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Nebuďme otrokmi slobody
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Advent a jeho začiatok teda určite
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo
veľkom nákupnom centre. Nie sú to
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdiné, ktoré lamentujú, kam s ním doma.
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kúpené v akciovej zľave, no aj tak predraIde o morálku, spravodlivosť, ide o žené a postavené do radu za seba ako
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu nejaká bezduchá priamka. Advent je
pred očami ten prastarý biblický prí- kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido- to koniec starého a začiatok nového.
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej Večne sa opakujúci.
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku
„Dávajte si pozor, aby vaše srdpalácov moci, ktorá sa v určitý čas
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného cia neoťaželi...“ (Lk 21,34) Chcete vevetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom - „obžerstvom, opilstvom, starosťou
o pôžitky. Patrón maliarov, lekárov a
presvedčená.
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi
V tejto súvislosti vám ponúkam storočiami, no v inej podobe
obraz zo starozákonnej knihy proroka je to platné aj dnes.
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba
Začína sa
Advent
prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred – áno, Advent sa píše s
veľkým písmenom. Doneho.“
kážete si nájsť čas
Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna- na ticho...? Je to
menia čias: „Keď sa toto začne diať, pozvanie...
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Cenové ponuky ZDARMA

a PREDAJ KRMÍV

nehnuteľností

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

Právny servis - Poradenstvo - Hypotekárne úvery

OPATROVANIE
Idősgondozást vállalok
36-0048

0904 160 775

36-0175

Galánta és környékén
Magyarul beszélők ajánlatát várom

0918 537 780

IZOLÁCIE

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI

ania
hľadá do zamestn
plavčíka-/ku

y), živnosť.
na dohodu (brig52ád
0€ v hrubom
Ponúkaný plat
+ variabilná zložka

36-0171
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0911 28 88 68

76-0046

Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Viac info na tel.: 031 785 2660
e-mail: thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.
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Kontakt: 0905 513 844, 0903 219 369
E-mail: obreal@obreal.sk, Web: www.obreal.sk
Sládkovičovo, Fučíkova 120.

36-0016

www.prerabka-kupelne.sk

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

PREDAJ - PRENÁJOM

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

0907 173 047, Tešedikovo

333€

36-0097

iba za

46-0020
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36-0015

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

od marca 2020

Viac informácií
NA STRANE č.

0911 266 549

RK Okná s.r.o

PREDAJ
MLÁDOK

Tešedíkovo

36-0019

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

Domáca morka
na Váš
sviatočný stôl!



NÁBYTOK NA MIERU
Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

16-0361

0911 990 463

45-0027

0907 652 710

07-0012

0905 746 124
09
www.strecha.ws

031190175

ARRI s.r.o.

PALIVOVÉ DREVO
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škridla výpredaj

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

36-0006

Nastáva čas zamyslenia, očakávania, čas príchodu. Rok stiekol ako
prívalová voda z kopcov a čím je človek starší, tým je ten rok akýsi kratší.
Ako dni v tomto období. Vážení čitatelia, začína sa nám veľmi zvláštne,
miestami krásne obdobie, v inej podobe zas čas hádok, bojov o moc.

46)Ï8%.8)7-

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
0905 338 872

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

0902 187 676

aj kamiónový odber

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu

0904 202 630

PÔŽIČKY
- KÖLCSÖNÖK
podmienka:
0907 748 731

pravidelný príjem

v horeuvedenom inzeráte minulý týždeň
sme omylom uviedli nesprávne tf. číslo
ospravedlňujeme sa za vzniknutý zmätok
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       PÁRY       

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

INZERCIA

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

0905 338 872

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

     

Galanta

0904 996 772

Ša¾a

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

36-0036
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Najväčším rizikom je však ohrozenie bezpečnosti a zdravia chodcov – počas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20
metrov len spodnú časť nôh chodca bez
reflexných prvkov. Ak má však refexnú
bundu či overal, dokáže ho vodič spozorovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné
Reflexné predmety je najlepšie prvky majú schopnosť niekoľkonásobne
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku tak doslova zažiaria vodičovi pred očami
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší aj na veľkú vzdialenosť.
členovia rodiny by mali presvedčiť tých
Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo,
starších, ktorí napríklad večer chodia do je vysielať ho. Bežný reflexný náramok
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne- so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili niečo podobné hľadali pre svoje deti či
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po- starkých, určite ho nájdete v každej špekojne im ich zadovážte, upevnite na ka- cializovanej predajni potrieb pre cyklisbelky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr- tov. Reflexné pásky dostať prakticky všabát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s
dennou tlačou.
nebude, naopak, určite budú za vzor.
Reflexné prvky sú povinné pre chodcov na krajnici či okraji vozovky počas
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce,
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflexné pásiky, ktoré sú cenovo dostupné
pre každého a zároveň ich môžete nosiť
neustále so sebou. V prípade, že chodec
nemá v noci, počas hmly či snežnej búrky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50
» red

Pre zachovanie bezpečnosti na a popri cestách v jesennom období policajti pripomínajú chodcom používať
reflexné prvky. Upozorňujú, že chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto prvky na tej strane tela, ktorú vidno
z vozovky.

36-0174

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

36-0177

Redakcia:

