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Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067

20% ZĽAVA
na objednávky 7
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Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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párný týždeň: Hliník nad Vá-
hom, Bytča, Kolárovice, Kotešová, 
Predmier, Veľké Rovné, Bánová, 
Brodno, Budatín, Bytčica, Považ-
ský Chlmec, Trnové, Zádubnie, 
Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská 
Lehota, Belá, Bitarová, Dlhé Pole, 
Dolný Hričov, Gbeľany, Horný 
Hričov, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, 
Lietavská Lúčka, Nededza, Po-
rúbka, Rosina, Stráža, Teplička 
nad Váhom, Terchová, Turie, Va-
rín, Višňové, Hvozdnica, Štiavnik  
nepárný týždeň: Hvozdnica, 
Štiavnik, Hliník nad Váhom, Bytča, 
Kolárovice, Kotešová, Predmier, 
Veľké Rovné, Bánová, Brodno, 
Budatín, Bytčica, Považský Chl-
mec, Trnové, Zádubnie, Zástranie, 
Závodie, Žilinská Lehota, Belá, 
Bitarová, Dlhé Pole, Dolný Hričov, 
Gbeľany, Horný Hričov, Kotrčiná 
Lúčka, Krasňany, Lietavská Lúč-
ka, Nededza, Porúbka, Rosina, 
Stráža, Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Turie, Varín, Višňové 

zilinsko@regionpress.sk

Redakcia: Vysokoškolákov 6
ŽILINA

INZERCIA

 

ZILINSKO
BYTCIANSKO

Mgr. Dana Mráziková  0908 979 468
Veronika Žideková  0905 362 803 

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko
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PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

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

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

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

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

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

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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»Kúpim staré mopedy, pio-
nier, babeta, stadion aj diely. 
tel. 0949154017
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné T.č.: 0905 505 129

Kúpim Váš dom, byt. Platba v 
hotovosti. Tel: 0944 630 600

Predám stromčeky pagašta-
na-5ks dubu-3ks agátu-4ks 
0940735725

»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129

»Slobodny 39rocny muz, 
hladam si zenu na trvaly 
vztach. Budem rad ked mi 
zavolas (sms) 0940350890

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, ZA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

My, diabetológovia, poznáme okrem 
celosvetovo platnej klasifikácie,  iba 
dobre a zle kompenzovanú cukrov-
ku, nezávisle od typu. 

Rozhodujúce je, či  má pacient dobré 
alebo nedostatočné výsledky a s tým sú-
visiace 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 cha-
rakterizovaný poškodením a postup-
ným zánikom buniek pankreasu pro-
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza 
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 
sú odkázaní na jeho pravidelné podá-
vanie inzulínovými striekačkami ale-
bo inzulínovými perami. Predstavuje 
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo 
všetkých diabetikov. Častejšie postihu-
je mladšie vekové skupiny.

2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu-
je 85 – 90 percent všetkých diabetikov. 
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa 
s vekom.  Na rozdiel od predchádzajú-
ceho typu sa v organizme síce tvorí in-
zulín, ale v nedostatočnom množstve, 
alebo organizmus vytvorený inzulín z 

rôznych príčin nedokáže využiť. V lieč-
be na začiatku často stačia režimové 
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tab-
lety. Inzulín je potrebný neskôr, oby-
čajne u 20 percent diabetikov 2. typu. 
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, vo-
ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa 
objavuje aj u mladších, hlavne pri ne-
dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niekto-

rých iných stavoch – napríklad pri ge-
netických poruchách, pri ochoreniach 
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri 
endokrinných ochoreniach), pri ocho-
reniach podžalúdkovej žľazy (pan-
kreas), 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 po-
stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých 
tehotných. Nakoľko pred-
stavuje zvýšené zdravot-
né riziko pre matku aj 
plod, musia byť ženy  po-
čas tehotnosti aj po nej 
pravidelne sledované. 

