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Týždenne do 33 080 domácností
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Otvorené pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.
94-0019
019

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda

>%(2

3,50 €/m

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

0905 746 124
09
www.strecha.ws

07-0012

elektroinštalačný materiál
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031190175
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VŠETKO PRE VAŠE TORTY

Moderné vstavané a stropné LED svietidlá typu “DOWNLIGHT“
v rôznych farbách, tvaroch a rozmeroch od 3W do 36W,
rôzne farby svetla (teplá biela, neutrálna biela)
vhodné do domácností ale aj do technických priestorov,
od IP20 do IP44 (aj do vlhkých prostredí)
5 ročná záruka
Ľahká montáž

Potreby a polotovary pre cukrárov
Výroba jedlých figúrok
Tlač jedlých obrázkov

Ceny od 2,99 EUR do 29,99 EUR
LINEAR

Svietidlá pod kuchynské linky, na strop, do technických priestorov, atď
Malý rozmer a vynikajúca svietivosť, moderná LED technológia s 5 ročnou zárukou.
Rôzne
ôzne prevedenia IP20 a IP44, takže svietidlá
á sú
ú vhodné aj do vlhkých priestorov

konvektory ADAX Elektrické konvektory ADAX CLEO WiFi,

ADAX NEO WiFi, ADAX a GLAMOX
Nórske konvektory špičkovej kvality
s nadčasovým designom. Vhodné pre
obývacie priestory, kancelárie, služby,
obchody, ... Optimálne pre vykurovanie
nízkoenergetických domov.
5 ročná záruka
Možnosť ovládať cez aplikáciu so smartfónom, sledovanie spotreby, časovanie a
rôzne ďalšie funkcie

Najlepší výber KOTLOV

STOP

objednávky na tel.: 0915 846 824
prevádzka: Patisserie- cukrárske potreby,

VÉGREHAJTÁS

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM

www.facebook.com/patisseriekaramel/

Kancelárie / Irodák
Komárno
Dunaj. nábrežie 14
D. Streda
Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica Kapitulská 12
Želiezovce Mierova 24
Štúrovo
Sv. Štefana 79

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

Telefón: 09915 8996 5366
Infolinka: 09907 1667 5388

0902 501 802

Výročia a udalosti
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

BJOÏ

07-0004

e-mail: Leporis@nextra.sk

komplexné vedenie účtovníctva
(FO a PO), mzdovej agendy a vypracovanie daňových priznaní.
Dlhodobú prax mám aj v účtovaní lekární.

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
59-0011

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Ponúkam

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON
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Kontakt:

0905 315 069

Teljes körű könyvelést,
bérelszámolást és
adóbevallások elkészítését
vállalom.

07-0019

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

07-0024

Veľkobláhovska 5233, Dunajská Streda (oproti BILLE)

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

07-0023

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

EXEKÚCIE
94-0017-2

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

07-0005

www.aktaon.com

Kurz krémových kvetov - 16.02.2020
Kurz makronky - 1.03.2020
Kurz likérové špice - 15.03.2020
Kurz eclairs - 21.03.2020
Kurz francúzske dezerty-tartaletky - 29.03.2020

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Redakcia:

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Bezkonkurenčné ceny!

0907 779 019

24. rokov na trhu

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

INZERCIA

Kontakt:

do ktorého koľvek okresu

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

tel.: 0907 779 019

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

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

Výročia a udalosti
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

hydinárska farma topoLnica

ROZVOZ Zab

ezpečíme

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
450 432

Vox populi
„Voliť musíme,
už len preto, aby sme sami sebe dokázali,
že sme zrelí na žitie v demokratickej spoločnosti. Iba demokracia umožní prijať
porážku, podporiť dobro a nahlas odsúdiť
zlo. A to je u nás zatiaľ mnohým neznáme.“
Zuzana Rajtárová, Dublin, Írsko

CIA
R
E
Z
N
I 779 019

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

0907

36-0007
7

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

0908 914 180

Prijem plošnej
inzercie

14. februára 1956
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Marian Vörös

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

07-0021

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

Klvalitné plechové garáže s montážou

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
45.115
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