Daruj viditeľnosť, daruješ život

85_0792

ŠALIANSKO

83-0450

GALANTSKO

Klára Jurásová

Najčítanejšie regionálne noviny

BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY

2

ZDRAVIE / SLUŽBY

GALANTSKO

3

36-0096

&XNURYNDMHMY¿KRG\DSRWUHEQ£OLHÏED

Slovenčina naša
Nie odbáčať, zabáčať, ale
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde chorý môže veľmi aktívne zasahovať do liečby a navyše s takým úspechom ako v prípade diabetes
mellitus.
Na stave, vývoji a prognóze choroby sa
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac,
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabetik tak má obrovskú výhodu oproti pacientom s inými diagnózami. Môže, a dokonca
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na
liečbe znamená dodržiavanie režimových
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie
zvyklosti a ovplyvniť – zväčša zvýšiť fyzickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko zakorenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale
výsledkom je zdravie a to je uznávané za
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho
latinského príslovie.
Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
ɧmôže byť riadený samotným diabetikom
na 75 – 85 percent,
ɧ diabetik je včas upozornený na dôležitosť racionálneho stravovania,
ɧdiabetik, ktorý si zoberie za svoje odporúčané režimové opatrenia, môže ovplyvniť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stravu a aj fyzickú aktivitu a tým aj zdravie
ostatných členov rodiny,
ɧochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pacient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú motiváciou k liečbe.
Diabetes mellitus je zväčša celoživotné ochorenie.
Napriek tomu, že aj správna liečba neznamená úplné vyliečenie, pri jej uplatňovaní jednoznačne dochádza k odďaľovaniu a predchádzaniu dlhodobých
následkov. Ideálna liečba je založená
na aktívnej spolupráci pacienta – diabetika a lekára – diabetológa. Liečbu
predstavuje komplex opatrení, kde
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité
a navzájom nezameniteľné: dodržiavanie diétnych opatrení, fyzická aktivita
a užívanie liekov alebo podávaní inzulínu v prípade nutnosti. Výnimkou je cukrovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný
už od rozpoznania diagnózy U všetkých
ostatných typov diabetu u väčšiny diabetikov je pri dodržiavaní diéty so zníženým obsahom cukrov a tukov a zmene
prevažujúceho sedavého spôsobu života
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné predísť nielen užívaniu tabliet a inzulínu,
ale aj všetkých sprievodných
evodných komplikompli
kácií. Jednotlivé kroky
ky sú
navzájom nezameniteľniteľľ
né – tablety a inzulín
ulín
nedokážu nahradiť nedodržiavanie stravovaovacích odporučení alebo
bo
fyzickú pasivitu.

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

Galanta, Bratislavská 38/41
tel.: 0911 159 439, e-mail: hanestrading@centrum.sk
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PLOTY
BRÁNY
ZÁBRADLIA
ALTÁNKY
PRÍSTREŠKY

Spôsobilosť na právne úkony
Spôsobilosť na právne úkony, označovaná aj ako svojprávnosť, predstavuje
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými
úkonmi nadobúdať práva a brať na
seba povinnosti.
Znamená to právoplatne vstupovať
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy,
robiť všeobecne záväzné právne úkony,
ktoré nesú určitý právny následok. Právna
úprava spôsobilosti na právne úkony fyzických aj právnických osôb sa nachádza
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na
právne úkony nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením osemnásteho roku života.
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôsobilosť na práva a povinnosti, prípadne rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti
na určité právne úkony.
Právnickej osobe vzniká spôsobilosť
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vznikajú dňom zápisu do obchodného registra,
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo
výnimočne jej založením, ak nemá povinnosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony
pri právnickej osobe zaniká dňom výmazu
z Obchodného registra alebo dňom jej zrušenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej
orgány, ktoré sú na to opravné.
Pri fyzických osobách sa rozlišuje úplná spôsobilosť na právne úkony
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony.

Najčítanejšie regionálne noviny

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY

4

Spôsobilosť na právne úkony pred plnpletosťou možno nadobudnúť iba uzatvorením manželstva, ato pod podmienkou,
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takýmto manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť
len na také právne úkony, ktoré sú svojou
povahou primerané rozumovej a vôľovej
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.
Počas života fyzickej osoby môže dôjsť
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale
len za zákonom presne stanovených podmienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na
právne úkony, resp. pozbavenie svojprávnosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna
úprava obsiahnutá v Civilnom mimosporovom poriadku, ktorý s pozbavením
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štandardmi.
Súd v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony zároveň určí rozsah tohto obmedzenia. Mal by v rozhodnutí uviesť výpočet právnych úkonov, na
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spôsobilosť na všetky ostatné právne úkony
pritom ostáva nedotknutá.

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

    !

Európu zasýpa odpad
Kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu v Európskej únii (EÚ) nie je postačujúca, upozorňuje na to viceprezident
Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu
(CEWEP) a generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.
Podľa neho by sa opäť mala otvoriť
otázka podpory spaľovní. Podľa Ministerstva životného prostredia SR je
energetické zhodnocovanie odpadov
len časťou celého systému nakladania
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.
Marián Christenko tvrdí, že rôzne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným
problémom a nedokážu spracovať
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká
pri recyklácii priemyselných odpadov.
Predpokladá, že v roku 2035 budú
chýbať kapacity na spracovanie 40
miliónov ton odpadu, pričom problém
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zástupcovia Európskej asociácie odpadového hospodárstva koncom septembra
vyjadrili aj obavy zo zastavenia investičnej podpory pre Zariadenia na energetické využitie odpadu zo strany Európskej komisie. Viaceré z nich pritom
v najbližších rokoch budú musieť prejsť
nákladnou rekonštrukciou.
Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v
minulosti využili finančnú podporu pri
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to podarilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko,

Česko ani Slovensko tento trend nezachytili. Na Slovensku stále väčšinu
odpadu skládkujeme, pretože máme
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad
vznikajúci pri recyklácii končí približne na 80 percentách územia krajiny
na skládkach,“ povedal Marián Christenko.
Zároveň dodal, že kapacitné problémy naprieč celou Európou by mali
otázku podpory energetického zhodnocovania odpadu znovu otvoriť. „Situácia je alarmujúca. Kým na Slovensku si naivne myslíme, že ďalší odpad
už vznikať nebude, v ostatných krajinách sa pripravuje výstavba nových
zariadení ZEVO s končiacou podporou
EÚ,“ dodal.
Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka zariadenia na energetické zhodnocovanie spravidla narážajú na nesúhlas obyvateľov, v ktorých susedstve
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa
okrem spaľovní v Košiciach a Bratislave nachádzajú aj ďalšie zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadov,
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre
TASR s tým, že na Slovensku neplatí
zákaz budovania zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

» Zdroj: TA SR

PRINÁŠAME SVETU
ENERGIU SLOVENSKA
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Osud blahorečenia biskupa
Vojtaššáka rieši Vatikán
Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka po zavŕšení doplňujúcej diecéznej fázy pokračuje
rímskou fázou na Kongregácii pre
kauzy svätých.
Najbližšia práca sa sústredí na vypracovanie tzv. „pozície“ o mučeníctve spišského biskupa žalárovaného komunistickým režimom.
Po 16 rokoch kauza blahorečenia
začne prebiehať na rímskej úrovni v plnej kompetencii Kongregácie pre kauzy
svätých. O tomto významnom posune
informovala 16. novembra Spišská diecéza. O pokračovaní kauzy blahorečenia
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
na rímskej úrovni rozhodol vatikánsky
Štátny sekretariát 16. októbra. Tomuto
rozhodnutiu predchádzalo 18. januára
pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongregácie pre kauzy svätých.
Uvedenými vyjadreniami vatikánskych úradov „sa ukončila doplňujúca
diecézna fáza kauzy blahorečenia (20152019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä
historické obdobie rokov 1939-1945 a aktivitu Božieho sluhu počas spomínaného
obdobia. Tiež bolo nevyhnutné odpovedať na výhrady a námietky, ktoré sa začali objavovať po roku 2000“.
Ako ďalej čítame v správe Spišského
biskupstva, „postulátor Dr. Peter Jurčaga
v spolupráci s Komisiou historikov, ktorá
bola ustanovená v roku 2015, nájdením

» Lord hovorí svojmu slu-

hovi:
- Kopni do steny!
- A prečo?, pýta sa šokovaný sluha.
- Som nahnevaný!

