výrobky, 
ktoré predstavujú zvýšené riziko ohro-
zenia bezpečnosti. Na posúdenie bez-
pečnosti a zhody s predpísanými tech-
nickými vlastnosťami bolo odobraných 
spolu 18 druhov svetelných reťazcov. 

Výsledky previerok:
- osem druhov bolo nebezpečných, t. j. 
tieto výrobky mali také technické nedo-
statky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 
alebo zdravie spotrebiteľov,
- sedem druhov nebolo v zhode s pred-
písanými požiadavkami technických 
predpisov,

- tri druhy vyhoveli stanoveným tech-
nickým požiadavkám v odskúšaných 
parametroch.

Najčastejšie nedostatky:
- nevyhovujúci prierez vodičov,
- nevyhovujúca izolácia,
- nedostatočné pripevnenie vodičov k 
zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
- zariadenia na zmenu režimov sviete-
nia mali nedostačujúcu konštrukciu 
(ľahko rozoberateľné – prístup k živým 
častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidli-
cou a prvou objímkou,
- nedostatočná ochrana proti vode,
- nedostatočná ochrana proti horeniu.

Nepriaznivý trend
Situácia v plnení technických požia-

daviek v sortimentnej skupine výrobkov 
vianočné svetelné reťazce sa z roka na 
rok výrazne zhoršila. Takmer 81 per-
cent druhov odobraných na posúdenie 
bezpečnosti a zhody s technickými po-
žiadavkami malo také technické nedo-
statky, ktoré by mohli mať za následok 
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia 
spotrebiteľov. V roku 2018 sa situácia 
mierne zlepšila, no napriek tomu 44 
percent druhov, ktoré SOI odobrala na 
posúdenie ich bezpečnosti, bolo nebez-
pečnými výrobkami.

Zdroj: SOI
Foto: Fotobanky internet

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti 

Pozor na vianočné svetelné reťazce

5
2
-0

1
4
2
 



HC19-47-strana 7

sTavba, služby, poliTická inzerciaHloHovecko
7

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

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli 
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,                    
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu     
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes. 
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože 
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj po-
vinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť 
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená 
so zodpovednosťou.

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí rad-
šej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí 
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi 
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to, 
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vy-
štrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme 
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon. 
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne 
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime 
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre 
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

Za seba a za stranu Sloboda       
a Solidarita vám garantujem,     
že dodržím slovo.

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Čo si predstavíte, keď sa povie „talent“? Spevá-
kov, maliarov, umelecké ateliéry, divadlá? Lebo       
ja si predstavím mladých ľudí, ktorých stretávam 
na školách. Aj vo vašom meste je stredná odbor-
ná škola a vy ani netušíte, aký poklad tam máte. 
Mladých šikovných ľudí, ktorí chcú na sebe makať            
a chcú niečo dosiahnuť. Tí sú mojou srdcovou zá-
ležitosťou. 

Mrzí ma, že slovenské školstvo nie je na úrovni, 
akú by si tieto talenty zaslúžili. Všetci sa ženú za vy-
sokoškolskými titulmi, manažérskymi pozíciami,                
a keď potrebujeme kvalitného inštalatéra, autoop-
ravára, kaderníka, stavbára, keď potrebujeme dve 
zručné ruky a správne nastavenú hlavu, hľadáme 
ihlu v kope sena. 

Často sa stretávam s mladými ľuďmi, pretože vy-
užívam každú šancu, aby som im pomohol. Dávam 
im priestor v mojom kaderníckom salóne, aby zís-
kali čo najviac praxe. A viete, ako odpovedajú na 
otázku, kde sa vidia o niekoľko rokov? V zahraničí. 
To samozrejme podporujem, hranice sú otvorené     
a treba nabrať skúsenosti z cudziny. Čo však nefun-
guje, je ich návrat naspäť. To je dô-
vod môjho rozhodnutia angažovať                                                                           
sa v politike. Chcem pridať po-
mocnú ruku, aby sa naše talenty                                                              
vracali domov a aby tvorili hod-
noty tam, kam patria – na Sloven-
sku.

Vráťme remeslu zlaté dno

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Polat Elalmis
podnikateľ a člen strany
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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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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

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

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

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

Zabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlamiZabezpečovanie betonáže

vlastnými vozidlami

96
-0

16
1 T

T1
7

DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOV

DOPRAVA

A ČERPANIA
BETÓNOVZákladové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

VÝKUP
PALIET
0905 502 672
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Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľký-
mi slovami charakterizovaný postoj 
a prístup veľkej časti mladej generá-
cie k voľbám, k budovaniu zastupi-
teľskej demokracie u nás. Aj preto je 
jej stav taký, aký je.

Jedným z významných indikátorov 
účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich 
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demok-
racie uplatňovaním aktívneho a pasív-
neho volebného práva. Už viac ako de-
saťročie iba konštatujeme nedostatočnú 
pozornosť politológov a sociologického 
výskumu tejto oblasti politickej partici-
pácie mládeže. 

