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DUNAJSKOSTREDSKO
PALIVOVÉ DREVO

Štvrté prikázanie

07-0001-3

tel.: 0903 782 895, 0918 709 051

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Hidraulika szervíz
tel.: 0902 477 429, Veľká Budafa

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067
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BJOÏ

07-0002-1

32-0167

e-mail: Leporis@nextra.sk
07-0150

07-0012

0902 501 802
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Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!

ARRI s.r.o.

07-0120

Ponuka platí do 30.11.2019,
alebo do vypredania zásob.

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

Cenové ponuky ZDARMA

0905 746 124
09

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

Speciális menetvágás esztergapadon
nagy átmérőjű tengelyekre is,
kamion, és pótkocsi javítás

Kék Duna áruház 2 em. Dunaszerdahely

www.strecha.ws

Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská Streda

Esztergályos munkák

Gyors kölcsön 400 € -tól 10.000 €-ig.
Amerikai kölcsön azoknak is
akik nem kaptak hitelt a banktól
10.000 €-tól 200.000 €-ig.
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www.plechovegarazesk.sk

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.

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

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

Dolný Bar č. 78, tel.: 0905 864 304
e-mail: luari@luari.sk
www.luari.sk

07-0003-1

94-0091-1

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

3,50 €/m
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PLECHOVÉ GARÁŽE

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

škridla výpredaj

Kuchynské linky
Vstavané skrine
Interiérové dvere
Obývačky
Spálne
Stoly
Schody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Najlepší výber KOTLOV

STRECHYNA KĽÚČ

NÁBYTOK A INTERIÉR

07-0154

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „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 enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

0911 990 463

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým 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 model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, 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 angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
bratislavský
Zvolenský,
etropolita,
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka,, spišský
up.
diecézny biskup.
ým
m štvr
Tak čo s tým
štvr-ím u
tým prikázaním
nás?

59-0358

Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.
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Týždenne do 33 080 domácností
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite 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 môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Rozhodujúce je, či má pacient dobré Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voalebo nedostatočné výsledky a s tým sú- ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
visiace riziko vzniku komplikácií, ktoré objavuje aj u mladších, hlavne pri neuž môžu byť závažné. Liečba inzulínom dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektonevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom rých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoKlasifikácia diabetes mellitus
reniach podžalúdkovej žľazy (pan– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha- kreas), pri užívaní niektorých liekov a
rakterizovaný poškodením a postup- chemikálií, pri niektorých infekčných
ným zánikom buniek pankreasu pro- ochoreniach (napríklad pri rubeole).
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami ale- typ metabolickej poruchy sa prejavuje
bo inzulínovými perami. Predstavuje po prvýkrát počas gravidity. U nás pomenšiu časť chorých – asi 10 percent zo stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
všetkých diabetikov. Častejšie postihu- tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotavotje mladšie vekové skupiny.
u aj
né riziko pre matku
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu- plod, musia byť ženy poje 85 – 90 percent všetkých diabetikov. čas tehotnosti aj po nej
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa pravidelne sledované..
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí in- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
zulín, ale v nedostatočnom množstve,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
alebo organizmus vytvorený inzulín z
metabolizmu a výživy
My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

KONYHA BÚTOROK
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
JÁTSZÓHÁZAK
KERTI KIÜLLŐK

ingyenes házhozszállítás 50 km ig.

Dolný Štál

0903 109 238

a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého 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 právnická 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 starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

Mgr. Bc. Marta Molnárová
0915 896 536

KARÁCSONY

68-06

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

Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom 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 poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov 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 vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

VIANOCE

Majetkový opatrovník
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

07-0117

Redakcia:

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

59-0042

DUNAJSKOSTREDSKO
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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP
- hranoly
- dosky
- tatranský proﬁl
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33
mobil: 0905 784 672

07-0011

4

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

iba ako súčasť jednotlivých rezortných
štátnych politík. Napríklad v školskej
politike sa rozvíja problematika skvalitňovania vzdelávania študentov. V sociálnej politike sa saturuje problematika
pomoci mladým rodinám. Mladá generácia sa v programoch politických strán
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií
spoločnosti. Je to skôr skupina spoločnosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spoločenské problémy alebo dokonca sama
je hrozbou pre dospelú spoločnosť.
Potom sa ale nečudujme, že o takýto prístup „zrelej“ časti populácie k
potrebám, schopnostiam a predstavám
mladých ľudí mládež nemá záujem, ignoruje ho.
Do volieb 29. februára roku 2020 zostáva 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 voličský elektoriát.