» - Jean!

- Áno pane?
- Čo robia deti?
- Skáču do bazéna, pane!
- A neutopia sa, Jean?
- Nie pane, vodu som
predtým vypustil!

» Lord Stanley a jeho sluha idú na parnom aute
ulicami Londýna. Keď tu
sa lord pozrie na sluhu a
hovorí:
- James, prihoď uhlie, pozrieme sa smrti do očí!
»

- Jean, dnes je vonku
ale hustá hmla, že?
- Nie, pane, to nám horí
dom.
- To je hrozné, Jean, a práve
v takej hmle.

» redakcia

LETÁKY

0905 338 872

EYOF pomôže Banskej Bystrici
i slovenskému športu

nových archívnych dokumentov a historickým spracovaním dejinného obdobia
rokov 1939-1945, priniesli nový, objektívny a pravdivý pohľad na samotnú osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a dokázali tak dať relevantné odpovede
na vznesené výhrady a námietky“.
Historické štúdie a nové archívne
dokumenty, ktoré boli nájdené nielen v
slovenských, ale aj v zahraničných archívoch, boli publikované v niekoľkých
viacjazyčných publikáciách a prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách, ktoré sa konali v Benátkach
v roku 2016 a v Spišskej Kapitule v roku
2017.
Počas rímskej fázy sa bude zostavovať tzv. „Positio“, čiže spis, ktorý predstaví osobnosť spišského biskupa Božieho
služobníka Jána Vojtaššáka a precízne
zdôvodní jeho mučeníctvo.

Banská Bystrica sa už pripravuje
na Európsky olympijský festival
mládeže, ktorého účastníkov bude
hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021.
Do srdca Slovenska príde vyše 3600
účastníkov (športovcov, členov realizačných tímov, funkcionárov) z päťdesiatich európskych krajín. Športovci vo
veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily
celkovo v jedenástich športoch.
Organizátori hneď od prvých
momentov čelili množstvu výziev.
Kľúčovým bol predovšetkým stav športovej infraštruktúry a internátov, v ktorých budú účastníci v lete 2021 bývať.
Dnes kopíruje stav na celom Slovensku. „EYOF má pre naše mesto mnoho
pozitív. Prínos vidím aj v tom, že vďaka
tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici
podarí vylepšiť a zmodernizovať športoviská. V tomto prípade nie je dôležité
usporiadať megalomanský projekt, a
preto sa usilujeme postupovať čo najefektívnejšie,“ tvrdí za organizačný výbor Ján Nosko.
Európske olympijské výbory a
ich komisie už v októbri súhlasili,
že namiesto volejbalu sa bude hrať v

Banskej Bystrici plážový volejbal a do
pôvodne avizovaného programu pribudne k nemu, atletike, plávaniu, športovej gymnastike, cyklistike, triatlonu,
džudu, tenisu, basketbalu a hádzanej
aj bedminton. Organizačný výbor sa intenzívne zaoberá prípravou športovísk
i ubytovacích zariadení.
„Účastníci budú bývať predovšetkým v banskobystrických internátoch,
ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravujeme už aj bezpečnostné opatrenia,
dopravné plány či nábor dobrovoľníkov. Súčasťou EYOF sú aj vzdelávacie programy o olympijských hodnotách, učitelia a žiaci škôl v regióne
môžu nadviazať partnerstvá so školami v účastníckych krajinách. Všetky
tieto projekty predstavíme detailnejšie
v nasledujúcich mesiacoch,“ hovorí riaditeľ organizačného výboru EYOF 2021
Banská Bystrica Peter Korčok.
Centrom a srdcom podujatia bude
areál na Štiavničkách, kde vyrastie
Športový park EYOF. Vznikne unikátny
koncept prepojených športovísk, ktorý
nemá u nás obdobu. Je zaujímavý aj
pre divákov, keďže v malom priestore
môžu navštíviť množstvo športov.

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KONTAKTUJ
T

E NÁS

» Zdroj: Organizačný výbor EYOF

jurasova@regionpress.sk

0905 338 872

Slovenčina naša
Nie odbáčať, zabáčať, ale
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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Preventívne proti chrípke

Európu zasýpa odpad

Podľa neho by sa opäť mala otvoriť
otázka podpory spaľovní. Podľa Ministerstva životného prostredia SR je
energetické zhodnocovanie odpadov
len časťou celého systému nakladania
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.
Marián Christenko tvrdí, že rôzne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným
problémom a nedokážu spracovať
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká
pri recyklácii priemyselných odpadov.
Predpokladá, že v roku 2035 budú
chýbať kapacity na spracovanie 40
miliónov ton odpadu, pričom problém
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zástupcovia Európskej asociácie odpadového hospodárstva koncom septembra
vyjadrili aj obavy zo zastavenia investičnej podpory pre Zariadenia na energetické využitie odpadu zo strany Európskej komisie. Viaceré z nich pritom
v najbližších rokoch budú musieť prejsť
nákladnou rekonštrukciou.
Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v
minulosti využili finančnú podporu pri
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to podarilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko,

Česko ani Slovensko tento trend nezachytili. Na Slovensku stále väčšinu
odpadu skládkujeme, pretože máme
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad
vznikajúci pri recyklácii končí približne na 80 percentách územia krajiny
na skládkach,“ povedal Marián Christenko.
Zároveň dodal, že kapacitné problémy naprieč celou Európou by mali
otázku podpory energetického zhodnocovania odpadu znovu otvoriť. „Situácia je alarmujúca. Kým na Slovensku si naivne myslíme, že ďalší odpad
už vznikať nebude, v ostatných krajinách sa pripravuje výstavba nových
zariadení ZEVO s končiacou podporou
EÚ,“ dodal.
Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka zariadenia na energetické zhodnocovanie spravidla narážajú na nesúhlas obyvateľov, v ktorých susedstve
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa
okrem spaľovní v Košiciach a Bratislave nachádzajú aj ďalšie zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadov,
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre
TASR s tým, že na Slovensku neplatí
zákaz budovania zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

» Zdroj: TA SR

Otužovanie, správna výživa bohatá
na antioxidanty, dostatočný fyzický
pohyb a šport vo vonkajšom prostredí sú podľa odborníkov najlepšou prevenciou pred akútnymi respiračnými ochoreniami a chrípkou
u detí.
Významnú úlohu v prevencii ochorení má totiž stav odolnosti organizmu.
Ochranou dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb,
ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov.
„Antioxidanty - vitamín C a radikálny upratovač vitamín E, sú obsiahnuté v mimobunečnej a v bunečnej
membráne epitelu dýchacích ciest.
Nízky príjem týchto účinných látok
má za následok ich nízku hladinu v
mimobunečnej a bunečnej tekutine,
čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym
a radikálnym atakom zo znečisteného
ovzdušia,“ vysvetlila Katarína Slotová
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie
jedál počas dňa považuje aj v týchto
dňoch za optimálny stav pre správnu
fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť. Mimoriadne nezdravým stravovacím návykom, ktorý
by aspoň v tomto čase mali rodičia prísnejšie kontrolovať, sú podľa nej potraviny rýchleho občerstvenia.

