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www.strecha.ws
0905 746 124

Zrealizovaných už viac 

ako 6000 striech

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

ý h ž i

najväčší výber odľahčených

krytín a plechov
   - nekonečný výber tvarov a farieb

   - ihneď zo skladu 

NAJNIŽŠIE CENY!!!

u ARRI s.r.o. 

STRECHYna kľúč
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V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
tel.: 0918 212 035

vrátane montáže a záruky

Do vypredania zásob!

ÚSPORNÁ KLÍMA MIDEA 3,5 kW za 660- €
vrátane montáže a zárukyPANASONIC ETHEREA 3,5kW s ionizátorom KTORÝ NIČÍ
AJ COVID VÍRUS V PRIESTORE za 1295- €

8. jún 1600  
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú usku-
točnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600 

Výročia a udalosti
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CENY, KTORÉ VÁS PRESVEDČIA

PONÚKAME AJ REALIZÁCIU

Tel.: 
štúdio Kračanská cesta 10
929 01 Dunajská Streda
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte

utána

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)
Tel. szám: +36-30/60-99-252

www.colordent.hu, info@colordent.hu

Kedvezményesebb ár,
     mint Szlovákiában

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“

Ingyenes állapotfelmérés

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

előtte

utána
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PÍLA PADÁŇ
FŰRÉSZTELEP

- hranoly
- dosky
- tatranský profil
- krbové drevo
- strešné laty
- piliny
Andics Eugen, Padáň 33

mobil: 0905 784 672
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

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    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
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BB   50.530 Banskobystricko+BR
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LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

Zosurovenie, zdivočenie mravov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Je najvyšší čas pripomenúť si slová 
literárneho barda slovenského ná-
roda, Pavla Országha Hviezdoslava. 
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety. 

Verše, ktoré vyjadrujú nádej v po-
kojný život. Ide o nádej aj v takej podo-
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po-
hľadu každé štyri roky politici a potom 
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento 
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra-
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča-
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! 
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, 
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne-
tie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih-
ne, slabšieho; Bár zem je pre všetkých 
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre 
neho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre 
ktorých je získanie vzdelania na papie-
ri iba záležitosťou nákupu tovaru ako 
každého iného nákupu, Hviezdoslav 
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, 
múdrosť a slušnosť však nie.

Je naozaj normálne, že ten, kto 
si chce od vás požičať, príde do vašej 
domácnosti, vynadá vám za to, že ste 
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži 
a špinu a potom vás požiada o peniaze?  
O vaše peniaze? Nikde to nie je normál-
ne a nemalo by to byť normálne ani na 

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je. 
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred 
voľbami sľubovaná politická „ina-
kosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“. 
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlast-
ným sľubom, je luhár. Alebo podvod-
ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z 
mnohých nelichotivých – pre slušných 
a čestných ľudí nelichotivých – slov. 
Slovenčina ich pozná veľa.

„Démon kýs škaredý“ iného 
skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k 
nám priplazil. Privliekol so sebou lži, 
podvody, nerešpektovanie zákonov, 
nerešpektovanie parlamentu a tým pá-
dom aj jeho voličov. Démon moci, pri-
vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.

Čomu a komu sa ešte dá veriť v na-
šom štáte? Divadlu na transparentnosť, 
zodpovednosť, antikorupčnosť? Divad-
lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické 
hulvátstvo z moci zákona 
premenovalo na tú sluš-
nosť. To im ešte nezišlo 
na um, hoci, v iných, ne-
nápadnejších podobách 
sa to deje. Dokedy?

Odpoveď je v 
každom z nás.
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

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

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

Slovenský       výrobok            
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:n kn kkkk

áš ááááááááááááááááááááááááááááááááááááášš áááááááááááááááááááááá
50 4344444444444444444444444444 2

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• 1-14 dňové   Brojlerové kačice
• 1-14 dňové  Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
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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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Ponúkame účtovné služby
za výhodné ceny. 

Michaela Ferenczová - Bluelogik
Tel. číslo: 0908 529 510 

E-mail : mabluelogik@gmail.com
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Stredanobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 30.06.2021, 
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 

Objednávky prijímame po telefonickom dohovore. 