Vieme, že najvyššiu účasť na voľ-
bách vykazuje stredoškolská gymnazi-
álna a vysokoškolská mládež, najnižšiu 
robotnícka a takmer žiadnu rómska 
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzu-
jeme volebnú účasť podľa etnicity – tra-
dične vysokú má mládež, hlásiaca sa k 
maďarskej národnostnej  menšine.)

Prieskumy priebežne poukazujú 
na jav, že problematika života mládeže 
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje 

iba ako súčasť jednotlivých rezortných 
štátnych politík. Napríklad v školskej 
politike sa rozvíja problematika skvalit-
ňovania vzdelávania študentov. V soci-
álnej politike sa saturuje problematika 
pomoci mladým rodinám. Mladá gene-
rácia sa v programoch politických strán 
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií 
spoločnosti. Je to skôr skupina spoloč-
nosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spo-
ločenské problémy alebo dokonca sama 
je hrozbou pre dospelú spoločnosť. 

Potom sa ale nečudujme, že o ta-
kýto prístup „zrelej“ časti populácie k 
potrebám, schopnostiam a predstavám 
mladých ľudí mládež nemá záujem, ig-
noruje ho.

Do volieb 29. februára roku 2020 zo-
stáva z pohľadu dejín iba zlomok času. 
Politici a politické strany by teda mali 
s nejakou zmysluplnou ponukou vo 
svojich volebných kortešačkách osloviť 
najmä mladých ľudí, tých, ktorí tu budú 
žiť oveľa dlhšie, ako stály a tradičný vo-
ličský elektoriát.

Volebná účasť mladých

» red

Nie poloostrov, ale polostrov.
Nie určený pre niečo, ale určený na niečo.

Slovenčina naša
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Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom maloletého. Táto správa je súčasťou 
rodičovskej zodpovednosti a  rodič má 
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať 
majetok svojho maloletého dieťaťa. 

Môže však nastať aj taká situácia, že 
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa 
nebudú schopní vykonávať túto správu 
riadne. Pre tento prípad zákon posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov právnych vzťahov nedochádzalo 
k  poškodzovaniu majetkových záujmov 
dieťaťa. 

Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré 
môžu byť ustanovené ako majetkový 
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická 
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého dieťaťa. Takouto osobou môže 
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka 
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad 
právny alebo daňový poradca. 

Za majetkového opatrovníka môže 
byť ustanovená aj obec alebo iná práv-
nická osoba, ktorá s  takouto funkciou 
súhlasí, a  taktiež spĺňa predpoklad na 
riadny výkon správy majetku v  záujme 
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný 
vykonávať správu s  náležitou starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

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

OC Galéria TESCO, Trnava

SNP 12, Hlohovec
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www.hodinarstvoemili.sk
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PRINÁŠAME SVETU  

ENERGIU SLOVENSKA
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Každý z nás má niekoho z rodiny za 
hranicami. Ak nie rodinu, tak pria-
teľov a známych. Títo ľudia sa ne-
rozhodujú podľa  príkazov politic-
kých strán, ale podľa autentičnosti 
volených kandidátov. 

Tých skratka neopijú sľubmi, ktoré 
budú splácať všetci občania vo forme 
daní. Tito našinci, ktorí si do batôžka 
nenaložili predpojatosť, pretvárku, lož 
a faloš, ale najmä strach a predsudky, ti 
môžu svojou voľbou výrazne ovplyvniť 
voľby. Thomas Moore, známy anglický 
teológ, ktorý aj napriek vlastnej popra-
ve odmietol uznať rozvod Henricha 
VIII., napísal vo svojom diele Utópia(o 
ideálnom štáte), že ideálny svet je taký, 
kde je najvyšším trestom vyhnanstvo. 
Anglicko, v ktorom žijem, nie je ideálny 
štát, ale ľudia sem stále prichádzajú. 
Na Slovensko sa nechce ani len utečen-
com. Treba Slovensko teda zmeniť. 

Zmena si žiada, aby volili aj ľudia, 
ktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za 
hranicami, ale nie je im osud Sloven-
ska ľahostajný. Za hranicami je podľa 
dostupných informácií vyše 400 tisíc 
občanov SR s volebným pravom.  Na-
priek dohodám nám nebolo umožnené 
voliť zo zahraničia, keďže návrh ne-
prešiel parlamentom „vďaka“ koalícii, 
veľkej časti Sme Rodina a Kotlebovcov.

My, ktorí žijeme za hranicami SR, 
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa 
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i 

v medziľudských vzťahoch. Ja, ani iní 
sa na Slovensko nevrátime, kým tam 
budú panovať také pomery, aké panujú 
-  občan cudzieho štátu unesený vlád-
nym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že 
ho vyklopia rovno vo Vietname. Deho-
nestácia akademických diplomov či vo-
jenských hodnosti. No a napokon aj to, 
že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť. 