„Z pohľadu racionálnej výživy sú
pokrmy typu ‚fast food‘ nevhodné, pretože sú zdrojom takzvaných skrytých
tukov a soli. Ich častá konzumácia nie
je správnou výživou, vedie k nesprávnym stravovacím návykom a hrozí
riziko vzniku obezity - rizikového faktora mnohých vážnych neinfekčných
ochorení – kardiovaskulárnych, nádorových, metabolických, pohybových
a tak ďalej,“ objasnila potrebu zvýšenej
pozornosti stravovaniu detí a mládeže
v čase vyššieho výskytu chrípkových
ochorení Slotová.
Z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou má
veľký význam častá a účinná výmena
vzduchu vetraním, a to rovnako doma
ako v škole. Vetranie slúži na reguláciu
teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj na znižovanie koncentrácie
nežiaducich mikroorganizmov a alergénov a tým obmedzuje možnosti prenosu nákazy.
Medzi ďalšie opatrenia okrem
správnej výživy, dostatočného pohybu a pravidelného vetrania priestorov
patrí správny pitný režim, dodržiavanie zásad osobnej hygieny, teda umývanie si rúk vždy po návrate domov, po
ceste verejným dopravným prostriedkom, pred jedlom.

» Zdroj: TA SR

33-0041

Kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu v Európskej únii (EÚ) nie je postačujúca, upozorňuje na to viceprezident
Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu
(CEWEP) a generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Citroen Berlingo
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
»Predám skúter JAMAHA
X Max 400 r. výroby 2016,
najazdených 3500 km s
doplnkami. Cena podla dohody. 0915400088
»Predám motorku Honda
CBF 125 najazdených 20
400 km. Vymenený olej a
ﬁltre,čidlo neutralu, baterka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v
prípade rýchleho jednania
dohoda. 0905488951.

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

cykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Kúpim starú motorku aj
diely. 0902449970

SPRAVODAJSTVO / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Pripravení prevziať
zodpovednosť

Ružičkový kel
V zime ľahko dostupná zelenina ob- krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov na tvorbe nukleových kyselín v jadrách
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob- buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omlasiahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 dzujúce účinky.
Upravuje trávenie - ružičkový kel odneobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež
veľké množstvo minerálnych látok, kysľuje organizmus a zbavuje ho škodlivých až toxických látok, ktoré sa nestrávenapríklad draslík, fosfor, síru.
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje
Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje
mrazených zeleninových zmesí, pridáva trávenie a odstraňuje zápchu.
Podporuje imunitu - jednou z najpôsa do polievok, omáčok alebo do originálsobivejších charakteristík ružičkového
nych šalátov.
Látky obsiahnuté v ružičkovom keli kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jedchránia organizmus pred rakovinou na šálka ružičkového kelu obsahuje viac
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem- ako 120 percent denného odporúčaného
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. množstva vitamínu C.
Pre zdravé kosti - ružičkový kel je
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomáha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol- obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K
nosť voči stresu.
Pomáha zdolať únavu a dodáva elán zohráva úlohu pri raste kostí a môže po- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1- môcť chrániť pred osteoporózou, stavom
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič- charakterizovaným progresívnym úbytkový mimoriadne vhodný pre všetkých, kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde- vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po menosťou a poruchami koncentrácie.
Posilňuje nervy - osoby vystavené nopauze.
stresu, konfliktom a problémom bezpodZnižuje zápal a napomáha stabilnú
mienečne potrebujú stravu zameranú hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachášpeciálne na posilnenie nervov. Stres a dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako nahnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú- príklad ružičkový kel, majú protizápalové
vajú výživné a biologicky aktívne látky z vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladikrvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel
ružička kelu.
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha rePodporuje krvotvorbu a okysliče- gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa
nie buniek - kyselina listová má mimo- pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania
riadny význam pre deti, lebo podporuje a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi.

7

Diskusia s ekonomickým
diletantom
Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televízie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridávam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však nemyslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vysoké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky.
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.
Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto,
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujúci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné premyslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úroveň na Slovensku.
Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem –
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa
dokážu rozhodnúť správne. Slovensko neopravia sľubotechny,
ale odborníci. My v SaS ich máme
dostatok a sme pripravení.

Richard Sulík
predseda SaS

»V Sládkovičove predám
3-izb byt v tehl. 4-bytovke cena: 68.500,-€ 0905513844

Zdravý rozum je
najlepší recept

Zmeny v politike sú nevyhnutné

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.

» red

Ivan Debnár je obyčajný človek, ktorý sa snaží
zmeniť Slovensko. Rovnako ako iných mladých
ľudí, ho trápi korupcia, pre ktorú ľudia nemôžu
dôverovať politikom a ani súdom. Problém vidí
tiež v zdravotníctve, ktoré je nastavené ako čierna diera na verejné peniaze. Vyštudoval dane
a daňové poradenstvo na Národohospodárskej
fakulte na Ekonomickej univerzite. Pôsobí ako finančný kontrolór, pričom má skúsenosti priamo
z politiky ako asistent poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky.
Na kandidátku strany SaS ho priviedlo presvedčenie, že zmeny v politike sú nevyhnutné.
Rád by prispel svojimi skúsenosťami, vďaka ktorým sa chce zamerať práve na oblasť efektívneho
vynakladania verejných financií. V súčasnosti
pôsobí ako okresný predseda pre Zlaté Moravce.
„Poďme razantne zmeniť plytvanie našimi
spoločnými peniazmi. Vláda prejedla naše
peniaze počas dobrých rokov
a nie sme pripravení na zlé časy.
Verejné financie sú rozprávka
o 3 grošoch. Koniec plytvania
peniazmi na nezmyselné projekty a opatrenia, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať
a žiť,“ hovorí Ivan Debnár.