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

Prijmeme zamestnanca 
do kamenárstva

Bližšie info. na tel. č. 0905 955 554
e-mail: info@eurokamennobe.sk.
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Darujte bezpečnosť vašim deťom!
Ajándékozzon biztonságot gyermekének!

KOBUKRAV
Denný letný tábor sebaobrany pre deti
Nyári nappali önvédelmi gyermektábor

Info: 0940 351 706    www.kobukrav.sk
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(pokračovanie) 

Nedávno som ponúkol niekoľko 
spôsobov na to, ako vybrať dobrú 
školu. Každý vníma prívlastok dob-
rý inak, teda je veľmi ťažké, aby sa 
školy vedeli prispôsobiť všetkým 
názorom. 

Potom sa buď neprispôsobujú, 
alebo sa snažia vychádzať v ústrety 
rodičom a žiakom. Pravdou však je, 
že veľká časť škôl má zabezpečený 
dostatočný počet žiakov podľa spá-
du a nemusia bojovať o iné deti. Preto 
môže dôjsť k rôznym problémom a 
konfliktom, ktoré sú rodičia nútení ig-
norovať, keďže nemajú kam inam dieťa 
prehlásiť. Pravda, stále je viac rodičov, 
čo si platia za súkromné školy alebo 
si ponechajú deti v domácom vzdelá-
vaní. Poznám takých a plne chápem 
ich motivácie. Sám sa po komunikácii 
s kolegami z rôznych kútov Slovenska 
čudujem, ako veľká časť škôl, riadite-
ľov a učiteľov pôsobí. Akoby sa zasekli 
v dávnej dobe a nepochopili, že dnešná 
generácia (doba) je iná a vyžaduje si 
odlišný prístup. Ak sa toto nepochopí, 
môžu sa prehlbovať škody na žiakoch, 
ktorých vychovávame a vzdelávame 
pre našu budúcnosť. Stane sa to však 
ťažko, keď budeme z hľadiska štátu i z 
vnútra škôl budovať priamo či nepria-
mo nenávisť k vzdelávaniu, jeho degra-
dáciu,  antagonistický vzťah k žiakovi a 

rodičovi. Alebo vnucovať žiakom frázy 
namiesto myslenia, chápania a uvažo-
vania bez strachu z vyslovenia názoru. 
O to je situácia uvedomelého rodiča 
ťažšia: Doma svoje dieťa vedie k životu 
v 21. storočí, no musí ho dať do inštitú-
cie, ktorá je v protipóle k jeho výchove.

Obávam sa, že zmena bez dôraznej 
reformy v rukách odborníkov z regi-
onálneho školstva, ktorá nemusí byť 
zdĺhavá, sa nedostaví. Ale, nie vždy 
všetko stojí na ministerskej reforme. 
Empatia, asertivita, humanizmus, 
komunikácia, medziľudské vzťahy by 
mali byť v DNA pedagógov, ktorí majú 
v rukách budúcich občanov, voličov. 
Ako sa môže stať, že uvedené vlastnosti 
roky vyučujeme, máme ich v učebni-
ciach pedagogiky, rozprávame o nich 
deťom, prezentujeme ich na stenách 
škôl, no keď sa vyskytne čo len najmen-
ší problém so žiakom či rodičom, uzav-
rieme sa a súdime. A hlavne zabúdame 
na to, akými sme boli my, resp. akými 
niektorí stále sme. Aj postoj v krízových 
situáciách je dôležitým kritériom na 
výber školy. A ak je tento postoj školy 
škodlivý, opakujem to, čo spomínam 
stále: Škola nie je iba riaditeľ a učitelia, 
ale celá komunita. Tá nech ju mení. 
Dôsledky z ľahostajnosti k fungovaniu 
škôl zo strany komunít škôl už dnes po-
ciťujeme. A budú sa prehlbovať.  