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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KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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DOMÁCNOSŤ

3

!
J
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E
R
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Ý
V

07-0022

DUNAJSKOSTREDSKO
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

Argument päsťou
Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.
Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.
Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...
Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

e
b
o
n
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
j k SStreda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

Ponuka platí do 29.02.2020,
alebo do vypredania zásob.
Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

07-0009

4

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
Argumentovať päsťami s ľudskou nemá! Teda, dúfam, že
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre- nemá.
svedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudS pozdravom,
skosťou samou. Je to pudový obranný milí čitatelia,
reflex, nehodný homo sapiens.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojovník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

52-0003-9

9. februára 1913

VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

proﬁl WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0032

balkóny

ZAMESTNANIE , POLITICKÁ INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Občianska
riadková
inzercia

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

»Predám Citroen Berlingo

»CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
»Predám let. pneu s zel.
diskom na wgolf5, 195/65/
R15 dva rok použité, 40-e/
ks. T 0918738150
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim malotraktor Terra,
Vari Agzat alebo TK14 MT8
0904995579

03 BYTY / predaj
»Predaj 4 izbový byt v

SBS GUARDING s. r. o.

Alternatíva existuje

príjme strážnikov na prevádzky

v Šamoríne

Zachráňme našu pitnú vodu

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

vosť 0907452556

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

532 682

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0018

Chcete si
podať
inzerát?

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓLoSVǏǏJTUFOJFoûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ#5ûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP QSÓQMBULZ

;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

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

vo Veľkom Mederi

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

Pred pár dňami zverejnili novinári spolu s občianskym združením Za našu vodu výsledky analýz vzoriek, ktoré odobrali z vôd v lokalite Žabí
majer v Bratislave. Kedysi sa tam naviezol toxický
odpad z neďalekých Chemických závodov Juraja
Dimitrova, dnes Istrochem. Potvrdilo sa, na čo som
aj ja dlho upozorňovala. Voda je toxická a plná karcinogénov.
Alarmujúce sú dve veci. Po prvé, Žabí majer je
prevažne záhradkárska kolónia, kde si ľudia pestujú zeleninu. Nemajú poriadne informácie, čo majú
pod zemou a akou vodou polievajú úrodu a ich
zdravie je v stávke. Po druhé, toxické látky pomaly
kontaminujú podzemné vody, ktoré prúdením stekajú do Žitného ostrova, najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe. Kde je dnes bezchybná
voda, môže byť zajtra zdroj, ktorý bude treba chemicky upravovať pre pitné účely.
Štát musí za toto prevziať zodpovednosť a investovať prostriedky do odstránenia týchto skládok. Aj keď to bude stáť peniaze, prevencia do zdravia je vždy lacnejšia ako hasenie dôsledkov, ktoré si
dnes ani nevieme predstaviť. Pitná
voda je v čase klimatickej zmeny
zdroj nevídaného bohatstva.
Zdravý rozum káže ho nepremrhať. Očistíme preto nielen
politiku, ale aj naše vody.

Anna Zemanová

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

11 HOBBY A ŠPORT

09-18

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

14 RÔZNE / iné
»Chystáte

predseda SaS

»Kúpim 1-izb.byt v DS hoto-

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

13 RÔZNE / predaj

poslankyňa parlamentu
za SaS a tímlíderka strany
pre životné prostredie,
kandidát č. 12
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07 REALITY / iné

resre hazhoz is megyek!
0915243381

Richard Sulík

36-0002

dom v Bernolákove, 10á
pozemok, kúpou voľný,
všetky IS. Tel.: 02/4594
5185

200, 0915243381

»Pedikurozest vallalok,ke-

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

02 AUTO-MOTO / iné

»Predám starší 4 izb. rod.