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

» red

Slovenčina naša

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

Nie rozospalý, ale rozospatý.
Nie odraziť sa na cene,
ale prejaviť sa na cene.

07-0169

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

07-0162

Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľkými slovami charakterizovaný postoj
a prístup veľkej časti mladej generácie k voľbám, k budovaniu zastupiteľskej 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 demokracie uplatňovaním aktívneho a pasívneho volebného práva. Už viac ako desaťročie iba konštatujeme nedostatočnú
pozornosť politológov a sociologického
výskumu tejto oblasti politickej participácie mládeže.
Vieme, že najvyššiu účasť na voľbách vykazuje stredoškolská gymnaziálna a vysokoškolská mládež, najnižšiu
robotnícka a takmer žiadnu rómska
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzujeme volebnú účasť podľa etnicity – tradične vysokú má mládež, hlásiaca sa k
maďarskej národnostnej menšine.)
Prieskumy priebežne poukazujú
na jav, že problematika života mládeže
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje

5

Bezkonkurenčné ceny!

Volebná účasť mladých

23. rokov na trhu

DUNAJSKOSTREDSKO
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Občianska
riadková
inzercia

PREDAJ, SERVIS, LEASING

»Predám Citroen Berlingo

Príď si kúpiť LADU a dostaneš ako
darček TANKOVACIU KARTU v hodnote

od 10 990€

»Kúpim Škodu Fábiu, alebo
Octaviu aj combi s clímou,
maximálne 90.000 km len
v dobrom stave. Tel.: 0905
578 188
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»Kúpim malotraktor Terra,
Vari Agzat alebo TK14 MT8
0904995579
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

www.petrocars.sk
AKCIA -30%

»Chystáte sa vykopať miesto
na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem zeminu
v obci Vrakúň, prípadne viem
poradiť aj doporučiť. Tel.
0905 578 188
»Medencét vagy tavat tervez kiásni? A Vrakúň faluban
ingyenesen átvesze a foldet-talajt, tudok segítenni is.
Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem zeminu, aj miešanú zo štrkom
v obci Vrakúň. Tel. 0905 578
188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA MALÉ
PLYŠOVÉ HRAČKY. MÁ RÁD
NAJMä ZAJAČIKY. A CD OD PETRY JURINOVEJ NEMÁM RADA
BOXEROV. LEN SMS. ĎAKUJEM.
0919050244

15 HĽADÁM PRÁCU

»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

»CHCEM SA ZOZNÁMIŤ S FANÚŠIČKAMI MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
ĎAKUJEM. 0907524913
»65 ročná pani hľadá priateľa. 0948032927

Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

08 STAVBA

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH

Chcete si
podať
inzerát?

S
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721190314

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

09 DOMÁCNOSŤ

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

14 RÔZNE / iné

16 ZOZNAMKA

»Kúpim 2 alebo 3 izbový byt
v Šamoríne 0904244305
»kupim 1 az 2 hektare
ornej pody vo Velkych
Kostolanoch alebo okoli.
0907222056
»Kúpim 1-izb.byt v DS hotovosť 0907452556

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

13 RÔZNE / predaj

36-0011

Ul. 29 augusta, Galanta

tel.: 0911 386 491, 0944 038 573
e-mail: info@petrocars.sk

07 REALITY / iné

Chcete si
podať
inzerát?