Ivan Debnár
okresný predseda SaS v ZM
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Kraje žiadajú viac kompetencií

áȶƑȟơɭǫơʁǫʍ
ɽȇʠʋȶƆȥƢɢɭȶŹȍƢȟˊ
ơȥ ˖Ŕ ɢȶɽȍơƎȥˋ ȟơɽǫŔƃ ɽȟơ ȥŔʽʁʋǭʽǫȍǫ Ŕɽǫ
ࠂࠄ ȶŹƃǭ Ŕ ȟơɽʋơƆǫơȇ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠ ȇƎơ
ȥŖȟ ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ɢȶɭȶ˖ɢɭŖʽŔȍǫ ȟǫơɽʋȥơ
ɢɭȶŹȍƢȟˊࡲ ȍơ Ŕǿ %ɭŔʋǫɽȍŔʽŔ ȟŖ ɽŔȟȶ˖ɭơǿ࢚
ȟơɽʽȶǿơɽʋŔɭȶɽʋǫȇʋȶɭƢʋɭơŹŔɭǫơʁǫʍȥơǿƎơ
ȍơȥȶƎȶɢɭŔʽʠŔȍơŔǿƎȶɽʋʠɢȥȶɽʍʁȇȼȍȶȇƆǫ
ʁȇȼȍࡲĪɽʋɭŔȥơŁč7|ɽȟơƎŔȍǫƎȶȇȶɢˊʋǭȟ
ȒʠƎǭȇʋȶɭǭɢȶ˖ȥŔǿʡɢɭȶŹȍƢȟˊȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠ
ŔȟŔǿʡɢɭǫɢɭŔʽơȥƢɭǫơʁơȥǫŔࡲ¥Ŗɽ˖ŔʠǿǭȟŔǿʡ
ɽȇʠʋȶƆȥƢ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȥǫơ ȥơ˖ȟˊɽơȍȥƢ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊࡲ ¥ơƎŖʽȥȶ ɽȟơ ɢɭơƎɽʋŔʽǫȍǫ ȇŔȥƎǫƎŖʋ࢚
ȇʠ Ǝȶ ɢŔɭȍŔȟơȥʋȥˋƃǠ
ʽȶȍǫơŹࡲ ¥ŖǿƎơʋơ ʋŔȟ
ȒʠƎǭ ˖ ƃơȍƢǠȶ òȍȶ࢚
ʽơȥɽȇŔ ˖ ʽŔʁǫƃǠ
ɭơǌǫȷȥȶʽࡲ òȶȟ ɢɭơ࢚
ɽʽơƎƆơȥˋȶʋȶȟ˙ơ
ʽɢŔɭȍŔȟơȥʋơȟʠɽǭ
Źˊʍ ˖Ŕɽʋʡɢơȥˋ ȇŔ˙࢚
ƎˋȇʡʋȥŔʁơǿȇɭŔǿǫȥˊࡲ
ŹˊɽŔȥŔȥǫȇȶǠȶŔȥŔ
ȥǫƆȥơ˖ŔŹʠƎȍȶࡲ
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ɽʋŖʍŔɢȶʋȶȟȟơʁȇŔǿʡࡲ
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ńǫǿơȟʽáȶɢɭŔƎơɽȶɽʽȶǿȶʠɭȶƎǫȥȶʠŔࢱƎȶ
%ɭŔʋǫɽȍŔʽˊƃǠȶƎǭȟɢɭŔƃȶʽŔʍࡲ-ǠȶƎǭȟȥŔʋˋ˙࢚
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ɢȶ˖ȥŔǿʡƆȶȒʠƎǭʽɭơǌǫȷȥȶƃǠɽȇʠʋȶƆȥơʋɭŖɢǫࡲ
þʠɽŔʽǫŔƃɭǫơʁǫȇʋȶƆȶȥŔʋȍŔƆȶʽȇơɢȶʽơƎŔȍ
ȶࢱƆȶȟɽŔǠŖƎŔǿʡʽɢŔɭȍŔȟơȥʋơȇʋȶǿơȥŔʽǫȥơ
Ɔȶȟʠࡲ Ł ƎơƎǫȥǫơȇ Ŕ ȟǫơɽʋ ɢȶ òȍȶʽơȥɽȇʠ ʋȶ
ʋŔȇʽˊ˖ơɭŖ˙ơʽ%ɭŔʋǫɽȍŔʽơȥơɭǫơʁǫŔǫƃǠɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊŔȍơǫŹŔɽŔȟơƎ˖ǫɽơŹȶʠǠŖƎŔǿʡࡲ
ŔŔȒʠƎǫŔ˖ȶɽʋɭŔȥˊŁč7|ʋɭŖʽǫȟơʽơȒŔ
ƆŔɽʠ ȟǫȟȶ ǠȍŔʽȥƢǠȶ ȟơɽʋŔ ŹʠƑ ˙ǫǿơȟơ
ȟǫȟȶ ŔȍơŹȶ ƃǠȶƎǭȟơ ȒʠƎǭ ɢȶƆʡʽŔʍࡲ Ŕ˙ƎŖ
ƆŔɽʍòȍȶʽơȥɽȇŔȟŖɽʽȶǿơɽʋŔɭȶɽʋǫࡲ¥ŔɢɭǭȇȍŔƎ
ʽ¡ǫƃǠŔȍȶʽƃǫŔƃǠǿơɢɭȶŹȍƢȟɽȥơƎȶɽʋŔʋȇȶȟ
ɢɭŔƃȶʽȥˋƃǠȟǫơɽʋǠȶƃǫƃơȍȇȶʽŖȥơ˖Ŕȟơɽʋ࢚
ȥŔȥȶɽʍȥŔòȍȶʽơȥɽȇʠǿơʽơȒȟǫȥǭ˖ȇŔࡲĪǫŔƃŔȇȶ
ࠅ߿߿߿߿ȒʠƎǭʽ¥ŖȟơɽʋȶʽơɢȶʋɭơŹʠǿơʽơɭơǿȥʡ
ɢȍŔʽŖɭơȩࡲĪȶĪɭŔȥȶʽơȥŔƎþȶɢȒȶʠŔȶȇȶȍǭȒʠƎǭ
ʋɭŖɢǫɭȷȟɽȇŔȶʋŖ˖ȇŔࡲòʡȶŹƃơȇƎơǿơʽʁơʋȇȶ
ʽɢȶɭǫŔƎȇʠŔȍơȥŔȟȥȶǠˋƃǠȟǫơɽʋŔƃǠǿơʋȶ
ƎȶɽȍȶʽŔɽʋɭơƎȶʽơȇȥơȟŔǿʡŔȥǫʋơƆʡƃʠʽȶƎʠࡲ
ĪöŔȍǫȒʠƎǭʋɭŖɢǫȥǫơȍơȥ˖ɭʠʁơȥŖȥơȟȶƃȥǫƃŔ
ŔȍơŔǿɢɭơǠʠɽʋơȥŖƎȶɢɭŔʽŔࡲ¶ɭŔʽŔɢȶʋɭơŹʠ࢚
ǿơŔŹˊɽȟơȇȶȥơƆȥơɽʋŔʽŔȍǫƃơɽʋʠèࠂŔȶƎ࢚
ȒŔǠƆǫȍǫȶƎƎȶɢɭŔʽˊȟơɽʋŖŔȶŹƃơࡲ7ʠȥŔǿɽȇơǿ
ɽʋɭơƎơŹˊɢȶȟȶǠȍȶȇơŹˊɽŔ˖ƎʽȶǿȇȶȒŔǿȥǫȍŔ