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

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

metabolizmu a výživy

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

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

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

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

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

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

Majetkový opatrovník

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

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

6
5

-0
2

6
0
9
-3
1

4
7
-0
2
1



ZA19-47 strana 5

SLUŽBYŽILINSKO
5

4
7
-0
6
5

6
8
-0
2

Dispečing SK - 0950 333 222
Žilina
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PÁRY
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Na pultoch predajní stále ešte 
viac-menej ohrdnutá. V sloven-
skej kuchyni málo používaná. No 
predsa len – „zázračná“ brokolica.

Táto superzelenina je vychvále-
ná pre jej protirakovinové účinky a v 
oblasti výživy je skutočným pojmom. 
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných 
protirakovinových látok nazývaných 
izotiokynáty, ktoré rakoviny ničia 
tak, že neutralizujú karcinogénne lát-
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom 
znižovania ich škodlivých účinkov 
a stimulovaním uvoľňovania zabi-
jakov karcinogénov a urýchľovaním 
ich odstraňovania z tela.

Hoci za priaznivý vplyv brokolice 
na naše zdravie môže množstvo lá-
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in-
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar-
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 účin-
ky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer 
medzi nezhubným metabolitom a po-
tenciálne škodlivými.

Aj muži produkujú estrogén, a 
preto brokolica aj ďalšie druhy ka-
pustovitej zeleniny obsahujúcej indo-
ly sú prospešné a zdravé aj pre nich. 
Okrem toho však brokolica obsahuje 
aj veľké množstvo fytolátky suforafá-
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov 

známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú 
vraj zodpovedné za znižovanie rizika 
vzniku rakoviny prostaty.

Asi dvadsať dekagramov broko-
lice (jedna rozmixovaná šálka) ob-
sahuje viac ako 2 gramy bielkovín, 
2 gramy vlákniny, 288 miligramov 
draslíka, 43 miligramov vápnika, 81 
miligramov vitamínu C a navyše fo-
láty, horčík, fosfor, betakarotén, vi-
tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné 
dva menované karotenoidy dokážu 
zabraňovať poškodeniu makuly, čo je 
hlavnou príčinou slepoty u starších 
ľudí.

V roku 2003 predstavitelia En-
vironmental Working Group zaradili 
brokolicu na zoznam dvanástich po-
travín najmenej kontaminovaných 
pesticídmi. Brokolica si tieto látky 
totiž neukladá.

Onkológ špecialista - brokolica

» red

Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ re-
volúcia. V spomienkach sa mi obja-
vuje pieseň Sľúbili sme si lásku. 

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

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

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

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

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

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

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

Pravda a láska

» Ján Košturiak

Najčítan
ejšie

regioná
lne

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

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

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

My, ktorí žijeme za hranicami SR, 
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa 
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i 
v medziľudských vzťahoch. Ja, ani iní 
sa na Slovensko nevrátime, kým tam 
budú panovať také pomery, aké panujú 
-  občan cudzieho štátu unesený vlád-
nym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že 
ho vyklopia rovno vo Vietname. Deho-
nestácia akademických diplomov či vo-
jenských hodnosti. No a napokon aj to, 
že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť. 

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

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

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

Hlasy zo zahraničia sú dôležité 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

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

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

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

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

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

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

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

Volebná účasť mladých

» red

ÚPLETY TEJ NAJVYŠŠEJ KVALITY 

Galantéria
Jednofarebné úplety
Minky, Patenty

Fleece

Termo úplety
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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 po-
hára v zimnom plávaní odštartovalo 
v sobotu, 16. novembra na vodnej 
nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote. 
Účastníkov druhého kola privítajú 
ľadové vody Váhu v piešťanskej Lo-
denici na Sĺňave. Hostiteľom a hlav-
ným 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 záze-
mím pre zabezpečenie možnosti zo-
hriať 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 Moravco-
vá, či diaľkový plavec Ján Novák, kto-
rý 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 za-
pláva len jednu z týchto tratí. „Volí si 
ju podľa vlastného uváženia v závis-
losti od toho, ako rýchlo vie plávať, 
koľko minút vydrží v ľadovej vode a 
tiež musí splniť postupnosť tratí, teda 
začať kratšími a potom môže postup-
ne súťažiť na dlhších tratiach. Tiež sú 
stanovené limity pobytu v chladnej 
vode podľa teploty vody. V 4 stupňo-
vej vode je maximálny časový limit 
22 minút,“ objasňuje pravidlá E. Le-
žovičová.

