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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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

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
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrtým prikázaním u
nás?

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

0910 970 890

INZERCIA

0907 779 018
PLECHOVÉ GARÁŽE

PLECHY, voliery pre psov

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

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.

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

46)Ï8%.8)7-

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. 1208, správca úpadcu Peter Varga, nar. 15.06.1974,
bytom Nový rad 30, 946 19 Trávnik, oznamuje, že dňa
16.12.2019 o 9:00 hod. sa na adrese Štefánikova trieda 9,
949 01 Nitra, bude konať 1. opakované kolo dobrovoľnej
dražby, predmetom ktorej je spoluvlastnícky podiel patriaci Petrovi Vargovi, nar. 15.06.1974, bytom Nový rad
30, 946 19 Trávnik o veľkosti 1/2 v pomere k celku k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 437 vedenom
Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pre okres
Komárno, obec: Trávnik, k.ú.: Trávnik, a to:
• Opravárenská dielňa, prevádzková hala so súpisným
číslom 38, postavená na parcele registra „C“, parcelné
číslo 97/7 o výmere 667 m2.
Najnižšie podanie: 28.800,- EUR
Bližšie informácie poskytuje dražobník telefonicky na
čísle: tel. +421 905 123 892

76-0009

Štvrté prikázanie

Týždenne do 16 370 domácností

76-0119

Najčítanejšie regionálne noviny

VIANOCE

Mgr. Bc. Marta Molnárová
0915 896 536
59-0042

KARÁCSONY

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
76-0016

0905 746 124

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.
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Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

KOMÁRŇANSKO

My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.
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Občianska
riadková
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citáty
» „Človeka bez slobody si
nemožno predstaviť ináč,
ako človeka bez života.“
Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský
spisovateľ 1828 – 1910.

» „Uvoľnenie zo zeme neznamená pre strom slobodu.“
Rabíndranáth Thákur, bengálsky vševed 1861 – 1941.
»„Bieda mení slobodu na
otroctvo.“
Čínske príslovie

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

»„Dokiaľ sa budeme držať
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

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

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

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

karikatúry slobody, totiž
slobody vnútorne a duševne sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky
takto skreslenej slobody.“
Benedikt XVI., 265. pápež
katolíckej cirkvi 1927.

»„Sloboda, ktorá dovoľuje

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 slobo-

du druhí vybojujú, ten jej
nie je hodný.“
Milan Rastislav Štefánik,
astronóm, politik, generál
francúzskej armády 1880
– 1919.

» redakcia

CIA
R
E
Z
N
I 779 018
0907

01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

04 BYTY / prenájom
»Kúpim auto rok 1980
a staršie. Platba ihneď.
0903305388

03 BYTY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503

05 DOMY / predaj
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP KM 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, KM zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

85_0765

Redakcia:

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk
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Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
Klasifikácia diabetes mellitus
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je charakterizovaný poškodením a postupným zánikom buniek pankreasu produkujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami alebo inzulínovými perami. Predstavuje
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo
všetkých diabetikov. Častejšie postihuje mladšie vekové skupiny.
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavuje 85 – 90 percent všetkých diabetikov.
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí inzulín, ale v nedostatočnom množstve,
alebo organizmus vytvorený inzulín z

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.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.
3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoreniach podžalúdkovej žľazy (pankreas), pri užívaní niektorých liekov a
chemikálií, pri niektorých infekčných
ochoreniach (napríklad pri rubeole).
4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
typ metabolickej poruchy sa prejavuje
po prvýkrát počas gravidity. U nás postihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre matku aj
plod, musia byť ženy počas tehotnosti aj po nej
pravidelne sledované.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Majetkový opatrovník
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
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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.

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

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

charita / bývanie

komárňansko
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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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Pravda a láska

Hlasy zo zahraničia sú dôležité
mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupovať. 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 prostriedkami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš
hovorí, aby sme konali pokánie a používa 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 dobro. 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 strachu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo
a
nespravodlivosť,
ktoré vidíme okolo
seba, budú zastavené a potrestané.
A verme aj to, že sa
raz v nebi stretneme
– všetci hriešnici,
ktorí sa chceme polepšiť.