150€

Možnosť splácania 5 rokov
alebo na štvrtiny s LADA Finance

»Predaj 4 izbový byt v
Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko. Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena:
54900 EUR.
Kontakt: 0915 919 758

11 HOBBY A ŠPORT

0915243381
»Pedikurozest
vallalok,keresre hazhoz is megyek!
0915243381

3 ročná záruka bez obmedzenia km

03 BYTY / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

12 DEŤOM
»Predam scooter Keway 200,

02 AUTO-MOTO / iné

»Elado katlan 60l fazekkal, muanyag hordok
cefrenek
T: 0907213765

Občianska
riadková
inzercia

AUTORIZOVANÝ DEALER

01 AUTO-MOTO / predaj
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

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

DUNAJSKOSTREDSKO

AUTOMOTO, SLUŽBY / POLITICKÁ INZERCIA

7
Menej štátu, nižšie
dane

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju
Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – 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 povinnosť 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 radšej 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, vyštrngali 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 revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.
Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Prečo by mohol voliť maďarský
volič slovenskú stranu?

Prijem plošnej
inzercie
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

Slovenčina naša

Nie nula celá a osem desatín,
ale nula celých a osem desatín.
Nie hrať na klavír,
ale hrať na klavíri.

DS19-47 strana
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Nie som odborník na tému maďarskej menšiny.
Som súčasťou tejto komunity, vyrástla som v nej
a prvé poznatky o svete som získala v jazyku,
o ktorom si mnoho ľudí myslí, že je náhodný výber
písmen. Aj vďaka alebo práve kvôli jazykovej odlišnosti je maďarská menšina špecifickou súčasťou
Slovenska, obohacuje jeho kultúru a prináša rozmanitosť.
Téma maďarskej menšiny sa žiaľ na Slovensku
aj po toľkých rokoch spolunažívania a spoločného boja za demokratickú spoločnosť stále spája s
predsudkami. Maďarský volič je taký istý občan
tejto krajiny a má také isté požiadavky na kvalitu
života, prácu, vzdelávanie a spravodlivé fungovanie štátu, ako jeho ostatní spoluobčania. Maďarská
menšina žije v najmenej rozvinutých okresoch, pre
prácu sa musí oddeliť od rodiny, bojuje so zanedbanou infraštruktúrou a často s vlastnou identitou.
Je načase, aby aj slovenské strany oslovovali
maďarských voličov a ponúkali hodnoverné zastúpenie v dôležitých témach, ako sú pracovné príležitosti, vzdelávanie, infraštruktúra či sociálne
služby.
SaS sa v programe venuje
národnostným menšinám a svoj
autentický záujem dokazuje aj
tým, že poskytuje miesta do
volieb do NR SR kandidátom
z rôznych národnostných
menšín.

Monika Filipová
zakladateľka združenia Dobrý úradník

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

    

33-0041

   

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ

07-0161

þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

33-00039

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ
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07-0165

DUNAJSKOSTREDSKO

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dunajskej Strede
800 € brutto/ mesiac
POS nutný!
Nástup ihneď!

SBS GUARDING s. r. o.

PRACOVNÁ PONUKA:

Prijem plošnej
inzercie

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

príjme strážnikov na prevádzky

v Šamoríne a Dunajskej Strede

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

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

tel.: 0907 779 019
76-0009

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

0910 970 890

09-85

36-0006

Kontakt:
0948 008 380

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

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

DS19-47 strana
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63-0172
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SPRAVODAJSTVO

10

Slovenský pohár v Zimnom plávaní
Priaznivci otužovania a plávania
v ľadovej vode by si nemali nechať
ujsť druhé kolo Slovenského pohára
v zimnom plávaní. Uskutoční sa v
sobotu 30. novembra v Piešťanoch
na Sĺňave pred Lodenicou.
Prvé súťažné kolo Slovenského pohára v zimnom plávaní odštartovalo
v sobotu, 16. novembra na vodnej
nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote.
Účastníkov druhého kola privítajú
ľadové vody Váhu v piešťanskej Lodenici na Sĺňave. Hostiteľom a hlavným organizátorom podujatia bude
klub Trnavskí Bíli Medvedi. Sĺňavu
si za dejisko druhého kola pohára
„Medvedi“ zvolili hneď z viacerých
dôvodov. „Keďže v okolí Trnavy nie
je vhodná vodná plocha so zázemím pre zabezpečenie možnosti zohriať sa a občerstviť, voľba padla na
blízke Mesto Piešťany,“ hovorí Eva
Ležovičová, jedna z organizátorov
podujatia. „Okrem toho Piešťany sú
mestom, kde vyrástla a pôsobí naša
úspešná plavkyňa Martina Moravcová, či diaľkový plavec Ján Novák, ktorý preplával La Manche v roku 1974,“
dodáva.
Preteky na piešťanskej Sĺňave