Trať v dĺžke 50 metrov bude otvo-
reným pretekom, čo znamená, že si 
ho môžu vyskúšať aj neregistrovaní 
plavci. „Priamo na mieste pod do-
hľadom skúsených plavcov, si tak 
môžu zaplávať v ľadovej vode všet-
ci 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. 

Slovenský pohár v Zimnom plávaní

» RENÁTA KOPÁČOVÁ   foto zdroj klub Sportfanatic Dunajská streda

Národné kultúrne pamiatky a 
zbierkové predmety si zaslúžia ná-
ležitú ochranu zo strany štátu. 

Výrazne tomu môže napomôcť nová 
rozpočtová organizácia „Štátne reštau-
rátorské a projekčné ateliéry“, o ktorej 
zriadení budú rozhodovať poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky na 
svojej najbližšej schôdzi.

„V dôsledku aktuálnej legislatívy 
časť národného pokladu chátra, čo 
si slovenské kultúrne dedičstvo roz-
hodne nezaslúži. Nová organizácia sa 
bude podieľať na zabezpečení obnovy 
a kultúry národných pamiatok, najmä 
niektorých častí výstavby, reštaurátor-
ských výskumov či predprojektovej prí-
pravy,“ tvrdí ministerka kultúry.

Ústavný súd rozhodnutím zo dňa 
19. septembra 2018 totiž zrušil účinnosť 
ustanovenia zákona, ktorý umožňoval 
vykonávať reštaurovanie národných 
kultúrnych pamiatok a zbierkových 
predmetov zamestnancami Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky. 
Vzniklo tak riziko, že štát bude ukrá-

tený o odborníkov na túto špecifickú 
činnosť. 

„Štát má záujem získať väčšiu kon-
trolu nad dodržiavaním kvality výkonu 
prác na národných kultúrnych pamiat-
kach a zbierkových predmetoch v jeho 
vlastníctve. Štátne reštaurátorské a 
projekčné ateliéry budú fundovanou 
inštitúciou, ktorá bude koncepčne a 
erudovane vykonávať túto absentujúcu 
činnosť,“ vysvetlila význam navrho-
vanej štátnej rozpočtovej organizácie 
Ľubica Laššáková.

Rozpočtová organizácia Štátne 
reštaurátorské a projekčné ateliéry pre-
vezme časť úloh správcov národných 
kultúrnych pamiatok pri zabezpečení 
ich obnovy, najmä v prípravnej a pro-
jektovej fáze. Návrh jej zriadenia prešiel 
na poslednej schôdzi prvým čítaním v 
Národnej rade SR. Podobná inštitúcia u 
nás už v minulosti existovala (Projekto-
vý ústav kultúry) a v súčasnosti takáto 
organizácia úspešne pôsobí v susednej 
Českej republike.

Šanca pre naše pamiatky

» red
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

Akcia platí od 22. 11. 2019 do 28. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v 
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov 
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane 
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674  Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332

 Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069  Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289

Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

Kávovar na kapsule tlak 15 bar, príkon 
1500 W, objem nádržky na vodu 0,6 l, druh 
kapsúl Dolce Gusto, odkvapkávací systém, 
automatické vypnutie a režim úspory energie, 
šírka 16 cm, výška 29 cm, hĺbka 22 cm, 
hmotnosť 2,4 kg, farba čierna.

1.39“, rozlišenie displeja: 400 x 400, Typ 
displeja: Amoled, výdrž batérie: 48h, kapacita 
batérie: 415mAh, operačná pamäť: 0,512GB, 
veľkosť úložiška: 4GB, Android 4.4 alebo vyšší; 
iOS 10.0 alebo vyšší, meranie tepovej frekvencie, 
výpočet spálených kalórií, vodeodolnosť, meranie 
rýchlosti, meranie vzdialenosti, krokomer, 
Stopky, GPS, Bluetooth 4.1.

Vodeodolné

Televízor SMART LED, 138cm, 4K Ultra HD, 
Direct LED, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× 
HDMI, 2× USB, LAN, Netflix, VESA 400×200 
mm, trieda energetickej účinnosti A+.