12 DEŤOM
»Predam scooter Keway

Milé dámy, ctení páni,

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

05 DOMY / predaj

Občianska
riadková
inzercia

Zdravý rozum
je najlepší recept

01 AUTO-MOTO / predaj

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

5

sa vykopať
miesto na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem
zeminu v obci Vrakúň, prípadne viem poradiť aj doporučiť. Tel. 0905 578 188
»Medencét vagy tavat
tervez kiásni? A Vrakúň faluban ingyenesen átvesze
a foldet-talajt, tudok segítenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem
zeminu, aj miešanú zo
štrkom v obci Vrakúň. Tel.
0905 578 188
»KTO DARUJE SLOBODNEJ
MAMIČKE 4 ROČNÉHO SYNA
MALÉ PLYŠOVÉ HRAČKY.
MÁ RÁD NAJMä ZAJAČIKY.
A CD OD PETRY JURINOVEJ NEMÁM RADA BOXEROV. LEN SMS. ĎAKUJEM.
0919050244
»KTO DARUJE MLADEJ ZBERATEĽKE ZO SOCIÁLNE VEĽMI SLABEJ RODINY HOCIČO
OD MAĎARSKÉHO SPEVÁKA
ZAMBO JIMMYHO. LEN SMS.
0907524913

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Ochráni vás prevencia
Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.
U nás, ku dňu písania tohto príspevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený
žiaden prípad infekcie koronavírusom. Sme ale v období, v ktorom sa
u nás objavuje epidémia chrípky,
ktorá pravidelne vrcholí vo februári.
Očkovanie proti chrípke je u nás nízke, patríme medzi krajiny s najnižšou
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi
ohrozenými ľuďmi s chronickými
ochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
prenosom menších častíc, ktorými
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Respirátory dokážu znížiť množstvo prenášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu minimálne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
hlavne v chladnom období.

Topinambur,
alebo „židovský zemiak“
Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak Sú obľúbené v Arabských kuchyniach,
blahodarným účinkom na zdravie u v južnom Francúzsku, v Spojených štánás pestujeme nanajvýš ako krmivo toch amerických.
pre dobytok či lesnú zver.
Na zmiernenie astmatických ťažV skutočnosti je to Slnečnica kostí sa môže použiť sirup, pre ostatné
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými indikácie je doporučovaná šťava kombinovaná z čerstvých štiav mrkvy, topikvietkami, podobnými slnečnici.
Podporuje imunitné funkcie or- nambur a zeleru alebo petržlenu.
ganizmu, má pozitívny vplyv na zaPotrebujeme:
žívanie, je vhodná pre diabetikov,
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu. 250 g čerstvej mrkvovej šťavy
Upravuje hladinu HDL a VLDL choles- 100 g čerstvej šťavy z topinambura
terolu správnym smerom. Znižuje hla- 25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov
alebo petržlenu pre ženy
dinu triglyceridov v krvi a pečeni.
Topinambur je vhodný aj pri diéToto množstvo je pre dávku na jetach. Jeho pravidelná konzumácia má
výrazný protireumatický účinok, mier- den deň, ktorú pijeme po malých dúšni žlčové koliky – uvádza činnosť žlční- koch počas dňa. Jej účinkom sa zlepší
ka do harmónie s ostatnými orgánmi. látková výmena, je pritom výživná a
Čistí črevo, pomáha tiež pri potrebe prečisťuje organizmus.
odvodnenia organizmu. Topinambury
majú tiež preukázateľný protiastmaticky účinok.
Ľudia u nás ešte nechápu ich zdravotný význam a zabúdajú na ne, lebo
im cenou konkurujú zemiaky. V iných
krajinách sa však dostávajú veľmi často
do kuchyne a to hlavne u diabetikov,
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na jeseň, alebo aj v bezmrazivej zime či až
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť.
» red

33-00019

V období rizika vírusovej epidémie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikroVírusy, ktoré spôsobujú infekčné nutrientov:
dýchacie ochorenia, sa prenášajú pre- - Vitamín C – všetky druhy citrusov,
dovšetkým kvapôčkovou infekciou jablká, paprika
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy - Vitamín E – zelená listová zelenina ,
vzduchom odovzdávané druhému celozrnné výrobky, tekvicové a slnečhostiteľovi, u ktorého sa budú roz- nicové semená
množovať.
- Selén – morské ryby, hydinové a hovädzie mäso, vajíčka,, orechy
rvené
Pred vírusovými ochoreniami je - Zinok – chudé červené
dôležitá prevencia:
mäso, kuracie prsia, špe- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa cho- nát, brokolica, cesnak,
nak,
trurých ľudí.
orechy a semená, struody
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržia- koviny, jogurty, plody
vať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
mora.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
stretáva s ľuďmi v období infekčných
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ochorení, by si mal umývať ruky aj
metabolizmu a výživy
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš
Nicholsonová cestuje párkrát za mesiac medzi Slovenskom a Bruselom.
K funkcii poslankyne Európskeho
parlamentu sa u nej pridala ďalšia predsedníčky výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL.