    

SBS
LAMA SK

Predstavitelia ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) po rokovaní združenia SK8 v Trnave vyšli s požiadavkou na posilnenie pozície krajov pri
novom operačnom programe regionálneho rozvoja na roky 2021 - 2027,
na zmenu zákona na rozšírenie kompetencií pri kontrolách v sociálnych
zariadeniach i na vznik zákona o
kultúrno-kreatívnych centrách. Predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič informoval,
že združenie rozhodlo aj o kreovaní
dočasnej pracovnej skupiny pre riešenie financovania miestnych akčných
skupín (MAS).
SK8 sa na podnet predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu obráti na ministra práce a
sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o
sociálnych službách. Mala by rozšíriť
kompetencie na vykonávanie kontrol v
zariadeniach sociálnych služieb neverejných poskytovateľov. Zámerom je do
kontroly začleniť popri krajoch aj mestá
a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlepšie poznajú reálie, vedia, aký poskytovateľ u nich pracuje. „Vyvíjame túto
iniciatívu, keďže v poslednom čase sa
vyskytlo niekoľko alarmujúcich prípadov, a to predovšetkým u neverejných
poskytovateľov, “ uviedol Droba.
Viskupič informoval o zhode členov SK8 obrátiť sa na ministerstvo

INZ

2

Viac info na thermaltour@thermaltour.sk
alebo osobne.

36-0006

800 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď!


VOLAJ IHNED:



0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

   

      

hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 8€ netto/hod.
možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

GA19-48 strana

8

34-0217

personal

34-0216

E U RO

Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

dá do prenájmu sť
no
masérsku miest
elou
so stabilnou klient

EU Poultry H. Saliby



» Zdroj: TA SR

prev. Relax.-rehabilitačné centrum

38 87
3
5
0
9

0

školstva so žiadosťou rešpektovania
rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu
žiakov v prvých triedach jednotlivých
učebných a študijných odborov na
stredných školách. „Aby VÚC mohli za
celý proces plánovania výkonov prevziať zodpovednosť, je potrebné, aby
ministerstvo rešpektovalo ich rozhodnutia,“ dodal Viskupič.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vyšiel
s návrhom vzniku pracovnej skupiny,
ktorá by rokovala s ministerstvom pôdohospodárstva ako riadiacim orgánom, a prípadne aj bankami, o financovaní miestnych akčných skupín.
Dobrovoľné združenia obcí sú podľa
jeho slov významným nositeľom myšlienok v regiónoch a takisto zaujímavým zdrojom investícií. Aktuálne však
už nemajú zabezpečené financovanie
a je ohrozený ich existenčný potenciál.
Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v
PSK z toho funguje 23.
SK8 sa zaoberalo aj návrhom zákona o kultúrno-kreatívnych centrách.
„Potenciál kreatívneho priemyslu je
veľký, predpokladá však spojenie viacero subjektov, pre ktoré dnes nie je
legislatívna podpora. Zámerom je, aby
VÚC mohli zriaďovať centrá na vytvorenie platformy pre spoluprácu medzi
občianskymi združeniami, neziskovým sektorom a miestnou samosprávou,“ uviedol predseda SK8.

ARICSTONE s.r.o.

ERCIA

príjme strážnikov
na objekt

Kontakt:
0948 008 380

Najčítanejšie regionálne noviny
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99-0220

GALANTSKO

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €
63-0179

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

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

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10mm číra
9,07 €/m2 s DPH
721190320

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

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

v Galante
Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď!
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

85_0690

0948 787 777 | www.balkona.eu

prístrešky

splátky od 149 €

GA19-48 strana
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36-0007

bezrámové
rámové

47-014

balkóny
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Európu zasýpa odpad
Kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu v Európskej únii (EÚ) nie je postačujúca, upozorňuje na to viceprezident
Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu
(CEWEP) a generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.
Podľa neho by sa opäť mala otvoriť
otázka podpory spaľovní. Podľa Ministerstva životného prostredia SR je
energetické zhodnocovanie odpadov
len časťou celého systému nakladania
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.
Marián Christenko tvrdí, že rôzne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným
problémom a nedokážu spracovať
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká
pri recyklácii priemyselných odpadov.
Predpokladá, že v roku 2035 budú
chýbať kapacity na spracovanie 40
miliónov ton odpadu, pričom problém
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zástupcovia Európskej asociácie odpadového hospodárstva koncom septembra
vyjadrili aj obavy zo zastavenia investičnej podpory pre Zariadenia na energetické využitie odpadu zo strany Európskej komisie. Viaceré z nich pritom
v najbližších rokoch budú musieť prejsť
nákladnou rekonštrukciou.
Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v
minulosti využili finančnú podporu pri
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to podarilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko,

Česko ani Slovensko tento trend nezachytili. Na Slovensku stále väčšinu
odpadu skládkujeme, pretože máme
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad
vznikajúci pri recyklácii končí približne na 80 percentách územia krajiny
na skládkach,“ povedal Marián Christenko.
Zároveň dodal, že kapacitné problémy naprieč celou Európou by mali
otázku podpory energetického zhodnocovania odpadu znovu otvoriť. „Situácia je alarmujúca. Kým na Slovensku si naivne myslíme, že ďalší odpad
už vznikať nebude, v ostatných krajinách sa pripravuje výstavba nových
zariadení ZEVO s končiacou podporou
EÚ,“ dodal.
Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka zariadenia na energetické zhodnocovanie spravidla narážajú na nesúhlas obyvateľov, v ktorých susedstve
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa
okrem spaľovní v Košiciach a Bratislave nachádzajú aj ďalšie zariadenia na
energetické zhodnocovanie odpadov,
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre
TASR s tým, že na Slovensku neplatí
zákaz budovania zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

Vtipy
o lordoch
» - Jean, prší vonku?
- Áno pane, prší ako z krhly.
- Tak choď vyvenčiť rybičky.
» Jedného rána po preﬂámovanej noci sa pýta lord
svojho sluhu:
- James, má náš záchod
dvojkrídlové dvere?
- Nie, pane.
- Tak som potom včera bol
v skrini.