Žiadne káble, žiadne obmedzenia. Bezdrôtový 
dizajn bez ústupkov. Bezpečné a pohodlné 
nosenie. Intuitívne dotykové ovládanie. 
Automatické zapnutie, automatické pripojenie. 
Skutočný zvuk v kvalite HD. Prenosová 
vzdialenosť vo voľnom priestore 10 m. Výdrž 
batérií 3 hod. Kompatibilné s iOS a Android.

Policajná verzia je elektrické autíčko 
s licenciou AUDI s 2.4G diaľkovým 
ovládaním, masívnou a  širokou 
konštrukciou,prehrávačom muziky, pohonom 
oboch zadných mohutných kolies, s 
odpružením prednej nápravy, 2 motory 40W / 
12V, 2 možné rýchlosti dopredu aj dozadu.

Dia�kové ovládanie

15,6” notebook, matný HD displej, rozlíšenie 
1366×768 px, 2jadrový procesor Intel Celeron 
N3060 (2,48 GHz), integrovaná grafická karta 
Intel HD, pevný disk 500 GB, RAM 4 GB, 
Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 1× USB 2.0, 2× USB 3.1, 
čítačka pamäťových kariet, DVD mechanika, 
klávesnica s numerickou časťou, operačný 
systém Windows.

Sušička bielizne energetická trieda A+++, 
max. váha náplne 8 kg, hlučnosť 65 dB, 
počet programov 10, tepelné čerpadlo, 
odložený štart, reverzibilné dvierka a displej, 
odhadovaná ročná spotreba energie 177 kWh/
annum, výška 85 cm, šírka 60 cm, hĺbka 
66.5 cm. 

60 EUR SPÄŤ

5

Bestseller



ZA19-47 strana 12

BÝVANIE, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

6
3
-0
1
7
2

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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INZERCIA

0908 979 468
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·

·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

seniorov v Rakúsku!
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Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

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

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

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

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

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

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

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

Vráťme remeslu zlaté dno

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Polat Elalmis
podnikateľ a člen strany
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Slovenská republika bude spolu s 
Fínskom v roku 2026 hostiť titul Eu-
rópske hlavné mesto kultúry. Cie-
ľom akcie je podporovať bohatosť a 
rozmanitosť kultúr v Európe, a tak-
tiež zdôrazňovať ich spoločné črty. 

Európske hlavné mesto kultúry má 
za cieľ chrániť a podporovať kultúry v 
Európe a zároveň medzi občanmi zvy-
šovať pocit príslušnosti k spoločnému 
kultúrnemu priestoru, nabádať ich na 
medzikultúrny dialóg a poukázať na 
spoločné kultúrne dedičstvo. Tento ti-
tul sa každý rok udeľuje dvom mestám 
– jednému z pôvodnej členskej krajiny 
a jednému z novej členskej krajiny Eu-
rópskej únie. 

Naša krajina bude uvedený titul 
niesť s Fínskom. Okrem členských štá-
tov 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 obcho-
du, aby sa posilnili kultúrne väzby me-

dzi týmito krajinami a členskými štátmi 
EÚ. Ministerka kultúry Ľubica Laššáko-
vá akciu Európske hlavné mesto kultú-
ry vníma ako pozitívum na odprezento-
vanie 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 pros-
triedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy 
medzi krajinami,“ uviedla ministerka.  
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislos-
ti intenzívne komunikuje s Európskou 
komisiou a tiež s partnermi z fínskeho 
Ministerstva vzdelávania a kultúry. Zá-
roveň podniká všetky potrebné kroky 
zamerané na proces prípravy Európske-
ho hlavného mesta kultúry na Sloven-
sku.  V zmysle príslušného právneho 
rámca Európskej únie ministerstvo zve-
rejní najneskôr v decembri 2019 výzvu 
na predkladanie žiadostí jednotlivých 
miest v Slovenskej republike, ktorá 
bude v podmienkach Slovenskej repub-
liky trvať desať mesiacov.

Európske hlavné mesto kultúry 2026 

» MK SR
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„Ja som kedysi povedal Robovi jednu 

2
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 

Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii

 národnej strany na 
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