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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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KAMENO-PRODUKT 
ROHOVCE 158
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Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343 

e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

Predajňa 
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10 

(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343

e-mail: kamenoprodukt@gmail.com
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Eladó régebbi 3 sz. családi ház 
Dunaszerdahelyen a 

városközpontban, a Zöldfasor 
utcán.

Ház: 108 m2, telek: 688 m2. 
Ár: 83.500 €

 Tel.: 0905 392 120
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

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

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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www.regionpress.sk
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Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
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Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
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Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
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Čas tmy nemusí byť iba temný

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prichádza čas, ktorý v detstve 
mnohých z nás bol tým najkrajším 
v roku. Bol taký zvláštny, po Ka-
taríne, najprv „voňal“ Mikulášom 
a prvými mandarínkami v roku, 
doma sa objavil adventný kalendár, 
plný dobrôt a podľa neho sme my, 
deti, odrátavali zostávajúce dni do 
vianočného času. Možno sa mýlim, 
ale všetko sa zdalo akési pokojnej-
šie, tichšie, také naozaj adventné.

Ten predvianočný čas má stále svo-
ju symboliku, do ktorej viac či menej 
zasahuje „modernosť“ doby, rodinné 
hodnoty, generačné zvyky a cirkevné 
tradície. Tie sú z toho všetkého pravde-
podobne najstálejšie.

Pre Kresťanov je advent začiatkom 
cirkevného roka, keď je očakávané 
oslávenie narodenia Ježiša Krista a 
jeho povstanie z mŕtvych, ktoré sa slávi 
na Veľkú noc. Tento adventný sviatok 
sa traduje už od 6. storočia. Advent, z 
latinského slova adventus, začína prvú 
nedeľu po 26. novembri. Adventný ve-
niec má presné pravidlá, ako by mal 
vyzerať. Správny adventný veniec by 
mal byť vyrobený z vetvičiek ihlična-
tých stromov alebo cezmíny, to preto, 
že predstavujú život. Ak je veniec zo 

slamy či prútia, mal by odháňať zlých 
duchov a domu dopriať požehnanie. 
Sviečky na ňom sa zapaľujú zásadne 
v smere hodinových ručičiek. Veľmi 
dôležitú úlohu hrajú farby. Hlavnou 
farbou adventu je a má byť fialová. Táto 
farba je symbolom pokory a dôstojnos-
ti. Všetky stuhy a sviečky, s výnimkou 
jednej, by mali byť fialové. Tá jedna by 
mala byť ružová, ktorá symbolizuje 
priateľstvo.

K Adventu neodmysliteľne patrí aj 
akési „uskromnenie, stíšenie“. Nie je 
to čas svadieb, hlučných zábav, určite 
nie hostín. Naopak, skorý príchod kaž-
dodennej tmy priam núka, ak je čas, 
možnosť, v rodinách sa viac venovať 
jeden druhému, rozprávať sa, byť spo-
lu, nemíňať tento čas na návštevy, ale 
venovať ho najbližším.

Tohtoročný Advent bude ťažký. 
Celý rok je ťažký. O to viac si 
môžeme vážiť to, že sme 
tu, že sme zdraví a že sa 
ešte môžeme na niečo 
tešiť.

Krásny a pokojný 
adventný čas, váže-
ní čitatelia!

1. decembra 1835      
Hans Christian Andersen publikoval svoju 
prvú knihu rozprávok 

Výročia a udalosti

28. november 1989    
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohodli 
na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany 
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.12.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 
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VÝPREDAJ!
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, recepcia@aii.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu mať kurz 
ZADARMO!

BRATISLAVA kurz  začína  14.12.2020
KOMÁRNO    kurz  začína    7.12.2020

KURAM

Volajte: 0904 001 475
Hívjon: 0905 312 160

Je to tu, pomoc sa ponúka, ale máte 
na ňu iba pár dní...