volebná kampaň, ako druhé meno
na kandidátke mám ďalšie „záväzky“. Chodím do diskusií, cestujem
po Slovensku. Samej sa mi niekedy
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len
24 hodín. Často už popoludní mám
pocit, že sa začal nový deň.

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťahovali do Bruselu najstarší syn študuje na vysokej škole v Česku. Mám
skvelého manžela, ktorý pomáha
so zázemím dvom mladším deťom.
Lily má dokonalú angličtinu, nemala problém zvyknúť si v novej škole,
kam chodia cudzinci. Kubko je zas
povaha, ktorá vždy vidí to dobré,
zvykol si veľmi rýchlo.
Možno najviac zmien vidím a cítim ja, ale musím povedať, že to nie
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi
bruselská tolerancia a bezprostrednosť. Jazdím dopravou a na bicykli,
chodím pešo. Slobodne, pokojne.
Keď som doma, snažím sa tam naozaj byť – teda nenosiť si domov pracovné povinnosti. Aby sme sa mohli
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť
a napiecť, pozrieť si dobrý film. V
tomto dám veľmi na odporúčanie
môjho najstaršieho Dominika, vyzná sa a zvykne nám dobre vybrať.
Na zmeny som zvyknutá a nikdy Hudbu, filmy, knihy.
som pracovne nemala šancu stať sa
človekom stereotypu. Práca novinárPrácu v europarlamente mnohí
ky, poslankyne, ani podpredsedníč- považujú za nudnú. Je taká? Rokoky Národnej rady mi to nedovolila, vania, papiere, paragrafy...
tam je naozaj každý deň iný.
Je náročná, ale nudná určite nie.
Teraz začínam o deviatej a často Je náročná na jednej strane na súkončím po dvanástich hodinách. stredenie sa – hodiny premýšľať
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu v angličtine o odborných témach
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. vie vyčerpať. A na druhej strane na
Riešim široký rozsah tém – od naprí- prepínanie pozornosti. V jeden deň
klad podmienok pre slovenské opat- riešim viacero tém, na všetky musím
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi byť pripravená a všetko by sa malo
s autizmom, dôchodky postihnu- končiť nejakým konkrétnym výtých ľudí žijúcich v starobe v zahra- sledkom. Všetky procesy v EP dlho
ničí, až po médiá a slobodu slova. K trvajú, lebo si vyžadujú množstvo
tomu denne komunikujem s ľuďmi súhlasov a procedúr. Ale inak sa to
na sociálnych sieťach. Riešim prob- nedá, zákony musia byť dobré. Tridlémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. sať až päťdesiat percent z toho, čo
Najnovšie k tomu pribudla aj pred- sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy.
Nechýba vám Slovensko?
S niektorými rozhodnutiami sa žije
Nechýba, lebo som často doma.
ľahšie, s niektorými menej, ale mu- Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím
sia byť pripravené zodpovedne.
presadiť, som tu narážala na limity.
Darmo som vyzývala ministra RichNa čo z toho, čo ste riešili a vyrie- tera, aby niečo urobil s deinštituciošili ste najviac pyšná?
nalizáciou sociálnych služieb. Je to
Na toto vám ťažko odpoviem. Na potrebné a týka sa to dnešných, ale
konci roka som si robila prehľad, najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v
