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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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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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R&S Elektrotechnik s.r.o.

ELEKTROINŠTALÁCIE

RODINNÝCH
DOMOV

0919 225 510 | 0908 575 190
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DODÁVKA
1,5t už. hm.

NÁKLADNÁ
16 pal. 3,5t už. hm.

AUTODOPRAVA

0905 423 799
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Veľa Slovákov sa chystá vycestovať do 
zahraničia. Ktoré krajiny sú bezpečné 
a ktorým sa radšej vyhnúť, kedy bude 
potrebný test a kedy hrozí karanténa? 
Aj na tieto otázky ponúka odpovede 
takzvaný cestovný semafor.

Krajiny sú z hľadiska rizikovosti za-
radené do troch skupín označených 
zelenou, červenou a čiernou farbou. 
Zoznam krajín budú odborníci prehod-
nocovať minimálne každé dva týždne, 
v prípade potreby aj skôr.

Zelené krajiny - Túto skupinu tvoria 
krajiny s priaznivou epidemiologickou 
situáciou. Patria sem členské štáty Eu-
rópskej únie, ďalej Austrália, Čínska 
ľudová republika, Čínska republika 
(Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Juž-
ná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, 
Singapur.

Pravidlá:  Po návrate zo zelenej kra-
jiny platí 14-dňová domáca karanténa, 
ktorá môže byť ukončená negatívnym 
RT-PCR alebo antigénovým testom 
ihneď po príchode. Výnimku z povin-
nej izolácie majú zaočkované osoby 
(po 14 dňoch od druhej dávky mRNA 
vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky 
vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch 

od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak 
bola podaná do 180 dní od prekonania 
COVID-19, osoby, ktoré prekonali CO-
VID-19 pred nie viac ako 180 dňami a 
osoby do 18 rokov.

Červené krajiny - Medzi červené 
krajiny radíme krajiny s nepriaznivou 
epidemiologickou situáciou a tými sú: 
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Čierna hora, 
Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, 
Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, 
Mongolsko, Ruská federácia, Severné 
Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty 
americké, Tadžikistan, Thajsko, Tu-
nisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, 
Uzbekistan.

Pravidlá: Po návšteve z červenej 
krajiny musí absolvovať cestujúci 
14-dňovú domácu karanténu, ktorá 
môže byť ukončená negatívnym RT-
-PCR testom najskôr na ôsmy deň.

Čierne krajiny - Sem patria všetky 
ostatné krajiny.

Pravidlá: Pri návrate z čiernej kra-
jiny platí 14-dňová karanténa, pričom 
osoba musí podstúpiť testovanie naj-
skôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prí-
pade, že test bude negatívny, karanté-
na sa končí dovŕšením 14. dňa.

Ako budeme cestovať počas leta 
– napovie cestovný semafor

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ, Zdroj informácií a foto ÚVZSR

75
-1

5

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

LEOPOLDOV- pri kostole

7. a 21. 6. 2021
od 11.45 - 12.15 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002, 0944 707 746 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 

MÁJ - JÚN

AKCIA -35 %
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
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za najlepšiu cenu
za najlepšiu cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány

- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán
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4fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce

- predaj a montáž 

  škridlaplechu 

  od slovenského výrobcu

- falcovaná krytina na mieru

- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00

Predajňa:
Čepenská 3081/119

SEREĎ
Otvorené:

Po-Pia 7.00 -16.00
SO 8.00 - 12.00
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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 €
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Vitamín D bez debaty potrebujeme. 
Dokázali to aj nedávne pandemické 
mesiace. Tento vitamín sa nám sta-
rá o imunitu a jeho hlavným zdro-
jom je Slnko.  

Až 41 percent obyvateľov Slovenska 
nemá dostatok vitamínu D. A keďže z 
potravy človek získava zvyčajne len 5 
až 10 percent svojej dávky, ľudia by sa 
mali sústrediť na hlavný zdroj vitamí-
nu. Úplne však postačí, ak svoju po-
kožku vystavíte slnečným lúčom, bez 
opaľovacieho krému, trikrát do týždňa 
na 10-15 minút. Určite sa ale neopaľujte 
v čase obeda, keď sú slnečné lúče naj-
silnejšie. Konkrétne od 11. – 15. hodiny 
by sme sa mali slnku vyhýbať.