» Ján Košturiak

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.
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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 voTých skratka neopijú sľubmi, ktoré jenských hodnosti. No a napokon aj to,
budú splácať všetci občania vo forme že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť.
Toto sú dôvody, prečo nás je toľko
daní. Tito našinci, ktorí si do batôžka
nenaložili predpojatosť, pretvárku, lož vonku a mnohí sa nemáme záujem vráa faloš, ale najmä strach a predsudky, ti tiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej poumôžu svojou voľbou výrazne ovplyvniť mývajú taniere v anglickej reštaurácii,
voľby. Thomas Moore, známy anglický než by mali nad sebou jedného z tých
teológ, ktorý aj napriek vlastnej popra- bohorovných. Ak dočasne odídených
ve odmietol uznať rozvod Henricha rodákov chceme dostať na Slovensko,
VIII., napísal vo svojom diele Utópia(o musíme sa o to nejako pričiniť.
Vláda si dala tentokrát veľmi záleideálnom štáte), že ideálny svet je taký,
kde je najvyšším trestom vyhnanstvo. žať, termín na registráciu pre voľby zo
Anglicko, v ktorom žijem, nie je ideálny zahraničia je už 31.12., takže odporúštát, ale ľudia sem stále prichádzajú. čam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci
Na Slovensko sa nechce ani len utečen- vieme, keď prídu sviatky, sme myšlienkami inde, ľudia si spomenú, až keď
com. Treba Slovensko teda zmeniť.
Zmena si žiada, aby volili aj ľudia, bude po nich a to už bude neskoro.
Našťastie nám šikovní ľudia pripraktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za
hranicami, ale nie je im osud Sloven- vili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do
ska ľahostajný. Za hranicami je podľa volieb zo zahraničia behom troch midostupných informácií vyše 400 tisíc nút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete,
občanov SR s volebným pravom. Na- aby vaši priatelia a príbuzní nechodili
priek dohodám nám nebolo umožnené na Slovensko ako na bojové pole, provoliť zo zahraničia, keďže návrh ne- sím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú
prešiel parlamentom „vďaka“ koalícii, na https://volby.srdcomdoma.sk/
veľkej časti Sme Rodina a Kotlebovcov.
My, ktorí žijeme za hranicami SR,
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i
Veľká Británia
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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.
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Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ revolúcia. V spomienkach sa mi objavuje pieseň Sľúbili sme si lásku.
Nakoniec a ukázalo, že to až také nežné 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. Prišli hádky, delenie štátu a majetkov, viac
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej
disciplíne sme však dosiahli možno svetové prvenstvo – rozkrádanie štátu.
O pár mesiacov nás čaká reparát.
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lásku 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 vedie k uvedomeniu si problémov a chýb.
Láska je liek na ich vyriešenie a zahojenie rán.
Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa

S
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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
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splátky od 98 €
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balkóny

POLITICKÁ INZERCIA,

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.
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Menej štátu, nižšie
dane

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

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

» red

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
predseda SaS

Zdravý rozum je
najlepší recept

Prečo by mohol voliť maďarský
volič slovenskú stranu?
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
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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

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

Volebná účasť mladých

Slovenčina naša

komárňansko

politická inzercia
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Onkológ špecialista - brokolica

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

    

Na pultoch predajní stále ešte známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú
viac-menej ohrdnutá. V sloven- vraj zodpovedné za znižovanie rizika
skej kuchyni málo používaná. No vzniku rakoviny prostaty.
Asi dvadsať dekagramov brokopredsa len – „zázračná“ brokolica.
lice (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
vironmental Working Group zaradili
ich odstraňovania z tela.
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

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

33-00039

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
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bývanie

komárňansko

7

Krížovky pre fajnšmekrov
skratka
pochytal nepod ahlo pre tohto
roka

citoslovce
nesúhlasu

1. as
tajni ky

orientálny
rozprávkový hrdina

povode

drhnutím
o istil

Jano stretne Joža a pýta sa ho:
- o si povedal Ferovi, ke si chcel
od teba poži a peniaze?
- Aby si na poži iavanie pe azí našiel
iného idiota!
- Dobre si mu dal! A o on na to?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
zna ka
limity

opakovacie sloveso (lingv.)

lovná
morská
ryba

územie
na Slovensku

2. as
tajni ky

utíši
(zried.)

praštilo
trápna
situácia
(slang.)

skratka
pre Letecké opravovne
hlboký
ženský
hlas

vydavate
biblický
prorok

fintíme sa
hrob
(kniž.)
plnoštíhla
(hovor.)