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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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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KURZ SBS
kurz v KN začína    14.6.2021

KURAM
BA - Volajte: 0904 001 475
KN - Hívjon:   0905 312 160

179 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz v BA začína    21.6.2021
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Šamoríne

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 

INZERCIA
0907 779 019

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»Predám Mercedes dizel a 
domácu ovocnú pálenku 
52 %-nú. 0908877325

»Kúpim ornú pôdu za 
korektnú cenu v katastri 
: Okoč, Dolný Štál, Veľký 
Meder, Topoľníky, Kolárovo, 
Brestovec, Sokolce, prípad-
ne v blízkosti. tel.: 0948 
848 820
»Veszek szántóföldet kor-
rekt áron : Ekecs , Alistál, 
Nyárasd, Gúta, Nagyme-
gyer, Szilas, Lakszakállas 
kataszterében. tel.: 0948 
848 820.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»KTO DARUJE PLYŠÁKY. LEN 
SMS. 0907524913

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

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.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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 Tibi vőfély
ceremóniamester

0940 351 706 0-
00
000940 351 706

Starejší - dvojjazyčná 
komunikácia sk+hu 
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Ste zdravotná sestra
inštrumentárka?

Zavolajte nám, dozviete sa viac: tel.: 0902 769 770, e-mail: ivancevic@frais.sk

Ponúkame nadštandardné podmienky,

plat 2.000€ brutto a iné benefity.

Miesto výkonu práce:

Poliklinika, Daxnerovo námestie 5, Bratislava
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Dunajskej Strede

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !
POS nutný!
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  
PODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIEPODMIENKA: UKONČENÉ  I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VOO ŠVAJČIARRSSKU

TEL.: 00995500 330011 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 
• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

Niekto spomína na minulosť alebo sní-
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulos-
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te-
raz, v prítomnom okamihu. 

Lenže aj v  prítomnosti nami často 
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci 
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď 
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, 
posudzovania a hodnotenia druhých, náj-
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, 
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý 
si o  nich vytvárame. Niekedy nechceme 
odpustiť druhému človeku v predstave, že 
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá-
hame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia 
a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja 
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám 
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa 
rozčuľovať a  robiť si starosti. Čím viac sa 
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, 
tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšíma-
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra-
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro 
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob-
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým 
podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa 
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej 
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh 

lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
Prišiel som kedysi do komunity Dobrý 

Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, 
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlep-
šími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny 
a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza 
s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. 
Keď prichádzajú z  ulice, vyzerajú čudne 
a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe 
aj talenty a  dobré vlastnosti. A  pán farár 
Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce 
zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. 
Iba ich s láskou prijíma. 

Neposudzuje ich minulosť. Podobne, 
ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A po-
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. 
Jedenkrát, dvakrát aj  sedemdesiatsedem-
krát. Svojim strateným synom a  dcéram. 
A  potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento 
kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy 
tak ako prichádzajú 
a  riešiť ich s  pokojom 
a  láskou je viac, ako 
všetky reči o  tom, 
čo bolo a  mohlo byť 
a plány o tom, čo bude. 
Teraz je ten správny 
okamih zme-
niť seba – 
a svet. 

Teraz

» Ján Košturiak

hádzajú 
okojom
c, ako 

tom,
lo byť 
o bude. 
ávny 

5. jún 1966  
americký astronaut česko-slovenského 
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Ge-
mini IX-A stal druhým Američanom a zá-
roveň tretím človekom, ktorý vystúpil do 
otvoreného vesmíru

Výročia a udalosti

INZERCIA
0907 779 019
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Vzájomná spolupráca a podpora je základ pri pomoci
obetiam trestných činov
Od roku 2018 realizuje rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie mi-
nistra vnútra SR Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“. Trnavský kontaktný bod - Informačná kancelária pre obete trestných
činov Trnava (IK TT) začal svoju činnosť v novembri 2018, odkedy poskytuje svoje služby na dennej
báze (počas pracovných dní) a viacerými spôsobmi – osobne, telefonicky, e-mailom aj prostredníc-
tvom on-line poradne - (potenciálnym) obetiam a svedkom trestných činov a násilia. 