odštartujú o 11.15 hod a predstaví
sa na nich viac ako 120 výborných
športovcov. Plavci si budú voliť trať
v dĺžke 50, 100, 250, 500, 750 alebo 1
000 metrov, pričom každý plavec zapláva len jednu z týchto tratí. „Volí si
ju podľa vlastného uváženia v závislosti od toho, ako rýchlo vie plávať,
koľko minút vydrží v ľadovej vode a
tiež musí splniť postupnosť tratí, teda
začať kratšími a potom môže postupne súťažiť na dlhších tratiach. Tiež sú
stanovené limity pobytu v chladnej
vode podľa teploty vody. V 4 stupňovej vode je maximálny časový limit
22 minút,“ objasňuje pravidlá E. Ležovičová.
Trať v dĺžke 50 metrov bude otvoreným pretekom, čo znamená, že si
ho môžu vyskúšať aj neregistrovaní
plavci. „Priamo na mieste pod dohľadom skúsených plavcov, si tak
môžu zaplávať v ľadovej vode všetci záujemcovia a vyskúšať si tento
šport na vlastnej koži, prípadne sa aj
stať jedným z Medveďov“, pozýva E.
Ležovičová, podľa ktorej lákadlom
podujatia bude aj účasť exkluzívnych
hostí, ktorí sú legendami v histórii
otužovania na Slovensku.
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Hlasy zo zahraničia sú dôležité
Každý z nás má niekoho z rodiny za
hranicami. Ak nie rodinu, tak priateľov a známych. Títo ľudia sa nerozhodujú podľa príkazov politických 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 poprave 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 utečencom. Treba Slovensko teda zmeniť.
Zmena si žiada, aby volili aj ľudia,
ktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za
hranicami, ale nie je im osud Slovenska ľahostajný. Za hranicami je podľa
dostupných informácií vyše 400 tisíc
občanov SR s volebným pravom. Napriek dohodám nám nebolo umožnené
voliť zo zahraničia, keďže návrh neprešiel 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 vládnym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že
ho vyklopia rovno vo Vietname. Dehonestácia akademických diplomov či vojenských hodnosti. No a napokon aj to,
že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť.
Toto sú dôvody, prečo nás je toľko
vonku a mnohí sa nemáme záujem vrátiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej poumývajú 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 záležať, termín na registráciu pre voľby zo
zahraničia je už 31.12., takže odporúčam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci
vieme, keď prídu sviatky, sme myšlienkami inde, ľudia si spomenú, až keď
bude po nich a to už bude neskoro.
Našťastie nám šikovní ľudia pripravili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do
volieb zo zahraničia behom troch minút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete,
aby vaši priatelia a príbuzní nechodili
na Slovensko ako na bojové pole, prosím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú
na https://volby.srdcomdoma.sk/