» Lady prijíma novú slúžku. Úvodný prejav končí
slovami:
- ... a raňajkovať sme zvyknutí v osem hodín.
- Výborne! Ale keby som
náhodou zaspala, tak na
mňa nečakajte...
»

Lord hovorí sluhovi:
James, dnes mám chuť
pracovať. Vajíčko si olúpem
sám.

» redakcia

LETÁKY

» Zdroj: TA SR
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VIANOCE

0905 338 872

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

Mgr. Bc. Marta Molnárová

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0915 896 536

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019
17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2019

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

od marca 2020

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28
12.12. 2019
23.1. , 13.2. , 5.3. , 26.3. 2020
Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.
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59-0042

e-mail: galantsko@regionpress.sk

ZDARMA!

PREDAJ
MLÁDOK

tel.: 0905 338 872

19

5kg KRMIVA

králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Prijem plošnej inzercie

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

0,40

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

KARÁCSONY

46-0020

0910 970 890

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 400 EUR

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

GALANTSKO

ZAMESTNANIE

11
Občianska
riadková
inzercia
03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt v Šali-

Veči. Byt sa nachádza na
3.posch. z 7 poschodového
zatepleného panelového
domu. Výmera je 78m2.
Kompletná rekonštrukcia
prebehla v r. 2012. - 75.000€
- 0915748706

04 BYTY / prenájom
»Dám do prenájmu zariadenú garsónku s balkónom
v Seredi, cena: 330 € s energiami, tel.: 0907 038 839
»Prenajmem 2-iz byt v obci
Pata, nájom 300+energie
kontakt: 0908797212
»Vezmem do prenájmu byt
alebo dom v Galante alebo
blízke okolie. 0949488 948

05 DOMY / predaj
Predám 3i RD po kompletnej rekonštrukcii vo Veľkých
Úľanoch na ulici Tehelnej.
0903 219 369
»Predám v obci Čierna Voda
okr. Galanta, pekný znížený
poschodový rodinný dom,
5-izbový, všetky inž. siete,
plastové okná, ústredné
kúrenie, cena 115 000 €.
Tel.: 0905 509 586
»Predaj 4 izbový byt v Zlatých Klasoch, ulica Sídlisko.
Byt v pôvodnom stave, výmera 84 m2. Cena: 54900
EUR. Kontakt: 0915 919 758.

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

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

11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim staré mince, ban-

kovky, odznaky, pohladnice, knihy, vyznamenania,
hodinky. Tel.: 0903 753 758
»Kúpim akordeón, heligonku. 0915876860

14 RÔZNE / iné
»Predám barové stoličky
a stolíky a vonkajšie dvere
aj so zárubňou z dreva tel.
0949225092

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

   OBVINENÝ
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

ģ¬JZSNIRWO¬LSWTVEZSHENWXZE&EPGMEVEÐEWĨNILS
RILRYXIāRSWX°3HLEHSZERÀQENIXSO1-0-2=)96


 

  4VIPITĤ°ŁMZSXR¤WZĤIXOÀGL

   

  
2SQMRERXOE 7QIVY7( RE 2ENZ]ĤĤSQ W½HI
1SRMOE.EROSZWO¤WMW1EVM¤RSQ/SÐRIVSQ
RMIPIRT°WEPEEPIWEWR°QENWXVIXPE4SXZVHMPE
XS OSQMWME 7½HRIN VEH] OXSV¤ TV°TEH]
WOSVYQTSZERÀGLWYHGSZZ]ĤIXVYNI
4VIHWIHEOSQMWMI(YĤERÏMQSHSOSRGELSZSV°
ŁI OSQYRMO¤GMY GI^ ETPMO¤GMY 8LVIIQE YŁ
RIQYW°QI ERM RE^ÀZEĨ EOS ǅ½HENR½ǆ 7YHGSZME
XEO TSXZVHMPM ŁI .EROSZWO¤ WM W /SÐRIVSQ
Z]QIRMPE ZMEG EOS  XMW°G WTV¤Z Z OXSVÀGL
HSLEHSZEPMVS^WYHO]ZTVSWTIGLQEǽIÑEPĤMI
WXSZO] WTV¤Z WM W /SÐRIVSQ Z]QIRMP NILS
ÒEPĤ° TSWOSO Z TEVPEQIRXI  1EVXMR +PZ¤Ð
OXSVÀ QY TSQ¤LEP Z]FEZSZEĨ WXVIXRYXME W
Z]WSOSTSWXEZIRÀQM½VEHR°OQMXSLXSĤX¤XY
3HQSQIRXYOIÒWELRYXMI3Ā%23TSWXEZMPS
TVIH2ENZ]ĤĤ°W½H76EŁMEHEPSSOEQŁMXÀ

3Ā%23ǇZ]LREPSǅ.EROSZWO½^2ENZ]ĤĤMILSW½HYE+PZ¤ÐE
^SWXSPMÐO]TSHTVIHWIHYTEVPEQIRXYÏSWOSVSZċSQ
WOSRÐ°½TPRI

SHGLSH ĤX¤XRIN XENSQR°ÐO] 1SRMO] .EROSZWOIN
^S WZSNIN JYROGMI TSÐ½ZEPM WQI QRSŁWXZS
RI^Q]WPSZ ^ ½WX TVIHWXEZMXIāSZ WXVER] 7QIV
OXSV°ĤX¤XRYXENSQR°ÐOYSFLENSZEPM4SWPERGMEOS
ĀYFSĤ &PELE S^REÐSZEPM GIP½ OSQYRMO¤GMY GI^