IK TT tiež sprostredkúva bezplatné konzultácie s externými odborníkmi v oblasti sociálneho a psychologického
poradenstva, právneho usmernenia a podpory. 
Vybudovaním siete informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste na Slovensku
sa podarilo dosiahnuť dostupnosť a profesionalizáciu služieb ohrozeným osobám. Využívaním ich potenciálu
sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc obetiam ohrozeným trestnými činmi ako lúpežné, fyzické napad-
nutie, domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže, ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných
nehôd a iné trestné činy. Najčastejšie v IK TT vyhľadávajú pomoc obete podvodov, domáceho násilia, rodin-
noprávnych sporov (ako napr. vo veci výživného, bezpodielového spoluvlastníctva manželov), občianskopráv-
nych sporov.  
Obeť akéhokoľvek trestného činu sa často cíti bezmocná, menejcenná, má pocit, že nemá kontrolu nad svojím
životom, nie je samostatne schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom pracovníkov IK TT
je identifikovať individuálne potreby obete, ďalej jej poskytnúť podporu, potrebné informácie a distribuovať ju
do siete pomáhajúcich subjektov. 
Jedným z uvedených akreditovaných subjektov je aj OZ POMOC OBETIAM NÁSILIA, ktorého hlavným zamera-
ním je pomáhať obetiam trestnej činnosti, nakoľko ide o ľudí, ktorí vstupujú do procesu trestného konania bez
vlastného zavinenia a často s perspektívou ďalších stresov, ktoré im vyšetrovanie a trestné konanie prinesie.
Nie je nič horšie, ako keď si človek uvedomí, že sa v ťažkej situácii ocitol bez pomoci. Najmä, keď vie, že si sám
poradiť nedokáže. „Človek, ktorý sa stal obeťou trestného činu, je bez pomoci ešte viac ohrozený. Veľmi sa mu
nechce hovoriť o tom, čo sa stalo a pomoc potrebuje viac, ako si to možno aj sám myslí, pretože nevie, čo ho
čaká, nevie aké má práva, nevie, o čo má žiadať. Potrebuje radu, potrebuje kvalifikovanú pomoc,“ hovorí riadi-
teľka OZ Iveta Schusterová.
Ako prebieha komunikácia v IK? Spomeňme konkrétny príklad z praxe. Klientka telefonicky kontaktovala
pracovníkov a ozrejmila im problém, s ktorým potrebuje pomôcť. Dohodli sa s ňou na osobnom stretnutí za
prítomnosti odborníka na právne usmernenie a podporu. Celý problém spočíval v darovacej zmluve, ktorú spo-
lu s už nebohým manželom uzavreli so synom. Súčasťou zmluvy boli dohodnuté podmienky zabezpečenia
doživotného bezplatného užívania celého nadzemného podlažia, ako aj vymedzeného rozsahu zaopatrova-
cích povinností, ktorý je preberajúci povinný plniť voči odovzdávajúcim. Problém nastal, keď si syn prestal
plniť záväzky zaopatrovacích podmienok. Klientka dostala odporúčanie, aby synovi zaslala písomnú žiadosť
na odstúpenie od darovacej a zaopatrovacej zmluvy, v ktorej podrobne popíše, v čom vidí konkrétne porušenie
podmienok. K dohode nedošlo a všetko následne prešlo k žalobe na príslušný okresný súd, ktorý žalobu za-
mietol. Aj po následnom odvolaní došlo k opätovným odročeniam prípadu. Odborník na právne usmernenie
a podporu klientke navrhol riešenie prostredníctvom mediátora, ktorý zabezpečí mimosúdne riešenie sporu.
Zlom nastal približne po roku od začiatku celého procesu, kedy okresný súd vydal rozhodnutie o prerušení
konania za účelom uzavretia mimosúdnej dohody. Klientka pracovníkov IK TT následne informovala o tom, že
dom bol predaný a získanú čiastku si so synom rozdelili. Z peňazí si kúpila byt a zároveň uviedla, že so synom
si opäť našli k sebe cestu.
Ako sa ukázalo aj z praxe, dôležitá je vzájomná spolupráca a podpora pri pomoci obetiam trestných činov. 
V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, kontaktujte pracovníkov Informačnej
kancelárie pre obete trestných činov Trnava na adrese Kollárova 8, 917 01 Trnava (prízemie paviló-
nu A, kancelária č. 9), na telefónnom čísle 033/5564709 a na e-mailovej adrese pomocobetiam@minv.
sk alebo prostredníctvom on-line poradne v pravom spodnom rohu webovej stránky https://preven-
ciakriminality.sk, ktorí vám BEZPLATNE a DISKRÉTNE zabezpečia základné informácie a usmernenie
a sprostredkujú odbornú pomoc. Na webovom odkaze sú tiež dostupné kontakty na ostatné IK v kaž-
dom krajskom meste.

Informačná kancelária pre obete trestných činov Trnava

Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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