Ministerstvo kultúry spustilo do-
tácie na pomoc kultúre a kreatívnemu 
priemyslu. Cieľom Výzvy – pomoc pre 
technické a podporné profesie v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle je zmier-
niť dopady pandémie COVID-19 na pro-
fesionálov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, ktorí od marca do septem-
bra 2020 nemohli čerpať finančnú pod-
poru z projektu Prvá pomoc Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 
do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí 
splnia podmienky výzvy, dostanú do-
táciu do konca roka.
1.Žiadateľom o poskytnutie dotácie 
môže byť:

a) fyzická osoba – jednotlivec,
b) fyzická osoba – živnostník.

2. Podmienky poskytnutia dotácie:
dosiahol príjem zo závislej činnosti 

a/alebo z poberania dávok vypláca-
ných z dôchodkového poistenia a čistý 
príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/
alebo z poberania dávok vyplácaných 
z dôchodkového poistenia v kalendár-
nom mesiaci, za ktorý si uplatňuje ná-
rok na dotáciu, nepresiahol hodnotu 
vyššiu ako 540 eur,je zapísaný v evi-
dencii iných profesionálov v kultúre 
alebo ku dňu podania žiadosti o dotá-
ciu podal žiadosť o zápis do evidencie 
iných profesionálov v kultúre – http://

www.fpu.sk,nebol príjemcom finanč-
ného príspevku v rámci projektu „Prvá 
pomoc“,nebol poberateľom dávky v ne-
zamestnanosti za kalendárny mesiac, 
na ktorý si uplatňuje dotáciu,nebol 
žiadateľom o finančnú podporu v rám-
ci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej 
dňa 18.09.2020 Fondom na podporu 
umenia,nebol žiadateľom o finančnú 
podporu v rámci Mimoriadnej výzvy 
č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom 
na podporu kultúry národnostných 
menšín.
3. Dokumenty k podprogramu:

Výzva na predkladanie žiadostí na 
rok 2020 – COVID – 19.Návrh na uza-
tvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 
zo štátneho rozpočtu.Akceptačný for-
mulár (prijatie návrhu na uzatvorenie 
zmluvy).Vzor žiadosti o poskytnutie 
dotácie.Schéma minimálnej pomoci 
na podporu kultúry a kreatívneho prie-
myslu v súvislosti s pandémiou ochore-
nia COVID-19 – DM – 15/2020.Formulár 
na elektronickú registráciu žiadosti – 
https://ds.culture.gov.sk (elektronické 
podávanie žiadosti bude sprístupnené 
23. 11. 2020)Príručka pre elektronickú 
registráciu pre podprogram 6.2 na rok 
2020.

Žiadateľom na pomoc s elektronic-
kou registráciou je k dispozícii call cen-
trum v čase od 8:00 hod do 20:00 hod 
na +421 2 32 184 357.

Kreatívci, máte málo času!

» red
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»CZ 175 SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC PIONIER STA-
DION KÚPIM TIETO MOTORKY 
AJ POKAZENÉ 0915215406
»Predám malotraktor PF62 
kľukovku (50€), predám 
liatinovú masku (60€), 
pluh (50€), rotavátor (60€) 
0948 158 475 TT
»Predám zimné kolesá na 
ŠKODA FABIA 185/60 R14“ 
ky na HTP  za 150-€ aj 15“ 
185/60 R15 ky na TSI v top 
stave s hlbokým vzorom za 
170-€Tel.: 0905 578 188
»LIATINOVÉ KOLÁ HYUN-
DAI org. SantaFe veľké 18“ 
7Jx18, 235/60 R18“, všetky 
4 za 450-€ Tel.: 0907 779 
019
»ZIMNÉ KOMPLETY na KIA 
CEED 16“ aj 15“, pasuje aj 
na HYUNDAI, 4 ks za 150-€, 
majú slušný vzor. 205/55 
R16 a mám aj 185/65 R15 
tak isto v zachovalom sta-
ve za 150-€, Tel.: 0907 779 
019
»Liatinové disky 14“ org, 
FORD Ka, v zachovalom 
stave, obuté na 165 R14 
zimné skôr na dojazdenie. 
Všetky 4 ks za 120-€
Tel.: 0905 578 188