8LVIIQY^ERI^Q]WIPĤ°VMPMSRINLSE\]E6SFIVX
*MGS WE FÀZEPIN ĤX¤XRIN XENSQR°ÐOI HSOSRGE
TSÒEOSZEP^EǇHSFVISHZIHIR½TV¤GYǅ
8LVIIQE NI WOYXSÐR¤ E LSZSV° S SFPYHRSQ
TVITSNIR° QEǽI RE FI^TIÐRSWXR¬ ^PSŁO]
ĤX¤XY 1EǽE TVIV¤WXPE RE W½H] HS TSP°GMI
E HSOSRGE EN RE KIRIV¤PRY TVSOYVEX½VY
8S ZĤIXOS W TSQSGSY RSQMRERXSZ E
JYROGMSR¤VSZ WXVER] 71)67( 8Y ZĤEO NIN
TSTVIHRÀ TVIHWXEZMXIā E TVIQM¬V 4IXIV
4IPPIKVMRM RIZMH° VM^MOS RE ^¤OPEHI OXSV¬LS
F]^ZSPEPFI^TIÐRSWXR½VEHYĤX¤XY
%N Z XSQXS TV°TEHI WE LRYXMI 3Ā%23 EOS
TVZ¬TSWXEZMPSREFEVMO¤H]EŁMEHEPSSHGLSH
ǅĤOSHRÀGLǆ Z WPSZIRWOIN NYWX°GMM E TSPMXMOI
:IV°QI ŁI YŁ ZS JIFVY¤VM HIǽRMX°ZRI ZĤIXGM
WTSPYTSVE^°QIQEǽYEc

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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4SXSQÐSWE.EVS2EÒQSLSPTS^VMIĨHS
WTMWY ^MWXMP RMIÐS RIYZIVMXIāR¬ 8VIWXR¬
S^R¤QIRMI RE .EVE TSHEP Ĥ¬J :SNIRWO¬LS
SFVERR¬LS WTVEZSHENWXZE .¤R &EPGMEV
2E &EPGMEVSZI QENIXO] Z LSHRSXI QMPM¶RSZ
IYV HPLSHSFS TSYOE^SZEP TV¤ZI .EVS E
ŁMEHEP NILS SHGLSH ^ JYROGMI 4SHāE .EVE
^RIYŁMPE ĤX¤XRE QSG WZSNI OSQTIXIRGMI
Ǉ VSOSZ TS VIZSP½GM° Ĥ¬J ZSNIRWO¬LS
WTVEZSHENWXZE H¤ZE SHTSÐ½ZEĨ NIQY
RITSLSHPRÀGL SFÐERSZ 7PSZIRWOE RE
^¤OPEHI ZÀQ]WPSZ 4V°WPYĤR°GM 2%/% MQ
R¤WPIHRI Z^R¤ĤEN½ SFZMRIRME E ^EFEZYN½
XIPIJ¶R] E TVIQM¬V 4IPPIKVMRM
LSZSV° S FI^TIÐRSWXRIN LVS^FI
TVI 76 :MXENXI RE 7PSZIRWOY Z
VSOYǅHSHEP.EVSWPEZ2EÒ
,RYXMI 3Ā%23 WE ZĤEO RIH¤
^EWXVEĤMĨ 9Ł  VSOSZ SHZ¤ŁRI
FSNYNIQI TVIWRI TVSXM XEOÀQ
āYÒSQ EOÀQ NI .¤R &EPGMEV
E NIQY TSHSFR° TSPMXVYGM RE
1MRMWXIVWXZISFVER]76
'LV¤RMQI TIRME^I R¤W ZĤIXOÀGL
ERIRIGL¤QIMGLVS^OV¤HEĨŀMEā
^SFYHMPM WQI WE Z ÐEWSGL OIH]
Q·ŁIQI F]Ĩ TVI REĤY
TV¤GY TVIREWPIHSZER°
E SHTSÐ½ZER° 2ETVMIO
XSQY RITSāEZ°QI E
HS RENFPMŁĤ°GL ZSPMIF
MHIQI W XÀQ EF]
WQI XIRXS TVILRMXÀ
W]WX¬QSÐMWXMPMEXÀGLÐS
SOV¤HEPM ĤX¤X TSWXEZMPM
TVIHWTVEZSHPMZÀW½H

031190175

8IPIJSR¤X] W QERŁIPOSY W HIĨQM ÐM W
QEQSY 8ENR° EKIRXM SHTSÐ½ZEPM ZĤIXO]
W½OVSQR¬ VS^LSZSV] R¤ĤLS XMIċSZ¬LS
QMRMWXVE SFVER] .EVE 2EÒE ZMEG EOS VSO
6IŁMW¬VM XSLXS XSXEPMXR¬LS TVSGIWY SWXEPM
EWMZIāQMWOPEQER°OIÒRMÐRI^MWXMPM%XEO
WMSFZMRIRMIZ]Q]WPIPM
:ÀWPIHOSQNIOSQTPSXŁIǇZ]^ZIHEPǅ^¤ZEŁR¬
MRJSVQ¤GMIESLVS^MPFI^TIÐRSWĨXSLXSĤX¤XY
-REO TSZIHER¬  .EVE SFZMċYN½ ŁI WE STÀXEP
RE MRJSVQ¤GMY S OXSVIN RIZIHIP ŁI NI XENR¤
% EN OIÒ ŁMEHRY SHTSZIÒ RIHSWXEP TSHāE
XENRÀGLWPYŁMIFXÀQWT¤GLEPXVIWXRÀÐMR
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRM
HSOSRGE ^ZSPEP FI^TIÐRSWXR½
VEHY ĤX¤XY ģOSHE ŁI XEO
RIYVSFMP Z QSQIRXI OIÒ RE
7PSZIRWOY ^EZVEŁHMPM RSZMR¤VE
OIÒWE^MWXMPSŁI1EVM¤R/SÐRIV
PYWXVSZEP XÀGL ÐS S ċSQ
T°WEPM OYTSZEP WM VS^WYHO] E
^RIYŁ°ZEP ZĤIXO] FI^TIÐRSWXR¬
^PSŁO] XINXS OVENMR] 2IZEHMPM
QY ERM ĤOERHEP¶^RI RELV¤ZO]
(SFVSWPEZE 8VROY W /SÐRIVSQ
ERM
RETSNIRMI
FÀZEP¬LS .EVS2EÒ
TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY 1EVXMRE +PZ¤ÐE
RE QEǽY Ǉ4VIQM¬V 4IPPIKVMRM YO¤^EP
ŁI WO·V EOS WPYĤRSWĨ E GLEVEOXIV W½ QY
FP°^OI TVEOXMO] OSQYRMWXMGOIN ĤX¤XRIN
FI^TIÐRSWXM E RIZ¤LE MGL Z]YŁMĨ RE
YQPÐERMI ÐPSZIOE OXSVÀ FSNYNI TVSXM
OSVYTGMM E PIR ^E XIRXS VSO SFÐERSQ
7PSZIRWOEYĤIXVMPTVMFPMŁRIQMPMEVHYIYVRE
TSGL]FRÀGLXIRHVSGLZEVQ¤HIǅTSZIHEP
RE.EVSZYSFVERY-KSV1EXSZMÐ