Starogermán
surovina
infek ná
choroba

ukradol
(hovor.)
znížený
tón A
3. as
tajni ky

kananejský boh
smrti
sved al

skratka
Slovenského zväzu
sánkarov
tam

nejaký
as lížu
preto
vydám rev
hudobná
skladba
s tupou
hranou
priezra né

otrasenie

patriaci
mne
skratka
metionínu

nezvrtni

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

Juliánsky
kalendár
zna ka
niklu

znova
zavediem

hodenie

árenda,
po esky
(zastar.)

vzorec
oxidu
zlatnatého

cestova
lietadlom

www.scalpermedia.sk

09-85

figliar,
huncút

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!

www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov

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

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!

Facebook: aiwsk

32-0137

Pomôcky:
iteratívum,
Mot, Alaman,Ámos

zdravie / služby

8
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8MW°GO]āYH°RE2¤QIWXM724EZ
TVMāELPÀGLFVEXMWPEZWOÀGLYPMGMEGLP°HVM
ZĤIXOÀGLHIQSOVEXMGOÀGLSTS^MÐRÀGL
WXV¤RRENIHRSQT¶HMYESHLSHPERMI
RETPRMĨTSŁMEHEZO]2IŁRINVIZSP½GMI
WTVIHMGLVSOSZ8EOZ]^IVEPE
RI^EFYHRYXIāR¤SWPEZET¤HYXSXEPMX]
:)6).237ħ>%746%:3(0-:37ħTSH
XEOXSZOSYLRYXME3Ā%23

8¤XSZÀ^ZE^VSOYRIWXVEXMPERMÐREWZSNIN
EOXY¤PRSWXMERMZVSOY
Ǉ2IQ·ŁIQIZIVMĨŁIQ¤QIRIWXVERRSWĨ
W½HSZRIQ·ŁIQIZIVMĨŁIQ¤QI
RIWXVERRSWĨTVSOYVEX½V]RIQ·ŁIQIWE
WTSPMILEĨREXSŁIQ¤QITV¤ZR]ĤX¤X%O
F]FSPXEOF]F]ZO½XIRE2¤QIWX°724
RIFSPMQTVSZM^SZERÀTEQ§XR°OHZSGL
QPEHÀGLWR½FIRGSZ.¤RE/YGMEOEE1EVXMR]
/YĤR°VSZINǅZ]LP¤WMP^T¶HME.¤R&YHEN
&SPXS½ŁEWRÀZIÐIVEW]QFSPMGO]TSXVMHWMEXMGL
:RIHIāRÀTSHZIÐIV2¤QIWXMI724QMIWXS
VSOSGLSHVIZSP½GMIWQIWTSPYHEPMNEWRIRENEZS
RENZ§ÐĤ°GLHIQSRĤXV¤GM°TSÐEW2SZIQFVE
ŁIX½ŁFEāYH°TSWTVEZSHPMZSQ7PSZIRWOYNI
^ETPRMPMHEZ]āYH°8ÀGLOXSV°2IŁR½VIZSP½GMY
^EŁMPMREZPEWXRINOSŁMEZQVE^SGLWX¤PMZYPMGMEGL RIWOYXSÐRIWMPR¤(SO¤ŁIQIZ]LVEĨPIR
ZXIH]OIÒ^EWTSPSÐRÀGMIāFSNYNIQI
REĤMGLQMIWX2SENXÀGLOXSV°WEYŁREVSHMPM
^SQORYX°4PEXMPSXSTVIHXVMHWMEXMQMVSOQM
ZHIQSOVEGMMEPIYZIHSQYN½WMEOSāELOS
ETPEX°XSENHRIW6IZSP½GMERIWOSRÐMPE
Q·ŁIQISWZSNYWPSFSHYTV°WĨ
VIZSP½GMEXVZ¤8VZ¤ZWVHGMOEŁH¬LS^R¤W
:ĤIXGMYTMIVEPMWZSNITSLāEH]RENIHR¬LS^
P°HVSZ2SZIQFVE.¤RE&YHENE%RMTSMGL OXSV°ZIV°QIZMHI¤P]2SZIQFVEǆHSTPRMP
P°HIVLRYXME3Ā%23-KSV1EXSZMÐ:ÀRMQSÐRSWĨ
VSOSGLWEXSXMŁRITSHEVMPSRETPRMĨZĤIXO]GMIPI
WTSQMIRO]:)6).237ħ>%746%:3(0-:37ħ
ETSŁMEHEZO]OXSV¬TSÐEWRSZIQFVSZÀGLHR°
YQSGRMPMENP°HVMZĤIXOÀGLHIQSOVEXMGOÀGL
^E^RIPMZYPMGMEGLTSGIPSQ7PSZIRWOY1IH^M
STS^MÐRÀGLWXV¤ROXSV°TVMNEPMTS^ZERMIE^T¶HME
RITEXV°SÐMWXETSP°GMITVSOYVEX½V]EW½HSZSH
WETVMLSZSVMPMGIP¬QY7PSZIRWOY
TSWOSOSZQEǽI