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»Predám betonové čín-
sky štýl FENKSHUJ do zá-
hrady vysoké 1 meter za 
60-€, mám ich 4 ks, pri 
kúpe všetkých dohoda. 
Tel.:0905 578 188

»Na Motorobot PF62 pre-
dám kľukovku (70), liati-
novú prednú masku (70), 
pluh (70), rotavátor (80). 
TT. Tel.: 0948 158 475

»MÁM ZAUJEM ZOZMÁMIŤ 
SA SO 40 ROČNOU PEKNOU 
ŽENOU. POTREBUJEM ŤA NA 
40 ROKOV! 0949353896

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

14 RÔZNE / iné    

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.

16 ZOZNAMKA    
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NESTRÁCAJTE ČAS CESTOVANÍM ZA PRÁCOU!
POĎTE PRACOVAŤ K NÁM!

Aktuálne voľné pozície v našej spoločnosti:

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

 Administratívny pracovník/Administratívna pracovníčka (požadujeme ply-
nulú znalosť SJ a AJ) – nástupný plat 735,-€ brutto

Účtovník/Účtovníčka (prax min. 1 rok v odbore) – nástupný plat 820,-€ brutto
Mechanik zdvíhacích zariadení (požadujeme vyučenie v odbore) - nástupný 

plat 1000,-€ brutto + poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania plne hradené zamestnávateľom

Mechanik strojov (požadujeme vyučenie v odbore) - nástupný plat 790,-€ 
brutto + poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
plne hradené zamestnávateľom
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Básnik (ale už aj textár), vášnivý hu-
bár a oddaný otec a manžel Benja-
mín Škreko je známy najmä staršej 
generácii vďaka tomu, že často uve-
rejňoval svoju tvorbu v satirickom 
časopise Roháč. 

Jeho láskavý a nezameniteľný hu-
mor – napokon taký, aký je on sám - sa 
tak stal súčasťou mnohých rodín a do-
mácností. Humoristické prvky v jeho 
tvorbe prezrádzajú, že je to človek s op-
timistickým prístupom ku všetkému, s 
čím sa stretáva.

Táto črta sa nachádza aj v jeho 
zbierke básní Kam z kanape. Benja-
mín Škreko nám prináša svoje básne 
preto, aby nás potešil, poláskal, trošku 
sa s nami aj pomaznal pomocou svo-
jich čarovných slovíčok a kúziel, ktoré 
vie dať do nich on.

Jeho tvorba má v sebe všetko to, 
čo vie potešiť ľudského ducha: vtip, 
iskru, myšlienku, nenáročnosť, pritom 
však jedinečnosť. Nuž a tentoraz sa 
Benjamín Škreko prihovára aj k vám, 
milí čitatelia REGIONPRESSu, a to 
osobne:
„Stretnú sa dvaja a jeden hovorí...

V živote som už počul tisíce anekdot 
či úsmevných príhod, ktoré sa začínali 
touto formulkou. Každý raz som zbys-
tril, nevdojak sa usmial, spomalil. Ako 
inak, veď keď sa stretnú dvaja „a jeden 

hovorí“, okamžite vzniká ľudské puto, 
preskočí iskra záujmu a porozumenia.

V týchto dňoch sa zrazu medzi nich 
postavil zákerný nepriateľ, pandémia 
COVID 19, a potenciálny rozhovor sa 
mení na odmietavé zakývanie, povy-
tiahnutie ochranného rúška až na oči a 
ustráchané opísanie širokého oblúku...