čomu všetkému som sa v europarla- domovoch sociálnych služieb. Nikto
mente venovala. Len suchá štatisti- nechce žiť v starých zatuchnutých
spustnutých zariadeniach. Na nové
ka vyšla na dve strany.
Pripravujem a riadim každé roko- dostávame z EU peniaze, ale málo
vanie výboru, s tým súvisí aj množ- sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to
stvo neformálnych stretnutí. Roz- môžem tlačiť inak.
behla som kampaň o autistickom
Prečo ste sa rozhodli kandidovať
spektre. Otvorila som tému diskriminačného znižovania rodinných v nasledujúcich voľbách?
Som členkou strany SaS a ona
prídavkov v Rakúsku. Pripravila
som správu k rozpočtu 2020 pre za- ma posunula do europarlamentu.
mestnanecké a sociálne politiky v Vnímam svoju kandidatúru aj ako
EÚ, koordinujem systémy sociálne- poďakovanie. Chcem tak dať signál
ho zabezpečenia pre cudzincov v za- mojim voličom, že je to strana, ktohraničí. Vediem rokovania o revízii rú sa oplatí voliť. Je to strana odborvízového informačného systému na níkov s výbornými riešeniami. Má
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín program, ktorý dokáže Slovensko
v Schengenskom priestore. Vytvori- dostať z bahna, kam ho za posledla som s kolegami Európsky príkaz o ných 12 rokov vtlačili smerácke vláelektronických dôkazoch v trestných dy. Bez SaS jednoducho demokraveciach. Riešila som použitie umelej tická vláda nevznikne. Desí ma, ako
inteligencie v súdnictve a venovala s pomocou a podporou vlády narástsom sa aj príprave lepších pravidiel li extrémisti. Verím, že sa ich podarí
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov.
Slovensko nezaslúži.
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Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou
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Elektronicky už len v pondelok
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Koniec sponzoringu neplatičov
V spoločenstvách vlastníkov bytov v bytových domoch sa zaužíval
donedávna prakticky neriešiteľný
nešvár – neplatenie mesačných poplatkov na úkor platiacich obyvateľov.
Prinajlepšom si neplatič strážil
hranicu 2000 eur dlhu, aby ju vždy o
nejaké euro podliezal. Zákon o ochrane osobných údajov sa postaral o jeho
utajenie. Už niekoľko dní je však všetko inak. Zverejňovanie údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome je
jednoduchšie a prehľadnejšie. Umožňuje to novela zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov, ktorá v
podobe schváleného zákona vstúpila
do platnosti.
Zavádza jednotné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka
uhradiť preddavky za aspoň pätnásť
mesiacov, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti pätnásť mesiacov za
sebou. Fixne určená výška nedoplatku vlastníka bytu alebo nebytového
priestoru vo výške 500 eur sa mení na
trojnásobok ich aktuálneho mesačného určenia. Ak máte mesačný preddavok napríklad sto eur, po prekročení
sumy 300 eur nedoplatku ste jednoducho neplatič.
Bytový zákon umožňuje„správcovi
alebo spoločenstvu na účel ochrany
majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať

zoznam vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú
výšku nedoplatkov na preddavkoch
do fondu prevádzky, údržby a opráv
domu a na úhradách za plnenie aspoň
500 eur“. Toto právo je silnou pákou na
dlžníkov a pokiaľ sa v bytovom dome
takýto postup nerealizuje, treba vykonať nápravu. Ide o financie samotných
vlastníkov a v praxi je zo strany správcu a spoločenstva častokrát tento krok
opomenutý.
Novela zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestoroch zaviedla viacero noviniek, napríklad definíciu tzv.
domového poriadku. Ten môže napríklad upravovať pravidlá dodržiavania
nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch a nebytových
priestoroch, využívanie spoločných
priestorov jednotlivcami, napríklad
na odkladanie bicyklov, kočíkov. Jednoducho, prináša do fungovania bytových domov väčší systém.
Kedysi stačilo, aby sa na domovom
poriadku vlastníci jednoducho dohodli, po novom ho treba schváliť nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.
Pokiaľ vlastníci domový poriadok
schvália, správca má povinnosť ho zverejniť v dome na obvyklom mieste na
oznamovanie informácií.

» red
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tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
Na využitie elektronických služieb bu- priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
dete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
bezpečnostný osobný kód (BOK),
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, kto- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob- rá je splnomocnená na prevzatie hlasovačianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte cieho preukazu za splnomocniteľa.
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
Pamätajte vopred na to, že voľby do
- nainštalované aplikácie na prihlásenie, Národnej rady Slovenskej republiky sú
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo- dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regióvých kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
februári žiadať o vydanie hlasovacieho nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
preukazu osobne, alebo splnomocnenou trvalého bydliska, je teda vysoký.
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza» red
O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.

INZERCIA

Výročia a udalosti
zomrel Alexander Sergejevič Puškin, ruský
romantický básnik a prozaik (* 1799).

10. februára 1837

0907 779 019

Začína sa
Národný týždeň manželstva 2020
V pondelok sa začína na Slovensku
jubilejný 10.ročník Národného týždňa manželstva (NTM). Je to iniciatíva otvorená pre všetkých, ktorým
na manželstve záleží.
Od svojho uvedenia si pomerne
rýchlo získala množstvo priaznivcov
a medzi Slovákmi sa celkom udomácnila. NTM otvorene hovorí, že manželstvo nemusí byť nudné a monotónne.
Všetkým párom chce pripomenúť, že
pre úspech a dobré spolužitie v manželstve je užitočné osvojiť si určité zručnosti, ktoré vzťah obohatia. Pre dosiahnutie takéhoto stavu je však potrebné
určité úsilie, permanentná starostlivosť
– najlepšie zo strany oboch partnerov.
Dôležitým posolstvom Národného
týždňa manželstva je myšlienka,
že o manželstvo sa treba starať a súčasne vyzýva manželské dvojice využiť
príležitosť posilniť, prehĺbiť, prípadne
dať do poriadku svoj vzťah.
Aktuálny ročník kampane je predznamenaný heslom NÁŠ PRÍBEH.
Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný príbeh.
Téma 10-teho ročníka vytvára príležitosť zastaviť sa, pripomenúť si spoločnú
históriu a motivuje k vďačnosti nielen
za prežité spoločné chvíle, ale najmä za
človeka, s ktorým svoj príbeh tvoríme.
Národný týždeň manželstva má
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tiež svoj jedinečný príbeh a aktuálne
píše 10-tu stránku svojej histórie. Príbeh sa začal písať v r.2011 a odvtedy
v ňom nachádzajú svoje miesto rôzne
občianske združenia, miestne komunity, cirkevné spoločenstvá, samosprávy
aj jednotlivci.
Asi nikto nebude namietať, že
manželstvo je predovšetkým o láske
a vzájomnej blízkosti partnerov, čo organizátori vyjadrili symbolom dvoch
prepojených sŕdc. Spoločnú históriu
každej dvojice ilustruje zasa piktogram
kinofilmu, ktorý nabáda k prehliadke
záznamov spoločnej histórie. Symboly
kampane sú súčasťou tzv. „kardiobalíčka“, ktorý si manželské dvojice môžu
objednať.
Národný týždeň manželstva bude
prebiehať už tradične vo valentínskom
týždni od pondelka do nedele; tento
rok je to v termíne 10.- 16. februára.

» TA SR
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DUNAJSKOSTREDSKO

Vzťahy ako zrkadlá nás samých
Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.

9

ZMENA VLÁDY

na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

êƇ˙˙^ÃèÃŎĬŷ
ŜĬ˙Ħêŋįęæêʭ

Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie za» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák
hubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed- Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia
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Slabo sme kričali
Profesor Vladimír Krčméry hovorí,
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na kríži, keď si spomenie, že ho ľudia ukrižovali. Nekričali dosť nahlas a oni
prepustili Barabáša a umučili Ježiša.
Nestačí stáť na správnej strane. Treba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka,
keď ho nespravodlivo prenasledovali
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď
pochodovali fašisti po uliciach aj keď
komunisti mávali červenými zástavami.
Proti zlu sa treba postaviť.
Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať
zdola budovať komunity a aktivity na obnovu našej krajiny.
Pohybujem sa v troch druhoch
komunít. V tej prvej robíme inovácie.
Premieňame nápady na nové produkty,
služby a biznis modely. Bez dotácií a eurofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým
trendom, technológiám, materiálom,
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike,