Ak chcete zistiť, či je slnko príliš sil-
né, využite pohľad na vlastný tieň. Ak 
je približne taký dlhý ako vaša výška, 
alebo iba o čosi kratší, slnku sa radšej 
vyhnite. Čím je tieň dlhší, tým je vaše 
opaľovanie bezpečnejšie. Jednotlivé 
druhy pokožky či inak – fototypy si 
môžu dopriať rôznu dĺžku slnenia.

Fototyp I - Ľudia s týmto typom po-
kožky zvyčajné mávajú modré oči, ob-
čas i hnedé, sú ryšaví alebo plavovlasí,  
s veľmi svetlou pleťou a často mávajú 
pehy. Bez ochranných prípravkov na 
slnku vydržia bez poškodenia pokožky 
maximálne 10 minút.

Fototyp II - Takíto ľudia sú charak-
teristickí modrými alebo zelenými oča-
mi, svetlými vlasmi a tmavšou pleťou. 

Rovnako ako prvý fototyp sú citliví na 
spálenie a ich koža zhnedne len málo, 
navyše sa po spálení šúpe. Na slnku 
bez opaľovacieho krému nemôžu strá-
viť viac ako 20 minút.

Fototyp III - Tento typ je najbežnej-
ší – sú to ľudia so sivými alebo hnedý-
mi očami a hnedými vlasmi, svetlou 
až hnedou pleťou, ktorí nemajú pehy. 
Ich pokožka sa opaľuje rovnomerne 
a stmavne do hneda. Bez ochrany na 
slnku vydržia bez spálenia pol hodiny.

Fototyp IV - Tmavé oči, hnedé ale-
bo čierne vlasy a svetlohnedá až olivo-
vá pleť – tento typ ľudí je najodolnejší 
voči spáleniu sa na slnku. Ich pokož-
ka stmavne veľmi ľahko a spáli sa len 
veľmi zriedkavo. Vystavení priamemu 
slnečnému žiareniu môžu byť až 40 
minút.

Bez slnka to nejde, ale pozor naň!

» red
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AKCIA PLATÍ LEN DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.

NAJRÝCHLEJŠIE 
SAMOZAFARBOVACIE 

SKLÁ  NA SVETE

 40%

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK            

OC VIKTORIA, HOLLÉHO 1, HLOHOVEC

VYŠETRENIE ZRAKU

ZADARMO 
NA WWW.DROPTIC.SK
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 

0908 532 682

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 

0902 708 047 

Pokračovanie na str. 9.

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch 
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí 
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na 
Slovensku v Európskom parlamente?

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli 
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament 
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála 
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu 
pre demokraciu, právny štát a základné práva 
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák. 
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd, 
europarlament ešte pred pandémiou navštívil 
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne. 
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle 
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však 
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia 
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku 
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti. 
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane 
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra 
Matoviča.

■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina 
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny 
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto 
vypočúvania?

Vražda novinára, ktorá by mala politický 
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa 
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia 
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú 
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom, 
ale aj celou Európou a Európsky parlament si 
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i 
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše 
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej 
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej 
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie 
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša 
skupina sa však venuje celej EÚ. 

■  A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament 
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?

  Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej 
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná 
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu 
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, 
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť 
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany 
niektorých predstaviteľov vlády.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu 
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou 
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej 
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na 
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec 
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej 
smrti bývalého policajného prezidenta. Je 
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať 
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej 
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký 
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií 
vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách. 

■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali 
ako nominant strany SPOLU, ktorá v 
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľby, 
no v parlamentných voľbách pred rokom 
neprekročila 7% volebný prah pre koalície a 
zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš 
ďalší plán?

 V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v 
posledných týždňoch sme nabrali druhý dych, 
pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej 
a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej 
politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj 
Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom 
Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych 
prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše 
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v 

krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na 
modernú   európsku krajinu a kladie dôraz aj na 
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou 
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike 
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.

■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil 
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár 
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili 
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám 
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch 
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo 
1,5%.

 Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad, 
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným 
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú 
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa 
v SPOLU   zbiera veľký ľudský potenciál. Som 
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali 
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom 
parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť 
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia 
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer 
ani momentálne rozštiepená extrémna pravica 
nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí. 