Priatelia, s ktorými sa virtuálne 
stretávam aspoň prostredníctvom 
týchto riadkov, vopred ďakujem za 
každý čo i len tušený úsmev. Zaželajme 
si navzájom rýchly koniec nenormál-
neho karanténneho stavu. Neviem si 
predstaviť krajší scenár života, ako že 
stretnú sa dvaja, a jeden hovorí...“

Zabudnite 
na nevľúdny depresívny čas

» red

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 
n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a    

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity 
v SDV  - DUÁL 18 +, absolventský diplom 
DiS - diplomovaný špecialista   

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom s možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a     
3757 L dopravná prevádzka 

2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K mechanik lietadiel 
01 mechanika 
02 avionika - špecifické zameranie na opravy 
a pilotáž malých lietadiel a dronov  
n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a 
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách 
a finančné zabezpečenie žiaka. 

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón: +421 905 812 277
+421 2 22 20 50 45 

3
2

-0
1

3
8



DS20-48 strana 6

TRADÍCIE / FIRMÁM Najčítanejšie regionálne noviny
6

DUNAJSKOSTREDSKO
Marián Vörös/ e-mail: voros@regionpress.sk  /  tel.: 0907 779 019

SKOSTREDSKO

V minulosti pôstu a pôstnemu ob-
dobiu, akým je do určitej miery aj 
adventný čas, ľudia prikladali nao-
zaj veľkú váhu. Toho, kto si dovolil 
ho nedodržiavať, dokonca postihol 
aj trest. 

Vraj jeden z nich bol napríklad taký, 
že keď sused nahlásil, že niekto poru-
šil pôst, tak sa to trestalo vrámci mesta 
richtárom násilným vytrhnutím zuba a 
ešte dokonca väčší prípustný trest bol 
obesenie.

Je však iná doba a my za pôst skôr 
považujeme obdobie, v ktorom sa zby-
točne neprejedáme. Mierne hladovanie 
je pre zdravie celkovo veľmi prospešné, 
pretože regeneruje telo aj myseľ a vý-
razne spomaľuje starnutie. Neznamená 
to zrieknuť sa úplne pôžitku z jedla, ale 
jesť vedome o niečo menej.

Pôst si väčšina ľudí celkom opráv-
nene spája s očistou organizmu. Nie-
kedy aj myslenia. Ako to prebieha? Už 
počas prvého dňa sa vyprázdňujú a 
čistia črevá. Škodlivých látok, ktoré sa 
v našom tele hromadia dlhú dobu, sa 
ale telo zbavuje aj inými cestami – mo-
čom, kožou, ústami, dýchaním. Zna-
kom toho, že sa zbavujeme nečistôt, je 
typický zápach, ktorý sa vyskytuje na 
miestach, kde dochádza k vylučovaniu 
škodlivín.

Počas pôstu dochádza k mnohým 

telesným prejavom a niektoré z nich 
nemusia byť príjemné. Bežný je pokles 
krvného tlaku, čo sa prejaví malátnos-
ťou a pocitmi na mdloby. Môžu sa ob-
javiť bolesti hlavy, končatín či chrbtice. 
To sa však týka hlavne pôstu, ktorý 
trvá viac dní. Väčšina zdravých ľudí 
by tieto prechodné prejavy pôstu mala 
zvládnuť bez problémov. Sú signálom, 
že v tele prebieha očistný proces, nejde 
teda o nič negatívneho.

Blížia sa Vianoce, obdobie, ktoré je 
žiaľ v modernej dobe viac symbolom 
prebytku materiálneho, ako duchovné-
ho. Ale, keď už je to tak, je dobré a zdra-
vé pred vianočným časom telo nechať 
trošku „vyhladovať“. Potom sa ľahšie 
vyrovná so všetkým, čím ho nadmieru 
zahrnieme počas sviatkov na prelome 
rokov.

Zub vám síce nikto nevytrhne, 
ale pôst vám neublíži

» red

Koledníci nebudú vstupovať do do-
mov, dodržaný bude aj odstup, dez-
infekcia aj nosenie rúšok.

Konkrétna podoba tohtoročného 
koledovania v rámci akcie Dobrá novi-
na bude závisieť od aktuálnej pande-
mickej situácie. Jednou z jej známych 
foriem je aj koledovanie popod okná. 
Práve na túto tradíciu počas akcie nad-
viažu koledníci. Informuje o tom Dobrá 
novina na svojom webe s tým, že ko-
ledníci nebudú vstupovať do domov, 
dodržaný bude aj odstup, dezinfekcia 
aj nosenie rúšok.