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

Onkológ špecialista - brokolica
známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú
vraj zodpovedné za znižovanie rizika
vzniku rakoviny prostaty.
Asi dvadsať dekagramov brokolice (jedna rozmixovaná šálka) obTáto superzelenina je vychvále- sahuje viac ako 2 gramy bielkovín,
ná pre jej protirakovinové účinky a v 2 gramy vlákniny, 288 miligramov
oblasti výživy je skutočným pojmom. draslíka, 43 miligramov vápnika, 81
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných miligramov vitamínu C a navyše foprotirakovinových látok nazývaných láty, horčík, fosfor, betakarotén, viizotiokynáty, ktoré rakoviny ničia tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné
tak, že neutralizujú karcinogénne lát- dva menované karotenoidy dokážu
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom zabraňovať poškodeniu makuly, čo je
znižovania ich škodlivých účinkov hlavnou príčinou slepoty u starších
a stimulovaním uvoľňovania zabi- ľudí.
V roku 2003 predstavitelia Enjakov karcinogénov a urýchľovaním
ich odstraňovania z tela.
vironmental Working Group zaradili
Hoci za priaznivý vplyv brokolice brokolicu na zoznam dvanástich pona naše zdravie môže množstvo lá- travín najmenej kontaminovaných
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in- pesticídmi. Brokolica si tieto látky
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar- totiž neukladá.
binol. Ten je dôležitý najmä pre ženy.
Estrogén má tri základné metabolity,
ktoré sa v tele správajú odlišne. Dva z
nich pôsobia karcinogénne a jeden je
nezhubný a vykazuje ochranné účinky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer
medzi nezhubným metabolitom a potenciálne škodlivými.
Aj muži produkujú estrogén, a
preto brokolica aj ďalšie druhy kapustovitej zeleniny obsahujúcej indoly sú prospešné a zdravé aj pre nich.
Okrem toho však brokolica obsahuje
aj veľké množstvo fytolátky suforafá» red
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov
Na pultoch predajní stále ešte
viac-menej ohrdnutá. V slovenskej kuchyni málo používaná. No
predsa len – „zázračná“ brokolica.

» RENÁTA KOPÁČOVÁ

foto zdroj klub Sportfanatic Dunajská streda

Európske hlavné mesto kultúry 2026
Slovenská republika bude spolu s
Fínskom v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom akcie je podporovať bohatosť a
rozmanitosť kultúr v Európe, a taktiež zdôrazňovať ich spoločné črty.
Európske hlavné mesto kultúry má
za cieľ chrániť a podporovať kultúry v
Európe a zároveň medzi občanmi zvyšovať pocit príslušnosti k spoločnému
kultúrnemu priestoru, nabádať ich na
medzikultúrny dialóg a poukázať na
spoločné kultúrne dedičstvo. Tento titul sa každý rok udeľuje dvom mestám
– jednému z pôvodnej členskej krajiny
a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie.
Naša krajina bude uvedený titul
niesť s Fínskom. Okrem členských štátov Európskej únie sa do akcie budú
môcť zapojiť aj kandidátske krajiny
alebo potenciálne kandidátske krajiny.
Okrem nich by za určitých podmienok
mala byť akcia otvorená aj pre krajiny
Európskeho združenia voľného obchodu, aby sa posilnili kultúrne väzby me-

dzi týmito krajinami a členskými štátmi
EÚ. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková akciu Európske hlavné mesto kultúry vníma ako pozitívum na odprezentovanie Slovenska v zahraničí. „Európske
hlavné mesto kultúry je dobrá šanca
pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju
bohatú kultúru a tradície so zvyškom
Európy. Teší ma, že kultúra je prostriedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy
medzi krajinami,“ uviedla ministerka.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s Európskou
komisiou a tiež s partnermi z fínskeho
Ministerstva vzdelávania a kultúry. Zároveň podniká všetky potrebné kroky
zamerané na proces prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry na Slovensku. V zmysle príslušného právneho
rámca Európskej únie ministerstvo zverejní najneskôr v decembri 2019 výzvu
na predkladanie žiadostí jednotlivých
miest v Slovenskej republike, ktorá
bude v podmienkach Slovenskej republiky trvať desať mesiacov.