-KSV1EXSZMÐ%RRE>¤FSVWO¤+¤FSV+VIRHIP.¤R&YHEN

4VIHIǽRMX°ZRISÐMWXIRMI
7PSZIRWOESHR¤RSWSZ
OSQYRMWXMGO¬LSVIŁMQY
3Ā%23HPLSHSFS
TVIWEH^YNI
->ZÀQIREO¤HVSZ/7ÏE
ģ8&ZSZIHIR°OVENMR]E
ĤX¤XR]GLSVK¤RSZ
->^VYĤIRMIZÀWPYLSZÀGL
H·GLSHOSZFÀZEPÀQ
ģ8&¤OSQ

2¤ĤLSFSNSZR°OETVSXMQEǽMEVS^OV¤HERMYREQMRMWXIVWXZISFVER]
EZS:SNIRWOSQWTVEZSHENWXZI.EVE2EÒESFZMRMPE2%/%^XSLSŁIZVEN
Z]^ZIHEPREQMRMWXIVWXZIYXENSZER¬WOYXSÐRSWXM VS^OV¤HEĨWEQ¤TSHāE
RMGLPIRXENRI 2EXEO¬XSTSHP¬½XSO]E^RIYŁ°ZERMIQSGMWQITVIH
OEŁHÀQMZSāFEQM^Z]ORYX°ETVMGL¤H^EN½TV¤ZIZSGLZ°PMOIH]WEVI¤PRIÐVX¤
Z]XZSVIRMIWMPRINSTS^MÐRINOSEP°GMIOXSV¤Q·ŁIZ]LVEĨZSāF]
.EVS2EÒRI½REZRITSYOE^YNIREĤEJ¤VIRMI7PSZIRWOIN národnej strany na
1MRMWXIVWXZISFVER]76:ÒEOENILSSHLEPIRMEQSZSTVIHHSLSHRYXÀGL
XIRHVSGLRESFVRIR¬XVERWTSVX¬V]ÐMVEHEV]ZP¤HEHSÐEWRI^EWXEZMPEMGLR¤OYT
:TV°TEHIXIRHVEREZS^MHP¤\YŁTSGL]FRÀXIRHIV^EWXEZMPENVEHTVI
ZIVINR¬SFWXEV¤ZERMI%NTVIXSRMIOSāOSOV¤XŁMEHEPSHGLSHQMRMWXVESFVER]
4IXVE+ENHSĤEEPIENSHSFVEXMIVI^SVXYSFVER]WTSHOV°HIP7274SXSQÐSWE
TVIHRIH¤ZRSQTVIZEPMPMÒEPĤMIOEY^]Ĥ¬JEZSNIRWOÀGLXENRÀGL.¤RE&EPGMEVE
OXSVÀWMYŁ°ZEQMPM¶RSZ¬QENIXO].EVSWEQYTSWXEZMPEZ]^ZEPLSRESHGLSH

7XSN°QITVM.EVSZMEWTSPYWR°QFYHIQIFSNSZEĨWQEǽSYOXSV¤WEERMTS
SHGLSHIZMEGIVÀGLTSPMGENRÀGLJYROGMSR¤VSZRIĤX°XM^RIYŁ°ZEĨFI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO]REFI^LVERMÐR½ĤMOERYXÀGLOXSV°MQĤPMETYRESXPEO]

.EVS2EÒ

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
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