„Hoci prežívame náročné časy, 
kedy nevieme s istotou povedať, ako 
bude vyzerať budúci týždeň a čo nové 
nám nový koronavírus nedovolí zre-
alizovať, my v Dobrej novine veríme, 
že Vianoce už budeme sláviť v uvoľne-
nejšej atmosfére. Pripravili sme súbor 
opatrení a inštrukcií, ktoré budeme 
aktualizovať podľa platných usmerne-
ní, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli 
nám zrealizovať koledovanie, hoci v 
obmedzenej forme,“ povedal riaditeľ 
Dobrej noviny Daniel Fiala. Ako do-
dal, je dôležité, aby táto kresťanská a 
ľudová tradícia pokračovala, aby sa ko-
ledníci opäť stali hlásateľmi radostnej 
zvesti o narodení Ježiša Krista.

Tohtoročná kolednícka akcia nesie 
názov Aj mama chodí do školy a pred-
staví v nej spoluprácu s Arcidiecéznou 
charitou Tororo v Ugande. Hlavnou 

postavou kampane je 25-ročná Mary 
Baluková, matka troch dievčat, ktorá 
sa po ôsmich rokoch vrátila do školskej 
lavice.

Tradičnú kolednícku akciu Dob-
rá novina organizuje eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí v spo-
lupráci s katolíckymi farnosťami v pri-
bližne 1270 mestách a obciach na celom 
Slovensku.

Je logické predpokladať, že po-
dobne sa situácii prispôsobia aj skauti 
s Betlehémskym svetlom. Samotná 
distribúcia po Slovensku sa uskutoční 
tak, aby pár dní pred Štedrým večerom 
bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo 
najväčšom počte miest. Odpaľovanie 
Betlehemského svetla bude prebiehať 
so zreteľom na všetky aktuálne platné 
bezpečnostné a hygienické opatrenia, 
vždy so snahou o bezkontaktnosť a 
bez zhromažďovania. Skauti majú radi 
výzvy a priniesť Betlehemské svetlo je 
bezpochyby jednou z nich. Tentoraz 
však budú chrániť okrem plamienka aj 
seba a svoje okolie.

Koledy budú tento rok inak

» red
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Adventný čas je mimoriadne vhodný 
aj na to, aby sme si dôsledne uvedo-
mili, ako zaobchádzame s potravi-
nami.

Príliš veľa ich totiž nevyužijeme 
na to, na čo sú určené, na potravu, ale, 
žiaľ, končia na skládkach odpadov a 
v spaľovniach. Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov určilo 
29. september za Medzinárodný deň 
povedomia o potravinových stratách 
a plytvaní potravinami. Ten deň je už 
dávno za nami. Ale pred nami je čas na 
pripomenutie si jeho hlavného zámeru. 
A tým je najmä zvyšovať povedomie o 
tomto probléme, ako aj hľadanie riešení 
na všetkých úrovniach potravinového 
reťazca, zmiernenie negatívnych dopa-
dov a taktiež zníženie potravinových 
strát vo výrobe potravín i v dodávateľ-
ských reťazcoch už v najbližších rokoch.

Okrem Európskej komisie sa k ini-
ciatíve Organizácie pre výživu a poľno-
hospodárstvo OSN a k ďalším organi-
záciám v rámci globálnej výzvy na boj 
proti potravinovým stratám a plytvaniu 
potravinami pripája aj náš agrorezort, 
ktorý si plne uvedomuje závažnosť tohto 
celosvetového problému. Jedným z jeho 
dlhodobých cieľov je preto zvyšovať u 
obyvateľov Slovenskej republiky pove-
domie o tejto problematike.