» MK SR
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NESTRÁCAJTE ČAS
CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM
Aktuálne voľné pozície
v našej spoločnosti:

85_0690

qûôúăāþăôò÷ýøú (požadujeme vyučenie v odbore)
- nástupný plat 950,-€ brutto + príplatky za zmeny,
po zaučení zvýšenie platu o 200,-€ brutto
ÙóāűñĎāĉóąı÷ðòıò÷ĉðāøðóôýı (prax min. 5 rokov v odbore)
- nástupný plat 1250,-€ brutto + osobné ohodnotenie 250,-€ brutto
þóøĝúþýăðùýôāþąĢ÷þÿāôúûðóðĝð (výhodou je prax s VZV)
- nástupný plat 650,-€ brutto + osobné ohodnotenie 70,-€ brutto
+ príplatky za zmeny
pøĂÿþýôýăÿāôÿāĎąýðĉĎúðĉýıòúþüĂôāąøĂô (požadujeme aktívnu
komunikáciu v AJ alebo NJ) – nástupný plat 735,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 70,-€
|āðòþąýıúþóóôûôýøðpq|{FóøĂÿþýôýă – nástupný plat 650,-€ brutto
+ osobné ohodnotenie 100,-€ brutto + príplatky

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

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

Facebook: aiwsk

75-06-8

INZERCIA
0907 779 019

Beneﬁty: po zaučení úprava platu + kvartálne odmeny až do výšky
dvoch základných platov ročne; stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona.
V prípade záujmu pošlite nám prosím Váš životopis na:
hr@metrans.sk alebo kontaktujte nás na tel. čísle: +421 31 3234 257
alebo na mobilnom tel. čísle: +421 918 776 927

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti

Pozor na vianočné svetelné reťazce
ťazca:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou 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),
Spotrebitelia by si mali pred kúpou - pevnosť reťazca (káblov, zariadenia
výrobku nechať tovar rozbaliť a pred- na zmenu režimov svietenia, prívodnej
viesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod šnúry a pod.)
na použitie, podmienky záruky a iné
informácie pre spotrebiteľa musia byť v Kontrola bezpečnosti
slovenskom jazyku.
SOI každoročne vykonáva kontroly zamerané na overenie, či vlastnosti
svetelných vianočných reťazcov, ktoré
Všímať si treba najmä:
deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpo- údaj o výrobcovi, dovozcovi,
vedajú skutočnosti a či sú z hľadiska ich
- označenie CE,
technického vyhotovenia bezpečné.
- návody na používanie,
- informácie o vhodnosti výrobku pre Svetelné reťazce patria medzi výrobky,
ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrovnútorné alebo vonkajšie použitie,
- samotné vyhotovenie svetelného re- zenia bezpečnosti. Na posúdenie bezpečnosti a zhody s predpísanými technickými vlastnosťami bolo odobraných
spolu 18 druhov svetelných reťazcov.

Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočných svetelných reťazcov
Slovenská obchodná inšpekcia
(SOI) odporúča spotrebiteľom, aby
pri ich nákupe boli obozretní.

- tri druhy vyhoveli stanoveným tech- Nepriaznivý trend
nickým požiadavkám v odskúšaných
Situácia v plnení technických požiaparametroch.
daviek v sortimentnej skupine výrobkov
vianočné svetelné reťazce sa z roka na
Najčastejšie nedostatky:
rok výrazne zhoršila. Takmer 81 per- nevyhovujúci prierez vodičov,
cent druhov odobraných na posúdenie
- nevyhovujúca izolácia,
bezpečnosti a zhody s technickými po- nedostatočné pripevnenie vodičov k žiadavkami malo také technické nedozariadeniu na zmenu režimov svietenia, statky, ktoré by mohli mať za následok
- zariadenia na zmenu režimov sviete- ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia
Výsledky previerok:
- osem druhov bolo nebezpečných, t. j. nia mali nedostačujúcu konštrukciu spotrebiteľov. V roku 2018 sa situácia
tieto výrobky mali také technické nedo- (ľahko rozoberateľné – prístup k živým mierne zlepšila, no napriek tomu 44
percent druhov, ktoré SOI odobrala na
statky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidli- posúdenie ich bezpečnosti, bolo nebezalebo zdravie spotrebiteľov,
- sedem druhov nebolo v zhode s pred- cou a prvou objímkou,
pečnými výrobkami.
písanými požiadavkami technických - nedostatočná ochrana proti vode,
Zdroj: SOI
- nedostatočná ochrana proti horeniu.
predpisov,
Foto: Fotobanky internet
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www.aiw.sk

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!
32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

ZDRAVIE / SLUŽBY
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POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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