financiám, marketingu a obchodu. Druhá
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tretia komunita prepája kresťanských podnikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami,
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie
je povolaním a ich tichým spoločníkom je
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bezmocnosť a poníženie, druhých peniaze,
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.
Máme slobodu voľby. Každý deň sa
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem
rozhodovania však máme aj možnosť
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bohom alebo bez Neho. Sme na križovatke.
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu
garnitúru za slušných
lušných
odborníkov, tak
ak sa
budeme z problémov
lémov
vyhrabávať
ešte
niekoľko generácií.
erácií.
A naše deti a vnúčatá
núčatá
nám budú vyčítať,
čítať,
že sme slabo
kričali.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
v druhej svetovej vojne sovietske vojská
oslobodili Budapešť.

13. februára 1945

INZERCIA
0907 779 019

Najčítanejšie regionálne noviny

Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

Miroslav Beblavý

    
     

Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry
Tretí januárový týždeň sa v Starom
Smokovci zišla porota zložená zo
zástupcov mesta, nezávislých autorít a spoločnosti TMR, aby spoločne vybrala najlepšie projekty,
ktoré Tatrám, Tatrancom a návštevníkom našich veľhôr pomôžu.

premostení. Vďaka tomu bude možné
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom
mesta a návštevníckej verejnosti nielen pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy

Práve fakt, že o úspešnosti projektov
O grant z programu Pre lepší život v rozhodujú domáci je podľa riaditeľa
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá- horských stredísk Vysoké Tatry Dušana
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo
dzalo až 28 projektov.
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia
Zastúpenie medzi žiadateľmi mali najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie
občianske združenia, šport, cirkev, kul- z ich strany je teda pre úspešnosť protúra, či vzdelávanie. Komisia vybrala jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme
osem projektov, ktoré by mali byť zrea- spoločné názory, výsledok bol teda
lizované v priebehu tohto roka. Celková jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na
suma príspevkov pre rok 2020 predsta- projekte, je jasné, že má predpoklady
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú stať sa úspešným. Už je to iba v rukách
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse- doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zádadlové sane, či altánok v Materskej chrannej služby.
škole vo Vyšných Hágoch.
výlety, v spolupráci s nosičskou legendou Martinom Maličkým vznikli nádKyslíkovci spájajú deti
Pre bežcov na lyžiach
Prostredníctvom handrových bábik herné fotografie Kyslíkovcov na cestách.
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP – Kyslíkovcov chce Občianske združeVysoké Tatry rád urobil terénne úpravy nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť Totémy k pamiatkam
športového areálu a tratí pre beh na ly- deti do prírody, naučiť ich všímať si svoV rámci mesta Vysoké Tatry máme
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra- je okolie, ochraňovať prírodu, správne veľké množstvo historických pamiatok
vovali svojpomocne. Snahou je zefek- sa v nej pohybovať a pomáhať jeden a pamiatkovo chránených objektov.
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od Snahou je priblížiť okoloidúcim histomenšom množstve snehu vyrovnaním roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a rické hodnoty daných objektov formou
terénu a nerovností, dovybudovaním básne, berú ich so sebou na exkurzie a totémov, ktoré budú umiestnené obďa-
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Foto: ilustr
leč týchto objektov – tak, aby nezasahovali do ich architektúry, no zároveň, aby
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý
bude umelecky opracovaný za použitia
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej
kultúry goralov, pričom v úrovni cca
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala
„platňa“ s umiestnenou informáciou o
pamiatkovej hodnote objektu v našom
red
a anglickom jazyku.
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Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

do schránk
y
a chceli by
ste?

VÝKUP

Kontaktujte nás:

tel. 0904 474 597

0907 779 019

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

dunajskostredsko@regionpress.sk

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

<ҪҪҪ

pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

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

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!
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ZDRAVIE / SLUŽBY
Ž

Najčítanejšie regionálne novinyy

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do ﬁrmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
0½TQFPÅJNCUQXCPKGUC\CêPG
X|UQDQVW8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