V Európskej únii skončí  v odpade 

ročne takmer 89 miliónov ton potravín. 
Na Slovensku je to 35 až 168 kilogramov 
na osobu ročne. Mrhaniu potravinami 
a jedlom pritom môžeme predchádzať 
niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým 
ide o plánovanie našej spotreby jedla,  
ale aj správne rozoznávanie údajov, kto-
ré sú na výrobkoch uvedené. V prvom 
rade o rozlišovanie dátumu spotreby a 
dátumu minimálnej trvanlivosti. Ďal-
ším dôležitým faktorom, ktorý sa odpo-
rúča mať na zreteli a ktorým predídeme 
k znehodnocovaniu potravín v domác-
nostiach, je ich správne skladovanie.

Znižovanie potravinových strát a 
plytvanie potravinami je neoddeliteľ-
nou súčasťou stratégie Európskej únie 
„Farm to Fork“ pre spravodlivý, zdravý 
a ekologický potravinový systém, ktorý 
navrhuje stanoviť právne záväzné ciele 
na zníženie plytvania potravinami v ce-
lej Európskej únii do roku 2023.

Nemrhajme potravinami, 
nie je to civilizované

» red

Ministerstvo životného prostredia 
SR prijalo delegáciu Zväzu cho-
vateľov oviec a kôz (ZCHOK). Zá-
stupcovia zväzu počas rokovania 
predniesli pripomienky k návrhu 
vyhlášky pripravovanej envirore-
zortom, ktorá má spresniť pravidlá 
odškodňovania chovateľov pri 
škodách spôsobených chránenými 
dravcami určené zákonom o ochra-
ne prírody a krajiny.

Vyhláška na jednej strane v znač-
nej miere uľahčí uplatnenie nároku 
poškodeného chovateľa na náhradu 
škody tým, že výrazne zjednoduší 
podmienky na preukazovanie spôso-
bených škôd. Na druhej strane však 
ministerstvo naďalej zastáva názor, že 
ZCHOK nemôže očakávať, že štát bude 
kompenzovať škody vzniknuté na  ne-
zabezpečených stádach.

Členovia ZCHOK vítajú zjednodu-
šenie procesu nahlasovania škôd spô-
sobených chránenými dravcami, iné 
časti vyhlášky však kritizujú a budú 
ich písomne pripomienkovať.

Je na každom chovateľovi, aby na 
ochranu svojich hospodárskych zvie-
rat realizoval potrebné preventívne 
opatrenia. „Žiaľ niektorí chovatelia 
ochranu svojich chovov zanedbávajú. 
Rátajú s tým, že škody im uhradí štát. 
MŽP aj skutočne chovateľom škody 

uhrádza, súčasný zákon ale garantuje 
preplatenie iba tých škôd, ktoré si ne-
dbalosťou nespôsobili samotní chova-
telia“, vyjadril sa minister Ján Budaj.

Vedenie envirorezortu si uvedo-
muje, že niektoré naozaj efektívne 
opatrenia (pastierske psy, resp. elek-
trické oplotenie) sú finančne náročné. 
Práve preto bude MŽP SR aktívne pre-
sadzovať, aby pri nastavovaní spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky na nad-
chádzajúce finančné obdobie 2021-2027 
Slovensko v maximálnej miere využilo 
prostriedky pre podporu chovateľov 
hospodárskych zvierat. Vrátane prí-
spevkov na preventívne opatrenia sme-
rované k zabráneniu vzniku škôd.

MŽP SR bude pokračovať v stretnu-
tiach s dotknutými pripomienkujúcimi 
subjektami až do  30. novembra 2020, 
kedy uplynie lehota pripomienkova-
nia.

Ochrana vlka dravého 
na programe dňa

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 €

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA
VZV 
HLUK /ČR

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto

SKLADNÍK (Nemecko)K
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Vianočné pečivo
z kvalitných surovín

1kg balenie obsahuje
15 druhov.

Dá sa objednať
aj BEZLEPKOVÉ pečivo.

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

Veľkobláhovska 5233, Dunajská Streda 
(oproti BILLE)

www.facebook.com/patisseriekaramel/