■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?

Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu 
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude 
extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať 
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili 
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti 
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas. 

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť, 
aby naši voliči a naše voličky zostali bez 
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že 
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente 
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny 
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať 
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si 
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a 
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre 
nás nestratil.

VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové 
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i mafi i
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska demokracia. 
Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou a rozšírením 
EÚ na západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej 
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu 
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom
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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

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
7. jún 1929
Vatikán sa stal suverénnym štátom 

Výročia a udalosti
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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

BELAN SERVIS

Šoltésovej 17, Hlohovec

0917 772 838

9
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0

 T
T

1
2

• Opravy motorov,

   podvozkových súčastí a bŕzd

• Kompletné pozáručné opravy vozidiel

• Prípravy vozidiel na STK

• Výmeny olejov, filtrov, prevádzkových

   kvapalín a mazanie vozidiel

• Diagnostika

• Oprava a servis nezávislého kúrenia

• Nastavenie svetiel

   regloskopom

nákladné vozidlá,

autobusy, dodávky

OPRAVUJEME

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ,

AUTOBUSY, DODÁVKY

2
2

 1
2
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0
0

4

7
5
-4
9

INZERCIA
0905 444 052

deťom 12

» Hľadám Pani milú osame-

lú, ktorej by urobilo radosť 

starať sa o dieťa. Náklady 

na dieťa, zabezpečím, tel.: 

0948 176 698 

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

» Hľadám za poplatok kto 

prechádza do práce cez 

Dvorníky do Hc ráno medzi 

6 až 7 hod v prac.dni, tel.: 

0915 220 095 

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Hľadám diskr. Ženu, tel.: 

0911 348 694 

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE, 

tel.: 0944 724 181 

» 46 ročný ženatý - hľadá 

kamarátku aj staršiu, tel.: 

0907 328 041 

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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: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

- 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 

8
5
_
0
3
2
1

hľadá:

Bezplatná linka: 0800 555 777
e-mail: nabor@slovclean.sk

Sereď

UPRATOVAČOV

A UPRATOVAČKY

TPP - 4,00 € / SZČO - 5,50 €
9
4
-0
0
4
8
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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

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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Hlohovci 

Nástup IHNEĎ!

0948 066 491

900 € brutto/ mesiac
POS nutný!

INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v naších novinách

SKÚSTE TO
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Spoločnosť Nimex s.r.o., hľadá pracovníkov
živočíšnej výroby v chove ošípaných

na farme Terezov- Hlohovec 
s nástupom možným ihneď.

Pre bližšie informácie volajte prosím tel. č.:
0911 105 423, alebo zašlite svoj životopis na

e-mailovú adresu: jobs@dsa.sk

H¼ADÁME VODIÈOV

SKUPINY C + E

0904 427 570

Základná mzda dohodnutá na základe schopností

a skúseností minimálne od 740 €  do 1 500 €
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Stavebná firma MIKROVRT, spol. s. r. o.

v Leopoldove prijme do TPP

STROJNÍKA – BAGRISTU
Vodičský preukaz typu C je nutnosť.

Mzda je od 6€/hod.
Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786
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1www.pdhlohovec.sk - Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Telefonický kontakt: p. Krajná (personálne oddelenie) 033/735 12 14  e-mail: krajna@pdhlohovec.sk

• obsluha a údržba Bioplynovej stanice (BPS)
• prevádzka BPS (riadenie – kontrola, evidencia)
• jednoduché opravy – údržby technických zariadení
• údržba technických zariadení
   na iných strediskách podľa zaradenia

POŽADUJEME:
•  SOŠ, alebo SOU technického zamerania 
•  Prax v odbore údržbárskych
    a elektrikárskych prác vítaná

PREVÁDZKOVÝ TECHNIK       800 - 1000 Eur/mesiacPREVÁDZKOVÝ TECHNIK       800 - 1000 Eur/mesiac

Základná mzda bude dohodnutá na základe pracovných
skúseností. Minimálne 4,60€/hod. + ďalšie odmeny.

Bioplynová stanica v Sasinkove
obsadzuje pracovnú pozíciu:
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 

BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €
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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

NOVINKA
NOVINKA 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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