Toto sú dôvody, prečo nás je toľko 
vonku a mnohí sa nemáme záujem vrá-
tiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej pou-
mývajú taniere v anglickej reštaurácii, 
než by mali nad sebou jedného z tých 
bohorovných. Ak dočasne odídených 
rodákov chceme dostať na Slovensko, 
musíme sa o to nejako pričiniť. 

Vláda si dala tentokrát veľmi zále-
žať, termín na registráciu pre voľby zo 
zahraničia je už 31.12., takže odporú-
čam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci 
vieme, keď prídu sviatky, sme myšlien-
kami inde, ľudia si spomenú, až keď 
bude po nich a to už bude neskoro. 

Našťastie nám šikovní ľudia pripra-
vili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do 
volieb zo zahraničia behom troch mi-
nút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete, 
aby vaši priatelia a príbuzní nechodili 
na Slovensko ako na bojové pole, pro-
sím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú 
na https://volby.srdcomdoma.sk/

Hlasy zo zahraničia sú dôležité 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia
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Kompletné rekonštrukcie
bytov a domov 

Všetky stavebné práce 
od A po Z

0940 600 359 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

0902 163 611
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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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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Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ re-
volúcia. V spomienkach sa mi obja-
vuje pieseň Sľúbili sme si lásku. 

Nakoniec a ukázalo, že to až také než-
né nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi, 
komunisti si pripravovali svoje lúpeže 
a stratégie. A namiesto väzenia sedia 
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo 
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe. 
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali 
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby 
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to 
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Pri-
šli hádky, delenie štátu a majetkov, viac 
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej 
disciplíne sme však dosiahli možno sve-
tové prvenstvo – rozkrádanie štátu.

O pár mesiacov nás čaká reparát. 
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lás-
ku by sme si už nemali sľubovať, ale 
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať 
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes 
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy. 
A chýba nám to, o čom sme spievali na 
námestiach – pravda a láska. Pravda ve-
die k uvedomeniu si problémov a chýb. 
Láska je liek na ich vyriešenie a zahoje-
nie rán.

Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú 
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na 
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa 

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupo-
vať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove 
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”  

Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme 
nebojovali so zlom zlými prostried-
kami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá 
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš 
hovorí, aby sme konali pokánie a použí-
va slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje 
postoje k životu a obrátiť sa.

Bojovať so zlom teda neznamená, 
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale 
prijatím a láskou ho premeníme na dob-
ro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká 
komisia vyzýva darebákov, aby urobili 
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím 
a represiami obrátili na dobré? 

Človek neprestane robiť zlo zo stra-
chu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo 
a nespravodlivosť, 
ktoré vidíme okolo 
seba, budú zasta-
vené a potrestané. 
A verme aj to, že sa 
raz v nebi stretneme 
– všetci hriešnici, 
ktorí sa chce-
me polepšiť.

Pravda a láska

» Ján Košturiak
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Prijme na HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER

OPERÁTORA VÝROBY !

Manipulácia s pneumatikami
Manipulácia s diskami
Manipulácia s kolesami
Dodávka kolies do PSA

Fyzickú zdatnosť
Základné vzdelanie
Zodpovednosť

Stabilnú prácu                                                   
13. plat
Možnosť kariérneho rastu
Motivujúci bonusový systém

Základnú mzdu 856 €
Prémie 150 €
Príjemné pracovné prostredie
Prácu na 3 zmeny

Hrubá mzda
od 1006 € mesačne

Miesto výkonu: 
dodávateľský park 
PSA Trnava

Čo robíme ? Čo požadujeme ? 

Čo ponúkame ? 

tel.: 0911 909 479   vanesa.bilkova@leadec-services.com 
Kontaktuj nás na: 
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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!

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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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

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 aj pre mužov
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 

seniorov v Rakúsku!
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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

Pre posilnenie pracovného tímu prijmeme pracovníkov do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

NÁPLŇ PRÁCE:

POŽIADAVKY:

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

TLAČIAR - STROJMAJSTER

REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2
917 01 Trnava

rado@regionpress.sk0905 555 044
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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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» auto-moto/predaj 1

» auto-moto/iné 2

» byty/predaj 3

» byty/prenájom 4

» Dám do prenájmu dlho-
dobo byt v Trnave, Teodora 
Tekela 11, tel.: 0904 343 
008 
» Prenajmem 2-iz byt v obci 
Pata, nájom 300 € + ener-
gie, tel.: 0908 797 212 

» domy/predaj 5

» pozemky/predaj 6

» reality/iné 7

» stavba 8

» domácnosť 9

» záhrada, zverinec 10

» hobby a šport 11

» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, pohladni-
ce, knihy, vyznamenania, 
hodinky, tel.: 0903 753 758 

» deťom 12

» rôzne predaj 13

» rôzne/iné 14

» hľadám prácu 15

» 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        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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.
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 

Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii

 národnej strany na 

->

->

POSLEDNÉ ODHALENIA 
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